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Premizálás
a termelőszövetkezetekben

felsőfokú mezőgazdasági technikum
SZÉKESFEHÉRVÁRON

Termelőszövetkezeteinkben a  
jövedelemelosztás alapja a m un
kaegység-rendszer, vagyis a bi
zonyos mennyiségű m unka d íja
zása a  gazdálkodás alapján. A 
jövedelemelosztásnak ez a mód
ja általános, általában elfoga
dott szabályok szerint is tö rté
nik s  ma m ár nyugodtan el
m ondhatjuk, hogy bevált mód
szer. De a m unkaegység-rend
szer, a bizonyos mennyiségű 
m unka díjazása csak az alapot 
jelenti. Termelőszövetkezeteink
ben, hogy a jövedelemelosztást 
minél igazságosabbá tegyék, 
több, a munkaegységet kiegé
szítő módszer honosodott meg. 
Ezek a módszerek többé-ke- 
vésbé megfelelnek a szocialista 
m unkadíjazás elvének s éppen 
ezért a m unka mennyiségét és 
minőségét tekintve egyaránt 
serkentően hatnak.

Termelőszövetkezeteinkben m ár 
több ilyen helyes, követendő, a 
munkaegység-rendszert kiegé
szítő és tökéletesítő m unkadí
jazási módszert ismerünk. A 
legelterjedtebb, egyszerűségénél 
fogva a tagok által is legked
veltebb módszer a premizálás. 
A premizálás kipróbált kiegészí
tő munkadíjazás, am^ly országo
san elterjedt és nemcsak á t
menetileg, de a jövőben is al
kalm azható módszer. A prem i
zálás legcélszerűbb módja a 
terven felül term elt, elért ered
mények jutalm azása. Ennek a 
módszernek több változatát is
merjük. Vannak termelőszö
vetkezetek, ahol a tagok e te r
ven felül term elt term ékek bi
zonyos százalékát természetben 
kapják meg, más helyeken 
ugyanezt pénzben fizetik ki s 
olyan helyek is vannak, ahol 
a prém ium ot a tag kívánsága 
szerint pénzben, vagy term é
szetben adják. Mindegyik he
lyes módszernek tekinthető, 
egyet azonban leszögezhetünk: 
a prem izálásnak az a form ája 
a legjobb, am ely a term elés 
fokozását és a  közös gazdaság 
erősödését legjobban elősegíti. 
Ha ebből a  tényből indulunk ki, 
érdemes megfontolni néhány je 
lenséget.

Vegyük először a term észet
beni premizálást. Az elm últ 
esztendőben is sok olyan szö
vetkezet volt, ahol a tagoknak 
előre megmondták, sőt, a terv
tárgyaláskor a közgyűlés jóvá
hagyta, hogy a terven felül 
term elt term ény 20, 30, vagy 
50 százalékát a  tag, vagy ha 
közösen dolgoztak, a tagok meg
kapják. Azt azonban nem  szö
gezték le, vagy nem is beszél
tek róla, hogy a szövetkezet
nek áruértékesítési terve is van, 
amelynek túlteljesítése után 
egész sor kedvezmény jár. Ilyen
formán a tag, vagy tagok, am i
kor a terven felül term elt te r 
mény prem izálására került sor, 
a terven felüli term és előre 
meghatározott hányadát akkor 
is megkapták, ha a rra  m ár 
egyáltalán nem  volt szükségük. 
Nyilvánvaló, hogy ebből a szö
vetkezetnek kára származott, 
m ert annyival kevesebb lett az 
értékesítésre kerülő áru, a szö
vetkezet elesett a kedvezmények
től és a nagyüzemi feláraktól. 
Érdemes elgondolkozni azon, 
hogy ilyen esetekben m it te
gyünk? Nem lenne-e. például 
helyesebb, ha a tag, aki prém i
um ot kap, de nincs szüksége 
term ényre, a term ény helyett 
pénzt kapna s hogy ő is jól 
•Járjon, "meg a szövetkezet is, a 
'tag megkapná még a nagyüzemi 
felárat is, a  szövetkezetnek meg

m aradna az áruértékesítési terv 
túlteljesítéséért já ró  kedvez
mény.

Bebizonyosodott tény, hogy a 
prem izálás serkentőleg h a t a 
közös m unkára, növeli a tagok 
m unkakedvét, szorgalmát és fe
lelősségét, de a premizálás ki
szám ításakor mindig vigyázni 
kell. Prém ium  csak reális te r
vek túlteljesítése után jár. M ert 
vannak olyan em berek is, akik 
a tervvitató közgyűlésen így 
gondolkoznak: állapítsunk meg 
minél alacsonyabb term ésátla
gokat, azokat m ajd jócskán tú l
teljesítjük és sok prém ium ot ka
punk. Mondani sem kell, hogy 
az ilyen felfogás helytelen, 
antiszociális, m ert így egyes 
em berek mások kárára anyagi 
előnyökhöz juthatnak. A pré
mium kiszám ításakor tehát 
m indenkor reális, az adott lehe
tőségeket és módszereket ki
használva teljesíthető terveket 
vegyünk alapul s aki azokat is 
túlteljesíti, megérdemli a pré
miumot. Vigyázni kell — külö
nösen ott, ahol a  területet ki
osztják —, hogy a szövetkezeti 
átlagokkal számoló te rv  nem 
alkalm azható az egyes táblákra. 
Egy szövetkezeten belül is van
nak táblák, amelyeken a szövet
kezeti átlag nem érhető el, a 
másikon viszont jóval tú ltelje
síthető, sokszor megduplázható.

Szövetkezeteinkben az em lített 
általános premizáláson kívül 
vannak m ás premizálási módsze
rek is. Ilyenek például a  cél
prémium. az eredményességi 
munkaegységgel való elszámolás, 
valam int a kiosztott területen 
és a közös területen alkalm a
zandó különböző premizálási 
módszerek. Ezek is jónak bizo
nyultak, nyugodtan alkalm az
hatjuk  tovább, de megint csak 
vigyázni kell arra , hogy ezek a 
premizálások is a m unka te r
melékenységének fokozását, az 
egész közös gazdaság gyarapo
dását és erősödését szolgálják. 
A célprémiumok fontos ténye
zők, egy-egy időszakban, fontos 
kam pánym unkák végzésekor 
eredményesen alkalmazhatók. 
Nem szabad azonban megenged
ni, am it az elm últ őszön, főleg 
a kukorica betakarításakor több 
helyen megcsináltak, hogy cél
prém ium  címén kiosztották a 
term és 20—30 százalékát. Ez a 
mennyiség nem éli arányban 
sem a végzett munkával, de 
még a gyorsabb betakarítással 
esetleg megm entett term ény 
mennyiségével sem.

Termelőszövetkezeti tagjaink 
egyre inkább megértik, hogy a 
közös, szövetkezeti m unka jól 
jövedelmez s szinte napról nap
ra nagyobb szorgalommal dol
goznak. A prem izálás is ezt 
szolgálja. A prem izálásnak az a 
célja, hogy a tagság még n a
gyobb szorgalommal, még na
gyobb felelősséggel vegyen részt 
a közös munkában. S a prem i
zálással tökéletesítjük, még 
igazságosabbá tesszük term elő- 
szövetkezeteinkben a szocialista 
jövedelemelosztást. Az eddigi 
módszerek többsége jó. Lehet 
azonban gondolkozni, újakat, 
még jobbakat bevezetni. Égyre 
azonban figyelni kell. Arra, hogy 
a prém ium ot elsősorban pénz
ben fizesse a szövetkezet s 
csak azoknak a tagoknak adjon 
term ényt, akiknek a rra  szüksé
gük van. A pénzbeni prém ium 
fizetés sok em bernek jobban is 
tetszik, m ert úgy kézzelfogha
tóbban láthatja, m it kapott a 
terven felüli m unkáért, szor
galomért.

—  A z  i g a z g a tó  n y i la tk o z a ta  —

Az iskolavárosnak nevezett 
Székesfehérváron m árcius else
jén újabb nagyjelentőségű okta
tási intézm ény nyitja meg kapu
it. Munkához lá t az ország első 
felsőfokú mezőgazdasági techni
kuma, hogy olyan érettségizett 
fiatalokból, akik legalább egy 
évet a  mezőgazdaságban dolgoz
tak, jó növény termesztési szak
em bereket képezzen. Az isko
la szükségességéről, céljairól és 
feladatairól a napokban beszél
gettünk Szendrei József elvtárs
sal, a technikum  igazgatójával.

— A mezőgazdaságban be
következett nagy változások 
m iatt vált szükségessé ennek 
az iskolának a megszervezése

— m ondotta Szendrei elvtárs. — 
Ebben a technikum ban a tanul
mányi idő két év, s ez idő alatt 
az a feladatunk, hogy jó gyakor
lati szakvezetőket képezzünk a 
mezőgazdasági nagyüzemek szá
mára. A hallgatók tanulm ányaik 
befejezésekor államvizsgát tesz
nek a marxizm us—lenlnizmus 
alapjaiból, növénytermesztés tan 
ból, mezőgazdasági géptanból és 
munkaszervezéstanból. Az idén 
csak egy növénytermesztő nap
pali tagozat indul, állattenyésztő 
tagozatra a jövő tanévben isko
lázunk be hallgatókat.

Az iskola tanterve Is azt tük
rözi, hogy valóban jó gyakorlati 
szakvezetőket képeznek majd. 
Heti másfél napot üzemi gyakor
laton töltenek a hallgatók és 
em ellett az első év végeztével is 
hathetes üzemi gyakorlaton ves~ • 
nek részt. Ezenkívül 

a benti foglalkozások közül 
is a legtöbb időt — 210 órát
— a növénytermesztéstan 
anyagainak elsajátítására biz

tosítanak.
Hasonló lehetőség nyílik a me
zőgazdasági géptan tanulm ányo
zására is, am ellyel 240 órán át 
foglalkozhatnak.

— Természetesen, amellett, 
hogy oktatunk és sokm indenre 
m egtanítjuk a hallgatókat (tizen
hét tantárgy van a tem atikánk
ban), aktív  segítséget kívánunk 
nyújtani a  termelőszövetkezetek
nek is — jegyezte meg Szendrei 
elvtárs. — Különösen nagy lehe
tőségünk van erre  a tervezés
ben és a term elésben, de bi
zonyos m értékig még a  köny
velésben is. Ez két okból 
jó. Egyrészt szerény segítsé

günk is hasznos lehet a  term e
lőszövetkezetekben, másrészt a 
hallgatók a szükséges elméleti 
alapok m ellett a gyakorlatban 
sa já títhatják  el a  korszerű nö
vénytermesztés, növényvédelem, 
gépesítés, a munkaszervezés, egy
szóval a  korszerű gazdálkodás 
tudom ányát. Azt szeretnénk, ha 
az üzemi gyakorlatok a la tt a 
szakoktatók vezetésével olyan jól 
képzett vezető káderek kerülné
nek ki iskoláinkból, akik nagy 
hasznára lesznek m indannyiunk 
közös ügyének, a mezőgazdaság 
felvirágoztatásának. Ezalatt nem 
csak a  szakmai tudást és nem 
csak a gyakorlati ism ereteket 
értjük, hanem  az em berekkel va
ló helyes foglalkozást, azoknak a 
megbecsülését, akikkel az élet
ben m ajd együtt kell dolgozniok 
az egész társadalom! javára.

Ez a technikum  felsőokta
tási Intézmény, am elyben a 
szervezeti és a tanulm ányi 
rend — tandíj és ösztöndíj 
is — hasonló az egyetemhez.

A felvett hallgatókat a szükség
hez mérten diákotthonban helye
zik el. s étkeztetésükről szerve
zetten gondoskodik az iskola ve
zetősége.

— Lehet-e még jelentkezni 
felvételre? — kérdeztük Szendrei 
elvtárstól.

— Igen — válaszolta. — B ár 
m ár van jelentkezőnk szép szám
mal, de valószínű, hogy a felvé
teli vizsgán — am it február
25-én ta rtunk  m atem atikából,

kémiából és biológiából — né- 
hányan nem felelnek meg. Ezért 
még jelentkezhetnek olyan ére tt
ségizett, 30 évnél fiatalabb fér
fiak és nők, akik lehetőleg egy 
évet a  mezőgazdaságban dol
goztak. A felvételi kérelm et feb
ruár 15-ig küldhetik be cím ünk
re, Felsőfokú Mezőgazdasági 
Technikum, Székesfehérvár, Ady 
Endre ú t 17. A kérelemben a 
pályázók közöljék, hogy mikor, 
hol és milyen eredménnyel é re tt
ségiztek, valam int azt, hogy hol 
és m ikor tettek  felvételi vizsgát. 
A kérelemhez csatolják jelenlegi 
m unkaadójuk ajánlását és részle
tes önéletrajzukat.

• Most m ár
a tanulni szerető fiatalokon 
van a sor, hogy ragadják 
meg az alkalm at, s képzett
ségük növelése érdekében 
minél többen jelentkezzenek. 

Természetesen a mezőgazdasági 
nagyüzemek — termelőszövetke
zetek, állam i gazdaságok és gép
állomások — is használják ki a 
lehetőséget, adjanak ösztöndíjat 
olyan fiataloknak, akik ezt m un
kájukkal, m agatartásukkal ki
érdemelték. Azok a fiatalok, akik 
tavaly valam ely ra jtuk  kívül ál
ló okok m iatt nem kaphattak 
ösztöndíjat — például m unka
helyének erre nincs anyagi 
a lap ja — haphat az iskolától is. 
Jelentkezzenek tehát bátran, hó
dítsák meg a tudás újabb m a
gaslatát.

Dege György

M e^yínli egyik  legszebb m űvelődési 
otthona készfii Ercsiben

Ercsi község lakossága két év
vel ezelőtt társadalm i összefo
gással nagy vállalkozásba kez
dett. Mivel a községnek nem 
volt művelődési otthona, elhatá
rozták, hogy korszerű, m inden 
igényt kielégítő művelődési ott
hont építenek. Az alapozási m un
kálatokat társadalm i összefogás
sal, a  termelőszövetkezeti tagság 
és az Ercsi Cukorgyár dolgozói
nak segítségévei közösen kezd
ték.

A három  és félm illió forintos
építkezést a község sa já t erőből, 
a községfejlesztési alap felhasz
nálásával és OTP hitel segítségé
vel végzi. Az emeletes művelődé
si otthon a  megye egyik legszebb

vidéki kulturális intézménye lesz. 
Az építkezés m ár annyira előre
haladott, hogy legkésőbb június 
elején átadhatják  rendeltetésének 
az épületet. Az új művelődési ott
hont Eötvös Józsefről nevezik el, 
aki sokáig élt a községben és ott 
is tem ették el. Az otthon korsze
rű, színházterm et kap az Állami 
Déryné Színház előadásai szá
m ára. Könyvtárat, olvasótermet 
rendeznek be és külön helyisége
ket kapnak , m ajd a  társadalm i 
szervezetek is. Az egyik terem 
ben Eötvös József-emlékmúzeu- 
mot rendeznek be. Tavasszal tá r
sadalm i m unkában parkosítják a 
művelődési otthon előtti teret.

Kongó kérdése áll a washingtoni kormány tanácskozásai középpontjában
Nyugati hírügynökségek je

lentéseiből kitűnik, hogy Was
hingtonban tanácskozás tanács
kozást követ, hogy Kennedy kor
m ánya a nyilvánosság elé lép
hessen Kongó kérdésében val
lo tt álláspontjával. Szombaton 
délelőtt Timberlake, az Egyesült 
Államok leopoldvillei nagykö
vete tájékoztatja Kennedy elnö
köt a kongói helyzetről.

W ashingtoni hivatalos körök 
szerint az am erikai korm ány he
lyeselné Kongóban koalíciós kor
m ány m egalakulását. A New 
York Times washingtoni érte
sülései szerint a Kennedy-kor- 
mány a kongói koalíciós kor
m ányt „föderalista” alapon kép
zeli el — tehát az egyes tartom á
nyok képviselőiből összeállított 
korm ányra gondol. A lap meg
jegyzi, a korábbi am erikai állás
ponttal szemben a Kennedy- 
korm ány felismerte, hogy a te r
vezett koalíciós korm ány nem 
valósítható meg „Lumuba, vagy

legalább is pártjának  képvise
lete” nélkül.

Santiago.
Chiléből érkezett jelentés sze

rin t a chilei korm ány elhatároz
ta, eleget tesz Ham m arskjöld
F.NSZ-főtitkár kérésének és ka
tonai p ilótákat bocsát a kongói 
ENSZ rendfenntartó  erők rendel
kezésére.

Leopoldville.
M int az AP leopodlvillei je 

lentése közli, a  Kaszavubu kon
gói elnök tervezte „kerekasztal- 
értekezletet” előkészítő tanács
kozáson pénteken úgy határoz
tak, hogy a kongói törvényes 
korm ány ellen lázadók febru
ár 15-én — a katangai Kaminá- 
ban ülnek össze. Kaszavubu meg
bízottai ezzel beadták dereku
kat Csombénak, a katangai lá
zadónak, aki — tekintélyi okok
ból is — ragaszkodott hozzá, hogy 
Kaszavubu elnök legyen kény
telen ú trakelni az értekezletre.

Az AP tudósítója egyébként 
megjegyzi, Kaszavubu elnök és 
a Leopoldvilleben „belügyminisz
terkén t” szereplő Bombokp tevé
kenységében m indjobban a volt 
belga gyarm ati korm ányzókat 
tekinti m intaképének.

Kairó.
Kairóba pénteken érkezett meg 

Szaid Eddine Sazly ezredes, aki 
az EAK egyik kongói ENSZ egy
ségének parancsnoka volt. Ki
jelentette, Belgium NATO-fegy- 
vereket ju tta t Mobutu zsoldosai
nak, de „m ade in USA” feliratú 
hatalm as ládák is szakadatlanul 
érkeznek a M obutu-ék ellenőr
zése a la tt álló repülőterekre. Is
m ertette a kongói helyzetet és 
m egállapította, hogy a törvényes 
kongói korm ány erőinek, m ódjuk 
lesz sa ját irányításuk alá vonni 
a jelenleg M obutu-éktól meg
szállt egyenlítői tartom ányt, 
m ert a lakosság nagyrésze Lu
mumba törvényes miniszterelnök 
híve. (MTI)
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