
A POSTÁSOK SZAKSZERVEZETENEK LAPJA

Mérlegelve az igényeket és a lehetőségeket
A posta 1983. évi tervének teljesítését és 1984. évi előirányzatait tárgyalta a központi vezetőség

A Postások Szakszervezetének 
Központi Vezetősége 1983. de�
cember 15- i ülésén Fóris Ferenc- 
né dr. - nak, a tervgazdasági szak�
osztály vezetőjének előadásában 
megvitatta a posta 1983. évi gaz�
dasági és szociális tervének vár�
ható teljesítéséről, valamint az 
1984. évi terv előirányzatáról szó�
ló előterjesztést. A szakszervezet

részéről Péntek Petronella kv- tit-  
kár tolmácsolta vitaindításként az 
elnökség előző napi állásfoglalá�
sát. Ezután több hozzászóló adott 
hangot véleményének, és egészí�
tette ki a beszámolót. Az ülésen 
részt vett, és több fontos témában 
kiegészítő tájékoztatást adott Do- 
ros Béla elnökhelyettes is. Végül 
kiegészítésekkel a központi veze�
tőség elfogadta az előterjesztést.

Fél éve önállóan
1983 kiemelkedően fontos a 

posta életében. Július 1- től önálló, 
országos hatáskörű szervként, ön�
álló népgazdasági ágazatként mű�
ködik. A változás célja: a hírköz�
lés érdekeinek jobb, eredménye�
sebb érvényesítése a népgazda�
ságban. Ugyanakkor ez fokozott 
követelményt támaszt a munká�
ban minden területen, valameny-  
nyi postással szemben. Az önálló�
ság hatása ma még természete�
sen nem mérhető, csak hosszabb 
távon érvényesülhet.

Összességében ismét eredmé�
nyes évet zárt a posta. A szolgál�
tatások helyzete, a dolgozók élet-  
és munkakörülményeivel együtt, 
a tervezett szerény mértékben ja�
vult. A lényeg az, hogy amit a le�
hetőségek mérlegelésével tavaly 
ilyenkor elhatároztunk, teljesítet�
tük, annak ellenére, hogy az év�
közi szükségszerű népgazdasági 
intézkedések kedvezőtlenül befo�
lyásolták a posta munkáját is. 
Rendkívül sok gondot okozott a 
már- már krónikus kábelhiány, a 
nem kielégítő berendezésellátott�
ság és az importkorlátozás.

Az elért eredmény elsősorban a 
postás dolgozók becsületes helyt�
állásának és a vezetők erőfeszíté�
sének köszönhető. A célok eléré�
séhez jelentős mértékben hozzá�
járult a szocialista munkaver�
seny, a mozgalom fejlődése, a 
munkahelyi kollektívák és a szo�
cialista brigádok igyekezete. 
A brigádok és újítók eredményes 
munkája érződött az anyag-  és 
energiagazdálkodásban is.
A rendszertelen anyagellátás 
okozta nehézségek kiküszöbö�

lését sokszor a kollektívák rugal�
mas alkalmazkodása és az újítók 
találékonysága tette lehetővé.

A központi vezetőség köszöne�
tét fejezte ki mindazon postás dol�
gozóknak, munkahelyi kollek�
tíváknak, akik, illetve amelyek ál�
dozatos munkájukkal hozzájárul�
tak a célok eléréséhez.

Az 1983. évi várható eredmény 
4180,2 millió forint; 68 millió fo�
rinttal a tervezett alatt van. 
A bevétel (a posta- , az utalvány-  
és a hírlapszolgálatnál) több mint 
100 millió forinttal meghaladja a 
tervezettet; a költségek az elő�
irányzatnak megfelelően alakul�
nak. Ugyanakkor 165 millió fo�
rint eredményrontást okozott a 
távírószolgálat, illetve a rádió-  és 
televízióműsor- sugárzásnál a ko�
rábbi túlszámlázás rendezése. Az 
adóknak, köztük az évközi bérfej�
lesztés progresszív adójának befi�
zetése után 226,2 millió forint R-  
alap és 812,7 millió forint F- alap 
képezhető. A béradó progresszivi�
tására jellemző, hogy 1 forint 
bérfejlesztéshez több mint 10 fo�
rint adót kell fizetni. A jövedel�
mezőségi mutató (nyereség oszt�
va az eszközérték és a bértömeg 
összegével), mint az várható volt, 
tovább csökken, s éppen csak 
meghaladja a 13 százalékot.

A létszám alakulását jellemző�
en a fenntartási szükséglet és az 
ötnapos munkahétre való átállás�
nak az előző évről áthúzódó hatá�
sa befolyásolta. Az összes létszámi 
a terv szerint alakul, de a belsői 
arányoknál jelentős gondok mu�
tatkoznak.

A teljes munkaidős létszám 
700- zal növekszik, 130- cal elma�
rad a tervezettől. A forgalmi lét�
szám 0,7 százalékkal haladja 
meg az előző évit, ugyanakkor 
250 fős hiány várható az ipari, a 
hálózatépítési és a - fenntartási te�
vékenységeknél.

A létszámhiányt részben pótol�
ta a részmunkaidősök és nyugdí�
jasok erőteljesebb foglalkoztatá�
sa. Itt kedvező volt a nyugdíjas-  
foglalkoztatás jogszabályainak 
változása. Sok területen pedig a 
túlórázás segített. A bérszínvonal 
az 1 százalékos adózott bérfej�
lesztéssel együtt 4,77 százalékkal 
emelkedett.

Az 1983. évi állóeszköz- fejlesz�
tési terv kidolgozásánál figyelem�
be kellett venni a beruházási vá�

sárlóerő visszafogására és a kül�
kereskedelmi mérleg egyensúlyá�
nak javítására irányuló népgaz�
dasági döntéseket és szabályozó�
módosításokat.

A postát leginkább a költségve�
tési hozzájárulás csökkentése és 
az F- alapból való 6 százalékos el�
vonás érintette. A forrás csökke�
nése mellett jelentősen hátráltat�
ták a beruházási munkát a belföl�
di és importanyag- ellátási nehéz�
ségek, a tőkés gépimport korláto�
zása és egyes hazai gyártású be�
rendezések hiánya. Mindezek kö�
vetkezményeként a munkákat ne�
gyedévenként felül kellett vizs�
gálni és az anyagellátáshoz iga�
zodva átütemezni. A fejlesztési 
előirányzatok 89 százalékos telje�
sítése mintegy 4000 millió forint�
nak felel meg.

Szerény fejlődés
A postaforgalomnál folytató�

dott az új szolgáltatások kiterjesz�
tése, illetve kísérleti bevezetése, a 
kezelés egyszerűsítése. Erőfeszí�
tések történtek a közönség igé�
nyeinek mind teljesebb kielégíté�
sére, a szolgáltatások színvonalá�
nak emelésére. Néhány intézke�
dés:

— a könyvelt küldemények is�
mételt, soron kívüli kézbesítésé�
nek kiterjesztése Budapesten kí�
vül 34 városban,

— a pénzgyűjtő szolgálat to�
vábbi kiterjesztése,

— a telephelyi csomagfelvétel 
kísérleti bevezetése,

— a gyógyszerbeszerzés kísér�
leti bevezetése Győr- Sopron me�
gyében,

— a nyugdíjutalványok idegen 
hivatali kézbesítésének országos 
kiterjesztése,

— öntapadós jelzők forgalom�
ba hozatala,

— a karácsonyi csúcsforgalom 
segítésére bélyegbenyomásos ké�
peslapok készítése.

A postahivatali hálózat fejlesz�
tése megközelítően a terv szerint 
alakult. 100 új postahivatalt, köz�
tük egy nagyhivatalt (Pestlőrinc) 
helyeztek üzembe, mintegy

N ém eth  K á r o ly  lá toga tása  

a M agyar P o stá n
N ém eth K á ro ly , az M SZ M P  Politikai 

B izo ttságának  tag ja , a K özponti B izott�
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80 postahivatalt korszerűsítettek, 
felújítottak. A kezelési kisgépek 
beszerzésére előirányzott össze�
get ugyan felhasználták, de sem 
mennyiségben, sem összetételben 
nem sikerült teljesíteni a tervet. 
Az áremelkedés, a tőkés import 
korlátozása, a nem tőkés piaci kí�
nálat hiánya együtt okozott gon�
dot. A pénzforgalom automatizá�
lására üzembe helyeztek egy R— 
35- ös, valamint egy TPA 1140 tí�
pusú számítógépet.

A hírlapszolgálatnál sikerült 
tartani a terjesztés színvonalát, a 
remittenda mennyiségének csök�
kenése mellett a mennyiség 
1,7 százalékkal nőtt. A lakosság 
ellátottságának növelésére a ter�
vezett 40 hírlappavüon helyett 
67- et, illetve a 2 hírlapbolt he�
lyett 6- ot nyitottak meg. 
A 2000 fő lélekszámot meghaladó 
823 községből már 622- ben van 
hírlapárusítás. A napilapterjesz�
tés színvonalát javítja a számító-  
gépes lapigénylés múlt évi beve�
zetése. Gondot okozott a tőkés im�
port papír korlátozása miatt a 
Nők Lapjának az igénynél kisebb 
példányszáma.

Az adminisztráció csökkentésé�
re bevezették a havi egyszeri hír�
lapárus- elszámolást. A nyomdai 
szállítások átütemezésével egyen�
letesebbé vált a hét egyes napjai�
nak terhelése.

Az év végén szállították a szol�
noki góc hírlapfeldolgozó gépso�
rát; az I. negyedévben várható az 
üzembe helyezése.

A távírószolgálatban a ter�
vezettnél 50- nel több új telexállo�
mást, összesen 525- öt szereltek 
fel, de így is ezer fölé nőtt a vára�
kozók száma. A postai távírófor�
galom alakulására kedvezően ha�
tott, hogy egyes utcai nyüvános 
és segélykérő állomásokról is le�
het táviratot feladni.

Nem kielégítő az adatátviteli 
szolgálat fejlődése. Nemcsak az 
igényekhez, hanem a tervezetthez 
képest is jelentős az elmaradás az 
új állomások bekapcsolásában.

A távbeszélő- szolgálatra a sze�
rény mennyiségi növekedés jel�
lemző. Az év során 15 799 lakás- , 
3043 közületi és 948 nyüvános 
állomást helyeztek üzembe. 
A távbeszélő- sűrűség 12,51- ről

12,86- ra nőtt, a várakozók száma 
meghaladja a 370 ezret.

Az előfizetők 63 százaléka köz�
vetlenül tárcsázhatja a külföldi 
előfizetőket az öt vidéki nagyvá�
rosnak és góckörzetének az előfi�
zetői nemzetközi távhívásba való 
bekapcsolása révén. A belföldi 
távhívásban részt vevő helységek 
száma 400- ra nőtt. Lassú az auto�
matizálás üteme, még mindig 
több mint 1900 helység 16 óra 
után nem érhető el.

A távhívás kiteijesztése ellené�
re sem csökken a helyközi kap�
csolószolgálat igénybevétele. 
A minőségi mutatók a nem kielé�
gítő technikai feltételek és a túl�
terhelés miatt mind Budapesten, 
mind vidéken romlanak.’

A fenntartási tevékenység ki�
emelt figyelmet kapott 1983- ban 
is. A fenntartási költség 2,5 szá�
zalékkal több a tervezettnél. 
A pénz elköltése azonban nem 
mindig és nem mindenütt járt 
együtt színvonal- emelkedéssel.

Jelentősebb befejezett beruhá�
zások:

— Budapesten: Óbuda és Te�
réz crossbar központ, a Havanna 
lakótelepen konténer-  és 2 PAM 
központ;

— vidéken: Miskolc—Avas és 
Bicske crossbar központ, Hatvan, 
Pécs, Kaposvár, Miskolc konté�
nerközpontok, valamint a szent�
endrei—pilisvörösvári körzet bő�
vítése.

A vezeték nélküli szolgáltatás�
nak a biztonságra és a minőségre 
vonatkozó követelményei teljesül�
tek. A fejlesztési forrás csökken�
tése 1983- ban ezt az ágazatot súj�
totta legjobban. Az év folyamán 
üzembe helyeztek:

— A Petőfi- adó rekonstrukció�
jának keretében Lakihegyen egy 
középhuüámú adót,

— Diósdon két 100 KW—A rö�
vidhullámú adót,

— Győrben a televízió 1. mű�
sorára egy 4 KW- os gerincadót 
és öt átjáíszóadót,

— ugyancsak Győrben a tele�
vízió 2. műsorára új sugárzórend�
szert és átjátszóadókat.

A tervezett színvonalon
A szociális ráfordítások

1983- ban meghaladták az 
1242 millió forintot, a tervezett�
nél 1 százalékkal nagyobbak. 
A munkavédelmi terv teljesült. 
Munkavédelemre 480 millió fo�
rintot költött a posta. Előrehala�
dás történt a műszeres mérések 
és vizsgálatok terén. A korszerűt�
len, munkavédelmi szempontból 
nem megfelelő munkahelyek 
megszüntetése az anyagi lehető�
ségek szűkítése miatt lelassult. 
A balesetek száma ugyan csök�
kent, de rendkívül kedvezőtlen a 
súlyos és halálos balesetek alaku�
lása. Ezek előidézője döntő több�
ségben a közlekedési szabályok, a 
munkavédelmi előírások megsze�
gése volt. Ez arra utal, hogy még 
nem kielégítő az oktatás- nevelés, 
a munkavédelmi agitáció és pro�
paganda hatékonysága. Nem volt 
zökkenőmentes a védőruhák, vé�
dőeszközök beszerzése. Az új 
Postai Munkavédelmi Szabályzat 
egyszerűsítette az egyéni védőru�
ha és - felszerelés juttatási rend�
szerét, rendezte a tisztítási, kar�
bantartási feladatokat. Ennek el�
lenére a postaszervek egy részé�
nél a végrehajtás akadozott. 
Gyakran előfordul, hogy a dolgo�
zók nem használják a védőfelsze�
relést. Erélyesebb fellépésre van 
szükség mind a szakvezetők, 
mind a helyi szakszervezeti szer�
vek részéről.

Szociálpolitikai célokra
762,8 millió forintot (a tervezett�
nél 1 százalékkal többet) fordított 
a posta. Az alapvető cél, a postás 
dolgozók szociális ellátásának

szinten tartása megvalósult. 
A tervezettnél nagyobb arányban 
nőtt az üzemi étkeztetést igénybe 
vevők száma. Javult a konyhák 
gépesítettsége, technikai színvo�
nala. Bővült — ha nem is kielégí�
tő mértékben — az üzemegész�
ségügyi eüátás.

Nem javult az egyenruha- ellá�
tás, ezért új gyártóval kellett szer�
ződést kötni. Gondöt okoz to�
vábbra is az anyagellátás.

A gyermekintézményi férő�
hely- ellátottság változatlanul jó. 
Növekedett a kedvezményes 
üdültetésben részesülők száma. 
A balatonfenyvesi és balatonará-  
csi üdülő 1983- ban már teljes ka�
pacitással működött. A nyár kö�
zepén üzembe lépett a zirc—tün�
dérmajori gyermeküdülő új épü-  
letszámya. Bővült a melegvizes 
üdülési lehetőség Gyulán, illetve 
Zalakaroson; a nyár elején meg�
nyitott gárdonyi postás kemping 
iránt rendkívül nagy érdeklődés 
nyilvánult meg.
' Változatlanul kiemelkedő a 
postás dolgozók lakásépítésének 
támogatása. Mintegy ezren több 
mint 107 millió forintos támoga�
tásban részesültek.

A rászoruló, idős és egyedülálló 
postás nyugdíjasok életkörülmé�
nyeinek javítására 40 helyet kö�
töttek le a Fővárosi Tanács most 
létesülő szociális otthonában. Mó�
dosult a nagycsaládosok és gyer�
meküket egyedül nevelők 
segélyezésének feltételrendszere, 
az egy főre eső jövedelemhatár 
2500 forint. Segélyben több mint 
14 ezer dolgozó részesült.

Mi várható 1984-ben?
A népgazdasági egyensúly 

helyzetének javítására a VI. öt�
éves terv hátralevő két évére je�
lentős mértékben módosult a vál�
lalatok jövedelmének szabályozá�
sa. A postát érintő legfontosabb 
változások:

— a társadalombiztosítási járu�
lék 10 százalékos emelése (mint�
egy 400 millió forint költségnöve�
kedés);

— a 290 forintos jövedelemki�
egészítésnek a bérbe építésével

(Folytatás a 2. oldalon)
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A Közalkalmazottak és Rokonszakmabeli Dolgozók Szak-  
szervezeteinek Nemzetközi Szövetsége — mely szövetségnek 
a magyar postásszakszervezet is tagja — Romániában, Buka�
restben tartotta 35. vezetőségi ülését. Az ülés résztvevői nyilat�
kozatot tettek közzé a békéről, a leszerelésről, és felhívással 
fordultak a világ közalkalmazotti dolgozóihoz. A nyilatkozat és 
a felhívás szövegét az alábbiakban kivonatosan közöljük.

Nyilatkozat a békéről 
és a leszerelésről

Az atomháború veszélye még sohasem volt annyira nyugta�
lanító, mint napjainkban. A veszélyt egyre súlyosbítja az USA-  
kormányának és a NATO vezető köreinek politikája, a fegy�
verkezési verseny szüntelen fokozása, a leszerelési tárgyalások 
befagyasztása, a feszültség szítása bolygónk különböző terüle�
tein, a felháborító beavatkozás szuverén államok belügyeibe, a 
közép- hatósugarú rakéták telepítésének rákényszerítése Euró�
pa népeire.

Az emberek milliói harcoltak és harcolnak a békéért és a le�
szerelésért, vettek és vesznek részt a békéért folyó tüntetése�
ken, akciókban. A közalkalmazotti dolgozók és szakszervezete�
ik egyre nagyobb számban ismerik fel azt az igazságot, hogy a 
békéért vívott harc elválaszthatatlan az életkörülmények javí�
tásáért, a szolgáltatások fejlesztéséért, a munkahelyek megtar�
tásáért, a társadalmi jólétért és a haladásért vívott küzdelem�
től.

Az a hatalmas népi mozgalom, amely valamennyi földrészen 
kibontakozik, nagy felelősséget ró a szakszervezetekre. A Köz-  
alkalmazottak és Rokonszakmabeli Dolgozók Szakszervezetei�
nek Nemzetközi Szövetsége — korábbi elkötelezettségeihez hí�
ven — teljes erejével részt kíván venni a békeharcban.

Felhívás a közalkalmazotti 
dolgozók szakszervezeteihez

A Közalkalmazottak és Rokonszakmabeli Dolgozók Szak-  
szervezeteinek Nemzetközi Szövetsége 28 millió szervezett dol�
gozó nevében felhívással fordul a vüág összes közalkalmazotti 
szakszervezetéhez — tekintet nélkül irányzatukra, nemzetközi 
hovatartozásukra, vagy országuk társadalmi, politikai rendsze�
rére —, avégett, hogy egységesen, közös erővel és cselekvőén 
lépjen fel:

— az atomfegyverek számának csökkentéséért, újabb fegy�
verek és rakéták telepítésének megakadályozásáért Európá�
ban és a világ bármely részében;

— az érdekelt kormányok elkötelezettségéért, hogy nem al�
kalmaznak elsőként atomfegyvert;

— mindenfajta tömegpusztító fegyver gyártásának és fel-  
használásának teljes betiltásáért;

— a leszerelésért, mindenekelőtt a fokozatos és ellenőrzött 
nukleáris leszerelésért, valamennyi ország szuverenitásának, 
biztonságának tiszteletben tartásával.

A nemzetközi szövetség támogat minden olyan javaslatot, 
kezdeményezést, amely erősíti a békét, enyhíti a feszültséget 
és segíti a társadalmi fejlődést.

Mérlegelve az igényeket és a lehetőségeket

Rákospalota 1 postahivatal Törekvés szocialista brigádja 
békefelhívással fordul a posta valamennyi brigádjához. A fel�
híváshoz csatlakozó brigádok aláírásait az Országos Béketa�
nácshoz kívánjuk eljuttatni, kifejezve ezzel a postás dolgozók 
békeakaratát és egyben tiltakozásunkat a nyugat-európai ra�
kétatámaszpontok telepítése ellen.

Hosszú ideje kísérjük figyelemmel a világ népeinek sorsát 
alakító genfi-tárgyalásokat. Aggódva nézzük a televízió kép�
ernyőjét, izgatottan hallgatjuk a rádiót, és idegesen vesszük 
kezünkbe az újságot: sikerül-e gátat vetni a napról napra 
mind jobban elhatalmasodó fegyverkezésnek, el tudják-e há�
rítani a nukleáris katasztrófa veszélyét. Sajnos, az elmúlt hó�
napok és napjaink eseményei egyre jobban azt igazolják, 
hogy a béke komoly veszélyben van. Az Egyesült Államok és 
néhány szövetségese a Pershing-rakéták Nyugat-Európába 
telepítésével durva kihívást intézett a Szovjetunióhoz és vele 
együtt a világ valamennyi békeszerető erőihez. Mindennap�
jaink nyugalmára ezentúl a reánk irányított atomrakéták sö�
tét árnyéka nehezedik majd.

Nem szabad belenyugodnunk, hogy egyes nyugati körök fe�
lelőtlensége veszélybe sodorja alapvető emberi jogunkat, a 
BÉKÉT. Csatlakozzunk tehát azokhoz a milliókhoz, akik a 
békét nem mint illúziót, hanem mint mindennapjaink építő 
munkájának és boldog családi életének megszokott hátterét 
kívánják maguk mögött tudni.

Mi, postás dolgozók, akik nap mint nap jó és rossz hírek 
közvetítői vagyunk, jól tudjuk, mit jelent, ha valaki elveszíti 
szeretteit. Közös érdekünknek, sőt kötelességünknek érezzük, 
hogy hozzájáruljunk azokhoz a törekvésekhez, amelyek a vi�
lágháború veszélyének elhárítását és a leszerelés ügyének 
előmozdítását szolgálják. Kérjük a Magyar Posta valameny- 
nyi brigádját, hogy csatlakozzon a felhíváshoz!

BÉKÉBEN SZERETNÉNK ÉLNI 
ÉS DOLGOZNI!

A felhívás egy példányát január folyamán a Magyar Posta 
valamennyi brigádja megkapja. A csatlakozni kívánó brigádok 
tagjai a nyomtatványt írják alá, majd küldjék el az alábbi 
címre:

Budapesti Postaigazgatóság 
munkaügyi osztálya

BUDAPEST
Postafiók: 4.
1360

A borítékra írják rá:
BÉKEFELHÍVÁS

(Folytatás az 1. oldalról)
mintegy 100 millió forint több-  

letbéijárulék fizetése;
— az értékcsökkenési leírás 

népgazdasági előírásának módo�
sulása (a szabályozás még nem 
jelent meg, így nem tartalmazza a 
terv);

— az F—alapból való elvonás 
további növekedése;

— a célcsoportos fejlesztésre 
adott költségvetési támogatás to�
vábbi csökkentése, ami 1984- ben 
mintegy 500 millió forint elvoná�
sát jelenti.

Az 1984. évi szabályozómódo�
sulás — felerősítve a megelőző 
két év forráscsökkentő irányzatát
— a postát a VI. ötéves terv fej�
lesztési elképzeléseinek átértéke�
lésére kényszerítette. Az eredeti 
koncepcióhoz képest mintegy
2,5 millió forinttal csökken a költ�
ségvetési támogatás, ez pedig el�
sősorban az ismert, kritikus hely�
zetben levő telefonszolgáltatást 
érinti. Az ötéves terv első három 
évében a költségvetési támogatás 
csökkentését kompenzálni lehe�
tett a vállalati forrásoknak a ter�
vezettnél kedvezőbb alakulásá�
val. Ez a lehetőség 1984—85- re 
már nem áll fenn. így más lehető�
ség nem lévén, a többi szolgálta�
tástól kell forrást átcsoportosíta�
ni. Ennek eredményeként a 
VI. ötéves tervhez képest a nem 
célcsoportba tartozó, vállalati 
döntéskörű fejlesztések forrása 
mintegy 1,3 milliárd forinttal 
csökken. A csökkentés a távíró-  
szolgálatot 450, a vezeték nélküli 
szolgálatot 260, a postaszolgálatot 
400, az üzemfejlesztést 120 és a 
szociális-  kulturális ellátottságot 
100 millió forinttel érinti. 
A VI. ötéves terv fejlesztési el�
képzeléseihez képest így a távbe�
szélő- szolgálatban viszonylag kis 
mértékű változás, a postaszolgá�
latnál a beruházások lassítása és 
az induló témák 1985- re való 
csúsztatása, míg a távíró-  és a ve�
zeték nélküli szolgálatban, vala�
mint az üzemfejlesztés terén több 
fontos téma törlése várható.

A központi vezetőség megálla�
pította, hogy az adott helyzetben 
végrehajtott intézkedés ellentétes 
a kongresszusi határozattal, és 
kritikus helyzetet teremt több 
ágazatnál is. Ennek ellenére tudo�
másul veszi a kényszerintézke�
dést és egyetért a posta vezetői�
nek döntésével. Ugyanakkor fel�
hívja a felső döntést hozó szervek 
figyelmét a hírközléssel szemben 
a lakosság és az intézmények 
részéről fokozódó jogos igény és a 
szűkülő fejlesztési lehetőségek 
közötti ellentmondásra. Egyúttal 
kéri, hogy a VII. ötéves tervben
— a társadalmi igényekkel össz�
hangban — kerüljön előtérbe a 
posta és távközlés fejlesztése.

Az 1984. évi terv tarifaemelke�
déssel nem számol. A bevétel 
több mint 8 százalékos tervezett 
növekedése csaknem 1 milliárd 
forint többletet jelent. Ezt elsősor�
ban a távbeszélő- szolgálat és az 
építőipar növekvő teljesítménye 
hozza. Ezzel szemben 1,6 milliárd 
forinttal nőnek a költségek, dön�
tően a szabályozó módosítása mi�
att, másrészt az anyagköltség (ár�
emelés, fenntartás, beruházás) je�
lentős növekedésének következ�
tében. így mintegy 600 millió fo�
rinttal alacsonyabb eredmény 
képződne mint 1983- ban. Ezt az 
óriási mértékű csökkenést rész�
ben kompenzálja az a 234 millió 
forint pénzügyileg le nem bonyo�
lított dotáció, melyet a posta a for�
galmi létszámra kap, a társada�
lombiztosítási járulék — koráb�
ban említett — 10 százalékos 
emelésének ellensúlyozására. (A 
kompenzálást kizárólag a veszte�
ségesnek minősíthető forgalmi te�
rületre kapta a posta.)

Az 1984. évi eredmény mind�
ezek hatására várhatóan 
3880 millió forint, ami 300 millió 
forinttal kevesebb mint 1983- ban. 
A felosztható nyereség a bruttó 
részesedési alapnál (nettó R+| 
progresszív adó) csökken, míg a 
fejlesztési alapot (817 millió fo�
rint) — az előbb ismertetett okok 
miatt — legalább bázisszinten 
kell képezni. A jövedelmezőségi 
mutató 11,3 százalékra várható.

Ismeretes, hogy a bruttó része�
sedési alapból fizethető áz adózott 
bérfejlesztés progresszív adója. 
Miután a nettó részesedési alap 
nagy hányada be van határolva 
(jóléti alap kiegészítése, törzsgár�

da stb.), a csökkenés elsősorban 
az önerős bérfejlesztés mértékét 
befolyásolja. Az 1984. évi várható 
eredmény csak 0,5 százalékos 
adózott bérfejlesztést tesz lehető�
vé. Ennek az adóterhe körülbelül 
200 millió forint.

Az 1984. évi népgazdasági bér�
szabályozási rendszer és mértéke 
azonos a tavalyival. Ezek szerint 
a központi bérszabályozásba so�
rolt posta 2,7 százalékkal növel�
heti bérszínvonalát. Ehhez
1984- ben is megkapja a létszám-  
összetétel javítására az 1 száza�
lék munkaerőstruktúra- változási 
bérfejlesztést. Összességében ez 
4,2 százalék. Ebből a múlt évi kö�
telezettségekre és az ez évi bérpo�
litikára megközelítően 1 százalék 
van lekötve. A bérpolitika külön�
böző mértékben érinti az egyes 
postaszerveket.

Két pótlék lesz kiterjesztve, il�
letve mértékük növekszik július 
1- től. Az egyik: a pénzbegyűjtők 
(gépkocsivezető és - kísérő) 
33—35 forint úgynevezett bizton�
sági pótlékot kapnak járatonként. 
A másik: a pénzkezelési pótlék. 
A kollektív szerződés korábbi vi�
táin többször felmerült az igény 
mértékének növelésére, illetve a 
forgalommal jobban összhang�
ban levő rendszer kialakítására. 
A pénzkezelési pótlék új rendsze�
re mindkét kívánságnak igyek�
szik eleget tenni.

A struktúrapénzre pályázhat�
nak a postaszervek később meg�
határozott feltételekkel.
A 0,5 százalékos adózott bérfej�
lesztést valamennyi postaszerv 
megkapja a belső szabályozóban 
meghatározott R—alap- visszaté�
rítés mellett. (Itt felhívták a fi�
gyelmet arra, hogy a postaszer-  
vek adóterhének az eddiginél ará�
nyosabb kialakítására kell töre�
kedni.)

A fentieket leszámítva 1,8 szá�
zalékos bérfejlesztés áll a posta-  
szervek rendelkezésére.

A terv 700 fős teljes munka�
idős, s 200 fős részmunkaidős lét�
számnövekedéssel számol. Igény 
elsősorban ismét a fenntartás te�
rületén mutatkozik. Ennek kielé�
gítése átfogó intézkedés nélkül — 
a központi vezetőség véleménye 
szerint — 84- ben nem várható, ez 
pedig a színvonalasabb fenntartá�
si munka egyik feltétele.

Posta

A postahivatali hálózat fejlesz�
tésében csak a folyamatban levő 
építések befejezésére van lehető�
ség. így csak 35 új hivatal üzem�
be helyezésével, s mintegy 30 hi�
vatal korszerűsítésével számol a 
terv. A szállítási tevékenységben 
lényegében csak a selejtezett gép�
kocsik pótlásáról lehet szó. To�
vább folytatódik a kezelésgépesí�
tés különböző típusú 400 kisgép 
beszerzésével. Erőteljes törekvés 
mutatkozik a tőkés gépek kiváltá�
sára. Várhatóan megindul a PKI 
által kifejlesztett hazai bélyegző�
gép sorozatgyártása. Javítja a 
helyzetet a kezelési kisgépekre 
országosan bevezetendő egységes 
karbantartási rendszer.

Az átutalásos pénzforgalom 
számítógépes rendszere kísérleti 
jelleggel Budapesten megindul. 
Folytatódik a közönség igényeit 
jobban kielégítő kiegészítő szol�
gáltatások bővítése, a belső mun�
ka ésszerűsítése és jobb feltételei�
nek megteremtése (például új tí�
pusú munkaasztalok kialakítása).

ja a tízezret. 180 új adatállomás 
bekapcsolása mellett a várakozók 
száma jelentős marad.

Távbeszélő
Az év során 25 089 lakás- , 

4252 közületi és 1019 nyilvános 
állomást, továbbá 17 600 alköz�
ponti mellékállomást kapcsolnak 
be. A távhívás kiterjesztésének 
eredményeként a helyközi és 
nemzetközi forgalom 10 százalé�
kosnál magasabb növekedése 
várható. Fokozott figyelmet fordí�
tanak a számlapanaszok csökken�
tésére. További intézkedések tör�
ténnek a forgalomáteresztő- ké-  
pesség javítására. A közönség 
jobb tájékoztatására a posta egy�
séges távközlési díjszabást ad ki. 
Ez magába foglalja a távbeszélő- , 
a távíró-  és az adatátviteli díjakat, 
továbbá útmutatást ad alkalma�
zásukra.

Műsorszórás

Fő cél az elért műszaki színvo�
nal megtartása, továbbá a műsze�
rekkel való ellátottság javítása. 
Ez a szolgálat a rendelkezésre ál�
ló rendkívül csökkentett fejleszté�
si lehetőség mellett nem kis fel�
adat. A beruházások közül folyta�
tódik Marcaliban a Petőfi- adó re�
konstrukciója; Komáromban a te�
levízió 2. műsorának szórására új 
adót helyeznek üzembe. Ezenkí�
vül 8 átjátszóadó telepítésével le�
het számolni. Várhatóan megin�
dul a képújság kísérleti adása, s 
az év végén megkezdődnek a sze�
lektív személyhívó rendszer kí�
sérletei.

Munkavédelem 

és szociálpolitika

Szociális célokra 1984- ben 
1301 millió forint tervezhető. 
A jelenlegi gazdasági helyzetben 
elsőrendű cél a szociális ellátás 
szinten tartása. A pénzügyi forrá�
sok szűkösek, ezért rendkívül 
fontos minden szinten a helyes 
rangsorolás, a meglevő létesítmé�
nyek és eszközök megóvása, ki�
használásuk fokozása és ezen a 
téren is a takarékosság általános�
sá tétele. A munkakörülmények 
folyamatos javítása, a munka biz�
tonságának megteremtése, a bal�
esetek megelőzése azonban válto�
zatlanul kiemelkedő és fontos fel�
adat. A munkavédelemre fordít�
ható összeg 545 millió forint, 
7 százalékkal több mint a múlt 
évben. Kiemelt feladat:

— Az új munkavédelmi sza�
bályzatnak a gyakorlatba való át�
ültetése és érvényre juttatása, fo�

kozott ellenőrzés a vezetőktől a 
végrehajtó szolgálatig.

— Az üzemi balesetek számá�
nak csökkentése, a baleseti okok 
és tényezők feltárásával a meg�
előzés. A foglalkozási megbetege�
déseknél nagyobb hangsúlyt kap 
a megelőzés hatékonyságának ja�
vítása, a való helyzet pontos és 
szakszerű feltárása.

— Év végéig befejeződnek a 
munkavédelmi műszeres méré�
sek és vizsgálatok, elkészülnek a 
munkahelyi mikrokörnyezeti tér�
képek.

— Minden körülmények kö�
zött el kell érni, hogy a munkakö�
rülmények mindenütt megfelelje�
nek az elemi munkavédelmi kö�
vetelményeknek.

Szociálpolitikai célokra lénye�
gében a múlt évivel azonos ösz-  
szeg, 756 millió forint áll rendel�
kezésre. Az üzemi étkeztetés fej�
lesztésére újabb üzemi konyhát, 
éttermeket (Debrecen, Pécs 
600—600 adagos) adnak át. To�
vább nő a főállású, illetve rész-  
munkaidős üzemorvosok száma. 
Folytatódnak a betegség megelő�
zésére és a gondozásba vételre 
irányuló szűrővizsgálatok. Ennek 
keretében megkezdődik a kézbe�
sítők szűrővizsgálata. Az eddigi�
nél nagyobb figyelmet kell fordí�
tani a megváltozott munkaképes�
ségű dolgozók munkahelyi reha�
bilitációjára.

Űj jóléti intézményt ’84- ben 
nem adnak át. Az állagmegóvás, 
a felújítás viszont több elhanya�
golt, rossz állagú épületnél (bala�
tonalmádi, mátraházi üdülő, Gor�
kij fasori óvoda stb.) elengedhe�
tetlen.

A vállalati üdülőknél (a SZOT 
térítési díjaihoz igazodva) növek�
szik a térítés összege, valamint az 
élelmezési árak emelkedése miatt 
(a színvonal tartása végett) az ét�
kezési nyersanyagnorma összege. 
A térítési díjak növekedésének el�
lensúlyozására a nagycsaládosok 
vagy rossz anyagi körülmények 
között élők részére a beutalókra 
támogatásként 200 forint értékű 
utalványt rendszeresítettek.

A lakásépítés támogatására 
60 millió forintot irányoz elő a 
terv. A kis keresetű fővárosi pos�
tás dolgozók lakáshoz juttatásá�
nak elősegítésére postai tulajdo�
nú garzonház épül. Az építésre 
tervpályázatot írt ki a posta. Re�
mélhetőleg még az év folyamán 
megindul a beruházás. A szű-  
kebb anyagi lehetőségek és a nö�
vekvő igények miatt várhatóan 
valamennyi kölcsönigény kielégí�
tésére nem lesz lehetőség. Ezért a 
kölcsönök elbírálásánál a szociá�
lis körülmények mellett jobban 
figyelembe kell venni a végzett 
munka színvonalát és a társadal�
mi aktivitást is.

Célravezetőbb szervezettel
A Magyar Posta terve — össz�

hangban a népgazdasági tervcé�
lokkal — úgy készült, hogy az 
ésszerű takarékossággal és az im�
port helyettesítésével a lakosság 
és közületek igényeit megfelelő 
minőségben kielégíthesse. A be�
szűkült források nem teszik lehe�
tővé a szükség szerinti fejlesztést, 
kapacitásbővítést. Szervezési in�
tézkedésekkel, kisegítő szolgálta�

tásokkal törekszik a posta a la�
kosság és a közületek jobb ellátá�
sára.

Kiemelt feladat a posta műkö�
désének korszerűsítésére, szerve�
zetének felülvizsgálatára, ügyvi�
teli és statisztikai rendszerének 
egyszerűsítésére létrehozott bi�
zottságok munkájának befejezé�
se, és a javaslataik alapján elha�
tározott döntések végrehajtása.

Hírlap A munkaverseny segítségével
Az importpapírral való takaré�

kosság miatt mérsékeltebb ütemű 
példányszám- növekedés várható. 
Továbbra is elsőrendű feladat a 
hírlapterjesztés színvonalának 
megtartása, illetve emelése. Az 
érdekelteknek örömteli hír, hogy 
végre forgalomba kerül a régóta 
várt különleges hírlapkézbesítő�
kerékpár. Megindul a KHI- ban a 
közületi előfizetések kísérleti szá�
mítógépes feldolgozása.

rrí r r r1 aviro
Fejlesztésre kévés lehetőség 

lesz. Legföljebb 450 telexállomás 
felszerelésével lehet számolni. Ez�
zel az előfizetők száma meghalad-

A jövő évi feladatok teljesítésé�
hez is támaszkodni kell a munka-  
verseny- mozgalomra. Fokozott 
lendületet ad a felszabadulás 
40. évfordulójának tiszteletére 
’83- ban indított munkaverseny. 
A központi vezetőség a szakszer�
vezeti szervek feladatává teszi a 
verseny segítését, folyamatos 
figyelemmel kísérését, a gazda�
sági vezetőktől pedig kéri, hogy 
tekintsék politikai feladatnak a 
versenycélok kijelölését, a feltéte�
lekről való gondoskodást és a 
megfelelő elismerést.

Végül a központi vezetőség 
megállapította, hogy az 1984. évi 
feladatok végrehajtása valameny-

nyiünktől közös erőfeszítést, ten-  
niakarást kíván. A szakszervezeti 
testületek és valamennyi aktivis�
ta tevékenyen vegyen részt a pos�
taszervi és a helyi feladatok kiala�
kításában, a dolgozókkal való el�
fogadtatásukban és végrehajtá�
sukban! A munkahelyi demokrá�
cia segítésével hozzák felszínre a 
dolgozók javaslatait és kísérjék 
figyelemmel beépülésüket a ter�
vekbe!

Ez az alapja az olyan célok ki�
alakításának, amelyeket a kol�
lektívák sajátjaiknak éreznek, és 
ezért vállalják is végrehajtásukat.

Ritter Péter
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A Magyar Posta elnökének és a Postások Szakszervezete elnökségének

E G Y Ü T T E S  S Z A B Á L Y O Z Á S A
A munkahelyi demokrácia rendszere és érvényesülésének biztosítása

a Magyar Posta területén

A Minisztertanács és a Szak-  
szervezetek Országos Tanácsá�
nak elnöksége 1049/1982. (XII. 
15.) számú együttes határozatával 
rendelkezett a munkahelyi de�
mokrácia egyes kérdéseiről.

„A munkahelyi demokrácia ér�
vényre jutása és folyamatos fej�
lesztése társadalmunk lényegéből 
fakadó követelmény. Része a szo�
cialista demokráciának, megvaló�
sítása társadalmi, gazdasági elő�
rehaladásunk fontos feltétele, esz�
köze. ”

A Magyar Posta — összhang�
ban az időszerű politikai és gaz�

dasági feladatokkal — növeli a 
dolgozóknak a vezetésben való 
fokozottabb részvételét, különö�
sen a szolgáltatással, a gazdálko�
dással és az elosztással összefüg�
gő döntéseknél.

Alapvető célkitűzés, hogy a 
munkahelyi demokrácia az egy�
személyi felelős vezetés elvével 
összhangban, egymást kölcsönö�
sen erősítve fejlődjön. A dolgozók 
részvétele a posta tevékenységé�
ben, annak irányításában és 
ellenőrzésében nem csupán veze�
tési módszer, hanem politikai kö�
vetelmény is.

A munkahelyi demokrácia 
továbbfejlesztésének követelményei

A munkahelyi demokrácia to�
vábbfejlesztése minden vezető�
nek alapvető feladata. Kötelessé�
ge biztosítani, hogy minden dol�
gozó kellő tájékozottsággal részt 
vehessen a döntések kialakításá�
ban és a végrehajtáshoz szüksé�
ges feltételek megteremtésében.

Biztosítani kell, hogy a munka�
helyi demokrácia fórumrendszere 
tartalmilag betöltse a funkcióját. 
Erősítse a dolgozókban a tulajdo�
nosi szemléletet a munkahelyi fel�
adatok kialakításánál, végrehajtá�
sánál, valamint a felelősségtuda�
tot a népgazdasági, postai, posta-  
szervi érdekek egyeztetésénél, és 
juttassa érvényre a postás dolgo�
zók mindenkori érdekeit.

A feladatok és jogkörök elha�
tárolásánál figyelembe kell venni, 
hogy az egyes fórumok azokkal a 
kérdésekkel foglalkozzanak, ame�
lyekben helyzetüknél, összetéte�
lüknél fogva a leghatékonyabban 
valósíthatják meg a dolgozók 
részvételét a vezetésben, alkotó 
közreműködésüket a postai fel�
adatok sikeres teljesítésében.

A fórumok segítsék olyan köz�
vélemény, légkör kialakítását, 
amely felelősséggel egyezteti a

különböző érdekeket. A jogokat 
együtt értelmezi a kötelességek�
kel, támogatja a rendet, fegyel�
met, a hatékonyabb munkát meg�
követelő vezetést. Kellően érzé�
kelteti, mikor van helye a vitának 
és mikor a fegyelmezett végrehaj�
tásnak.

A dolgozóknak joguk, hogy 
részt vegyenek a vezetésben és 
irányításban, közreműködjenek a 
postás dolgozók élet-  és munka-  
körülményeit érintő intézkedé�
sek, ezen belül kiemelten az 
üzem-  és munkaszervezési elkép�
zelések, a tervek, a műszaki fej�
lesztési irányelvek előkészítésé�
ben, a döntések és határozatok 
hozatalában. Ugyanakkor köte�
lességük a döntések, rendelkezé�
sek, utasítások, szabályzatok 
alapján a feladatok minél ered�
ményesebb megvalósítása, a szol�
gáltatások minőségének fokozott 
javítása érdekében a legjobb tu�
dással és szorgalommal dolgozni.

A szocialista normákat sértő 
magatartás elleni közös fellépés, 
az önmagunkkal, munkánkkal, 
dolgozótársainkkal szembeni igé�
nyesség a közösség erejét növeli, 
biztosítja az érdemi beleszólás sú�
lyát.

A munkahelyi demokrácia fórumai

A posta területén a munkahelyi 
demokrácia érvényesítése közvet�
len és képviseleti formában való�
sul meg. A dolgozók közösségét, 
illetve képviseleti szerveit véle�
ményezési és kezdeményezési, 
egyetértési, döntési, valamint el�
lenőrzési jog illeti meg

— munkahelyi szinten,
— a középfokú postaszervek 

szintjén,
— postaszinten.

1. MUNKAHELYI SZINTEN

— termelési tanácskozás, mun�
kaértekezlet,

— kishivatali dolgozók tanács�
kozása,

— szocialistabrigád- , munka-  
brigád- értekezlet,

— szakszervezeticsoport-  
taggyűlés (csoportmegbeszélés),

— összevont taggyűlés vagy 
bizalmiak testületé,

— szakszervezeti bizottság,
— brigádvezetők tanácsko�

zása,
— rétegtanácskozások.

2. A KÖZÉPFOKÚ 
POSTASZERVEK SZINTJÉN

— szakszervezeti bizalmiak 
küldötteinek testületé vagy össze�
vont taggyűlés,

— szakszervezeti bizottság,
— szocialistabrigád- vezetők 

(vagy küldötteinek) tanácskozása,
— rétegtanácskozások (ifjú�

sági parlament, újítók, feltalálók 
tanácskozása stb.)

3. POSTASZINTEN

— szocialistabrigád- vezetők
országos tanácskozása,
— rétegtanácskozások (orszá�

gos postás ifjúsági parlament, újí-  
tók- feltalálók országos tanácsko�
zása stb.)

A fórumok feladata, hatásköre, működése

1. MUNKAHELYI SZINTŰ 
FÓRUMOK

1.1. TERMELÉSI 
TANÁCSKOZÁS 
VAGY MUNKAÉRTEKEZLET

A termelési tanácskozást de�
centralizáltan (hivatalonként, osz�

tályonként, üzemrészenként, mű�
helyenként, fő- építésvezetőségen�
ként, munkacsoportonként stb.) 
évente legalább két alkalommal 
— az I. és III. negyedévben — 
kell megtartani. Az irányító törzs 
létszámát magába foglaló osztá�
lyoknál és mindazokon a munka�
helyeken, amelyeken irányító-  és

adminisztrációs tevékenység fo�
lyik, munkaértekezletet kell tarta�
ni. Szükség szerint több részleg 
termelési tanácskozása összevon�
tan is megtartható.

Az előírt időpontokon kívül 
szükség szerint a szervezeti egy�
ségek saját elhatározás alapján 
tarthatnak termelési tanácsko�
zást, munkaértekezletet. Időpont�
ját és napirendjét az időszerű fel�
adatok alapján határozzák meg.

F e l a d a t a

— a dolgozók tájékoztatása az 
adott egységet érintő tervekről, a 
feladatok végrehajtása érdekében 
teendő intézkedésekről, a felada�
tok végrehajtásának helyzetéről,

— a kapott információk alap�
ján a dolgozók javaslatot tehet�
nek

•  a műszaki, forgalmi mun�
kaszervezési feltételek javítására,

•  a feladatok végrehajtásá�
nak módszereire,

•  a munkafeltételeik és 
munkakörülményeik fejleszté�
sére,

— a helyileg legalkalmasabb 
munkaversenyformák kialakítása 
és a munkaverseny- vállalások el�
fogadása, értékelése.

H a t á s k ö r e

Döntési jogkörébe tartozik

— a helyi munkaverseny- vál�
lalások elfogadása, a Szocialista 
Brigád cím adományozása (ha a 
brigádok száma az adott posta�
szervnél 15- nél kevesebb), a bri�
gádelismerési fokozatok decent�
ralizált odaítélése esetén azok 
adományozása, Kiváló Munkabri�
gád cím, Kiváló Ifjúsági Brigád 
cím odaítélése,

— a helyileg legalkalmasabb 
versenyformák kialakítása,

— a Kiváló Dolgozó cím, a 
Szakma Ifjú Mestere, Kiváló Ifjú 
Szakember cím odaítélése.

Véleményezési jogkörébe 
tartozik

— a hivatal, üzem, műhely, 
osztály stb. éves feladata,

— a munkaverseny eredmé�
nyeinek értékelése,

— javaslattétel a magasabb fo�
kozatú brigádkitüntetésekre (ahol 
munkahelyi szinten szocialistabri�
gád- vezetők tanácskozása nincs, 
és a kitüntetések odaítélése nem 
decentralizáltan történik).

A termelési tanácskozás 
lebonyolítása

Az adott szervezeti egység 
szakmai vezetője a társadalmi 
szervek bevonásával gondosko�
dik:

— a termelési tanácskozás ki�
tűzéséről, összehívásáról,

— napirendjének, beszámoló�
jának elkészítéséről, megtartásá�
ról, a dolgozók tájékoztatásáról.

— a dolgozók észrevételeinek, 
javaslatainak összegyűjtéséről, 
feldolgozásáról (írásbeli rögzíté�
séről);

Beszámol

— az előző termelési tanácsko�
zás határozatainak végrehajtásá�
ról,

— a termelési tanácskozáson 
elhangzott észrevételekre, javas�
latokra érdemi válasz adásáról.

A termelési tanácskozáson el�
hangzott észrevételek és javasla�
tok helyszíni megválaszolása 
után a termelési tanácskozás ha�
tározatot hoz:

— az adott szervezeti egység 
saját hatáskörében megteendő in�
tézkedésére,

— az intézkedés megtételére 
hivatott szervhez javaslattételre.

Fel kell sorolni a meg nem va�
lósítható javaslatokat (kellő indo�
kok kifejtésével).

Résztvevői: az adott szervezeti 
egység valamennyi dolgozója.

1.2. KISHIVATALI 
DOLGOZÓK TANÁCSKOZÁSA

Kishivatali dolgozók tanácsko�
zását kell tartani a fiókposták, 
I—III. osztályú postahivatalok 
dolgozóinak részvételével, körze�
tenként, góconként a területi pos�
taigazgatóságoknál (Budapesten 
összevontan is lehet).

Szerepe, feladata, hatásköre 
azonos a termelési tanácskozás�
sal.

A kishivatali dolgozók tanács�
kozását és az összevont szakszer�
vezeti taggyűlést lehetőleg egy 
napon, külön napirendi pontként 
kell megtartani.

Előkészítéséről és megszerve�
zéséről a körzeti vagy góchivata�
lok vezetői gondoskodnak a jszb 
bevonásával (Budapesten az igaz�
gatóság).

Az időpont és a napirend meg�
határozást az igazgatóság koordi�
nálja a tszb- vel egyeztetve.

1.3. A SZOCIALISTA-BRI�
GÁD- VAGY MUNKABRIGÁD- 
ÉRTEKEZLET

F e l a d a t a

— munkaverseny- mozgalom 
helyi céljaival összefüggésben ki�
alakítja a dolgozó kollektívának 
és tagjainak feladatait, munkavál�
lalásait,

— részt vesz teljesítményeik 
értékelésében, javaslatot tesz, 
dönt a hatáskörébe tartozó erköl�
csi és anyagi elismerések odaíté�
léséről.

H a t á s k ö r e

Döntési jogkörébe tartozik

— a brigádvezető és - helyettes 
megválasztása,

— a brigád vállalásainak kiala�
kítása,

— a tagok egyéni vállalásai,
— a tagok munkájának, maga�

tartásának megítélése,
— a társadalmi munkaakciók�

ban való részvétel,
— a brigád éves munkájának 

önértékelése,
— a brigád elismerése, kitün�

tetése esetén a jutalomösszegek 
egyénenkénti elosztása.

Véleményezési, javaslattételi 
jogkörébe tartozik

— a brigádértekezlet határoza�
ta alapján a brigád javaslattal, 
észrevétellel fordulhat a szakmai 
vezetéshez és a társadalmi szer�
vekhez az adott munkahely fel�
adatai végrehajtásának elsősegí�
tésével, társadalmi munkaakció�
val, munka-  és üzemszervezéssel, 
a munkavégzés biztonságával, a 
munkafegyelem megszilárdításá�
val, a szociális ellátottsággal, to�
vábbá a közvetlen szakmai vezető 
munkájával kapcsolatban,

— éves munkafeladatai, a saját 
területét érintően a szocialista 
cím, elismerés, kitüntetés megpá�
lyázása, illetve a szocialista cím 
megtartása,

— együttműködési szerződés 
kötése más munka-  vagy szocia�
lista brigádokkal.

A szociálistábrigád- 
vagy munkabrigád-értekezlet 
lebonyolítása

— szervezője és előadója a bri�
gádvezető,

— résztvevői a brigád tagjai,
— az értekezletet szükség sze�

rint, de legalább negyedévenként 
kell megtartani,

— az ott elhangzottakat, hatá�
rozatokat rögzíteni kell a brigád�
naplóban,

— a szakmai vezetést tájékoz�
tatni kell a brigádértekezleten ho�
zott döntésekről, javaslatokról, 
észrevételekről.

— A szervezeti egység szak�
mai vezetői, szakszervezeti szer�
vei kísérjék figyelemmel a bri�
gádértekezleteket !

1.4. SZAKSZER VEZETICSO- 
PORT-TAGGYÜLÉS 
(CSOPORTMEGBESZÉLÉS)

F e l a d a t a

— az összevont szakszervezeti 
taggyűlés, illetve a bizalmiak tes�
tületé elé kerülő témák, előter�
jesztések előzetes érdemi megis�
mertetése, megvitatása, a csoport 
véleményének kialakítása, a tes�
tületi döntések továbbvitele,

— az érdekek, vélemények, ja�
vaslatok egyeztetése és az összeg�
zett többségi álláspont kialakí�
tása,

— a feladatok megismertetésé�
nek, megítélésének elősegítése, 
mozgósítás a feladatok magasabb 
színvonalú végrehajtása érdeké�
ben.

H a t á s k ö r e
Egyetértési jogkörébe 

tartoznak
a kollektív szerződésben és a 

függelékben nem szabályozott, a 
csoport tagjai egészének munka-  
viszonyával és munkarendjével 
kapcsolatos azon kérdések, ame�

lyekben a csoport szakmai veze�
tőjének intézkedési joga van.

Véleményezési jogkörébe 
tartoznak

— az összevont szakszervezeti 
taggyűlés, illetve a bizalmiak tes�
tületé elé kerülő témák, előter�
jesztések, így különösen a Posta 
Kollektív Szerződésének és pos�
taszervi függelékének tervezete,

— a IV. fejezet szerint hatáskö�
rébe tartozó vezetői véleménye�
zés.

Javaslattételi jogkörébe 
tartoznak

— a szakszervezeti csoportban 
vagy a hivatalban, üzemben stb. 
a dolgozók élet-  és munkakörül�
ményeinek, szociális, egészség-  
ügyi és kulturális ellátottságának 
fejlesztése, a szakmai munka 
eredményességének növelési for�
mái, eszközei és módszerei.

Ellenőrzési jogkörébe 
tartozik

— a csoport szakmai vezetőjé�
nek (hivatalvezető, osztályvezető, 
csoportvezető, művezető stb.) a 
dolgozók élet-  és munkakörülmé�
nyeivel kapcsolatos tevékenysé�
ge,

— a szakmai egység (hivatal, 
osztály, csoport, brigád) tervének, 
programjának teljesítése,

— a határozatok végrehajtása,
— a szakszervezeti és munka�

helyi demokrácia érvényesülése, 
a dolgozók, illetve képviseletük�
ben a bizalmi észrevételeinek és 
javaslatainak figyelembevétele.

A szakszervezeti csoporttag�
gyűlés (csoportmegbeszélés) lebo�
nyolítása

— szervezője a szakszervezeti 
bizalmi,

— előadója a bizalmi, a veze�
tők munkaviszonyát érintő kérdé�
sekben a munkáltatói jogkör gya�
korlója vagy megbízottja,

— résztvevői a szakszervezeti 
csoport működési területéről va�
lamennyi dolgozó.

1.5. ÖSSZEVONT 
SZAKSZERVEZETI

TAGGYŰLÉS VAGY 
BIZALMIAK TESTÜLETÉ

F e l a d a t a

— a munkahelyi demokrácia 
fórumaként a dolgozók munka-  
viszonyát, élet-  és munkakörül�
ményeit érintő legátfogóbb ter�
vezési, gazdálkodási és elosztási 
kérdésekben gyakorolja a fel�
adat-  és hatáskörébe utalt jog�
okat.

H a t á s k ö r

Döntési jogkörébe tartozik
— a szervezeti egység rendel�

kezésére álló szociális, kulturális 
célokra fordítható összegek fel-  
használása.

Égyetértési jogkörébe tartozik
— a kollektív szerződésben, il�

letve a postaszervi függelékben 
nem szabályozott, a postaszerv 
dolgozóinak munkaviszonyával 
összefüggő olyan kérdések rende�
zése, amelyek a postaszervet 
vagy annak nagyobb egységét 
érintik,

— a bérfejlesztés felhasználá�
sának főbb elvei és arányai, vala�
mint az egységek közötti felosz�
tás.

Véleményezési jogkörébe 
tartozik

— az éves terv (feladatterv, 
munkaprogram),

— a Magyar Posta Kollektív 
Szerződése és Függeléke, vala�
mint a végrehajtásukról szóló 
évenkénti beszámoló és módosí�
tás tervezete,

— a középfokú postaszerv szo�
ciális és munkavédelmi terveinek 
teljesítéséről szóló beszámoló és a 
következő időszakra szóló terv,

— a Magyar Posta Törzsgárda 
Szabályzatának tervezete, módo�
sítása,

— a IV. fejezet szerint hatáskö�
rébe tartozó vezetői véleménye�
zés.

Az összevont szakszervezeti 
taggyűlés vagy bizalmitestület 
ülésének lebonyolítása

— szervezője: a szakszervezeti 
bizottság,

— résztvevői: a szakszervezeti 
alapszervezet hatáskörébe tartozó 
dolgozók, vagy a bizalmitestület 
tagjai, a szakmai vezető és a tár�
gyalandó témától függően a szak-  
apparátus illetékesei.

1.6. SZAKSZERVEZETI 
BIZOTTSÁG

F e l a d a t a
Az összevont taggyűlésnek, ü-  

letőleg a bizalmiak testületének 
két ülése között a munkahelyi de�
mokrácia fórumaként ellátja a 
dolgozók képviseletében a hatás�
körébe tartozó feladatokat, 
együttműködik a szervezeti egy�
ség szakmai vezetőjével.

H a t á s k ö r

Egyetértési jogkörébe 
tartoznak

— a szervezeti egység vala�
mennyi dolgozóját vagy nagyobb 
csoportját érintő, a munka-  
viszonyra és munkakörülmé�
nyekre vonatkozó azon kérdések, 
amelyeket a kollektív szerződés 
illetve postaszervi függeléke nem 
szabályoz,

— a szocialista munkaverseny 
szervezése, irányelveinek megha�
tározása,

— a verseny nyilvánosságának 
biztosítása, a munkaverseny érté�
kelése, a kitüntetésekkel járó ju�
talomkeret elosztása,

— a törzsgárdatagság és a 
megszüntetéssel kapcsolatos vi�
tás ügyek,

— a szakmai kitüntetésekre 
vonatkozó személyi javaslattétel.
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V é l e m é n y e z é s i  j o g �
k ö r é b e  t a r t o z n a k

— a postaszerv dolgozóit vagy 
nagyobb csoportját érintő mun�
káltatói intézkedések tervezetei,

— a társadalmi tulajdon védel�
mére, a munkafegyelem megszi�
lárdítására hozott szakmai vezetői 
intézkedések,

— a postaszervet érintő, az át�
szervezésre, korszerűsítésre vo�
natkozó tervezetek,

— a IV. fejezet szerint hatáskö�
rébe tartozó vezetői véleményezé�
sek.

1.7. SZOCIALISTABRIGÁD- 
VEZETŐK TANÁCSKOZÁSA

A szocialistabrigád- vezetők ta�
nácskozását munkahelyi szinten 
ott kell tartani, ahol a brigádok 
száma a 15- öt meghaladja. Ahol 
brigádvezetők tanácskozását tar�
tanak, ez gyakorolja az egyéb�
ként a termelési tanácskozás ha�
táskörébe tartozó, e pontban 
meghatározott jogosítványokat.

F e l a d a t a

— A tanácskozásokon határoz�
zák meg a brigádok részére az 
időszerű követelményeket, a terü�
let postai feladatainak megvalósí�
tását segítő brigádmozgalmi cél�
kitűzéseket. Mozgósítson a ta�
nácskozás az újítási feladattervek 
megvalósítására, a munka-  és 
üzemszervezés korszerűsítésére! 
Adjon tájékoztatást az erkölcsi és 
anyagi ösztönzés helyi formáiról!

— Vitassák meg azokat az el�
gondolásokat, amelyek elősegítik 
a vezető funkciók betöltésére al�
kalmas brigádvezetők és brigád�
tagok intézményes képzését!

— Ismertessék a feladatokat és 
a megvalósításhoz — döntés előtt 
— igényeljék a brigádvezetők ta�
pasztalatait, véleményét, javasla�
tait!

Döntési jogkörébe tartozik
— a magasabb szintű brigád�

vezetői tanácskozásra küldöttek 
megválasztása,

— a helyi munkaverseny- vál-  
lalások elfogadása, a Szocialista 
Brigád cím adományozása, a bri�
gádelismerési fokozatok decent�
ralizált odaítélése esetén azok 
adományozása, a Kiváló Munka�
brigád cím, Kiváló Ifjúsági Bri�
gád cím odaítélése,

— a helyileg legalkalmasabb 
versenyformák kialakítása.

Véleményezési jogkörébe tarto�
zik

— a postaszerv éves munka-  
verseny- célkitűzése,

— a Kiváló Hivatal, Üzem stb. 
cím megpályázása,

— a munkaverseny eredmé�
nyeinek értékelése.

Javaslatot tesz

— amennyiben a brigádelis�
merési fokozatok odaítélése nincs 
decentralizálva, az elismerésre,

— magasabb fokozatú brigád�
kitüntetésekre.

A szocialistabrigád-vezetők ta�
nácskozásának lebonyolítása

— Legalább évente egyszer 
kell megtartani.

— A postaszerv vezetője a 
szakszervezeti bizottsággal egyez�
tetve gondoskodik összehívásá�
ról, a napirendre vonatkozó javas�
latról, a tárgyalási téma előkészí�
téséről, előterjesztéséről.

— Résztvevői a brigádvezetők, 
a tárgyalandó téma szakmai fele�
lőse, a szakmai vezető, a szakszer�
vezeti bizottság titkára.

1.8. RÉTEGTANÁCSKOZÁ�
SOK

A munkahelyi demokrácia ér�
vényesülésének sajátos formái. 
A helyi igények és a kiadott köz�
ponti rendelkezések figyelembe�
vételével kerül sor összehívásuk�
ra, a gazdasági vezető, a szakszer�
vezeti bizottság vagy a KISZ-  
szervezet kezdeményezésére. Ré�
tegtanácskozások lehetnek: az if�
júsági parlament, egyéb rétegek, 
csoportok részére tartott megbe�
szélések. Az ifjúsági parlamentek 
munkahelyi szintű szervezését, 
feladatát, hatáskörét külön utasí�
tás tartalmazza.

2. KÖZÉPFOKÚ POSTA�
SZERVI SZINTŰ FÓRUMOK

2.1. SZAKSZERVEZETI BI�
ZALMIAK (KÜLDÖTTEINEK)

TESTÜLETÉ VAGY ÖSSZE�
VONT TAGGYŰLÉS

F e l a d a t a

— képviseli a középfokú posta�
szerv dolgozóit a munkahelyi de�
mokratikus kérdésekben.

H a t á s k ö r e

Döntési jogkörébe tartozik
— a kollektív szerződés posta�

szervi függelékének teljesítéséről 
szóló beszámoló elfogadása,

— a postaszervi jóléti (szociá�
lis) és kulturális alap hatáskörébe 
utalt részének felhasználása.

Egyetértési jogkörébe tartozik

— a kollektív szerződés posta�
szervi függelékének megkötése 
és módosítása,

— a bérfejlesztés és jutalmazá�
si keret felhasználási főbb elvei�
nek és arányainak kialakítása, a 
postaszerv egységei közötti fel�
osztása,

— a postaszerv középtávú és 
éves szociális tervének kialakítá�
sa, módosítása, a végrehajtásról 
szóló beszámoló elfogadása,

— a postaszervi jóléti (szociá�
lis) és kulturális alap téma szerin�
ti felosztása,

— a részesedési alap felhasz�
nálásának előirányzata.

Véleményezési jogkörébe tarto�
zik

— a Magyar Posta Kollektív 
Szerződésének végrehajtásáról 
szóló beszámoló,

— a Magyar Posta Kollektív 
Szerződése módosításának terve�
zete,

— a postaszerv középtávú és 
éves terve, azok módosítása és a 
végrehajtásáról szóló beszámoló,

— a Magyar Posta Törzsgárda 
Szabályzatának tervezete, módo�
sítása,

— IV. fejezet szerint hatáskö�
rébe utalt vezetői véleményezés.

Lebonyolítása

— a szakszervezeti bizottság 
szervezi a gazdasági vezetővel 
egyeztetve,

— a szakmai vezetés gondos�
kodik a tárgyalandó szakmai 
anyag elkészítéséről és kellő idő�
ben történő rendelkezésre bocsá�
tásáról.

Résztvevői
— a bizalmitestület tagjai, a 

szakmai vezető, valamint a tár�
gyalandó témától függően a szak-  
apparátus illetékesei és a szakte�
rület irányító.

— Azoknál a középfokú posta�
szerveknél, ahol munkahelyi 
szinten összevont taggyűlés vagy 
szakszervezeti bizalmiak testületé 
nincs, a postaszervi bizalmitestü�
let (összevont taggyűlés) a mun�
kahelyi és középszintű jogokat is 
gyakorolja.

2.2. SZAKSZERVEZETI BI�
ZOTTSÁG %

F e l a d a t a
— a bizalmitestület két ülése 

között a középfokú postaszerv 
szakszervezeti szervei munkájá�
nak szervezése, irányítása és el�
lenőrzése. Gyakorolja a munka�
helyi demokratikus jogokat a 
szakszervezeti bizalmiak (küldöt�
teinek) testületének határozata 
alapján.

H a t á s k ö r e

Döntési jogkörébe tartozik
— a rendelkezésre bocsátott 

vállalati segélykeret felosztása.

Egyetértési jogkörébe tartoz�
nak

— a szociális, kulturális beru�
házási témajavaslatok,

— a nagyobb egységeket érin�
tő, a kollektív szerződésben és an�
nak függelékében nem szabályo�
zott, a munkaviszonyra, a szociá�
lis, kulturális ellátásra vonatkozó 
kérdések,

— a középfokú postaszerv 
éves célkitűzései, munkaverseny-  
vállalásai, valamint a munkaver-  
seny- akciókban való részvétel,

— a postaszerv és az szb hatás�
körébe utalt, a munkaverseny 
eredményei alapján adható kitün�
tetések, elismerések adományozá�
sa, és az azokkal járó jutalomke�
retek elosztása, a kitüntetések de�
centralizált odaítélése esetén a ki�
tüntetési keretek felosztása,

— a lakásépítési keretek sze�
mélyekre történő jóváhagyása,

— a szakmai kitüntetési kere�
tek elosztása,

— a szociális, kulturális és 
sportintézmények (helyiségek) 
más célra való felhasználása,

— a munkahelyi demokrácia 
postaszervi gyakorlatának kiala�
kítása,

— a középfokú postaszerv 
munkavédelmi, munkaverseny�
szabályzata, illetve a szabályza�
tok postaszervi függelékei,

— a verseny nyilvánosságának 
biztosítása, a munkaverseny segí�
tése, értékelése,

— a prémiumrendszerek kiala�
kítása, változtatása.

Véleményezési jogkörébe tarto�
zik

— a postaszerv jóléti (szociális) 
és kulturális alap döntési jogköré�
be nem utalt részének felhaszná�
lása,

— a középfokú postaszerv és a 
végrehajtó szervek ügyrendje, to�
vábbá az átszervezésre, korszerű�
sítésre vonatkozó tervezetek, a 
Magyar Posta Központjánál: a 
Magyar Posta Központjának ügy�
rendje, továbbá az átszervezésre, 
korszerűsítésre vonatkozó terve�
zetek,

— a középfokú postaszerv 
szintjén a dolgozók széles körét, 
valamely rétegét, illetve munka�
köri csoportját érintő munkáltatói 
intézkedések tervezete,

— a középszerv által meghir�
detett anyagi vagy erkölcsi elis�
meréssel járó pályázatok,

— a IV. fejezet szerint hatáskö�
rébe utalt vezetői véleményezés.

Résztvevői

— a szakszervezeti bizottság 
tagjai, a szakmai vezető, valamint 
a tárgyalandó témától függően a 
szakapparátus illetékesei, és a 
szakterületet irányító. Azoknál a 
középfokú postaszerveknél, ahol 
munkahelyi szinten szakszerveze�
ti bizottság nincs, a postaszervi 
szb a munkahelyi és középszintű 
jogokat is gyakorolja.

2.3. SZOCIALISTABRIGÁD- 
VEZETŐK (BRIGÁDVEZETŐ�
KÜLDÖTTEK) TANÁCSKOZÁ�
SA

A postaszerv szintjén kell tarta�
ni, a brigádok számától függően 
valamennyi brigádvezető részvé�
telével vagy brigádvezető- küldöt-  
tek munkahelyi szintű megvá�
lasztásával, brigádvezetőküldött�
értekezlet formájában.

Feladata azonos a munkahelyi 
szintű brigádvezetői tanácskozás 
feladatainak jellegével, de érte�
lemszerűen a postaszerv egészét 
átfogó szerepe van.

H a t á s k ö r e

Döntési jogkörébe tartozik

— a középfokú postaszerv
munkaverseny- vállalásainak elfo�
gadása.

Véleményezési jogkörébe tarto�
zik

— a Kiváló Igazgatóság, 
Üzem, Hivatal, Intézet stb. cím 
megpályázása,

— a postaszerv munkaver-
seny- szabályzata,

— a postaszerv munkaver-
seny- célkitűzése.

Javaslattételi jogkörébe tarto�
zik

— a Posta Kiváló Brigádja és 
ennél magasabb kitüntetés.

E fórum jogosítványait az igaz�
gató és a tszb közös megállapodá�
sa alapján szükség szerint a bizal�
mi testület is gyakorolhatja.

Lebonyolítása

— Legalább évente egyszer 
kell megtartani.

— A tanácskozások összehívá�
sáról, a napirendre vonatkozó ja�
vaslatokról, a tárgyalási téma elő�
készítéséről, előterjesztéséről, a 
postaszerv vezetője a szakszerve�
zeti bizottság közreműködésével 
gondoskodik.

Résztvevői

— a brigádvezetők (küldöttek), 
a szakmai vezetés, a tszb, az szb 
titkára, a tárgyalandó téma szak�
mai, szakszervezeti felelőse. Ahol 
munkahelyi szinten brigádvezetői 
tanácskozás nem működik, ez a 
fórum gyakorolja a munkahelyi 
szintű jogokat is.

2.4. RÉTEGTANÁCSKOZÁ�
SOK

A postaszervek szintjén meg�
tartandó rétegtanácskozások

— ifjúsági parlament,
— újítók, feltalálók > tanácsko�

zása.
Ezenkívül a szakmai és társa�

dalmi szervek együttes elhatáro�
zásával esetenként más — a cél�
nak megfelelő — rétegtanácsko�
zás összehívására is sor kerülhet.

2.4.1. IFJÚSÁGI PARLA�
MENT

Postaszervi szintű szervezését, 
feladatát, hatáskörét, külön utasí�
tás tartalmazza.

2.4.2. ÚJÍTÓK, FELTALÁLÓK 
TANÁCSKOZÁSA

Szükség szerint, de legalább 
háromévenként kell összehívni.

F e l a d a t a

— a postai feladatok eredmé-  
' nyes megvalósítását biztosító cél�
kitűzések megvitatása,

— a beszámolás az előző ta�
nácskozás határozatainak végre�
hajtásáról,

— átfogó értékelés az újító�
mozgalom helyzetéről,

— a mozgalomban meglevő 
hiányosságok és megszüntetésük 
lehetőségeinek feltárása.

Véleményezési jogkörébe tarto�
zik

— az újítómozgalom tovább�
fejlesztése érdekében tervezett in�
tézkedések.

Lebonyolítása

A postaszerv vezetője a szak-  
szervezeti bizottság közreműkö�
désével gondoskodik a megszer�
vezéséről, a tárgyalandó anyag el�
készítéséről, a résztvevőknek kel�
lő időben való rendelkezésére bo�
csátásáról.

Résztvevői: az újítók, szakvéle�
ményezők, az újítások hasznosítá�
sában közreműködők, az elbírá�
lók és a KISZ helyi szervének 
képviselői, a postaszerv vezetője, 
a szakszervezeti bizottság titkára, 
a szakszervezeti újítási felelős.

3. POSTASZINTÜ FÓRU�
MOK

3.1. SZOCIALISTABRIGÁD- 
VEZETŐK (KÜLDÖTTEK) OR�
SZÁGOS TANÁCSKOZÁSA

F e l a d a t a

A szocialistabrigád- vezetők ta�
nácskozása segítse elő, hogy nö�
vekedjen a szocialista brigádok 
szerepe a posta előtt álló felada�
tok meghatározásában és megva�
lósításában. Fokozódjon szerepük 
a közéletben és a közvélemény 
helyes irányú formálásában. Irá�
nyítsák a szocialista brigádok fi�
gyelmét a hatékonyabb munkára, 
a takarékosságra, a költségek 
csökkentésére, a munkafegyelem 
megszilárdítására, a postai szol�
gáltatások minőségének további 
javítására, a posta szolgáltatásait 
igénybe vevők és a postás dolgo�
zók közötti kapcsolat állandó javí�
tására, a szocialista életmód erősí�
tésére.

H a t á s k ö r e

Véleményezési jogkörébe tarto�
zik

— a munkaverseny- mozgalom 
helyzete, továbbfejlesztésének 
kérdései.

Lebonyolítása
A Magyar Posta elnöke a Pos�

tások Szakszervezetének elnöksé�
gével együtt gondoskodik a ta�
nácskozás ötévenkénti összehívá�
sáról, a tárgyalandó anyag elké�
szítéséről és kellő időben való 
rendelkezésre bocsátásáról.

Résztvevői
A középfokú postaszervek 

megválasztott brigádvezető kül�
döttei, a Magyar Posta szakmai, 
párt- , szakszervezeti, KlSZ- veze-  
tői.

3.2. RÉTEGTANÁCSKOZÁ�
SOK

Postaszinten megtartandó ré�
tegtanácskozások

— ifjúsági parlament,
— újítók és feltalálók országos 

tanácskozása.

3.2.1. ORSZÁGOS POSTÁS 
IFJÚSÁGI PARLAMENT

Postaszintű szervezését, felada�
tait, hatáskörét, lebonyolítását 
külön utasítás tartalmazza.

3.2.2. ÚJÍTÓK ÉS FELTALÁ�
LÓK ORSZÁGOS TANÁCSKO�
ZÁSA

F e l a d a t a

— a Magyar Posta előtt álló 
műszaki, forgalmi, gazdasági fel�
adatok jobb megvalósításának 
elősegítése,

— az újítómozgalom helyzeté�
nek átfogó értékelése, az előző ta�
nácskozás határozatainak végre�
hajtásáról való beszámolás,

— az újítómozgalomban még 
meglevő hiányosságok és azok 
megszüntetése lehetőségeinek 
feltárása.

Véleményezési jogkörébe tarto�
zik

— a postaszintű újítómozga�
lom helyzete, továbbfejlesztésé�
nek kérdései.

Lebonyolítása
Szükség szerint, de legalább öt�

évenként kell összehívni. A Ma�
gyar Posta elnöke a Postások 
Szakszervezetének központi veze�
tőségével együttműködve gon�
doskodik a tárgyalandó anyag el�
készítéséről, a résztvevőknek kel�
lő időben való rendelkezésére bo�
csátásáról és a tanácskozás meg�
szervezéséről.

Résztvevői
A postaszervek választott kül�

döttei (újítók, szakvéleménye�
zők), az újítások hasznosításában 
közreműködők, elbírálók, szak�
mai vezetők, a szakapparátus té�
ma szerint illetékes felelősei, a 
KISZ, a Postások Szakszervezete 
elnökségének képviselői és az 
MTESZ.

— a szociális tervek és a végre�
hajtásukról szóló beszámoló,

— a részesedési alap felhasz�
nálásának előirányzata,

— a középtávú bérpolitikai 
irányelvek,

— a béren felüli juttatások el�
vei,

— a szocialista munkaverseny 
középtávú irányelvei,

— a Magyar Posta Törzsgárda 
Szabályzata.

Véleményezési jogkörébe tarto�
zik

— a posta hosszú távú, közép�
távú és éves terve, valamint ezek 
végrehajtásának értékelése,

— az alapok képzésére rendel�
kezésre álló nyereség (fejlesztési, 
részesedési, elkülönített tartalék-  
alapok) felosztási arányai,

— a Magyar Postát érintő át�
szervezés, korszerűsítés.

Ellenőrzési jogkörébe tartozik

— a postás dolgozók élet-  és 
munkakörülményeit, szociális és 
kulturális ellátottságát érintő sza�
bályok megtartása,

— a postás dolgozók összessé�
gét vagy egyes rétegeit érintő, a 
munkaviszonyra vonatkozó sza�
bályok megtartása.

4.2. POSTÁSOK SZAKSZER�
VEZETÉNEK ELNÖKSÉGE

H a t á s k ö r e

Döntési jogkörébe tartozik

— a Postások Szakszervezete 
részére a jóléti és kulturális alap�
ból átutalt összegek felhaszná�
lása.

Egyetértési jogkörébe tartozik

— a posta éves bérfejlesztésé�
re vonatkozó elvek és a postaszer�
vek közötti felosztása,

— a szocialista munkaverseny 
helyzetének értékelése,

— a postaszervekre és kollektí�
vákra vonatkozó kitüntető címek, 
valamint a jutalmazásukra tett ja�
vaslat,

— az éves lakásépítési kölcsön 
keretösszegének postaszervek kö�
zötti felosztása,

— a kollektívákra vonatkozó 
magasabb állami és szakmai ki�
tüntetések javaslata,

— az éves postai kitüntetési 
keretek postaszervek közötti fel�
osztása,

— a posta munkavédelmi, újí�
tási szabályzata, valamint a törzs-  
gárdaszabályzat módosítása.

Véleményezési jogkörébe tarto�
zik

— a Magyar Posta által meg�
hirdetett anyagi vagy erkölcsi el�
ismeréssel járó pályázatok,

— a Magyar Posta szintjén a 
dolgozók széles körét, valamilyen 
rétegét érintő munkáltatói intéz�
kedések tervezete,

— a IV. fejezet szerint hatáskö�
rébe utalt vezetői véleményezés.

4. AZ ÁGAZATI SZAKSZER�
VEZET KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ 
SZERVEI

A központi vezetőség és az el�
nökség nem murfkahelyi demok�
ratikus fórumok. Munkájukat az 
alapszabályra épülő működési 
szabályzat szerint látják el. A pos�
ta sajátosságaiból adódóan azon�
ban munkahelyi demokratikus 
jogokat is gyakorolnak.

4.1. POSTÁSOK SZAKSZER�
VEZETÉNEK KÖZPONTI VE�
ZETŐSÉGE

H a t á s k ö r e

Egyetértési jogkörébe tartozik
— a kollektív szerződés meg�

kötése, módosítása,
— a kollektív szerződésben 

nem szabályozott általános jel�
legű kérdések rendezése, a mun�
kaviszonyra, bérekre, szociális és 
kulturális juttatásokra vonatkozó 
irányelvek,

A  szakmai vezetőkre vonatkozó 
szakszervezeti véleményezési hatáskör 

szabályozása

A munkahelyi demokrácia to-  lenlétükben a bizalmi, több illeté-  
vábbfejlesztése indokolja a veze-  kés bizalmi esetén a főbizalmi, 
tőkre a szakszervezeti véleménye-  _  kfaevezésüketi felmentésü-  
zesi jogkor kiterjeszteset az eddi-  ket minősítésüket) kitüntetésüket 
gieknel szélesebb körre. a Magyar Posta Központ szak-

A dolgozók közösségét megille-  szervezeti bizottsága; 
tő véleményezési jog az éves ve�
zetői tevékenységre, továbbá a ügyosztályvezetőinek tekinte- 
munkaviszonyukkal összefüggő tében 
lényeges intézkedésekre (alkal�
mazás, megbízás, felmentés, mi-  -  éves tevékenységüket a dol-
nősítés, kitüntetés) kiterjed, gozók véleménye alapján, jelenlé-
A munkaviszonnyal kapcsolatos tűkben a bizalmi, 
intézkedések vonatkozásában a — kinevezésüket, felmentésü-
véleményezési jogot előzetesen ketj minősítésüket, kitüntetésüket 
kell érvényesíteni. a Magyar Posta Központ Szak-

A véleményezési jogokat a kö-  szervezeti Bizottsága; 
vetkezők szerint kell érvényesíte�
ni: — a középfokú postaszervek

— a Magyar Posta igazgatóinak, igazgatóhelyet�
teseinek tekintetében

igazgatóinak tekintetében

— kinevezésüket, felmentésü�
ket, minősítésüket, kitüntetésü�
ket, a Postások Szakszervezeté�
nek elnöksége;

szakosztályvezetőinek, önálló 
osztályvezetőinek tekintetében

— éves tevékenységüket, a 
dolgozók véleménye alapján, je-

— éves tevékenységüket a 
szakszervezeti bizalmiak (küldöt�
tek) testületé, vagy az összevont 
taggyűlés,

— kinevezésüket, felmentésü�
ket, minősítésüket, kitüntetésüket 
a szakszervezeti bizottság (tszb),

osztály- és csoportvezetőinek 
tekintetében
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— éves tevékenységüket a bi�
zalmitestület vagy az összevont 
taggyűlés,

— megbízatásukat, a megbí�
zás visszavonását, minősítésüket 
a szakszervezeti bizottság,

— kollektívát irányító egyéb 
termelés-  és forgalomirányítók 
(ahol önálló szakszervezeti bizott�
ság van),

— éves tevékenységüket a dol�
gozók véleménye alapján jelenlé�
tükben a bizalmi, több illetékes 
bizalmi esetén a főbizalmi,

— megbízásukat, a megbízás 
visszavonását, minősítésüket, ki�
tüntetésüket a helyi szakszerve�
zeti bizottság,

— a postahivatalok, üzemek 
vezetőinek és helyetteseinek te�
kintetében: (ahol önálló szakszer�
vezeti bizottság van)

— éves tevékenységüket a bi�
zalmi testület, vagy az összevont 
taggyűlés,

— megbízatásukat, a megbí�
zás visszavonását; minősítésüket 
a szakszervezeti bizottság,

— kollektívát irányító egyéb 
termelés-  és forgalomirányítók 
(ahol önálló szakszervezeti bizott�
ság van),

— éves tevékenységüket a dol�
gozók véleménye alapján, jelenlé�
tükben a bizalmi, több illetékes 
bizalmi esetén a főbizalmi,

— megbízásukat, a megbízás 
visszavonását, minősítésüket, ki�
tüntetésüket a szakszervezeti bi�
zottság

— azoknál a IV. és ennél ma�
gasabb osztályú postahivatalok�
nál, ahol önálló szakszervezeti bi�
zottság nincs, a vezető, a vezető�
helyettes és a kollektívát irányító 
egyéb termelés-  és forgalomirá�
nyítók

— éves tevékenységüket a dol�
gozók véleménye alapján, jelenlé�
tükben a bizalmi, több illetékes 
bizalmi esetén a főbizalmi,

— megbízásukat, a megbízás 
visszavonását, minősítésüket, ki�
tüntetésüket a szakszervezeti bi�
zottság (jszb).

A tevékenység véleményezése 
az adott testület vezetőjének (ü-  
letve bizalminak), az egyéb kér�
dések véleményezése a munkál�
tatói jogkört gyakorlónak (vagy 
megbízottjának) előterjesztése 
alapján történjen.

Az éves tevékenység vélemé�
nyezésére meg kell hívni a mun-

A munkahelyi demokrácia gya�
korlásának biztosítása az 
MSZMP elvi irányítása alapján 
minden szintű szakmai vezető és 
szakszervezeti szerv feladata, a 
KISZ- szervezetek közreműködé�
sével.

A munkahelyi demokrácia fó�
rumainak tanácskozását úgy kell

káltatói jogkört gyakorlót, illetve 
az általa megbízott közvetlen 
munkahelyi vezetőt. A vélemé�
nyezés alapját a dolgozóknak a 
vezetők adott időszakban végzett 
munkájáról szerzett tapasztalatai 
képezzék.

A munkaviszonnyal kapcsola�
tos testületi véleményt írásban 
kell elkészíteni, és azt a munkál�
tatói jogkört gyakorló szerv veze�
tőjéhez (megbízottjához) eljuttat�
ni.

előkészíteni, hogy a résztvevők 
számára biztosítsák az érdemi tá�
jékozódást és vita lehetőségét. 
Fordítsanak figyelmet az írásbeli 
anyagok, a szakmai vezetők be�
számolójának közérthetőségére.

Gondoskodni kell a fórumok 
határozatainak érvényesítéséről, 
az észrevételek, javaslatok hasz�

nosításáról, a nem hasznosítható 
javaslatok megválaszolásáról. 
A tanácskozásokon elhangzottak�
ról jegyzőkönyvet kell felvenni, 
az elhangzott, de külön vizsgála�
tot igénylő észrevételekre, javas�
latokra 15 napon belül írásban 
kell válaszolni.

Az együttes szabályozás bizto�
sítása a posta területén a munka�
helyi demokrácia érvényesülésé�
nek továbbfejlesztését. Célul tűz�
zük ki, hogy az egyszemélyi fele�
lős vezetés és a munkahelyi de�
mokrácia egységben fejlődjön. 
Alkalmazása váljon szocialista ve�
zetői gyakorlattá a mindennapi 
munkakapcsolatokban is.

A munkahelyi demokrácia 
egyes kérdéseiről szóló hatályos 
jogi szabályozást, annak postai

Csáki Lászlóné s. k.
a Postások Szakszervezetének 

főtitkára

végrehajtásáról szóló jelen szabá�
lyozást, továbbá az alkalmazás 
során nyert tapasztalatokat, a jo�
gosítványok helyes értelmezését 
a szakmai vezetők és társadalmi 
szervek részéről ismertetni, oktat-  « 
ni kell.

A munkahelyi demokrácia új 
szabályozásának megfelelően az 
ügyrendeket módosítani kell.

Ez a szabályozás a megjelenés 
napján lép hatályba. Egyidejűleg 
hatályát veszti a posta- vezérigaz�
gatónak és a Postások Szakszer�
vezete elnökségének 1977. IX.
15- i, az üzemi demokrácia tovább�
fejlesztéséről szóló együttes ha�
tározata és a végrehajtásáról ren�
delkező 64/1977. (PO. É. 31.) Vig. 
sz. utasítás.

Tóth Illés s. k. 
a Magyar Posta 

elnöke

Az 1049/1982. (XII. 15.) M t-  
SZOT együttes határozat alapján 
„A munkahelyi demokrácia rend�
szere és érvényesülésének bizto�
sítása a Magyar Posta területén” 
című, a Magyar Posta elnökének 
és a Postások Szakszervezete el�
nökségének együttes szabályozá�
sa kiadásra került. A szabályozást 
a csatolt melléklet tartalmazza. 
Az együttes szabályozás végre�
hajtására az alábbiak szerint ren�
delkezem:

1. A postaszervek a párt-  és 
társadalmi szervekkel közösen 
alakítsák ki a szabályozásban fog�
laltak ismertetésének módját. Biz�
tosítani kell, hogy a vezetők és a 
dolgozók széles körben megis�
merjék az abban foglaltakat. 
A helyüeg legalkalmasabb mó�
don meg kell szervezni a vezetők 
felkészítését annak érdekében, 
hogy az új szabályozás alapján a 
munkahelyi demokratikus fóru�
mok működéséhez szükséges te�
vékenységet megfelelő szinten 
lássák el.

2. A postai szakmai képzettsé�
get adó, valamint a vezető-  és to�
vábbképző tanfolyamokon oktat�
ni kell a munkahelyi demokrácia 
kérdéseit. (Munkahelyi demokrá�
cia fórumai, hatásköre, szervezé�
sük, lebonyolításuk, a felvetett ja�
vaslatok intézése stb.) Az oktatás 
céljára fel lehet használni az osz�
tályfőnöki órákat, a társadalmi, il�
letve a politikai ismeretek cimű 
tantárgyat.

3. A munkahelyi demokrácia 
fórumait a társadalmi szervekkel 
úgy kell előkészíteni, hogy az ér�
demi- tartalmi működés biztosítva 
legyen.

A szükséges írásos anyagokat, 
előterjesztéseket úgy kell elkészí�
teni, hogy alkalmasak legyenek a 
tárgyalandó téma valamennyi 
összefüggésének bemutatására. 
Közérthető . módon, javaslatok 
esetében a lehetséges változato�
kat bemutatva tárgyalják az adott 
témát. \

A szakmai részről készített írá�
sos anyagokat úgy kell elkészíte�
ni, hogy azok a tanácskozás előtt 
általában 10 nappal az illetékes 
szakszervezeti bizottságnak át�
adásra kerüljenek. Ettől indokolt 
esetben — témától függően — az 
igazgató és a tszb közös megálla�
podása alapján lehet eltérni.

A középfokú postaszerv szak�
mai és szakszervezeti vezetése sa�
ját hatáskörben alakítsa ki a fóru�
mok előkészítésével, a tárgyi és 
személyi feltételek biztosításával 
kapcsolatos munkamegosztást, 
azt figyelembe véve, hogy az 
adott fórum kinek a szervezésé�
ben kerül megtartásra. Ezt azzal 
a kivétellel kell alkalmazni, hogy 
a bizalmiküldött- testületi ülések�
re utazók utazási költségét, vala�
mint a bizalmiküldött- értekezlet 
megtartásához esetleg szükséges 
helyiségbérlet költségét a szakma 
fedezi. (Helyüeg kell kialakítani 
annak módszerét, hogy a szak-  
szervezet szervezésében való le�
bonyolítása és a költségek szak�
mai elszámolása hogyan kapcso�
lódik.)

A termelési tanácskozások elő�
készítésére a középfokú posta�
szervek a helyi adottságoknak 
legmegfelelőbb formákat, mód�
szereket (így pl. aktívaértekezlet, 
szakmai forgalmi konferencia) 
alakítsanak ki. Összehangolt elő�

készítéssel biztosítsák, hogy a ter�
melési tanácskozások a posta és a 
postaszervek kiemelt feladatai�
nak végrehajtására mozgósítsák 
a dolgozókat. A termelési tanács�
kozások közérthető módon és 
szakszerűen tárgyalják a témákat 
és ezzel adjanak módot a dolgo�
zók kezdeményező készségének 
kibontakoztatására.

A középfokú postaszervnél a 
szocialistabrigád- vezetők (küldöt�
tek) tanácskozásán a résztvevők 
körét úgy kell meghatározni, 
hogy valamennyi hivatal, üzem, 
osztály, műhely stb. képviselete 
biztosítva legyen. A küldöttek 
száma nem haladhatja meg a bri�
gádvezetők számának az 50 szá�
zalékát. Törekedni kell arra, hogy 
a nők és fiatalok számarányuk�
nak megfelelően vegyenek részt a 
tanácskozásokon.

4. A felsőbb szervek képvisele�
tének biztosítása érdekében az 
egyes fórumokkal kapcsolatban 
előzetes bejelentési kötelezettség�
nek kell eleget tenni az alábbiak 
szerint: a kishivatali dolgozók ta�
nácskozását, a kollektív szerződés 
végrehajtásáról szóló beszámolót, 
illetve módosítástervezetet tár�
gyaló bizalmitestület ülését (ösz-  
szevont taggyűlést), a közép�
szintű (és nagyobb létszámú 
munkahelyi szintű) szocialistabri�
gád- vezetők tanácskozását, az újí-  
tók- feltalálók tanácskozását és az 
ankétokat (időpontját, helyét, na�
pirendjét) megtartásuk előtt leg�
alább 10 nappal be kell jelenteni 
a Magyar Posta Központjának, ü-  
letve a Postások Szakszervezeté�
nek. így:

— A kishivatali dolgozók ta�
nácskozását a Magyar Posta Köz�

pontja postaszakosztályának és a 
Postások Szakszervezete szerve�
zési és káderosztályának.

A postaszakosztály gondosko�
dik a Magyar Posta Központja 
részéről a képviselet biztosításá�
ról.

— A Magyar Posta Kollektív 
Szerződésének végrehajtásáról 
szóló beszámolót, illetve a módo�
sítástervezetet tárgyaló bizalmi�
testület ülését (összevont taggyű�
lést) a Magyar Posta Központja 
munkaügyi és szociálpolitikai 
szakosztályának, valamint a Pos�
tások Szakszervezete közgazda-  
sági osztályának.

A munkaügyi és szociálpoliti�
kai szakosztály gondoskodik a 
képviselet biztosításáról.

— A középfokú postaszervek a 
szocialistabrigád- vezetők tanács�
kozását (és a nagyobb létszámú 
munkahelyi szintű szocialistabri�
gád- vezetők tanácskozását), a 
Magyar Posta Központja munka�
ügyi és szociálpolitikai szakosz�
tályának és a Postások Szakszer�
vezete Közgazdasági osztályának.

A munkaügyi és szociálpoliti�
kai szakosztály biztosítja a posta�
szintű képviselet összehangolá�
sát.

— A középfokú postaszervek 
az újítók- feltalálók tanácskozását, 
valamint az ankétokat a Magyar 
Posta Központja fejlesztéspoliti�
kai osztályának, valamint a Pos�
tások Szakszervezete közgazda-  
sági osztályának.

A fejlesztéspolitikai osztály 
gondoskodik a postaszintű kép�
viselet összehangolásáról.

5. A középfokú postaszerv sa�
ját hatáskörben alakítsa ki és sza�

bályozza a fórumokon a jegyző�
könyvek vezetésének, kezelésé�
nek, javaslatok, észrevételek vá�
laszadásának rendszerét, figye�
lembe véve, hogy az adott fórum 
kinek a szervezésében kerül meg�
tartásra. A tanácsozásokon tett 
észrevételeket, javaslatokat hite�
lesített jegyzőkönyvben kell rög�
zíteni.

A fórumokon történt felveté�
sekre, javaslatokra — lehetőleg a 
felvetéskor — érdemi választ keü 
adni. Amennyiben a javaslat, ész�
revétel további megítélést, meg�
vizsgálást igényel, a tanácskozást 
követően 15 napon belül írásban 
kell a felszólalónak válaszolni. 
Ugyancsak írásbeli választ keü 
adni az írásban beadott észrevéte�
lekre, javaslatokra is. Amennyi�
ben az észrevétel, javaslat elbírá�
lása az adott fórum szintjének ha�
táskörét meghaladja, azt a fel�
sőbb postaszervhez kell továbbí�
tani, a felvetést követő 8 napon 
belül. Az elbírálásra ületékes pos�
taszervhez való érkezéstől számí�
tott 30 napon belül biztosítani kell 
az észrevétel, javaslat elbírálását.

A felsőbb postaszervnek a fel�
terjesztett ügyben hozott döntésé�
ről tájékoztatni kell a felterjesztő 
fórumot.

A jegyzőkönyvet a postaszerv 
által helyüeg kialakított szabályo�
zás szerint 10 évig keü őrizni.

6. A középfokú postaszervek 
és végrehajtó szervek felügyeleti 
eüenőrzése, ületve szemléje kere�
tében vizsgálni keü a munkahelyi 
demokrácia fórumrendszerének 
működését, a feltételek biztosítá�
sát.

A középfokú postaszervek az 
éves szöveges mérlegbeszámoló�

ban külön fejezetben adjanak szá�
mot a munkahelyi demokrácia ér�
vényesülésének, továbbfejleszté�
sének helyzetére, a munkahelyi 
demokráciával kapcsolatos isme�
retek oktatására, a továbbfejlesz�
tésére alkalmas módszerekre és a 
tapasztalatokra vonatkozóan.

Biztosítani keü, hogy a felsőbb 
postaszervek vezetői rendszere�
sen részt vegyenek a munkahelyi 
demokratikus fórumokon, ezzel 
elősegítve a fórumok hatéko�
nyabb működését és a közvetlen 
tapasztalatszerzést.

A szocialistabrigád- vezetők ta�
nácskozásairól a középfokú posta�
szervek évenként készítsenek 
összesítő értékelést. Ebben térje�
nek ki a tárgyalt jeüemző témák�
ra, javaslatokra, a hozzászólók vé�
leményére, továbbá a javaslatok 
megvalósítására.

Az összesítő értékelést minden 
év július 1. napjáig meg keü kül�
deni a Magyar Posta Központja 
rriunkaügyi és szociálpolitikai 
szakosztályának.

7. „A munkahelyi demokrácia 
rendszere és érvényesülésének 
biztosítása a Magyar Posta terüle�
tén” című szabályozással az ügy�
rendek vonatkozó rendelkezései 
— a jelen utasítás hatályba lépé�
sével egyidejűleg — értelemsze�
rűen módosulnak.

Ez az utasítás a kihirdetés nap�
ján lép hatályba. Ezzel egyidejű�
leg hatályát veszti a Posta- vezér�
igazgató 64/1977,/Po. É. 31. Vig. 
sz. utasítása.

Tóth Illés s. k. 
a Magyar Posta 

elnöke

A Magyar Posta elnökének és a Postások Szakszervezete elnökségének

Ú T M U T A T Ó J A
■ . • . ■ ■■ .

A munkahelyi demokrácia rendszere és érvényesülésének biztosítása 

a Magyar Posta területén című szabályozás melléklete

s i s

hatékonyságát elősegítő kifogáso�
lási, képviseleti jogra is a további�
akban kitérünk, annak eüenére, 
hogy nem tartozik a munkahelyi 
demokratikus jogok közé.

A munkahelyi demokratikus 
jogok és az érdekvédelmi- , érdek-  
képviseleti jogosítványok tartal�
ma egy adott jogosítványt tekint�
ve azonos. A jogosítványfajták ér�
telmezésénél ezért eszerint nem 
keü különbséget tennünk.

A jogosítványok mind a köz�

A Minisztertanács és a SZOT 
elnöksége 1049/1982. (XII. 15.) sz. 
együttes határozatával rendelke�
zett a munkahelyi demokrácia 
egyes kérdéseiről. „A munka�
helyi demokrácia rendszere és ér�
vényesülésének biztosítása a Ma�

gyar Posta területén” című szabá�
lyozás tartalmazza azokat a jo�
gosítványokat, amelyeket a kü�
lönböző munkahelyi demokrati�
kus fórumok gyakorolnak.

Az együttes határozat szerint 
„a dolgozók közösségét, ületve

képviseleti szerveit véleményezé�
si és kezdeményezési, egyetértési, 
döntési, valamint eüenőrzési jog 
ületi meg”. Emeüett közös szabá�
lyozási, javaslattételi jogosítvá�
nyok fogalma is használatos. 
A szakszervezeti érdekvédelem

ponti és a helyi szinten megfogal�
mazásra kerülő szabályozás (jog�
alkotás), mind a hozott intézkedé�
sek, szabályozások végrehajtása 
(jogalkalmazás) területén is je�
lentkeznek. Mivel az egyes jo�
gosítványok tartalma azonosan 
mind a jogalkotás, mind a jogal�
kalmazás területén egyaránt elő�
fordul, így azokkal külön- külön 
nem szükséges foglalkozni.

A munkahelyi demokratikus 
fórumokat az

intézkedések meghozatala so�
rán (jogalkotás)

a) véleményezési,
b) egyetértési, közös szabályo�

zási,
c) döntési (önáüó szabályozá�

si), a

végrehajtás során (jogalkalma�
zás)

a) véleményezési,
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b) egyetértési,
c) ellenőrzési,
d) döntési 
jog illeti meg.

A szakszervezetet ezenkívül 
még megilleti a:

— kifogásolási,
— képviseleti és a
— munkaügyi döntőbizottsá�

gok megalakításával és működé�
sével kapcsolatban a részvételi
jog-

A munkahelyi demokratikus 
jogosítványfajtákat a szabályo�
zásban meghatározottak szerint 
kell alkalmazni. Az adott jogosít�
vány gyakorlása viszont felvethe�
ti további munkahelyi demokra�
tikus, illetve szakszervezeti jogok 
gyakorlásának szükségességét 
(pl. a véleményezési jog figyel�
men kívül hagyása a kifogásolási 
(vétó) jog érvényesítését vetheti
fel).

1. Véleményezési jog

A véleményezési jog azt jelenti, 
hogy az illetékes szakmai vezető 
a szabályozásban meghatározott 
kérdéskörökben a kiadást vagy 
végrehajtást megelőzően köteles 
az illetékes munkahelyi demokra�
tikus fórum véleményét kikérni.

A munkáltató a vélemény tar�
talmától eltérő intézkedés kiadá�
sára is jogosult, azonban köteles a 
vélemény figyelmen kívül hagyá�
sáról, és annak indokáról az intéz�
kedéssel egyidejűleg a vélemé�
nyezésre jogosult szervet tájékoz�
tatni. A szabályozásnál, döntés�
nél, intézkedésnél az előzetes vé�
lemény kikérésének elmulasztása 
maga után vonja az érvénytelen�
séget.

A munkahelyi demokratikus 
fórumon is történhet javaslattétel, 
észrevétel, kezdeményezés a gaz�
dasági vezetés felé. Amennyiben 
a kezdeményezés dolgozói részről 
történik, a szakmai vezetésnek 
kötelezettsége, hogy az' abban 
foglaltakat megvizsgálja, elfoga�
dás esetén döntsön, intézkedjen, 
elutasítás esetén ennek tényét és 
indoklását a kezdeményezővel, 
javaslattevővel, illetve a fórum�
mal közölje.

A gazdasági vezetők munkájá�
nak véleményezése a jogosítvány 
speciális, újszerű formája. A szo�
cialista társadalmi és gazdasági 
viszonyok fejlődése szükségessé 
teszi, hogy a dolgozók véleményt 
mondjanak a gazdasági vezetők 
tevékenységéről. Ennek a jogkör�
nek a célja a dolgozóknak a veze�
tésbe való közvetlen bevonása, 
úgy, hogy növelje a felelőssé�
güket az adott egység tevékeny�
ségéért, a termelés gazdaságossá�
gáért, az élet-  és munkakörülmé�
nyek helyi alakulásáért. A véle�
ményezési jog tartalmát tekintve 
azonos a más kérdéskörökkel 
kapcsolatosan kialakított véle�
ményalkotással.

2. Egyetértési jog

Lényegesen hatékonyabb, mint 
a véleményezési jog. Biztosíték 
arra, hogy a szakmai szervek 
csak abban az esetben adhatnak 
ki vagy módosíthatnak szabályo�
zást, illetve tehetnek intézkedést, 
ha azokhoz az illetékes fórum elő�
zetesen hozzájárulását adta.

Az egyetértési jog gyakorlása 
közös döntés. Lényegében azt je�
lenti, hogy a gazdasági vezető az 
egyetértési hatáskörben megha�
tározott kérdésekben csak az ille�
tékes fórummal egyetértésben 
dönthet. Az olyan intézkedések, 
amelyeket egyetértés nélkül, 
vagy annak ellenére hoznak, jog�
szabályellenesek. Az egyetértés 
megléte a tervezett szabályozás, 
intézkedés érvényességének fel�
tétele.

Amennyiben a szakmai vezető 
és az illetékes fórum között nem 
alakul ki a tervezett intézkedéssel 
kapcsolatban egyetértés, és a vé�
leménykülönbségben nem sike�
rül kompromisszumra jutni, úgy 
a felsőbb szakmai és szakszerve�
zeti szervhez kell fordulni. A fel�
sőbb szervek közös javaslatát 
figyelembe véve kell visszavinni 
az illetékes fórum elé a vitatott té�
mát. Tehát a felsőbb szervek nem 
dönthetnek az adott szintű mun�
kahelyi demokratikus fórum he�
lyett.

A bizalmi egyetértési jogának 
érvényesítésével kapcsolatban 
változatlanul azt az eljárást kell 
alkalmazni, ha az alsó szintű gaz�
dasági vezető és a bizalmi között 
nem alakul ki egyetértés, hogy a 
felsőbb szintű gazdasági vezető a 
vele partner szakszervezeti szerv�
vel egyetértésben dönt a felme�
rült vitás kérdésekben. Ha a dön�
tésre jogosult felsőbb szintű gaz�
dasági vezető és szakszervezeti 
szerv az alsó szintű javaslattól el�
térően dönt, köteles megindokol�
ni és közölni a bizalmival, hogy 
miért nem vette figyelembe a ja�
vaslatot.

3. Közös szabályozási jog

Az egyetértési jog minősítet-  
tebb formája. A közös szabályo�
zás esetén már az előkészítés fázi�
sában közös tevékenység folyik.

4. önálló szabályozási (dönté�
si) jog

Az önálló szabályozási jog azt 
jelenti, hogy a hatáskörébe utalt 
kérdéseket szabályozza, illetve 
döntse el az illetékes fórum. Érvé�
nyességéhez szakmai hozzájáru�
lásra, vagy egyetértésre nincs 
szükség. A szakmai vezetés véle�
ményét azonban előzetesen ki 
kell kérni. Hasonlóan a vélemé�
nyezési jognál elmondottakhoz, a 
visszajelzési kötelezettség itt is 
fennáll.

A fórum által hozott döntés a 
szakmai szervre is kötelező, az 
esetek egy részében a végrehaj�
tást is a szakmai vezetésnek kell 
biztosítania.

5. Ellenőrzési jog

Ez a jogosítvány a többi jogo�
sítvány megvalósulását hivatott 
elősegíteni, az előzőekből fakad, 
azokhoz kapcsolódik. A munka�
helyi demokratikus fórumok 
ellenőrzési jogosítványa és a 
szakszervezetnek az MT- ben biz�
tosított ellenőrzési jogosítványa 
szervesen összefügg.

Mindezek a központi és helyi 
szintű rendelkezések megalkotá�
sára, kidolgozására, valamint az 
egyes rendelkezések végrehajtá�
sára kiterjednek. Ennek kereté�
ben tájékoztatást kérhetnek, vizs�
gálatot tarthatnak. A szakmai ve�
zető a vizsgálathoz szükséges fel-  
vüágosításokat, adatokat köteles 
megadni.

Adott esetben az ellenőrzési 
jogosítvány érvényesülése tehát 
úgy is jelentkezhet, hogy a szak-  
szervezet apparátusán keresztül 
végzett iratbetekintés, adatfeldol�
gozás stb. szolgál alapul az illeté�
kes fórum ellenőrzési jogának 
gyakorlásához.

Ha a szakmai vezetés a tapasz�
talt hibák, mulasztások elhárítá�
sánál kellő időben nem intézke�
dik, a szakszervezet, illetve a fó�
rum megfelelő eljárást kezdemé�
nyezhet.

6. Kifogásolási (vétó) jog

A dolgozók hatékonyabb ér�
dekvédelmének biztosítása érde�
kében a szakszervezet jogosult ki�
fogás emelésére.

— az olyan gazdasági vezetői 
döntéssel szemben, amely a mun�
kaviszonnyal — ideértve a dolgo�
zók jogaival és kötelezettségeivel 
kapcsolatos — összefüggő jogsza�
bályokat sért, az intézkedés azok�
kal ellentétes;

— az olyan gazdasági vezetői 
döntéssel szemben, amelynek ki�
adása a szabályok szerint csak a 
szakszervezettel közösen vagy 
egyetértésben történhetett volna, 
illetve amely eltér a vállalat dol�
gozóinak élet-  és munkakörülmé�
nyeire vonatkozó közös vagy 
egyetértésben hozott vállalati sza�
bályoktól;

— az olyan intézkedésekkel 
szemben, amelyek eltérnek a szo�
cialista erkölcs és bánásmód sza�
bályaitól, sértik a dolgozók érde�
keit.

A szakszervezeti szerv által tett 
kifogás halasztó hatályú, vagyis 
az intézkedés végrehajtását fel 
kell függeszteni az illetékes szer�
vek döntéséig. A kifogásolási jo�
got csak a választott testületek 
gyakorolhatják. A kifogásolási 
jog azt a szintű szakszervezeti 
testületet illeti meg, amilyen 
szintű gazdasági vezető a szabá�
lyozást, intézkedést hozta. A szak-  
szervezeti bizalminak lehetősége 
van arra, hogy vétót kezdemé�
nyezzen, melyet szóban, vagy 
írásban kell eljuttatni a szakszer�
vezeti bizottsághoz.

A kifogásolási jog gyakorlása 
két alapvető körülménytől függ. 
Egyrészt attól, hogy alkalmazása 
tekintetében a szakszervezeti 
testület állásfoglalása, megfon�
toltsága érvényesüljön, másrészt, 
attól, hogy a beavatkozás gyors 
legyen a törvénysértés, illetve a 
helytelen intézkedés azonnali 
megakadályozása érdekében.

A kifogást a szakszervezet ille�
tékes szervének a postaszerv ve�
zetőjénél kell bejelentenie. Ha a 
kifogást egyedi intézkedés ellen 
emelték, arról célszerű az érintett 
dolgozót is tájékoztatni. A kifogá�
solt intézkedést az érintett gazda�
sági vezető mindaddig nem hajt�
hatja végre, amíg a döntésre fel�
jogosított szervek állást nem fog�
lalnak a gazdasági vezető és az ü-  
letékes szakszervezeti szerv kö�
zött kialakult vitában.

A kifogást az a gazdasági veze�
tő köteles haladéktalanul meg�
vizsgálni, akihez azt benyújtot�
ták. Ha az abban foglaltakkal 
egyetért, a kifogásolt intézkedést 
hatálytalanítania kell. Ellenkező 
esetben a kifogást véleményével 
együtt 3 napon belül a felettes 
szakmai vezetőhöz fel kell terjesz�
teni, aki a partner szakszervezeti 
szervvel egyetértésben dönt.

Az egyedi ügyben emelt kifo�
gást — helyt nem adás esetén — 
a munkaügyi bírósághoz kell to�
vábbítani.

7. Képviseleti jog

A szakszervezeti szerveknek ez 
a hatásköre érdekképviseleti jel�
legükből adódik, a dolgozók ér�
dekvédelmét szolgálja. A szak-  
szervezeti szerv a dolgozóknak — 
az élet-  és munkakörülményeket 
érintő kérdésben — a bíróságok, 
más hatóságok és egyéb szervek 
előtt képviseletet biztosíthat.

A munkaviszonyt érintő kérdé�
sekben a szakszervezet a dolgozó 
érdekében — nevében és helyette 
— külön meghatalmazás nélkül is 
eljárhat.

8. A munkaügyi döntőbizottsá�
gok megalakításával és működé�
sével kapcsolatos részvételi jog

A munkaügyi döntőbizottság 
állandó elnökét és elnökhelyet�
tesét, tagjait a szakszervezeti bi�
zottság és a szakmai szerv közö�
sen javasolja megválasztásra.

A testületi ülések vitájában te�
hát a bizalmi álláspontját a bizal�
micsoport többségi véleménye, 
valamint a testületen elhangzott 
érvek, magyarázatok alapján ala�
kítsa ki, és eszerint szavazzon. 
Lényeges, hogy a bizalmitestületi 
ülésen gyakorolt állásfoglalásá�
ról, a hozott döntésekről minden 
esetben tájékoztassa a csoport 
tagjait, és politikai munkával, 
meggyőzéssel mozgósítson azok 
megvalósítására. Ha a testület 
döntése a bizalmicsoport vélemé�
nyétől eltér, különösen fontos, 
hogy a bizalmi az indokok ismer�
tetésével tájékoztassa a csoportot.

Az együttes szabályozás 1.5. 
pontjához (összevont szakszerve�
zeti taggyűlés vagy bizalmiak 
testületé)

Amennyiben a szakmai vezető 
készít előterjesztést — az össze�
vont szakszervezeti taggyűlésre, 
illetve bizalmitestületi- ülésre —, 
az anyaghoz a szakszervezeti bi�
zottságnak írásban vagy szóban 
el kell készítenie állásfoglalását.

A szakszervezeti bizottság fel�
adata a vezetői munka vélemé�
nyezésére, a szociális, kulturális, 
sport- , segélyezési és üdülési ösz-  
szegek felhasználására vonatkozó 
tervezet elkészítése.

Az együttes szabályozás 1.6. 
pontjához (szakszervezeti bizott�
ság)

A szakszervezeti bizottság gon�
doskodjon arról, hogy az össze�
vont szakszervezeti taggyűlés 
vagy a bizalmiak testületi ülése 
elé kerülő témák kellő időben el�
jussanak a bizalmicsoportokhoz, 
és ott érdemi módon kerüljenek 
megvitatásra.

A szakszervezeti bizottság az�
zal is segítse a csoportértekezle�
tek megtartását, hogy az szb tag�
jai aktívan vegyenek részt azo�
kon.

Az szb- tagok informálódjanak 
a munkahelyi bizalmiak véle�
ményéről, és ezt az szb- ülés vitá�
jában érdemi módon hasznosít�
sák.

Az együttes szabályozás 3.1.
pontjához (szocialistabrigád- veze-  
tők (küldöttek) országos tanács�
kozása)

A postás szocialistabrigád- ve-  
zetők országos tanácskozását (ál�
talában 5 évenként) a középfokú 
postaszervek szocialistabrigád-  
vezetői tanácskozásán kell előké�
szíteni, és a küldötteket megvá�
lasztani.

Az együttes szabályozás IV. fe�
jezetéhez (a szakmai vezetőkre 
vonatkozó szakszervezeti vélemé�
nyezési hatáskör szabályozása)

A gazdasági vezetők éves tevé�
kenységéről kialakított vélemény 
tartalmában térjen ki: a termelés, 
a szolgáltatás, a gazdálkodás 
eredményességére, továbbá a 
postás dolgozók élet-  és munka-  
körülményeinek javítására, a köz-  
művelődés elősegítésére, a jó

munkahelyi légkör megteremté�
sére irányuló vezetői tevékeny�
ségre. Értékeljék, hogy milyen a 
kapcsolat a társadalmi szervek�
kel, a munkahelyi demokrácia az 
adott postaszervnél, munkahelyi 
kollektívánál hogyan érvényesül.

A testület vagy bizalmicsoport 
véleménye tartalmazza, hogy a 
dolgozók a vezetői tevékenységet:

— elismerik, vagy mellette el�
várásokat, észrevételeket, javas�
latokat tesznek a vezetői munka 
javítására, illetve

— indítványozzák a munkálta�
tói jogkör gyakorlójánál a vezető 
tevékenységének vizsgálatát.

Ha egy szakmai vezetőnek több 
(2- 3) bizalmi a partnere, és nincs 
főbizalmi, a vezetői tevékenység 
véleményezését a bizalmicsopor�
tok összevont értekezletén kell 
megtartani. Az előterjesztő lehe�
tőleg az a bizalmi legyen, akinek 
a csoportjába a szakmai vezető 
tartozik.

A munkáltatói jogokkal kap�
csolatos intézkedések vonatkozá�
sában (alkalmazás, megbízás, fel�
mentés, minősítés, kitüntetés) a 
véleményezés előzetes jelleggel 
történik. Előterjesztője a felsőbb 
szakmai vezető, vagy megbízott�
ja, véleményező a szakszervezeti 
bizottság.

A minősítéstervezettel kapcso�
latosan az illetékes szakmai veze�
tő, vagy megbízottja a minősítés�
tervezetben foglaltakat szóban is�
merteti. E megállapításokhoz kéri 
az adott szakszervezeti bizottság 
véleményét, melyet az írásban ad 
meg.

Az éves minősítési tervet az il�
letékes szakszervezeti bizottság�
nak meg kell küldeni.

Az együttes szabályozás V. fe�
jezetéhez (záró rendelkezések)

A munkahelyi demokratikus 
fórumokon hozott döntések kife�
jezik a dolgozók akaratát. Végre�
hajtásukért a szakmai vezetés és 
a szakszervezet együttesen fele�
lős. Biztosítani kell, hogy a jogos 
és reális problémák megoldást 
nyerjenek, ezért a dolgozók véle�
ménye alapján a vita során ütköz�
tetni kell a különböző nézeteket, 
elképzeléseket. A szakmai és dol�
gozói véleményeket egyeztetni 
kell, és biztosítani azt, hogy a dol�
gozók javaslata beépüljön a ter�
vezett intézkedésekbe. Ha anyagi 
vagy egyéb okok miatt nem old�
ható meg valami, a megfelelő vá�
laszt a bizalmicsoportig el kell jut�
tatni.

A középfokú postaszerv szak�
mai és szakszervezeti vezetése sa�
ját hatáskörben alakítsa ki a fóru�
mok előkészítésével, a tárgyi és 
személyi feltételek biztosításával 
kapcsolatos munkamegosztást, 
azt figyelembe véve, hogy az 
adott fórum kinek a szervezésé�
ben kerül megtartásra. Ezt azzal 
a kivétellel kell alkalmazni, hogy 
a bizalmiküldött- testületi ülések-

Csáki Lászlóné s. k.
a Postások Szakszervezetének 

főtitkára

re utazók utazási költségét, vala�
mint a bizalmiküldött- értekezlet 
megtartásához esetleg szükséges 
helyiségbérlet költségét a szakma 
fedezi. (Helyüeg kell kialakítani 
annak módszerét, hogy a szak-  
szervezet szervezésében való le�
bonyolítása és a költségek szak�
mai elszámolása hogyan kapcso�
lódik.)

A munkahelyi demokratikus 
jogok gyakorlása során a szak-

szervezeticsoport- taggyűlésen 
(csoportmegbeszélésen), valamint 
az összevont taggyűlésen biztosí�
tani kell a nem szakszervezeti ta�
gok részvételét is.

A szakmai részről készített írá�
sos anyagokat úgy kell elkészíte�
ni, hogy azok a tanácskozás előtt 
általában 10 nappal az illetékes 
szakszervezeti bizottságnak át�
adásra kerüljenek. Ettől indokolt 
esetben — a témától függően — 
az igazgató és a tszb közös megál�
lapodása étlapján el lehet térni.

A postai szakmai képzettséget 
adó, valamint a vezető-  és tovább�
képző tanfolyamokon kívül széles 
körben biztosítani kell a munka�
helyi demokrácia kérdéseinek 
megismertetését, oktatását. En�
nek érdekében a szakmai vezetés 
és a társadalmi szervek közös ak�
cióprogram keretében határozzák 
meg a feladatokat. Oktatással, 
módszertani ajánlásokkal, hely�
színi segítéssel készítsék fel a 
munkahelyi vezetőket, dolgozó�
kat, valamint a bizalmiakat, szak-  
szervezeti tisztségviselőket jogaik 
gyakorlásának módszerére és kö�
telezettségeik teljesítésére, a 
munkahelyi demokrácia gyakor�
lására. Segítsék a jó módszerek 
megismerését, elterjesztését, a 
hatáskörök ésszerű decentralizá�
lását.

A szakmai vezetők és a szak-  
szervezeti szervek a dolgozók ál�
tal tett javaslatok elbírálásáért és 
megvalósításáért felelősséggel 
tartoznak.

A tanácskozásokon a válasz�
adás után — összefoglalásként — 
határozatot kell hozni. A testületi 
ülésen az állásfoglalásokat, a ha�
tározatot nyílt szavazás útján, a 
többségi elv érvényesítésével ala�
kítsák ki! A testület akkor hatá�
rozatképes, ha az érdekeltek 
(megválasztottak) 2/3- a jelen van.

Annak érdekében, hogy a szak�
ma által végrehajtandó szakszer�
vezeti kezdeményezések kellő 
szakszervezeti- szakmai összhang�
ban szülessenek, célravezető a 
szakszervezeti testület határozat-  
tervezetének — amennyiben elő�
zetesen kiadásra kerül — előzetes 
átadása. Amennyiben kizárólag a 
testületi ülés vitája alapján törté�
nik határozathozatal, annak gyors 
átadásával kell elősegíteni, hogy 
a határozatra vonatkozóan szak�
mai véleménynyüvánítás, szük�
ség szerint a szakma részéről a 
végrehajtás érdekében az alsóbb 
szakmai vezetés felé intézkedés 
történhessen.

Tóth Illés s. k. 
a Magyar Posta 

elnöke

Az együttes szabályozás 1.4.
pontjához(szakszervezeti csoport�
taggyűlés, csoportmegbeszélés)

A munkahely kis létszámú egy�
ségeiben (egy- egy műhely, üzem�
rész, osztály, csoport) a dolgozók 
vitája, javaslatai alapján alakítják 
ki a többségi álláspontot, amelyet 
a szakszervezeti bizalmi továbbít 
a bizalmi testület, az szb felé köz�
vetlenül, vagy továbbvitel céljá�
ból átadja a bizalmiküldöttnek.

A szakszervezeti bizalmiak a 
gazdasági vezetőkkel együtt tájé�
koztató, magyarázó, agitációs 
munkával készítsék fel a dolgozó�
kat a megvitatásra kerülő témák�
ról! Biztosítsák a gondok nyílt, 
őszinte feltárását, valamint az elő�
zetes tájékoztatást a megoldás le�
hetőségeiről! A bizalmiak segít�
sék elő a csoportmunka eredmé�
nyes kibontakozását, és biztosít�
sák, hogy az egyes témák tárgya�
lásánál a vita érdemi legyen! Kü�

lönösen az új érdekek képvisele�
tét, új problémák napirendre tű�
zését illető kérdésekben fontos le�
het, hogy — a szakszervezeti cso�
port demokratizmusát fejlesztve 
— a napirendre kerülő kérdések 
vitája után nyílt szavazással fog�
laljanak állást a csoport tagjai. Ez 
a bizalmi szempontjából is fontos, 
hiszen számára a csoport többsé�
gének véleménye az erőt adó hát�
tér.

A m u n k a h e ly i  d em o k rá c ia  r e n d s z e r é r ő l  
é s  é r v é n y e s ü l é s é n e k  b i z t o s í t á s á r ó l  s z ó l ó  
e g y ü t t e s  s z a b á l y o z á s  m e l l é k l e t e i v e l  
e g y ü t t  a P o s t á s  D o lg o zó n  k í v ü l  a P o s t a �
ü g y i  É r t e s í t ő b e n  i s  m e g j e l e n i k ,  s ő t  k ö z z é  
t e s z i  — m e g n ö v e l t  p é l d á n y  számmal — s z a k -  
s z e r v e z e t ü n k  E l n ö k s é g i  T á j é k o z t a t ó j a  i s .  
F o n to sn a k  t a r t j u k ,  h o g y  e j e l e n t ő s  r e n �
d e l k e z é s e k k e l  a p o s t a  va la m en n y i  d o l g o �
z ó j a  m e g is m e r k e d jé k ,  s ő t  é l n i  i s  t u d jo n  a 
bennük f o g l a l t  j o g o k k a l .  Éppen e z é r t  l a �
pu nk  s o r o n  k ö v e t k e z ő  szám aiban  r e n d s z e �
r e s e n  v i s s z a t é r ü n k  a z  e g y ü t t e s  s z a b á l y o �
z á s  s a r k a l a t o s  k é r d é s e i r e ,  r á v i l á g í t v a  a 
m u n k a h e ly i  d em o k rá c ia  é r v é n y e s í t é s é n e k  
h e l y e s  m ó d s z e r e i r e .  K é r j ü k  o l v a s ó i n k a t ,  
h o g y  k é r d é s e i k k e l  s e g í t s é k  e z  i r á n y ú  t ö �
r e k v é s e i n k e t !
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K ö z p o n t s z e r e l é s

munkaközösségben
Még az óesztendőben, kará�

csony előtt látogattam el Miskolc�
ra. Ünnepi hangulatban — és 
ködben úszott a város. A lakossá�
got azonban nem zavarta a kelle�
metlen idő, tömeg hömpölygött az 
utcákon, az üzletekben.

Kiss József tszb- titkár kalau�
zolt a Miskolc városi Távközlési 
Üzem avasi központjába, melyet 
1983 novemberében adtak át. 
A harmincezres lakótelep torony�
házai között épült fel a postának 
ez az új, korszerű létesítménye. 
Az épületben postahivatal is mű�
ködik, leányszállás is van.

Az üzremrész egységei a diós�
győri, az avasi és öt konténerköz�
pont. Ezt már Bakos Ferenctől, a 
központ vezetőjétől hallom, akitől 
azért kértem a találkozót, hogy tá�
jékoztasson a náluk működő gaz�
dasági munkaközösségről. A név 
hosszú: Helyi és Távhívó Távbe�
szélő Központokat Szerelő Vgmk. 
Tagjainak száma tíz, de most csak 
kilencen dolgoznak, mert a gárda 
egyetlen hölgytagja elment szülé�
si szabadságra.

12 ezer normaóra
— Munkánk van bőven, nem 

is győzzük — mondja a központ-  
vezető, aki a munkaközösségnek 
is tagja. -  Valamikor 1982- ben ad�
tuk be kérelmünket a megalaku�
lásra, a munkaprogrammal, de 
1983 márciusában elutasították. 
Egy hónap múlva azonban válto�
zott a helyzet, létrejött a szerző�
dés. Hivatalosan május 26. óta lé�
tezünk és dolgozunk. Első mun�
kánk egy hibaosztály létrehozása 
lett volna, de a huzavona miatt ki�
futottunk az időből, így sok- sok 
túlórával kellett ezt a feladatot 
megoldanunk.

— Mindössze féléves múlt van 
a vgmk mögött. Ez idő alatt mit 
csináltak?

— Első feladatként kaptuk az 
ARF—7 A2 együttműködést biz�
tosító berendezés szerelését. 3302 
normaórát kaptunk a munkára, 
valamivel alatta maradtunk a 
tervezett időnek. Párhuzamosan 
dolgoztunk a diósgyőri központ�
ban az avasi vonalcsatlakozók 
szerelésén, a központ átprogra�
mozásán. Következett a belváros 
három konténerközpontjában az 
áramkörök illesztése, az üzembe 
helyezési vizsgálatok elvégzése. 
Ezután az Avas átterhelésével 
kapcsolatos munkák következtek. 
A belvárosban nyolc ARL- egység 
üzemelt ideiglenesen Diósgyőr 
felől, ezeket át kellett fordítani a 
három konténerközponthoz. 
A belső egységeket szereltük. 
Egy fővárosi újítást is megvalósí�
tottunk: a távhívások saját távhí�
vó központ nélkül, közvetlenül 
bejutnak Budapestre. Ezt novem�
ber 30- án helyezték üzembe. 
Munkaközösségünk ezzel 1983- as 
tevékenységét befejezte. Lett vol�
na még egy sürgős téma, de ezt 
már nem tudtuk vállalni. Vezető�
ink meg is értették.

— Jó volt tehát a bemutatko�
zásuk. Fél év alatt számos fontos 
munkát elvégeztek.

— 1983- ban nyolcezer norma�
órára szerződtünk az igazgatóság�
gal. Lett belőle -  amit teljesítet�
tünk -  12 ezer. Túlórában ezt le�
hetetlenség lett volna elvégezni. 
Egyrészt a dolgozók ezt nem vál�
lalták volna, másrészt senki sem 
engedélyezte volna a reggel 7- től 
este 10- ig tartó munkát. Meg az�
után voltak olyan megbízatások, 
amelyeket szinte azonnalra kér�
tek, mire a túlóraigény engedé�
lyezése végigment volna a maga 
előírt útján, a munkával már ké�
szen kellett lenni. A munkaközös�
ségeknél nincsenek üyen kötött�
ségek, hasznosságuk rugalmassá�
gukban is megmutatkozik.

— Fél év alatt rengeteg mun�
kát vállaltak és teljesítettek. Ho�
gyan bírták?

— Mindannyian fiatalok va�
gyunk, egészségesek. Van, aki 
most alapít családot (a hét végén 
éppen esküvőre készültek), van�
nak többgyermekesek, nekem is 
két lányom van. Főleg lakásépí�
tésre vagy törlesztésre gyűjtenek, 
s nincs az a pénz, ami elég lenne.

Persze a többletmunkának is van 
hatása. Nekem az elmúlt évben 
hét szabadnapom volt, amit ott�
hon töltöttem. Annyira nem lehet 
fontos a pénz, hogy magunkra ne 
vigyázzunk.

Mosolyogva kérdezem, hogy 
csupa üyen keménykötésű, élet�
erős emberből áll a vgmk, mint 
Bakos Ferenc. Azt a választ kap�
tam, hogy igen. S példaként ka�
póra érkezik Béki Lajos, aki szin�
tén szálfa termetű. Megtudom, 
hogy az ő vállán még egy „teher” 
van, brigádvezető is. Továbbá ott�
hon két fiú. Ezenkívül egy társas-  
házlakás törlesztése, 350 ezer fo�
rint az OTP- adóssága. Nem lát�
szik fáradtnak; igaz, a fiatal, 
edzett szervezet sok mindent ki�
bír.

— November és december a 
szabadságok időszaka volt — hal�
lom a magyarázatot —, kicsit ki�
pihentük magunkat. Ez az oka 
annak is, hogy a még felkínált 
munkát nem vállaltuk el. Nem�
csak egyéni érdekből, hanem 
azért is, mert az Élüzem cím 
egyik feltétele, hogy az évi sza�
badságot mindenkinek ki kell ad�
ni. A vgmk- nak ezt is figyelembe 
kell vennie.

— Kik ezek az erős fiatalok, 
akik így helyt tudnak állni a 
mindennapos feladatokban és a 
vállalt többletmunkában is?

— 1973- ban helyezték üzembe 
a diósgyőri központot. Ott nevelő�
dött — és megmaradt! — ez a 
gárda. Nemcsak a munkaközös�
ségben dolgoznak, hanem vala�
mennyien tagjai az említett szo�
cialista brigádnak is. Ottani válla�
lásaikat is teljesítik. Többen részt 
vettünk — kölcsönadva — konté�
nerközpontok szerelésén az or�
szág különböző részein. Nagy a 
szakmai tapasztalatunk. Ez egy�
részt azért fontos, mert a végzett 
munka megbízható, másrészt 
azért, mert nem mindegy, ki 
mennyi idő alatt végzi el felada�
tát.

Szóba kerülnek azok a nehéz�
ségek is, amelyek egy új forma 
gyermekbetegségeit jelzik.

— A gazdasági munkaközössé�
geknek még nincs tradíciójuk. Ki 
kell taposni az utat. Felesleges 
terhet ró ránk például az, hogy 
„postamunkát” várnak tőlünk. 
Egészséges a tervszerűség lenne. 
Az, hogy lenne időnk felkészülni 
egy- egy feladatra. Az, hogy egész 
évre kapnánk megrendelést; job�
ban tudnánk gazdálkodni az 
időnkkel.

Jöhet a felújítás

— Milyen anyagi eredménye 
volt tavalyi munkájuknak?

— 16- 18 ezer forint a szemé�
lyenkénti tiszta jövedelem. Mun�
kánk mintegy kétharmadának ki�
fizetése most várható. Ez nekünk 
előnytelen, mert nagyobbak az 
adóterhek. Hozzáteszem, hogy 
ezért a pénzért nagyon meg kel�
lett dolgoznunk. 50 forintos nor�
maórával számolunk, ebből lejön�
nek a közös költségek, marad 
26- 28 forint.

— Az eddigiekből arra követ�
keztetek, hogy bőven maradt fel�
adatuk 1984-re is.

— Várható munkánk — körül�
belül 10 ezer órás — konténer-  
központ szerelése Miskolc- Kőpo-  
roson, továbbá vidéki kis közpon�
tok illesztése. Jó lenne, ha már az 
év elején megkapnánk ezekre a 
szerződést. Mert ha később adják 
a megbízást, akkor növelnünk 
kell a vgmk létszámát. Későbbi 
feladatnak ígérkezik a környék�
beli községek bevonása távhívó 
hálózatba. De ha esetleg elfogy�
nának a szerelési munkák, nem 
maradunk feladat nélkül, mert 
előbb- utóbb szükségessé válik a 
központok felújítása. Mi szívesen 
dolgozunk a munkaközösségben, 
megéri nekünk, de úgy hisszük, 
munkánk a postának is hasznos.

Mielőtt elbúcsúzom Bakos Fe�
renctől, körsétát teszünk a szép, 
tiszta, tágas üzemben. Arra gon�
dolok, hogy a tervezők, az építők 
innen nem spóroltak ki semmit. 
S azok, akik itt dolgoznak, méltók 
ehhez a környezethez.

Bánhidi Éva

A 3  m  módszer
a gyakorlatban

Legutóbbi számunkban a 
PSZSZI munkaelemzési és mód�
szertani csoportjának vezetőjét, 
Felhős Györgyöt kérdeztük a 
mozdulatelemzés, munkatanul�
mányozás, munkakialakítás kez�
dőbetűiből összeállt 3 m mód�
szerről, annak alkalmazási terüle�
teiről, illetve, hogy ez mennyire 
vált be a gyakorlatban. Az utóbbi 
kérdésnek mi is nyomába ered�
tünk, mégpedig Szeged 3 és Sze�
ged 5 postahivaltalban, ahol fél 
éve dolgoznak egy- egy felvételi 
munkahelyen e módszer szerint.

Szeged 5 postahivatalban, mi�
előtt az illetékeseket kérdeztem 
volna, néhány percig figyeltem a 
kiszolgálást, igyekezvén összeha�
sonlítani a hagyományos és az új 
módszer szerint dolgozók munká�
ját. Mint laikus szemlélőnek egy 
dolog rögtön szemet szúrt: míg az 
oldalirányban elhelyezett aszta�
lok mellett ülve kezeltek, addig az 
új módszer szerint dolgozó föl- föl�
állt.

— Az eltelt fél év és a karácso�
nyi csúcsforgalom alapján mi�
lyen vélemény alakult ki a 3 m 
módszerről?

— Lényegét tekintve a mód�
szer jó — válaszolt egybehangzó�
an az 5- ös hivatal vezetője, Mesz- 
lényiné Király Éva és helyettese, 
Keresztes Józsefné.

— Hogyan kell ezt értenünk? 
— kérdeztem a helyettest.

— _Az 5- ös hivatal a nagy for�
galmat lebonyolító hivatalok közé 
tartozik, naponta tömeges a fel�
adás. 25 éve vagyok postás, és 
azt figyeltem meg, hogy nemcsak 
a feladott levelek száma nő, ha�
nem nagyságuk is. Napjainkban 
egyre kevesebb a kis alakú borí�
tékban küldött levelek mennyisé�
ge, viszont a levélként feladott 
csomagoké szaporodik. Azért 
mondom mindezt el, mert az 
egyik megoldatlan kérdés az új 
munkaasztalnál épp a levélfelvé�
tel. Ugyanis az asztalon úgyneve�
zett levélbedobó nyílások van�
nak, amelyek a kis alakú levelek 
bedobására kiválóan alkalmasak, 
de a nagyobb és vastagabb kül�
deményeket már nem nyelik el. 
De ha elnyelnék is, még mindig 
gondot okoz a levelek szortírozá�
sa. A rovatoláshoz külön munka�
erőt kellene alkalmazni, ezért in�
kább a régi beosztószekrényt 
használjuk. Magyarán: ha az asz�
talon levő nyílások befogadnák a

^levélküldeményeket, dupla mun�
ka várna az ott dolgozóra. Másik 
kifogásunk az, hogy nem számol�
tak az asztal készítésekor (vagy 
tervezésekor?) a fémpénzekkel. 
Csak a papírpénzeknek van az 
asztalba süllyesztett, zárható 
helyük, a gyakran néhány ezer 
forintnyi fémpénznek már csak 
az asztal tetején jut hely.

— Az elmondottak szerint a 
kezelőasztalnak a méretei sem 
megfelelők?

— Úgy ítéljük, hogy kicsik. 
A bélyegzés is gondot okoz, nem�
csak azért, mert nagy területet 
igényel, hanem azért is, mert ma�
gának a bélyegzőnek sincs célsze�
rű helye. Azért kellett az asztalra 
helyezett, lábakon álló rekeszes 
szekrénykét — amely képeslapok 
és egyéb cikkek tárolására szol�
gál —T-  eltávolítani, mert a bélyeg�
zőpárnának ez alatt találtunk 
helyet, viszont a felvevő, ahány�
szor csak fölemelte a bélyegzőt, 
annyiszor verte be a kezét a fölöt�
te eléggé alacsonyan levő szekre�
terbe. A telefonkészüléknek sem 
találtunk igazán jó helyet.

— Ezenkívül még mi az oka 
annak, hogy nem használják a 
már említett, különféle postai 
cikkek tárolására alkalmas polc- 
rendszert?

— Nálunk a lányok csak úgy 
hívják ezeket — ugyanis az asztal 
mindkét oldalán kellene lennie 
egynek- egynek —, hogy bariká�
dok. Nemcsak egymástól, hanem 
az ügyfelektől is elzárják őket.

— Az új asztal fiókjai meny�
nyire hasznosíthatók?

— Az asztal jobb oldali fiókjai 
teljességgel használhatatlanok. 
A legalsó nagyon nehezen moz�
dítható, és olyan mély, mint egy 
rókalyuk, a következő keskeny is,

mély is, a legfelső pedig az asztal�
lapba süllyesztett pénztartó miatt 
alig egy arasznyi, könnyen kiesik. 
Szóval ez sem jó. A bal oldalon le�
vőt pedig azért nem használjuk, 
mert az asztalba vésett levélbedo-  
bókat sem vesszük igénybe a már 
említett okok miatt.

— Ezek után már csak arra 
lennénk kíváncsiak, hogy a be�
szélgetés elején miért állították, 
hogy a 3 m módszer lényegét te�
kintve jó.

— Ezt a megállapítást változat�
lanul, valamennyi észrevételünk 
ellenére fenntartom — mondja az 
5- ös hivatal vezetője, Meszlényiné 
Király Éva. Az új asztal mel�
lett, minden hibájának ellenére, 
könnyebb a munka, mint a ha�
gyományosnál. Az ügyfeleknek is 
rokonszenvesebb ez a megoldás. 
Nekünk, postásoknak pedig ak�
kor lenne igazán jó, ha a gyakor�
latban tapasztalt hibákat az illeté�
kesek figyelembe vennék, és egy 
új, tökéletesített asztalt kapnának 
a hivatalok.

Szeged 3 postahivatalban is ha�
sonló a vélemény, csakhogy hely�
zetüket még a helyi körülmények 
is nehezítik.

— Miért váltják egymást ne�
gyedévenként az új asztalnál a 
felvevők? — Kérdésünkre a hiva�
tal vezetőjétől, Ambrus Ferenc- 
nétől kaptunk választ.

— Minden gondunk gyökere 
az, hogy maga a helyiség kicsi. 
A hagyományos asztaloknak épp 
hogy elegendő ez az alapterület. 
Az új asztalt csak úgy tudtuk el�
helyezni, ha egyúttal ez a cso�
magfelvétel helye is. Nos, azért 
váltogatják itt egymást a lányok, 
hogy mindenki belekóstoljon „a 
jóba”.

— A legutóbbi negyedévet 
Várkonyi Lászlóné töltötte el az 
új asztalnál. Mi a véleménye a ta�
pasztaltakról?

— A legjobban az bosszantott, 
hogy miután az ügyfél a különféle 
barikádok miatt nem láthatja az 
asztal egész területét, abban a hit�
ben állt sorban a többi ablaknál, 
hogy itt csak csomagot adhatna 
fel. A levélmérlegnek sincs helye, 
bárhova teszem, nehézkes rajta 
mérni. A mi hivatalunk is eléggé 
nagy forgalmat bonyolít le, dél�
utánonként az egész asztalt bebo�
rítja a rengeteg díjelőleges levél. 
A fiókok szerintem is használha�
tatlanok. A csomagfeladás miatt 
percenként föl kell állni, tehát 
egy jó görgős székre lenne szük�
ség, mert a mostani csak a mun�
kát akadályozza, hol azzal, hogy 
beleakad az asztalba, hol pedig a 
lábunkat verjük össze vele. Tény, 
hogy a filmen bemutatott mód�
szert sokkal jobbnak, célszerűbb�
nek láttuk, mint amit a féléves 
gyakorlat alapján tapasztaltunk.

— Ha Várkonyi Lászlónén 
múlna, milyen asztalt készítene?

— Nagyobbat. Szélesebbet, 
hosszabbat, több laposabb, ke�
vésbé mély fiókkal, és a széket is 
kicserélném egy könnyebben irá�
nyíthatom, mozgathatóra.

— Ambrus Ferencné, a hiva�
tal vezetője szerint, hogyan le�
hetne igazán jól hasznosítani az 
új módszert itt a 3-as hivatal�
ban?

— A kolléganők kifogásai jo�
gosak. Ezeket kiegészíteném még 
a következőkkel: ha rajtam múl�
na, valamennyi munkahelyet az 
új módszer szerint működtetném, 
vagy nagyobb területén, vagy ke�
vesebb asztallal. Ugyanis az ügy�
felek nem állnának tanácstalanul, 
hol, mit lehet kapni. Gyorsan 
megszoknák, és ez is gyorsítaná a 
kiszolgálást. Nem szólva arról, 
hogy az új asztalnál, ha az való�
ban olyan, amüyennek a nagy�
könyvben meg van írva, kevésbé 
fáradnának el a nyolc órai munka 
során. Az vitán felül áll, hogy a 
3 m módszer szerint dolgozók 
könnyebben kezelnek, mivel 
mindkét kezüket — még a kevés�
bé tökéletes asztaloknál is — jól 
tudják használni. Úgy gondolom, 
hogy a felvevők idegenkedése az 
új asztaltól a felsorolt hibák kija�
vításával, megoldásával elhárít�
ható. i

Czeglédi Cecília

Randevú a sikerrel
December 11- én népszerű mű�

vészek nevével fémjelzett rendez�
vényt hirdettek a Postások Szak-  
szervezetének székházában.

Ez a „randevú” igazán sokakat 
megmozgatott. A meghívók és a 
plakátok ugyan öt órára jelezték a 
találkozó kezdetét, mégis már dél�
után négykor gyülekezni kezdett 
a közönség.

Nehéz volna egyvalakit kivá�
lasztani a szereplők közül, akinek 
a neve magában kiváltotta ezt a 
várakozást, hiszen a főhelyen álló 
Korda György mellett ott volt a 
címlapon Tamási Eszter, Gálvöl- 
gyi János és Angyal János neve 
is, őket pedig egyáltalán nem kell 
külön bemutatni a magyar közön�
ségnek. Ezen a kellemes vasár�
nap délutánon lassanként forró 
hangulat alakult ki a szakszerve�
zet épületének színháztermében. 
Öt órára pedig

minden hely elkelt

és a színpadon megjelent — tőle 
megszokott kedves mosolyával — 
Tamási Eszter, aki szinte pillana�
tok alatt odavarázsolta közönsége 
arcára is ugyanezt a derűt tréfás 
történeteivel, saját pályakezdésé�
re való megkapó visszaemlékezé�
seivel. Otthonos, közvetlen, szinte 
baráti légkört teremtett, azonnal 
rátalált a közös hangra. Minden�
kihez szólt, a nézőtéren mégis so�
kan úgy érezhették, hogy Tamási 
Eszter éppen és csak őhozzá be�
szél. Gálvölgyi János paródiáit, 
jól irányzott kiszólásait, remek 
pantomimját a közönség kirobba�
nó nevetéssel és vastapssal jutal�
mazta.

Jól indult tehát a műsor, és ez 
szerencsére még akkor sem válto�
zott meg, mikor Tamási Eszter 
bejelentette, hogy Lehoczky Zsu�
zsa művésznő — betegsége miatt 
— kénytelen volt lemondani sze�
replését. Farkas Bálint partnere 
tehát a műsor következő részében 
Oszváld Marika lett. A zenei kí�
séretet Auth Ede és együttese 
szolgáltatta. Az operettdallamo�
kat megszólaltató énekesek ha�
marosan tűzbe hozták a közönsé�
get, sokan együtt énekeltek ve�
lük, a végére tartogatott csárdás 
pedig egyértelműen meghódította 
a nézőteret.

A szünet alatt

módunkban állt a művészek véle�
ményét is meghallgatni a műsor�
ról. Az öltözőben elégedett arcok�
kal találkozhattunk, élénk beszél�
getés folyt, jó volt a hangulat. An�

gyal János egyenesen azt mond�
ta: „ez a legjobb színház” — jó az 
akusztikája, a színpada, még a le�
vegője is, ami az énekesek szem�
pontjából egyáltalán nem közöm�
bös. És végül jó a nézőtér, hiszen 
úgy van közel a pódiumhoz, hogy 
„az ember mégsem vész el a kö�
zönségben”, és még a legtávo�
labb eső pontja sem elérhetetlen 
az éppen szereplő művész számá�
ra.

A rövid szünetet követően fellé�
pő Angyal János azután be is bi�
zonyította, hogy a színház jó 
adottságai, egy avatottan meg�
komponált műsorszámmal páro�
sítva — biztos siker.

Talán egyik résztvevővel szem�
ben sem követünk el igazságta�
lanságot, ha azt mondjuk, hogy a 
legnagyobb érdeklődés mégis�
csak Korda György iránt nyüvá-  
nult meg, aki Balázs Klára sze�
mélyében elragadó partnert is ho�
zott magával. „Nézz rám és éne�
keljünk” című összeállításában 
először rajongóinak emlékezetes 
dalaiból idézett fel részleteket. 
Ezek a számok tették legutóbbi 
nagylemezét Aranylemezzé, va�
gyis olyan kiadvány lett, amely 
elérte a százezres eladási pél�
dányszámot. A Repülőtér vagy a 
Lady N. slágercímeket mindenki 
ismeri.

Korda György igazi, nagy for�
mátumú előadást mutatott be: 
nemcsak táncdalának szövege 
szólt a karneválról, hanem maga 
körül a teremben is lelkes, karne�
váli hangulatot teremtett. így vált 
előadásának egyik színfoltjává rö�
vid tánca is „Lady N”- nel, a kö�
zönség soraiból felkért ismeretlen 
hölggyel. És e kis intermezzo 
után befejezésül a Korda — Ba�
lázs Klára duó remek fortéval 
zárta műsorát.

S később, ahogy a nézőtér foko�
zatosan kiürült, az ajtóknál és a 
folyosókon csupa kipirult arcot, 
csillogó szemet lehetett látni. És 
ez az, ami mindennél inkább bi�
zonyítja: valamennyiünk fárado�
zása, művészeké és rendezőké 
egyaránt — jó befektetés volt, si�
került. Olyannyira, hogy helyhi�
ány miatt sok érdeklődő nem is 
jutott jegyhez, ezért is döntöttünk 
úgy, hogy ugyanezt a műsort ja�
nuárban megismételjük. Az idő�
pont 29- e, vasárnap. Ezúton sze�
retnék a Postás Művelődési Köz�
pont nevében is nagyon jó szóra�
kozást kívánni a rendezvényen 
részt vevő minden postás dolgo�
zónak, a művészeknek pedig sok
sikert! . . ,

Pintér Károly

Luca napi vásár
Intézetünk vásárt rendez,
Segítség ez mindenkinek.
Nem lesz otthon megunt holmi,
S helyben lehet vásárolni.

Ezzel a kis versikével csalogat�
ta a PSZSZI szakszervezeti bi�
zottsága az érdeklődőket a Ferenc 
Távbeszélő Üzem KlSZ- klubjá-  
ban tartott vásárra. Akinek akadt 
otthon olyasmije, ami már semmi�
re sem kellett, bevihette és elad�
hatta. A rézkarctól a pipereholmi�
ig terjedt az áruskála. Ruhanemű�
ből volt a legtöbb, rugdalózó, pu-

Az Erkel Ferenc Zeneiskola 
növendékhangversenyei: feb�
ruár 12- én, vasárnap délelőtt 
fél 11 órakor a klasszikus tan�
szék növendékeinek félévi 
vizsgahangversenye, február 
22- én, szerdán este 7 órakor 
pedig a jazz tanszék hangver�
senye lesz a Postás Művelődé�
si Központ dísztermében.

lóver, kabát. De lehetett kapni 
többfajta játékot, stopperos kar�
órát, lemezjátszót és egy 1967- es 
Lányok Évkönyvéből Belmondó 
mosolygott ránk kamaszosan. Lu�
ca napi vásárnak hirdették, ere�
detileg csak december 13- án lehe�
tett volna vásárolni, ám oly mér�
vű volt az érdeklődés — ami egy�
ben elismerése is a rendezők 
munkájának —, hogy még né�
hány napig nyitva lehetett tartani 
a házi zsibvásárt.

Csala Lajos

Decemberi számunkban, 
az Emlékeim a postáról cí�
mű pályázat eredményéről 
szóló közleményben a IV. 
díj nyertesei között nem 
szerepeltettük Kovács Ist�
ván (Budapest) nevét 
Ugyanott Fejős László utó�
nevét tévedésből Lajosnak 
irtuk. Elnézésüket kérjük.

Szerkesztőség

A K özlekedéstudom ányi E gyesü let 

postai és távk özlési tagozatának  

február havi program ja
Február 8. (szerda) 15 óra,

VI., Népköztársaság útja 3. Kincses 
Andor: Új típusú, hazai előállítású asz�
tali bélyegzőgép kialakítása.

Február 9. (csütörtök) 14 óra, 
VI., Népköztársaság útja 3. Ivanics 
Zoltán: Az új fém- kerámia túlfeszült�
ség - védelmi elemekkel szerzett üzemi 
tapasztalatok.

Február 14. (péntek) 15 óra,
VI., Népköztársaság útja 3. Antók Pé�
ter: Az első hazai kísérleti optikai 
kábelszakasz létesítése (filmvetítés�
sel).

Február 22. (szerda) . 15 óra, 
VI., Népköztársaság útja 3. Ökrös lo�
bomé: Olaszországi tanulmányút ta�
pasztalatai az URH rádiókommuniká�
ció terén.

Február 23. (csütörtök) 15 óra,
VI., Népköztársaság útja 3. Ifj. Sár�
közi Imre: Hálózatépítési tapasztala�
tok Csehszlovákiában és az NDK- ban.

Február 29. (szerda) 15 óra,
VI., Népköztársaság útja 3. Dr. Honi 
Géza—Jakó Gábor— Oprics György: 
Góckörzeti hálózatok tervezési irányel�
veinek ismertetése és tervezési kérdé�
sek.
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Három hónap is eredményes

Úszótanfolyam óvodásoknak
A jó példa ragadós — tartja a 

közmondás. Igaz ez a postás óvo�
dákra is, melyekben a hetvenes 
évek végén ugyan már kezdemé�
nyeztek úszótanfolyamokat a na�
gyobbacskák számára, azonban 
technikai akadályok miatt később 
nem tudták folytatni.

1982- ben — a Szociális Hivatal�
nak és a Postások Szakszerveze�
tének anyagi hozzájárulásával — 
a 3- as óvoda nagycsoportosainak 
ismét szerveztek egyet a közeli 
Kőér utcai Spartacus uszodában. 
A kurzus befejeztével nyílt napon 
mutatták a „tanoncok” a vendé�
gek: szüleik és a hivatalos szer�
vek képviselői előtt, mi mindent 
sajátítottak el — néhány an még a 
mély vízben is — a vízi tudo�
mányból.

Az eredményen felbuzdulva,
1983. szeptemberében a 3- as óvo�
da újra indította, az 1- es pedig a 
BVSC- ben kezdte el a nagycso�
portosok 12 hetes úszóoktatását, 
amit 1984. januárjától valameny-  
nyi postás óvodában rendszeresí�
teni fognak. Vagyis: az országban 
először a postánál terjesztik ki va�
lamennyi gyermekintézményre 
ezt, az óvodások testnevelési 
programjába szorosan beépíten�
dő sportágat.

Hasznáról, a lebonyolítás mód�
járól Bíró Károlyné vezető óvó�
nővel beszélgettünk a mesébe il�
lően szép 3- as óvodában.

— A nálunk most már másod�
ízben tartott úszótanfolyam mind 
a gyermekek, mind a szülők köré�
ben nagyon népszerű — mondta 
—, és ezt a tavaly december 12- iki 
ismételt nyílt nap is demonstrál�
ta. A meghívottak saját szemük�
kel meggyőződhettek arról, mi�
lyen testi- lelki jó hatással van az 
5- 6 esztendős kicsikre, ha a víz�
ben is biztonságot szereznek, ha 
legalább az úszás alapjait — a le�
begést, a siklást, a háton úszást 
— megtanulják.

De nem csupán a legegészsége�
sebb sportok egyikéhez szoktatás 
miatt van nagy szerepük ezeknek 
a tanfolyamoknak, hanem abból 
a szempontból is, hogy a gyere�
kek megtanulnak az uszodában 
viselkedni: önállóan törülköznek, 
némi segítséggel maguk öltöz-  
nek- vetkőznek, rendben rakják le 
egymás mellé a padkára holmiju�

kat, vigyáznak rá. És persze enge�
delmeskednek az úszómesternek, 
Szabó Sándornak, akiért egyene�
sen rajonganak: körülfogják, raj�
zokat visznek neki ajándékba. 
A fiatal edző a Spartacus helyben 
levő óvodásaival naponta foglal�
kozik, így nagyszerűen ért a ki�
csik nyelvén.

— Senkit nem kell a medencé�
be „kényszeríteni”?

— Ha akadt is eleinte néhány 
pityergős, „Sanyi bácsi” könnyen 
leszerelte őket, s „házi feladat�
ként” adta ki a szülőknek, hogy 
otthon, a fürdőkádban, naponta 
gyakoroltassák a gyerekekkel az 
arccal vízbe merülést. A kis me�
dence vize egyébként csak a nya�
kukig ér, hogy bármikor talpra 
állhassanak. A tanfolyamon való 
részvételnek ezért is feltétele az 
egyméteres testmagasság és a be�
töltött 5 év.

— A heti kétszeri úszófoglal�
koztatás, az utaztatás, a felügye�
let nem okoz gondot az óvodák�
nak, nem bolygatja meg a gyere�
kek megszokott életvitelét?

— Csupán az óvónőknek jelent 
többletmunkát, de ezt társadalmi 
feladatként szívesen vállalták. 
A délutánosok például jó egy órá�
val előbb jönnek be az edzésna�
pokon, hogy a két óvónőből és az 
egy dadából álló kísérő személy�
zet meglegyen. A Szociális Hiva�
talnak köszönhetően autóbusszal 
szállítjuk a csoportokat az innen 
néhány percnyire levő Kőér utcá�
ba, így ez sem okoz nehézséget. 
Az óvoda rendje sem változott: az 
első 20 nagycsoportosból álló tur�
nus 10- től 11- ig úszik, a követke�
ző 11- től 12- ig, így mindkét cso�
port megszárítkozva, felfrissülve 
visszaér ebédidőre. Az úszás te�
hát semmiképpen nem vesz el 
időt az egyéb óvodai foglalkozá�
soktól, sőt, az általános testneve�
lési program kiegészítőjeként 
rendkívül hasznosan épül be 
„tanrendünkbe ”.

— A szülők nem aggályoskod�
nak, nem féltik csemetéiket a 
megfázástól, az esetleges szem�
gyulladástól?

— A Spartacus uszoda tiszta, 
jól van fűtve, így még semmilyen

betegség nem fordult elő az úszás 
miatt. A szülők pedig nem hogy 
féltenék a kicsiket, hanem egye�
nesen igénylik ezt a lehetőséget, 
hiszen ők is tapasztalják, milyen 
jótékonyan befolyásolja a gyere�
kek közérzetét, testtartását, az iz�
mokat, a koordinált mozgást; 
ezek hiányát, illetve gyengeségét 
óvodánk orvosa azelőtt jó né�
hányszor szóvá tette.

— Már rövid idő után megálla�
pítható, milyen jót tesz az úszás 
az 5- 6 éveseknek — erősíti meg 
személyesen is az előbbi állítást a 
szobába szinte végszóra benyitó 
dr. Balogh Mária, a 3- as óvoda 
orvosa.— Egyenesíti a hátukat, 
rendezettebb lesz lassanként a 
mozgásuk, edzettebb, ellenállóbb 
a szervezetük. És hogy ezt nem�
csak a szakemberek, hanem a 
szülők is megállapítják, bizonyít�
ja: a körzetemben szinte naponta 
megkérdik tőlem az anyukák, 
apukák: hogyan lehetne az ő gye�
rekeiket is beíratni valamelyik 
postás „csodaóvodába”, de leg�
alábbis úszótanfolyamra.. .

L. Simon Zsuzsa

125 évvel ezelőtt, 1858. decem�
ber 22- én született Giacomo Puc�
cini, a nagy olasz zeneszerző. Ke�
resztrejtvényünk az évfordulóra 
készült.

VÍZSZINTES
1. Színésznő (Margit). 5. A 

Bohémélet hősnője. 9. Díszes. 
10. Kevéssé. 11. Duplázva város.
12. Görög betű. 13. Helyrag. 
15. Kötőszó. 17. Mértékegység.
18. Énekhang. 20. A Bohémélet�
ben nagy sikerrel mutatkozott be 
az ősbemutatón. 22. Többszemé�
lyes (2 szó). 25. Női becenév. 
27. Kevert ara. 28. Nem gyakor�
lati. 30. Hangszer. 32. Idegen női 
név. 34. Folyó spanyolul. 35. Dá-  
ridózik. 37. Madárlakás. 38. Né�
met kettős magánhangzó.
39. Mindenre kiterjedő. 41. EE-  
EE. 42. Rádium. 43. Egyenlő 
részben (görög). 44. Rangjelzés. 
46. A Pillangókisasszony szop�
ránja. 48. Baglyok. 50. Európai 
labdarúgó esemény (röv.). 51. Fo�
lyadék. 53. Személyesnévmás. 
54. Postaküldemények kelléke. 
56. Hibáztat. 58. Sportszer.
60. Pest megyei község.
61. Basszus a Turandotban.
62. Valódi.

FÜGGŐLEGES
1. Görög betű. 2. Irányító-  

száma: 2862. 3. Szolmizációs
hang. 4. Római pénz. 5. Mindig 
ez van. 6. Szovjet repülőgéptípus 
betűjele. 7. Béke, oroszul.

8. Opera- herceg. 13. Szeszt kor�
tyoló. 14. „A” kínai teherhordó. 
15. Itthoni. 16. A Turandot befe�
jezője (Puccini halála után). 
17. Növény. 19. Növény része.
20. író (Tibor). 21. Téli sport. 
23. Európai nép. 24. A Pillangó- 
kisasszony mezzoszopránja. 
26. A Pillangókisasszony
1900-as bemutatójának városa. 
29. A Turandot egyik női szerep�
lője. 30. Ügyetlen, balkezes.
31. Tetőfedő anyag. 33. Férfinév.
35. A molibdén vegyjele.
36. Morzejel. 39. Hajó része.
40. Keleti méltóság volt. 42. Te�
szem. 45. Puccini szülővárosa. 
46. Zöldes színárnyalat. 47. Spa�
nyolország és Luxemburg autó�
jelzése. 48. Megelégel. 49. Ifjú�
sági szervezet. 50. Ilyen a repülő 
kormánya. 52. Ezt a lapot éhesek 
olvassák. 53. Kis patak. 55. ... 
Magazin. 57. Háziállat (nép.).
59. A ruha dísze. 60. Japán játék 
(ford.).

— Bánhidi —

Beküldési határidő: február 2. 
Előző számunk helyes megfej�

tése: Ezüst sötétség némasága 
holdat lakatol a világra.

Könyvutalványt nyertek: Czi- 
bolya Judit (Hort), Eigner János�
áé (Várgesztes), Juhász József 
(Novajidrány), Dr. Lőrinczi Ist�
vánná (Salgótarján), Laczkó Jó�
zsef né (Debrecen).

1. Helybenfutás 30 másodpercig, 5 
másodpercig sarokemelés, 5 másod�
percig magas térdemelés.

2. Kiindulóhelyzet: szögállás, kéz a 
csípőn. 1. ütem: lábujj összecsúsztatá�
sa, sarok nyitása. 2. ütem: sarok össze�
csúsztatása, lábujj nyitása.

3. Kiindulóhelyzet: terpeszállás. 1. 
ütem: lábujjállás, karemelés oldalsó 
középtartásba. 2. ütem: kiindulóhely�
zet. 3. ütem: sarokállás, karemelés ol�
dalsó középtartásba. 4. ütem: kiinduló�
helyzet.

4. Kiindulóhelyzet: guggolótámasz. 
1—2. ütem: térdnyújtással lábujjállás,
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Postásrepülők évzáró közgyűlésekaremelés oldalsó középtartásba. 
3—4. ütem: kündulóhelyzet.

5. Kündulóhelyzet: szögállás, karok 
magastartásban. 1. ütem: karlendítés 
előre hátsó rézsútos mélytartásig, 
törzshajlítás előre, térdrugózással. 2. 
ütem: karlendítéssel előre magastar-  
tás, törzsnyújtás felugrással.

6. Kiindulóhelyzet: szögállás, karok 
oldalsó középtartásban. 1. ütem: szök�
delés karlendítéssel mélytartásba. 2. 
ütem: szökdelés karlendítéssel oldalsó 
középtartásba.

7. Kündulóhelyzet: terpeszállás,
karok oldalsó középtartásban. 1. ütem: 
balra törzsfordítás, hajlítás előre a bal 
boka érintésével. 2. ütem: ellenkező ol�
dalra. 3. ütem: kündulóhelyzet.

8. Kündulóhelyzet: alapállás, kar 
magastartásban. 1. ütem: karlendítés 
előre, hátsó rézsútos mélytartásba, 
térdrugózással törzshajlítás előre. 2. 
ütem: térdrugózással em elés döntés�
be, karlendítés előre magastartásba. 3. 
ütem: karlendítés előre, hátsó rézsútos 
magastartásba, térdrugózással törzs�
hajlítás előre. 4. ütem: kündulóhelyzet.

9. Kiindulóhelyzet: szögállás, hátsó 
rézsútos mélytartás. 1. ütem: szökde�
lés karlendítéssel mellső középtartás�
ba. 2. ütem: szökdelés karlendítéssel 
hátsó rézsútos mélytartásba.

10. Kiindulóhelyzet: terpeszállás,
karok mélytartásban. 1—2. ütem: ki�
légzés mérsékelt törzshajlítással előre, 
karkeresztezés a törzs előtt. 3—4. 
ütem: belégzés törzsnyújtással és kar�
em eléssel oldalsó középtartásba.

H a m a r  G áb o r

A hagyományoktól kissé el�
térve, néhány héttel előbb a meg�
szokott időpontnál, s a korábban 
elmaradhatatlan repülőbál nélkül 
tartotta meg az MHSZ Postás Re�
pülő és Ejtőernyős Klub soron kö�
vetkező évzáró közgyűlését. 
A klubélet jelentős eseményének 
előre hozását a következő évi 
tennivalók egyszerűbb, a naptári 
évhez jobban igazodó tervezése, a 
repülőbál különválasztását pedig 
a közgyűlés vitaszellemének erő�
sítésére való törekvés indokolta. 
Ugyanis a korábbi közgyűléseken 
mindig érződött, hogy az idő elő�
rehaladtával a résztvevők egyre 
inkább a bál kezdetére, a termen 
kívül várakozókra gondoltak, s ez 
érthetően ellaposította az éppen 
hogy kibontakozó vitát, a beszá�
moló alaposabb elemzését.

A közgyűlésen Dómján Kál�
mán, a klub elnöke , köszöntötte a 
jelenlevő vendégeket és a tagsá�
got, majd Gulyás Ferenc klubtit�
kár előbb megemlékezett a Ma�
gyar Honvédelmi Szövetség meg�

alakulása óta eltelt három és fél 
évtized főbb állomásairól, a haza�
fias és honvédelmi nevelésben 
betöltött szerepéről, s utána rátért 
az 1983. évi tevékenység értékelé�
sére.

A klubtitkár megelégedve szá�
molt be arról a kedvező vállalko�
zásról, melynek eredményeként 
az egy éve újjászerveződött klub�
tanácson belül javult a közösségi 
légkör, s jelentősen emelkedett az 
agitácó és propaganda színvona�
la. A repülés népszerűsítésének, 
valamint a hazafias és honvédel�
mi nevelésnek az eredményessé�
gét fémjelzi az is, hogy a klubta�
gok az elmúlt évben mintegy két 
és fél száz budapesti középiskolás 
diákot mozgósítottak a repülőtisz�
ti pályára való jelentkezésre.

A klubnak a sportban elért 
eredményei közül figyelmet érdé- ' 
mel az, hogy tavaly 46- an értek el 
magasabb vizsgafokot, s közülük 
egy sportoló az aranykoszorús, 10 
fiatal pedig az ezüstkoszorús vi�
torlázórepülő- jelvény feltételeit 
teljesítette. Ez az eredmény orszá�
gosan is kiemelkedő. Továbbá 14 
vitorlázórepülő ért el valamüyen 
minősítési szintet — közülük hár�
man első osztályút. A szakosztály 
tagjai egyúttal több mint öt és fél 
ezerszer szálltak fel, s csaknem 
2000 órát repültek.

A versenyeken elért eredmé�
nyek közül kiemelkedik Bolla 
Máriának az Európa- bajnoksá-  
gon elért ezüstérme, valamint a 
motoros túrarepülő nemzeti baj�
nokságon győztes Erdős Mi�
hály—Papp György páros sikere.

Az ejtőernyős szakosztály szin�
tén sikeres évet zárt. Tagjai 3400 
ejtőernyős ugrást hajtottak végre. 
Ejtőernyőzésben 30- an, ejtőer�
nyős többtusában 20- an értek el 
minősítési szintet, közülük hatan 
lettek I. osztályú sportolók, egyút�
tal 29- en teljesítették a különböző 
vizsgafokozatok követelményeit. 
Horváth László megnyerte az ej�
tőernyős többtusa országos baj�
nokság, valamint a Budapest- baj-  
nokság összetett versenyszámait. 
Dola Katalin ezüstérmet nyert az 
ejtőernyős nemzeti bajnokságon, 
Horváth Pál pedig második lett a 
Koreában rendezett nemzetközi 
ejtőernyős többtusa versenyen. 
Ugyancsak szép sikernek számít 
a Horváth László, Horváth Pál, 
Kontra Gábor (valamennyien a 
klub tagjai) összetételű csapatnak 
Szófiában, a Fővárosok Ejtőer�
nyős Bajnokságán célbaugrásban 
elért első, relatív ugrásban kiví�
vott második, valamint az össze�
tett csapatversenyben kiérdemelt 
harmadik helyezése.

A klubban folyó versenysport 
színvonalát dicséri, hogy Bolla 
Mária női vitorlázórepülésben — 
immár tizedszer —, Horváth 
László pedig az ejtőernyős több�
tusában lett ismét az év legjobb 
sportolója.

A pénzügyi munkáról szóló be�
számolót Réder Károly gazdasági 
vezető ismertette, majd a beszá�
molók és az 1984. évi feladatok 
megvitatása után a közgyűlés 
megválasztotta a klubtanács új 
tagjait.

Büki Péter
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