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BEVEZETÉS:
1. / Az_állami_válialatok_szerepe_és_3elentösége^a^fejlett 

szocialista társadalom építésében:

Az állami vállalatok mint a szocialista népgazdaság gáz-
dasági szerkezeti egységeu kiemelkedően fontos szerepet töl
tenek be az állam gazdasárri feladatainak ellátásában. Döntő 

szerepük van a társadalom szükségleteinek sokoldalú kielégí
tésében, a szocialista állam gazdaság politikájának gyakor
lati megvalósításában. Gazdasági fejlődésünk eddigi tapasz
talatai igazolják, hogy az állami vállalatok jól szolgálják 

a népgazdaság tervszerű fejlesztését.
Az állam, elsősorban a társadalmi tulajdon alánján működő 

vállalatok utján tervszerűen fejleszti a népgazdaságot, a ter
melőerőket, gyarapítja az egész nép vagyonát, és lm? condos- 

kodik az állampolgárok jólétének rendszeres növeléséről.
alanvetö gazdasági feladataik el-Az állami vállalatok 

látása mellett - tfontos szerepet töltenek be a dolgozók tu
lajdonosi tudatának, életformájának, gondolkodásmódjának for
málásában, ismereteik gyarapításában, tov'bbá szociális-kul- 

turális igényeik kielégítésében is.
Az állami vállalatok feladata a társadalom anvagi alapja

inak cryarapitása, a termelőerők és a szocialista termelési 
viszonyok fejlesztése, a társadalmi szükségletek kielégítése 

a népgazdaság! tervekkel összhangban.
Az állami vállalatokra jellemző, hogy a központi gazda- 

ságirányitás mellett egyidejűleg nagymértékben épit a villa- 

lati önállóságra, a népgazdaság érdekeivel összhangban álló 

kezdeményezésekre.
A termelésé eszközök többségének állami tulajdonbavétele, 

a szocialista tervgazdálkodás kibontakozása, szükségessé
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tette az állami vállalatok helyzetének jogi szabályozását.
P joeok és kötelezettségek összefüggő meghatározásival пет 

alapozta a felelős vállalati vezetés elvét és gyakorlatát.
E szabályozás alapelveit tartalmazta az 1949-ben megalko

tott Alkotmányunk. Ezeken az a lane Íveken nyunodtak az állaírd 

vállalatok envséges szabályozását szolgáló 1940 évi 32 sz. 
törvény erejű rendelet, valamint az 1949-ben alkotott Poleári 
Törvénykönyvnek az állami vállalatokra vonatkozó rendelkezé
sei.

Az állami vállalatokkal kapcsolatos a 11/1947 sz. kor
mányrendelet, amely a gazdaságirányítási rendszer továbbfej
lesztésével összhangban rendezte a vállalat alapításával, 

szervezésével, működésével, valamint irányításával kapcsola
tos legfontosabb kérdéseket.

Bekövetkezett változások miatt az állami vállalatok gaz
dálkodásának szabályozására, jogi és népgazdasági helyzeté
nek meghatározására, a vállalatok további fejlődésének bizto
sítására alkotta meg az országgyűlés 1977-ben VI. te sz. tör
vényt az állami vállalatokról.

Az 1979 évi adatok szerint az állami vállalatok Sllitják 

alő a nemzeti jövedelmünk 61 százalékát. x
A 702 tanácsi vállalatból 547 minisztériumi, 14S tanácsi 

vállalat volt. A népgazdasági beruházások 43 százaléka az i- 

pari és építőipar vállalatokra esik. Az aktiv keresők száma 

l,66o ezer fő volt.
A szocialista demokrácia fejlődésével együtt fejlődött 

az üzemi demokrácia is, amelynek intézményrendezere bizto
sítja a dolgozóknak és képviseleti szervetfeteiknek részvé
teléit a vállalatok irányítás'tan.

A disszertáció megírásában követett fő célok;

1/ Btatisztikai évkönyv 1979. 
37, 19 В, 143,oldal
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Mint láttuk az állami vállalatok tervszerű és hatékony 

gazdálkodása népgazdaságunk fejlődésére dönt~ jelentőséggel 
bir. A vállalati irányításnak a hatékony gazdálkodásnak na- 

nyon sok összetevője, külső-belső feltétele van. A vállalati 
müködésrendszer feltételei közül kiemelkedő jelentőségű a 

beír/' irányítás. Különösen az elmúlt évtizedekben léte fontos 

tényező, amikor kialakultak a trösztök és a nagy vállalati 
szervezetek. Ezen többezer fős szervezetek jó gazdálkodása 

a népgazdasági elvárások teljesítése nagymértékben függ a ha
tékony belső irányítástól. A belső irányitás eszközeit tuda
tosan, összefüggéseiben keli alkalmazni a tervezéstől a sza
bályozáson keresztül a döntés-szervezeti rendszerig.

’len kell teremteni a vállalati intézmény-döntési rend
szert, vállalati dolgozók bevonását a gazdasági h talon* gya
korlásában, a vállalati célkitűzések megvalósításába.

Disszertációmban egyrészt azt a c*lt tűztem ki magam el, 

hogv a szocializmus politikai gazdaságtanának elvi téziseit, 

megállapításait alkalmazva taglaljam a nagy vállalatok belső 

irányítását, az üzemi demokráciát és ezek összefü seit. Kü
lönös tekintettel az 19áP-ban bevezetett gazdaéá^i mechaniz
mus megvalósítására és továbbfejlesztésére.

Másrészt célom az is, hogy a nagyvállalati bels~ irányí
tási rendszer cvakorlat/t kritib&ilaa elemezzem, és javasla
tot tegvek ennek továbbfejlesztésére. Itt figyelembe veszem 

a kialakult népgazdasáeri helyzetet /kül- és belpiad, export- 

-import szempontokat, a termelékenység jelenéegl fokát, tár
sadalmunk egységes politikai áramlatát stb./, az e témakör
ben megjelent iradolom mecállapitásait, és a majdnem három 

vétizedes ipari-vezetői ervakor la tómat.
Harmadrészt a továbbfejlesztés általános elveinek tagla-
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lásán túlmenően bemutatom a jvakorlati alkalmazhatósáafckat 
az Országos Kőolaj és Rézipari Trösztnél, a Nacvalföldi Kőo
laj és Földgázterme16 Vállalatnál, valamint ennek szegedi 
üzeménei. Megvizsgálva a belső irányítás és válalati dönté
sek hatékonyabb alkalmazásának az üzemi demokrácia továbbfej
lesztésének összefüggéseit.

Az elvi rnenállanitások és nyakorlati alkalmazásuk a fenti 
népnazdasági célok érdekében nemes feladatok.

Reményemet fejezem ki, honv a közel 50.000 főt foglalkoz
tató rnagvar olajipar, ezen belül a szénhidrouénbányászattal 
foalalkozó 3.400 fős vállalata és az irányításom alatt műkö
dő szegedi üzem 1.600 fős kollektívája jelen disszertáció
megállamit*salt részben, vám/ egészben alkalmazni tudja.

fimellett ha megállapításaim, javaslataim az ioar más vál-
természetes az adott i-lalatainál is alkalmazásra kerülne 

parárr sajátosságait figyelembe véve - naoy mecrtisztetAst je
lentene számomra, mint e disszertáció szerzőjének.
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I. A VÁLLALATI MŰKÖDÉS ELVI AL?PJAT ÉS «SAJÁTOSSÁGAI A SZOCIA-
LI7MUSBAN: 7

E fejezetben tárgyalni kivonom a szocialista vállalatok 

működésének elvi alaojait, összefüggéseit. A vállalatok kia
lakítását, sálátosaáaait, jellemzőit a nolitikai gazdaságtan 

meghatározásai szerint.
1. / A_v_ 11alatok_általános_£’s_2a j2Í22_Y£2252ii_d_YfiIl2iat_r";

1:212222_*222122а_-2£2222.222Ь_2_2222*21*-2!:2 -s kanitalis- 
ta vállalatok között.

A vállalat gazdasági jelenség, ennek. lényege tehát, hogv 

gazdasági kategória. Történelmileg a kapitalizmusban jött lét
re, először kereskedelmi vállalkozások formájában, később a 

termelés ágakba behatoló t' ke nyor 'n általánossá vált. A tör
ténelmi fejlődés során a vállal tok mérete, szervezeti felé
pítése, szerepe sokat módosult. A kialakulásukban szerepet 
játszó tényezők a kapital sta környezetből ad*dnak Így a gaz
dasági elkülönültség, az egyenlőtlen elsejéti t'g, valamint a 

technikai egyenlőtlenség adottságából.

f 9

Л kanitltlizmusban tehát a v' Halatok a tőkés kizsákraányo- 

lás szinterét adják, az értéktöbblet, a mrofic biztosításinak 

eszközéül szolgálnak.
A vállalat a kapitalizmus történelmi oroduktuma, de lét

rejötte után bebizonyosodott, hogy bizonyos általános, a ka
pitalizmuson túlmutató, szervezeti, gazdálkodási követelmé
nyek is kifejezésre jutnak, amelyek a termelőerők, a munka- 

megosztás, az árutermelési viszonyok fejlőd- :i erednek.
A vállaltoknak *»nnél fogva vannak olyan gazdasági vonásai és 

funkciói, amelyek a kapitalizmusaiéIszámolása ut^n is megma—

2f A szocializmus gazdaságtana
Tankönyv Kossuth Könyvkiadó 1976. 
14. fejezet 3f51-?<>8 oldal.
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radtak mint a szocialista vállalatok vonásai és fellépnek mint 
társadalmi tulajdon funkciói. Végeredményben módosult tarta
lommal és ellentétes indítékkal «egmarad a vállalat is mint 

objektiv kategória.
Megállapítható, hogy minden vállalat egyben üzem is, de 

a megállaoitás azonban forditva nem ilyen egvértelmü, tehát 

nem minden üzem vállalat. Az üzem technikai bázis, termelési 
tényezők szervezete, termelési eszközök és személyi feltéte
lek célszerű elrendeződése. Az anyagi erők itt koncentráltan 

jelentkeznek, kialakul a munkamegosztás sajátos rendszere. Az 

üzem a tömegtermelés megvalósításának fontos eszköze. Az üzem 

előfeltétele a vállalatnak. A magasabb szintű árutermelés te
szi az üzemet vállalattá, melynek jellemzője a vállalkozás - 

gazdálkodás.
Ä tőkés és szocialista vállalatok közös vonásai a követ-

kezők:
- A fejlett áru-pénzviszonyok elkülönült gazdasági és szer

vezeti egysége.
- Szervezetileg jut kifejezésre benne a mindenkori tulaj

donokon nyugvó elkülönültség.
- Más gazdasági egységektől, társadalmi intézményektől 

elkülönülten folyik a gazdálkodás, az áruk piaci realizálá
sából eredő pénzbevételekből fedezik az előzetes befektetése
ket, amelyek mindig kockázattal járnak, önálló gazdálkodást 

folytatnak, a termelési feltételeket és a szükségletek kie
légítését kombinálják.

- A piacon működő gazdasági egység.
Az árutermelés, a gazuasági elkülönültség szervezeti for

mája.
- önállóan gazdálkodnak, céljuk a vállalati jövedelem biz-
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tositasa, a ráfordítások fedezése kockázat vállalással együtt. 

- A társadalmi ujratermelés gazdasági alapegységei.
Melyek a különbségek a szocialista és a kapitalista válla

latok között:
A szocialista vállalat a társadalmi elsajátítás gazdasági 

szervezeti enryséce, a szocialista társadalmi viszony alapvető 

szervezeti hordozója, a köztulajdon funkcionálásának csomó“ 

nontja, a társadalmi és eovóni érdekek közvetítésének eszkö
zei. A szocialista vállalatoknak a kapitalista vállalatokhoz 

viszonyítva általános *s specifikus vonásai vannak. Az élta- 

1 nos vonásokkal az előzőekben foglalkoztam.

a./ A tulajdonvÍ3Zony. A termelőeszközök tulajdona és a 

műn aerö egy személy.
o.f A vállalat közvetlen célja a vállalati jövedelem ma

ximálása. A kapitalizmusban a rrofit, a szocialismusban a 

terméktöbblet, a szükségletek keilégitése az elsőrendű cél.
c. / A koléektivizmus ered "je. /komplexités, társadalmi 

politikai egység/
d. / A szocialista állair a tulajdon mozgatója, alapítja 

és megszünteti a vállalatokat.
e. / Egymástól jól el1 -t rolt# elkülönült vállalatok rea

lizálják a termelést, de a vállalati érdek netr válhat magán
érdekké.

f. / A szocialista vállalatnál fontos «51 a vállalati jö
vedelmezi's<. gr e való tör» v . s mellett a dolcozók személyes jö
vedelmének növelése.

g. / A szocialista vállalat sajátosságából következik,
hogy nem mindig a nyeréség i cél. államilag támogatott /dotált/ 

vállalat is gazdálkodhat eredményesen# ha a rrazdaságot befő-
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lyásoló központi intézkedések miatt árbevétele nem kielégítő.
h./ lonopól helyzet ’*ialakulhat ugyan a szocialista vál

lalatoknál, de ez nem a kapitalista monopól focralma, itt tár
sadalmi szükséglet kielégituséról van szó, az úgynevezett mo
nopol helyzet az egy profiluságban, vagy például az áraknál 
jelentkezik.

A szocialista vállalat általános vonása az önálló válasz
tási lehetősé о és a döntési jorr. Ennek fokát, jellegét, raér- 

tékét a fennálló technikai, gazdasági és társadalmi körül
mények, a gazdaságirányítás rendszere, a vállalat crazdasági 
ereje határozza meg. Az önálló gazdálkodás tehát korlátozot
tabb, bővebb is, minőségűén más. /Pl. egyedi nagyberuházá
sokat az állam dönti el./

Vonatkozik az '^nter^ol^sre is.1 A szocialista áruterme
lés saját03sácrai mindenek előtt a tervszerűségből, a munkaerő 

és a termelési eszközök szocialista tinusu egyesítéséből, és 

ezeknek a specifikus vonásoknak az áruvoszonyokkal való köl
csönhatásából fakadnak. A tervszerű szocialista termelőmun
ka, amely társadalmi szükségletet elénit ki, egyben az áruter
melő munka is, vagyis a szocialista termelés szükségképpen 

tervszerű árutermelés, cie envuttal ténylegesen árutermelés 

is. A szocialista áruviszonyok egyik lényeges saj'tossácra, 

hogy az áruviszonyok es az áruforgalom köre jóval szükebb.

- Az alapitása nem önkényes, nem magánakaraterő, társadal
mi jellegű elhatározás.

- A vállalati alapokat részben társadalmi forrásokból
fedezik.
- A gazdálkodást korlátozza a munka szerinti elosztás elve. 

amely szerint a vállalati jövedelem mecrszerzése nem történ-

3/ A szocializmus gazdaságtana 
Tankönyv Kossuth Könykiadó 
4. fejezet 133-157 oldal.



hét más kollektíva, inág vállalat rovására.
A szocialista vállalat is vállalati jövedelemre, gver:»- 

ságre öörekvö, kockázattal járó aazdálkodást folytat. A be
fektetés elemeiért fizetnie kell, a ráfordítás költségként 

jelentkezik, az árbevételnek nagyobbnak kell lennie a költ
ségeknél, hOCTv nyereség keletkezhessen.

A kockázatot csökkenti a tervgazdálkodás, amely nagyobb 

mérvű társadalmi átfogást tesz lehetővé, valamint hony a 

tulajdonosi döntésekért az állam, a működéssel kapcsolatos 

döntésekért a vállalat viseli a következményeket.
Nyeresénnöve16, ha a nemzeti jövedelemhez vállalkozása 

folytán jobban járul hozzá, akkor narrvobb saját jövedelemre 

tehessen szert, de korlátokat is állit, az állam a nyereséc- 

szerzés módozataira, és mennyiségére is.
Kockázat és nyereség összetartozó fogalom, terheit a vál

lalatvezetés és a dolgozó kollektívák vállalják. A vállalat- 

vezetés a társadalmi érdek ervényesitésére hivatott, de a vál
lalati kollektívát is képviseli.

1. / A szocialista árugazdálkodás szabályozott piacra épül,
min a kanitalizmus önszabályozó niaron működik.

2. / A szabályozott piac biztosítja azs
- az állami döntések e1зоаlenességét?
- elhatárolja a döntési szinteket?
- megepnedi a gazdasági versenyt sajátos korlátok kö

zött.

Takarékosságra, modernizálásra ösztönöz, a reáljövedel
met tervszerűen szabályozza, egyensúlyt teremt a tervszerüsécr 

érvényesülésének objektiv kontrollja és elcsenitnje. A vál-
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lalati nazdálkodás a tervgazdálkodáson alapul, eredményei 
mecrhatározói a népgazdasági eredményeknek.

A szocialista társaualmi rendszerben össznépi tulajuon 

van, köztulajdonosokkal, társadalmi összességében nincs el
különültség* De elkülönültség jelentkefcik a társadalmon be“ 

lül a vállalatok között a végzett munka minőségében, • annyi- 

ségében, és a javakból való részesedésben.
Л tulajdonosi funkció közvetlenebb formáit a vállalatok 

kollektívái érvényesítheti , a népgazdaságra közvetettebb 

formában hatnak.
Л vá llalati_jrdeke^_tI_'a_£3_szerene *
A vállalati gazdasági elvülönültséc miatt van vállalati 

külön érdek, amely kollektiv érdek. Szembekerűiéere a nép- 

rrazda' rdekekkel szükségszer?!, de időleges és ne 'tarro-
nisztikus.

-.'_Y2i;l2l£ti-.£Yá£-£t-2'_~iYiY-.22£Y2r28
a. / Közvetit a társadalmi közös érdek, a dolgozók és kisebb

csoportok érdekei között.
b. / 'Töveli a "gazda" tudatot, "’•^emélyes üonvé válik a kol

lektíva ügye, ami egyben aktivizálja a 1obb minőségi és 

mennyiségi munkára.
2./«A vállalatl törvény tartalma, főbb vonásai és jelent"sé-

4ne:
A bevezetőben meaállapitást nyert az állami vállalatok 

jelentősége a fejlett szocialista társadalomban utalás tör
tént arra, miért volt szükség a Vállalati Térvényre, amelyet 
1077 decemberében fogadott «=<1 az országgyűlés, éé Végrehajtá
si Utasítással együtt.

Host nézzük meg részletesebben a törvény tartalmát, főbb

4/Állami vállalatokról szóló törvényjavaslat és végrehajtási 
utasítása,
Orszáagyülési Iroda kiadványa /1077/
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megállapításait, jelentőségét.
A törvény 3 fejezetből és összesen 52 paragrafusból áll,

A bevezeti rósz meahatározza a törvény coljait:
- A gazdasági és joai követelményeket hosszabb t' v-. • n is 

kielégít", olyan szabályzást ab, amely kifejezi az álla *.i 
vállalatoknak társadalmunk anyaöl alapjai és n szocialista 

termelési viszonyok fej 1 -szt'‘s'b°n betöltött meghatározó 

szerepét.
- érvényre juttatja azt a gnzdaságirányitási elv t, hogy

a központi irányítás hatékony-*áfának növelésével együtt az
zal összehangoltan nagv jelentőséget tulajdonit a vállalati 
önállóságnak és a vállalati kezdeményezéseknek, 1 ’ z é г о íz e— 

even állami szerveket megillet"' jogosítványokat és a válla
lati ön-állóság biztositá’ v* * *ny határozza men, ho^v a gaz
daságirányítás bevált -T b \ követelményeknek íré felelő
en érvénvesdljenek.

- A jogok és kötelezett-' -.v egyértelmű meghatáj iával 
elősegíti «az egyszemélyi vezetés elvének további eröaitását, 

a vállalati vezetők felelőssegének érvényesítését.
- Az üzemi demokrácia alapvető elveinek törvényszintül

megfogal: - b válalatok kollektivájá
vállalati tovékenys"’o irányításában ás allenorzésében való 

közvetlen és kénviseleti részvételűt.
Az T. fejezet a törv'nv %egfontosabb célkitűzéseit, a 

vállalat conalpát, feladatát Is főbb működési elveit foqal- 

mazza meo. őzek a rendelkezések átfognak, alapelvszerüek, je
lentőségűk az, hogv elvi koretet adjanak a részlet-rendelke
zések Mámára? a bevezet'' rendelkezések a törvény egyes in
tézményeiben nyerne1' konkrét tartalmat. Fzek a rendelkezések 

iránymutatásul szolgálnak a vállalatokat érintő további jogi
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szabályozásához és seciitséqet adnak a jocalkalmazásnak, külö
nösen a jogértelmezésben.

Gazdasági fejlődésünk eddigi tapasztalatai bizonyították, 

hogy a központi irányit я csa1- aVVor lehet igazán hatékony, 
ha aesszernennen épit a vállalati önállóságra, a vállalatok

törvény ebből kiindulva álta-felelős kezdeményezéseire, 
lénés - mind a gazdaságirányítást, mind a vállalati működést 
érinti - követelményként; rog<»lr-4Zza npc a központi ir 'nyitás 

és a. vállalati ~>nf llá < -ti.' lis összahan-nо 1 ásénak, ~ryüt- 

te3 fejlesztésinek as . ik n^1- elvét. A törvény ehhez kap
csolódóan áltééános működési ás szervezeti elvkent e-éli ki, 

hogy a vállalat gazdálko Illant irányítja és ellenőr
zi. Kifejezésre juttatja - litikai célkit Künkkel
összhangban -, hogv a vállalatok működésében a társadalmi 

ércek érvényesülését eIs- sorban a gazdasági szabályzórend
szer' és a hatósági el iráso^ utján kell biztosítani.

A vállalati önállóság törvényi megfogalmazását adja a 

törvény azzal a rendelkezi s< vei, hooy a vállalat illa.,: ál
tal rábízott eszközökkel a? alkalmazásában álló munkaerő 

v 1 önállóan gazdáikochat. "z az önállóság azonban пег abszo
lút. E meghatározás szertnt a vállalat Önállóságának csakis 

az össztársadalmi célkitűzések keretei között van helye és 

azzal a lehető legjobb összhangban kell érvényesülnie.
A vállalatirányítás es a vállalatok vezetésének eddigi 

tapasztalatai alapj n t'.ntjnk fenn --s er 'bitj óz egyszemé
lyi felelős vezetés elvét. Ezt a törvény működési elvként is 

tartalmazza. Emellett az alapelvek körében és kimondja a vál
lalat vezetésben és ellen >r zésben a dolqozői kollektíva köz
vetlen ; jvlsE-leti r-szv-telonek követelményét. Az egysze
li lyi felelős vezetés a szocialista demokrácia összekapceo-
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lását fogalmazza meg tehát a törvény.
A szocializmus épitésének gazdasági törvényszerűsége az 

emberi képességek sokoldalú kibontakozósábak ás a végzett 

munka szerinti részesedésnek a követelménye. A törve át
kiindulva fogalmazza meg a flolgozó anyagi és erkölcsi érde
keltséget biztositó vállalati belső irányítási, elszámolási 
és érdekeltségi rendszer kialakitásának szükségességét.

II. fejezetben a v'.llal--*t alapítását, a jelenlegi be
vált eljárás szerint szabályozza, amely szerint a vállalatot 

miniszter, országos hatáskörű szerv vezetője, a területileg 

illetékes helyi tanács, valamint szövetkezet alapíthat.
A III, fejezet a vállalat szervezetét szabályozza, 

vény a vállalat szervezetére vonatkozó rendelkezéseknél ab- 

bóL indul ki, hogy a vállalatok belső szervezeti rendjének 

két általános követelményt kell kielégítenie. szt le
hetővé kell tenni, hogy a vállalat felelős vezetője a vál
lalat adottságainak megfelelően rugalmasan alakitsa ki és 

fejleszthesse a vállalati szervezetet. Másrészt a vállalat 

vezetésében és ellenőrzésében a vállalati dolgozók közössé
gének megfelelő formában és feltételek melletti részvétele 

érdekében jogilag is szabályozni kell az üzemi demokrácia 

fejlesztésének legfontosabb követelményeit. Ez utóbbi garan
ciális jellegű a vállalati kollektívák képviseleti szerveik 

számára.

ébr-

A törvény a jelenlegi szabályozás mellett rögziti az 

állami v&élalat egyszemélyi felelős vezetője az igazgató, 
aki a vállalat ügyeiben a jorrszabályokban és a vállalati 
szabályzatokban meghatározott keretek között önállóan és 

eayéni felelősséggel dönt.
A jelenleginél nagyobb szerepet biztosit a törvény a
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ovik legfontosabb feladata.
Л dolgozók részvétele a vállalat vezetésben tulajdonosi 

tudatuk fejlesztése qczdas.-ml *r?itemunkánk egyik fontos fel
tétele . Az üzemi demokrácia helyes gpakorlása a vállalati 
gazdálkodós hatékony»;.na növelésénev jelenleg én a j 'vőben 

is egyik jelentős forr isa.
törvény a dolgozóknak a vállalat irányit an és el

lenérzésében való részvételének csak fo formáját tartalmaz
za. Ugyanis számol azzal, hocry az üzemi demokrácia mai in
tézményeinek , fórunrendszer 'ne.к, a fórum megalapít hannak és 

műk “elégi rend jé ne): női vagyunk a végén. A társadalmi 
fejlődéssel párhuzamosan a ilhoz képest még újabb formákkal 
és .''.‘•szerekkel gazdagodhat.

i (válla
lat az állam által reábizatt, valamint a kezelésébe tartozó 

más eszközzel, vagyonnal, továbbá az alkalmazásában álló 

munkaerővel a jogszabályok keretei között önállóan gazdál
kodj k.

áHalat t v/' cenysági körét az alapitó szerv határoz
za reg, e a vállalati tér? 'kszerkezet meghatározsа Аз az

г érc- /-v / megszüntetése vállalati ha
táskörbe tartozik. Valamely tevékenység folytatásához, vagy

к 1T
beinek. d lakossági ellátásnál is firry elemmel kell lenni 
err**. Л törvény ezért ledet v'. teszi, hogv ilyen tevékeny
ség folytatását az alapitó szerv a vállalat elsődleges fela- 

li Ja éld. Ilyenkor ezt a tevéken te az ala
pító szerv és az érdekelt ágazati miniszterek előzetes hoz
zá járules'.vei lehet megszüntetni, vagv korlátozni.

i ári felügyeleti es ágazati 1 rá-Z ".
1. A térvény a v Halatok közvetlen államinyitása szere
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irányításának alapvető eszközeként továbbra is az alanitó 

szerv által gyakorolt felügyeleti irányításit és ellenőrzé
sét tekinti. A törvény a felügyeleti szervnél koncentrálja 

az állam tulajdonosi helyzetéből eredő legfontosabb jogosít
ványokat /vállalatalapítás, tevékenységi kör meghatározása 

és módosítása, az alamvet't személyzeti-oéliti1ai feladatok 

ellátása, felügyeleti ellenérzés stb./ A törvény azonban 

a felücryeleti irányítást is a jogok és kötelezettségek egy
ségének elve alanj3n szabályozza, s a felügyeleti irányítás 

jogosultságai mellett, kiemeli a felügyeleti irányítást gya
korló szervnek a vállalattal sze^b^ni kötelezettségét is.

A gazdaságirányítási rendszer összetettsége és egyes 

funkcionális minisztériumok, vagy főhatóságok kiemelt fele
lőssége a vállalati gazdálkodásban azt igényli, hogy a vál
lalatnak az alapitő szerv vezetője is utasit'st adhasson 

/pl.s Anyag és Árhivatal, Külkereskedel • :érium/.
Az egységes központi i rányitás érdekében az ágazati mi

niszternek uj jogosítványt ad, s megalapozza az alapitó szerv 

vezetője és az ágazati rü izztér együttműködésének általános 

követelményeit, A vállalatok többségénél a felügyeleti és 

az ágazati irányítást ugyanaz a szerv gyakorolja; ilyenkor 

a felügyeleti, érv jo
gosítványai megilleti1 . Az utóbbi időben az ágazati kötött
ségek oldódnak, a vállalatok önálló gazdálkodása er'bebben 

dominál.
A VI, fejezet a у *11 züntetését zzv,V'lyozza, a-

mely szerint a vállalat alapitó szerv megszüntetheti a terü
letileg illetékes tanács véleraényények kikérése után. Hason
lóan a vállalat átszervezéséről az alapító szerv vezetője 

dönt.
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У TT . • jezeh a közüz »r.-i v; 1Illatokról szól. Je le n le n
a kőzaze» i vállalatok jogállásáról nine«? külön szabály, p 

vállalatok helyzete azonban sajátos, vart a lakosa io számára 

végezne}« közvetlen szóig Itatásokat, Л törvény sért uj vá 1- 

valat-tipusként intézményesíti a közüfcemi vállalatot. Kife— 

juttatja a } Szüze i vállalat a-ívik 1®< ' b tar
talmi vonását* fő feladata Özszükségletet kiel It ilap—

■* t-c$ C

a vérárévá lat köret - éppen a változó sajátosságok miatt 

hajtási szabályozás tártál- azzn.
közüzemi v'llalito: az ' lteiánositástól eltér* crazda- 

sá •’ ltételek és nyereséaérdekeltség mellett gazdái ódnak. 
Az '11 1 i költségvetés gaz 5 ásdji eszközökkel is biztosítja e 

vállalatok működését s iov özszükségletet ír ie lé szol
gáltató íoJ folyamatossá ^t. törvény ezért lehetővé t 
hogy züzeml vállalat r szére az alapító szerv szolgálta«

, vk Llelete’ ír'я r. a-
1 íz írv részéről gy Iható éperativ beavatkozás le
hetősége is nagyobb, eltér terveik jóváhagyásánál« rendje.

A VT TI. fejezet ? tr ^ sz t-к j orral 1á s á t szab/' lyoz zr . 
tröszt a népgazdaság egve -azatain - nehézipar, ©leli iszer,
fagazdasági stb. ágazat - eghatározó jelentősét . ~> te-

A

stíleteken roonopolhelyzetben vannak« Ezért a tröszté’ jogál
lásának gazdasági céljainkkal megfelelő érdekeltsé ík ki- 

s ezúton a gazdálkodás újabb tartalékainakalakitásához, 
feltárásához fontos n pgaz.asági érdekek fűződtek.

A törvény a tröszt jogállásának :ar%-
ja azt az elvet, hógy a tröszt létesítésének célja tö , egy
mással összefüggő tevék <? n / s ó ge t foÍvtató vállalat gazdaságos 

működésének és fejlesztésének előmozdítása és mini ösz-
szefogása. \ törvény abból indul ki, hogy a tröszt olyan sa-
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játos orazdálkodó szervezet, amelynek azonban igazgatási-i- 

rányitó feladata is van. T tröszt Veretében működ" vállala
tok önállósága korlátozottabb, mint az önálló állami válla
laté, de mégis nagyobb mint eg'r Vállalati belső szervezeti 
egységé. A tröszt a tröszti vállalat eayes eszközeit a nép
gazdaság érdekében átcsoportosithatja és meghatározott tevé
kenység folytatására utasíthatja. E jogkörét azonban az ala- 

oitó határozat korlátozhatja.
A tröszt és az irányításalatt működő tröSzti vállalatok 

jocri személyek, a tröszti v Halatoknak önálló számvitele ég 

mérlege van.
Л trösztön bellii irányit'si, elszámolási és ösztönzési 

rendszer a tröszt jellen^b~l, a tröszt tevekenvs^ai köréből,
1 iát. Ezért a törvény a eafe-feladataiból adódóan eltér 

lel" érdekeltség kialakítását az alapitó határozat és a tröszt 

szervezeti és működési szabályzata körébe utalja. Külön ki-
emeli azonban e körben, hogy a tröszti vállalat részére az 

önálló fejlesztéshez szükséges eszközöket /alánokat/ is biz
tosítani kell.

"Záró rendelkezése1'" tartalmazzák, hogy a vállalatok 

alapítására jogosult állami szorvefcefcekivül külön jogszabá
lyok rendelkezései szerint más szervezetek is alapíthatnak 

vállalatokat. így a társadalmi szervezetek, szövetkezetek 

országos érdekképviseleti szervei és az egyesületek is -íorro- 

sultak vállalatok alanltás ra. Ezeknek a válhlatoknav szer
vezete, és működése lényegében az állami vállalatokhoz ha
sonló.

A törvény 82.8./2/ bekösd'se a törvény hatálybalépésének 

időpontját 1978. január 1-et jelöli meg és felhatalmazást ad 

a Minisztertanácsnak a véerehajtás részletes szabályainak
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megállaoitására. A Minisztertanács felhatalamzást kan arra
is, hogy a változó gazdasági óg irányítási igények folytan 

sajátos vállalati tipusc •"'hasson létre.
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TI. A VÁLLALATI RCLSC ТкЛ;У1?ДПТ RSNOSZER ELEMEI, Л 0ÖNTÉSEK
ÉS HATÁSKÖRÖK centralisacioja DECENTRALI”ACIOJA:

I./ A vállalati foej.so_lránylt-l3Í rendszer elei !ix a to i'Ve^es.
íUb^I^OZŰS^ issei vezeti rendszer:■ A

л r «l"ző«4ben tár orvait v llalati törvény, a vállalatot 

mint rendszert szabályozta. A törvény a központi qa? iasAgi- 

1t*s hatékonyságának fokozását alapvetően a vállalati ön- 

állásán növelésén keresztül kívánja elérni. Ezért az állam a 

társadalmi érdekek érvényesítését elsősorban gazdasági szabály
zókkal es kisebb részben bakéa'ql eszközökkel biztosítja.

Az lDfi7-es szál Sshoz képest a törvény 4 vállalati bel- 

szervezet és működés «aranciális alapelvi jellegű szabály- 

Abnn jelentkezik. >zt három irányban is fejleszt
heti, nevezetesen a felső vállalati vezetés korszerűsítése, 

Izemi de okrácia vállalati belső szervezetbe való beépíté
se, és a belső irányítási, tervezési, elszámolási es érdekelt- 

s «i szervezeti rendszer szabályzása terén.
A megjelent szakirodáim , valamint a közgazdasági és szo

ciológiai fefltenetéso’-, * nyakorlat.1 élet is sizonyitja,
hogy az állami szabályzás csak a szocialista nagyváHalatokig 

jutott el, a vállalatok beis' szervezeti rendszere alapjában 

véve na is az, amit az l^r>D-es '-vekben alakítottak ki. Ez a 

bel3Ó szervezeti ren -sz r __ túlságosan "uniformizált",
és direkt /tervutas’ / gazdasági irányításra jellemző.

A nam/vá 11alatokon •>1 il in alkalmazni kell és folyama
tosan alkalmazzuk a «uz ~ '■’.r'nyitási rendszer elv <t, a

— ■».Hi am 'I.iiwm .»«-»: ■«.«■- -jer«, **■*«« ifc.it, «.ыюитаЬт , ■ iiin    ■ HWi

tervezés, szabályzás—i nt v szdrvezeti rendszer >sszefüggé- 

soít. Vállalataink csak 1cry alkai; • ai «azda-
• irányítás rendszeréhez, a és a nemzetközi piac vál-

? %/А*
% 8

Vt-
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tozó igényeihez. lay tudják érzékelni a qazdasácri környezet 
változásából adódó uj követelményeket, a termelési, műsza
ki-fejlesztési, gazdálkodási tevékenységünkben.

gazdaságirányítás fommjával megváltozott az ipari vál
lalatoknál a tervezés fogalma, jellege. A tervlebontás megszün
tetéséivel a válfelatok a tér -guk alakítják i, nem kap
nak kőtelező mutatószámokat, Ilyen módon a vállalati tervezés
re tehát fokozottabb mérték ség, mint orabban.
Vállalati tervezés nélkül nem képzelhető el a munka helyes

szervezése. Ugyanakkor a korábbi helyzethez képest módosul
tak a tervszerű gaz ritériurnái, és változások követ
keztek a vállalati tervfcéezites men sn з részben mód
szeréiben is. A v' il> 1 • '/ / zés száráéra - t'> -гétte
ret biztosit a ná: terv, lyan lnforraációkat nyújt
a vállalatok száméra, amely lehetővé teszik a reális válla
lati tervek kidolgozásét, fpgazdasági érdekek fűződnek ahhoz, 
hogy tartalmilag megf lel sze 1 gés legyen a népgazdasági 
és vállalati tervek :t, zt az összhangot ma nem utasitá-
sov, haner gazdasági . > : к biztositjákj.

A vállalatok a tarvei kidolgozásánál a korábbinál sokkal 
nagyobb mértekben kénytelenek figyelembe ve , ’iaci Im

ii 1zusok hat á sét, A vállalati gazdálkodást, a vállalati ter
ve s 'st befolyásoló piaci i »ulzusok a népgazdasági tervben 

előirányzott célokat • a vállalato ’iasági esz
közök segítségével, a szabályozott piacon keresztül,,

A mai aazaasé^irén/.i ‘ * к ltátelei között ■ -növekszik 

j о -> s 7 a és kö?éJtáyg t r v ; <•; - тег • --e, V' 11 -1- ti. szintre 

került a döntés a fejlesztési kérdések jelentő: részét illem
iszaki r , a feluji-

/
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tások, a beruházás, a kapacitásbovitás, a pótlás, a rekonstruk- 

ai . ti ter-
olyan részveket természetesen nem Ieb«t - és nem is kell

■sen kidolgozni, mint z vés terveket. Tér T -mártani 
szempontból azonban célszerű, ha bizonyos összefüggés van a 

középtávú terv és az éves terv mutatószámrandszere között.
iparvá 11a lato! sutdfcvu

terveket időben összehangoltan kidolgozni a népg sági ter
el. Az irányitó sz legnagyobb iparvállalatokat,

trösztöket általában bevorják a központi tervező munkába.
z ipariró Halatok nemcsak n terv kidolgozásakor határozzák 

önállóan feladataikat, maguk gondoskodnak a termeléshez, 

a gazdálkodáshoz szükséges feltételek biztosításéról Is.
aai néprrazuas'ei mechanizmus sajátosságai miatt a vál

lalati tervezásben az eddiginél lényegesen nagyobb szrepet 

kap az értékfolyamatok vizsgálata, tervezése, 
dekeltség/

_v • llslati_szab -ls^érdekeltsérri_ren_]szer:

4.Л.

nycrsségéé-

A vállalatirányítás alapvető funkciója, dönt eiere a sza- 

ilyozás. A szabályozás izei a vállalatoknál igen sokfé
lék. Szabályozás eszközeiként fontos szerepet játszik a di
rekt Arányitási módszerek, azaz az irányítási utasítások. 

Ugyanakkor a vállalati irányítási rendszerben nacrv szerepe 

van a szabályozás gaz las oi eszközeinek /indirekt/, icy az 

érdekeltség különböző formáinak. A direkt - és i kt esz
közök közötti aráyy fiicg attól, hogy a vállalaton /trösztön/ 

belül hol és hocvan helyezkednek el az egységek, óinál lejebb 

megyünk a hierarchiában, annál inkább dominálnak az utasítá
sok.

A nagyvállalatoknál, trösztöknél különös gondot kell for-
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ditani a központ /tröszti, nagyvállalati/ és a vállalatok, Uze- 

tk, gyáregységek közötti gazdasági kapcsolatok rendszerinek 

tökéletesítésére. Btatosltanl kell a gazdasági egysének tel
jesítményét jobban ösztönzi és pontosabban értékelhet? el
számold sl én érdekeltségi rendszer kialakítását. A konkrét 

Anyagi érdekeltségi rendszerének kialakításában komoly szer 

pe van a* adott vállalat sajátosságainak.
A vállalatok /trösztök/ és azon belüli egységek l^en el

térő «Sajátosságai, működési feltételei, körülményei nem teszik 

lehetővé és célszerűvé az érdekeltség uniformizálását.
A közgazdasági szabályzók a vállalati érdekeltségi rend

szer különösen időszerűvé teszi a vállalaton belüli fazdasá- 

gl szabályzók, anyagi érdekeltségi rendszer tökéletesítését. 

Szükséges, hogy a belső érdekeltség jobban közvetítse a nép- 

gazdasági és a vállalati céltekat az egységekhez, hatékonyab
ban segítse gvalósitásukat.

A tröszti /nagyvállalati szervezeti formáknál megjelölve 

egységes /vállalatok, üzemek/ belső érdekeltség! rendszer g-
határozója a tröszti és egységeire vonatkozó tevékenységi cé
loknak és ezek gvalósitására orientál, ösztönöz.

A tröszti tevékenység céljai a népgazdaság hossu, közép
ghfctározott általános és ágazatőkés rövidtávú terveiben 

ra konkretizált gazdaságpolitikai célok, az irányitó szervek 

és funkcionális főhatóságok által kiadott keretszabályok és 

rendelkezések, valamint az egyedi célutasitások határolják, 

be, illetve némelykor meghatározzák.
A vállalati /tröszti/ érdekeltségi és vállalati jövede

lem szabályzoásl rendszer az alSb&i alapvető követelmények 

megvalósítását célozzál
- segítse a népgazdasági, a vállalati és az egyéni érdé-
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kék jobb összehangolásátI
- egyértelműbben ösztönözzön a termelési tényezőkkel va- 

16 hatékony gazdálkodásra?
- fokozotabban biztosítsa a vállalatok rugalmas bérgaz

dálkodását, a teljesítmények vállalton belüli differenciált
anyagi elismerését?

- valósítsa meg a szabályzók egyes elemeinek az eddiginél 
kötetlenebb, a vállalatok számára nagyobb döntési szabadság- 

fokot biztosító működését?
- fokozza a vállalatok érdekeltségét meglévő tartalékaik 

feltárásában?
- mérsékelje a vállalati gazdálkodástól független nyere

ség és kereset különbségeket.
A keresetszabályozás változásai, a korábbinál differenci

áltabb módszerei is alátámasztják, hogy a vállalati sajátos
ságoknak a belsöérdekeltségi rendszerben kiemelt jelentősé
gük van.

A belsöérdekeltségi rendszer alkalmazásának feltételei, 

hiányosságai, korlátái*
- Hiányosnak az egységek önálló gazdálkodásához szükséges 

szervezeti-működési feltételek.
- Korlátozza a termelő egységek érdekeltségi rendszerének 

alkalmazását a vezetési hatáskörök, helytelen elmosódó, vagy 

még nem stabilizálódott megosztása a központ és az egységek 

között.
- Trösztön, vállalaton belüli egységek önálló gazdálko

dásához kiegyensúlyozott gazdasági feltételek szükségesek,
- Nem ismerik még fel kellőképpen a vállalatoknál, hogy 

az érdekeltségi rendszer fejlesztésének komplex szervezési 
feltételei vannak.
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- Visszatartja az érdekeltségi rendszer bátrabb fejlesz
tését, az hogy még a nagyvállalatok vezetői is idegenkednek 

az indirekt irányítás fokozottabb alkalmazásától. /Személyi 
feltételek hiánya isközrejátszik/

- Gyakori a vállalaton belüli irányitás módszerei tekin
tetében a végleteken, ellentétpárokban /centralizáció, vagy 

decentralizáció, direkt, vagy indirekt irányítás/ történő 

gondolkodás az adott vállalat helyzetére illő optimálsi ve
zetői munkamegosztásban való gondolkodás helyett.

- Tr§sztök, nagyvállalatok nagy részénél több hónappal
a tárgy év megkezdése után határozzák meg az érdekeltség alap
ját képező feladatok éves szabályait és mértékeit,

- Az érdekeltségi rendszer működtetésével együtt járó 

kockázat túlzottan óvatos magatartást váltott ki.
- Gátolja a belső érdekeltségi rendszer kialakítását a 

tröszti, vállalati preferencia rendszer fokozatos elburjánzá
sa.

A jól alkalmazott belső irányítási rendszer összhangban 

van a népgazdasági érdekekkel, a vállalat nyereségesség! a- 

lapon történő differenciált anyagi-erkölcsi elismerésével.

A vállalaton belüli irányítási rendszer a direkt és indi
rekt irányitás sajátos egysége, amelyben a közép és hosszútá
von a direkt, rövid távon az indirekt módszereknek jut az el
sődleges szerep.

Ennek megfelelően kell kialakítani a nagy vállalati gyár
egységeinek - üzemeinek - szervezeti rendjét és döntési ha
táskörét. A vállalatok központi szervei a gazdálkodást, fej
lesztést, piac kapcsolatot, felügyeleti szervezetek felé a 

jogi képviseletet végezzék.
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A belső egységeiknek /trösztök esetén vállalatainak/ te
vékenységét szabályzozás - belső érdekeltségi rendszer alap
ján biztosítják, amit a központi funkcionális szervek ellen- 

ö*lznek. így elkerülhető a párhuzamosság, az üzemi demokrácia 

fórumain keresztül a dolgozók bevonhatók a termelési felada
tok minél jobb elvégzésében a differenciált /teljesítmény 

alapján történő/ jövedelem elosztásba.
üéérhető ez a hatáskörök pontos elhatárolásával, és o- 

lyan feltételek biztosításával, amely biztosítja a decentra
lizált hatáskörök jó és eredményes működését.
2 . / A<_y^llalati-önállós22_és_a_>centralizÁlt_>döntósi__rend- 

3Z£r_a_di rekt__ irányi tás i_renas serben:

Az előzőekben tárgyalt vállalati szervezeti rendszerben 

alkalmazható a centralizált döntési rendszer. Ennek alap
ja, hogy korszerű társadalmi termelés nem képzelhető el szako
sított, elkülönült szervezetek nélkül.

Ez a szervezeti elkülönültség a vállalati szervezet for
mában valósul meg. E szervezet irányítási formája a 

centralizált döntési rendszer.
A központi utasításokkal irányított szervezetek vezetői- 

nak önállósága nemcsak az utasítások ellentmondásosságából,
hanem abból is adódik, ill. adódott# hogy a külső feltételek 

bizonyos változásait figyelmen kívül hagyó utasítások végre
hajtása nyilvánvalóan károkat okozhatott volna.

A koordináció különböző csatornái általában ellentmondás
ba is kerültek egymással. Az ellentmondásokat a hierarchikus 

felépítésében nem kis szerepet betöltő ágazati középirányi- 

tó szervek /trösztök/ próbálták feloldani. A szigorú tervuta
sításos gazdaságirányitó rendszer ellentmondásain a szoká
sokon nyugvó koordináció sokat enyhített. Az emberek, akik
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azonosultak a társadalmi feladatokkal és azoknak meg kívántak 

felelni# a gazdaságot - az irányítási rendszer ellentmondá
sai és munkaerkölcsöt halasztó hatása ellenére életképessé 

tették.
Az ellentmondások kiküszöbölésére 1954-tol elkezdődött 

az utasítások és az ellátási keretek számainak csökkentése.
A vállalatok nagyságának növelésével járó változásokat 

decentralizálásnak nevezték, mert együtt járt a döntési jog
körök növekedésével.

A változások két iránya lényegében 1968-ig, az iáányitá- 

si rendszer reformjáig ciklikusan folyt. Az 1954 évi első kí
sérlet után 1957-ben ismét mérsékelték a központi előírásokat.

Megfigyelhetők voltak ebben az időszakban a decentrali
zálásra irányuló tendenciák is. A centralizálás irányába ha
tott az a tapasztalat is, hogy a kedvező eladási helyzetben 

lévő termelő vállalatok gyakran nem kívánták kielégíteni a 

vásárlók speciális igényeit.
A vállalatok önállóságával kapcsolatban másfél évtized 

vitái 3orán a szakemberek /közgazdászok/ egységes nézetre ju
tottak abban, hogy a vállalatok tervutasításokkal és ellá
tási keretekkel történő irányítását célszerűbb formákkal kell 
felváltani.

A gazdaságirányítás tervutasításokban rejlő nehézségeinek 

felszámolása után nem elég a gazdasági és pénzügyi szabályo
zás rendjét meghatározni, hanem fenn kell tartani л tovább 

kell fejleszteni az egyes ágazati minisztériumok és ezen be
lül vállalatok /szervezetek/ közötti tervszerű, központilag 

meghatározott funkcionális feladatmegosztását. A nyereségen 

keresztül kell orientálni a vállalatot funkciója betöltésébe.
A magyar gazdasági fejlődés az elmúlt 12 évben azt bizonyi-
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tóttá be# bogy le^et szocialista gazdaságot tételes tervuta
sítások nélkül is irányítani, sőt ez még társadalmi előnyök
kel is jár.
3. / Az állaar. irányíts .sgarego^ás l^alat! döntések;

A vállalati törvény szabályozza az állam irányító funk
cióit is, amelyet a közgazdaságtani fogalmazás szerint az a- 

lábbiak szerint csoportosithatóí
a. / Felügyeleti eszközök: alapítás, megszüntetés, kinevezés,

utasítást is adhat /pl.i honvédelem esetén/.
b. / Hatósád eszközök» tiltó, ill* társadalmi, személyi ér

dekeket védő jogszabályok /pl.* biztonsági-, tűzvédel
mi-, egészségügyi-, környezetvédelmi előírások, stb./.

c. / Gazdaságpolitikai eszközök: indirekt irányítás, közvetett
utón, a piac és pénzügyi szabályzás alapján.
A vállalati önállóság körülhatárolt karetek között való

sul meg, amely abban jut kifejezésre, hogy jogi személy, amely 

más vállalat felé, dolgozói felé vagyonáért felelősséget vál
lal.

A vállalati döntésekt a vállalati, ill. tröszt élén, mint 
egyszemélyi vezető és igazgató /vezérigazgató/ áll. Ez azt je
lenti, hogy a vállalat szintjén hozható döntések az igazga
tó hatáskörébe tartoznak. Köteles gondoskodni a vállalat 

szervezési és működési rendjéről, köteles kialakítani a dön
tések előkészítésének, a döntési hatáskörök elhatárolásának# 

a végrehajtásnak és az ellenőrzések megfelelő rendjét.
Az icrazgató a vállalattal van munkaviszonyban# de a mun

káltatói jogokat vele kapcsolatban a felügyeleti aatósag gya
korolja. Támaszkodik a beosztott, vezetők szakértelmére# biz
tosítja a vállalati kollektíva bevonását az alapvető kérdések 

eldöntésében.
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Az egyszemélyi vezetés elvének nem mond ellent a hatás
körök megosztása a beosztott gazdasági vezetők között. /De
centralizált jogkörök/ A Vf»aLeáöiNj®iunkakörök és hatáskörök meg
felelő lehatárolása teszi lehetővé az egyszemélyi felelős ve
zető számára, hogy elkeríti je a tultandeneiálesből adódé túl
terhelést és módot ad arra, hogy figyelmét a vállalat legfon
tosabb kérdéseire - távlati fejlesztés, pénzügyi egyensúly, 
modernizálás, piackutatás, káderpolitika, aktuális nehézségek 

- összpontosítsa.
A lényeg az, hogy megfelelő összhang érvényesüljön a dön

tések rendszerében, ás hogv a vezetők minden szinten rendel
kezhessenek a döntések érvényesítéséhez szükséges eszközök
kel, megfelelő információkkal, ösztönzési lehetőségekkel.

A vállalati szervezet kialakításánál, tagozódásánál nam- 

csak a gazdasági, termelési, szolgáltatási, szociális stb. 

szempontokat kall figyelembe venni. Figyelembe keli venni azt 

is, hogy a kialakított vezetési szinteknek - adott hatáskörön 

belül - döntési jogaik, vele párhuzamosan megfejelő felelős
ségük legyen. Vagyis a vállalat szervezetének a hatáskörök 

és a döntési jogoknak szinkronban kell lennie.
Vannak közös döntések, /nem mond ellent az egyszemélyi 

vezetés elvének/, amely során a gazdasági vezetők együttesen 

döntenek. /кl.t müs»aki-rrazdas#gi, kereskedelmi, fejlesztési 
kérdésekben. /

A döntési-hatásköri szintek elhatárolása alapfeltétele 

a dolgozók bevonásának a döntésekbe, és azok végrehajtásában, 
ugyanis számos olyan kérdésben kell határozni, amely a dol
gozók helyzetét érinti, ezekben e gazdasági vezetőkön kívül 
a kollektíva nevében eljáró szakszervezeteknek döntési, ill. 

esetenként vétó joga van. /Р1.» munkakörülményhkkbl, munkavé
delemmel, szociális és kulturális kérdésekkel, jutalom, pré-
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raium és bér kérdésekkel, kapcsolatos döntések stb.f
A dolgozókat be kell vonnia döntésekbe# hogy a bennük 

rejlő tudás, kezdeményezés, tartalékok kihasználása biztosí
tott legyen. A vezetők kérjék ki javaslataikat# ehhez azon
ban megfelelően informálni kell őket. Ez az üzemi demokrácia 

lényege ás gyakorlata. A vezető beszámoltatják a döntési ie- 

vékenységeől /nem operativ jellegüekrol/# másrészt beszámol
tatják a végzett munkájáról# harmadéészt. közreműködnek a ve
zető személyi megitérésében.
4. / A_dantési_hatáskörök_me203zlása_>yállalaton_belül:

A gazdaságirányítás reformja központi jelentőséget tulaj
donított annak# hogy a gazdasági döntések, döntési szintek 

szerint optimálisan helyezkedjenek el.
A vállalaton belüli termelf egységek döntési hatáskörrel 

való felruházásának egyik természetes feltétele az érdekelt
ség a vállalati szempontból optimális föntésben. Másrészt a 

vállalat hatékony működésének feltétele# hogy a döfctési pon
tok alacsonyabb szintre telepítésével egyidejűleg biztosít
suk a megfelelő érdekeltséget is.

A döntési pontok telepítésénél alapvető tényező, hogy a 

kedvezőbb információs feltételekkel /az optimális döntés ki
alakításához/ rendelkező helyekre telepítsük azokat.

A vállalati gazdálkodás, fejlesztés egységének bizotsi- 

tása szükségessé teszi# hogy a vállalati vezetés közvetlenül 
gyakoroljon egyes döntési hatásköröket, /pl.: vállalati po
litika# középtávú és nosazutávu tervek, pénz- és hitelgazdál
kodás# vállalati beruházások - különösen a szintentartást túl
haladó beruházások -, a vállalat működésének alapvető sza
bályai/ A hatáskörök másik részét általában decentralizált
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formában célszerű telepíteni, /pl.* munkáltatói jog gyakor
lása, anyagbeszerzés stb./

A vállalaton belüli termelőegységek irányítási rendszeré
nek továbbfejlesztése során általában növekszik a gyáregysé
gek, Üzemek hatásköre, önállósága.

A vállalaton belüli termelési egységek irányítási rend
szerét úgy célszerű kialakítani, hogy az egység vezetője ön
álló döntéseinek következményei kifejeződjenek a vezetők és 

a terntelSegységek kollektívájának anyagi érdekeltségében.
A hatáskörök telepítése sok esetben másként vetődik fel 

gyáregységi, üzemi és műhely! szinten, de más elbírálást kí
ván egy tizem is pl. akkor, ha közvetlenül a vállalati központ
hoz tartozik, vagy gyáregységi irányítás alatt áll*

A hatáskörök megoszlásának helyzete*
A vállalat gazdasági funkcióin belül a műszaki fejlesztés 

és a beruházás az, amelynek alapvető tartalmi eleme a válla
lati érdek?k átfogó mérlegelése, a hosszabb időre szóló cél
kitűzések kialakítása. Ennek megfelelően ezeket a funkciókat 

célszerű nagymértékben centralizálni. A műszaki fejlesztés
nél viszont a döntési variánsok értékelésénél nagyon fontos, 

hogy a döntést meghozó személyek támaszkodni tudjanak a gyár
tás közvetlen helyi tapsztalataira, biztosítani kell a vál
lalaton belülö termelőegységek véleményezési jogát. Nem he
lyeselhető, hogy jelenleg a vidéki telephellyel rendelkező 

vállalatok, horizontális felépítésű gazdasági egységek a gépek 

kiválasztásánál nem támaszkodnak eléggé a vállalaton belüli 
termelőegységek véleményére, tapasztalataira, mivel ugyanis a 

vállalati központ nincs abban a helyzetben, hogy rendszeresen 

és részleteiben irvf^rmálódjon a gyártási tapasztalatokról, a 

technológiai problémákról.
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A jelenlegi gyakorlatban a vállalatok nagyobb része /kh. 70 %-a/ 
jutfiatje. el gyáregységeihez a közép- és hosszutávu terv rá
juk vonátkösd részét. Az éves tervezésnél a vállalatok kb.
30 %-Snál alakult ki olyan gvkorlat, hogy a gyáregységek 

részletes tervjavaslatot dolgoznak ki a vállalati központ 
számára.

Munkáltatói jogok gyakorlása az a terület, ahol sok le
hetőség van a hatáskörök ésszerű decentralizálására. Az 1- 

parvá11alatoknál a Vezetők eléggé eltérd mértékben vannak fel
ruházva ezekkel a hatáskörökkel. Az alapbérek megállapítása, 

valamint a premizálás a jelenlegi gyakorlatban - indokolat
lanul - főleg centrális tevé’cenység.

Az iparvállalatoknál a beosztott munkás, vagy alkalmazott 

személyi bérének megállapítása az esetek 20-30 $-ában válla
lati szintű hatáskör. Abérmegállapítás sok esetben a közép
szintű, vagy közvetlen vezető hatáskörébe tartozik, de a 

döntés hatályba lépéséhez a központ jóváhagyására van szük
ség.

A hatáskörök telepítését befolyásold tényezők jól érzé
kelhetők a vállalati nagyság ’jutása a hatáskörök sze Vezeti 
lépcsők szerinti telepítésére. Ча a hatáskörök telepítésének 

általános értékét viszonyítási alapként kezeljük /100 %/, ak
kor a vállalati nagyság és a hatáskör decentralizáció között 

a kővetkező összefüggés mutatható vt:5
1000 f3 alatti vállalatoknál 

2500-5000 fÖ közötti
10000 fő feletti •

56 %
116 *
14«5 *

A vállalaton belüli terrae 1 ö«*gv*égek hatásköre jelenleg 

tehát nagymértékben a vállalat nagyságétól függ,
A munkáltatói hatáskör szintek szerinti telepítése az

5/ Dr. Varga Sándor: Iparvállalatok belső irányítási rendsze
re.
Kossuth Könyvkiadó 1971. 69-91 oldal.
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átlagosnál is nagyobb mértékben differenciálódik a vállalati 
nagyság függvényéban, ami indokoltnak is látszik.

Már as előzőekből is kitűnik, hogy as iparvállalatoknál 
a hatáskörök telepítése iífen sok esetben cant rali záltabb a 

kívánatosnál. Jennek okai a következek:
- Ac agyik ok a történelmi előzményekre, a régi Atechaniz- 

mus szemléletmódjára vezethető vissza, kevés döntési hatás
kör került az alacsonyabb szervezeti lépcsőkbe.

- Az alsóbb szervek gyakran a felelősség elhárítására 

törekszenek, szívesebben veszik, ha a döntéseket felsőbb 

szinten hozzák. /Különösen, ha a döntések követke«menyei nem 

érintik közvetlen módon őket.f
Szervezeti hatásköri viszonyok rendezetlensége.
A hatásköri decentralizáció csak ngv eredményes, ha a 

hatásköröket , a felelősségeket, a döntések előkészítésének 

módját, a döntések gyakorlásénak feltételeit és korlátáit 

megfelelően szabályozzák.
Л hatáskörök átrendezésének utjai: A decentralizálás 

különböző, de főleg a következő formában valósítható meg:
- A döntési hatáskör a 

alacsonyabb lépcsőjébe helyezése.
- A szervezeti hierarchia valamelyik alacsonyabb lépcső

jébe a korábbinál több döntési hatáskör helyezése.
- A decentralizáció »aélyitése ngy, hogy n korábbinál na

gyobb önállóságit biztosítunk az alacsonyabb szervezeti lép
csőben dolgozónak. /TŐI.: véleményezési, kezdeményezési lehető
ség biztosítása, a döntési jookör decentralizálása nélkül./

A hatáskörök decentralizálása több előnnyel járt
.■IWHÍW. ■4Kirv.u«W>MMHi UH) ям* <«P4№ 41 •' ч*тПкиг4*Й**4*? а» .«.»■ №л.‘>.«Й«МчЫ—П№->»Яи»ч*1*М|п<^-<А1<1—UKWtt

- A döntések gyorsabban hozhatók, sz ügyek átfutási ide-

szervezeti hierarchia korábbinál
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je lerövidül. /А túlcentralizált szervezetben sok idő szük
séges a nem közeli információk összegyűjtésére, ezek alapján 

utasítások kidolgozásához, továbbításához stb. ami jelentő
sen lelassítja, rugalmatlanná teszi a szervezet működését./

- Csökken a vállalati felső vezetés terhelése, mentesül 
az operativ feladatok elvégzése alól.

A hatásköri decentrallzlelő feltételei;
A decentralizáció egyik alapvető feltétele az alsóbb ve

zetés színvonalának emelése. Gondoskodni kell egyrészt az al
sóbb vezetek felkészültségének javításáról, másrészt több áe- 

rüleien indokolt jjó felkészültségű kádereket vállalati szint
ről átirányítani a vállalaton belüli termelőegységekhez. Biz
tosítani kell a szervezeti formákat, amelyeket vállalati - 

gyáregységi - üzemi ügyrendben szabályozni kell.
A vállalaton belüli termelőegységek ömállóságánek növelé

se szükségessé teszi a gyáregységi, üzemi szakigazgatási ap
parátusok megerősítését.

Vigyázni kell viszont arra, hogy a vállalaton belüli 
termelőegységek hatáskörének növekedése, a gyáregységi, üze
ni szakigazgatási apparátus erositése ne vezessen a fun?<ci- 

onális apparátusok indokolatlan felduzzadásához* El kell ke
rülni, hogy szükségtelen párhuzamosság alakuljon ki a vál
lalati, valamint a vállalaton belüli termelőegységeknél mű
ködő szakigazgatási szervek tevékenysége között.

A decentralizálástól azt várjuk, hogy megalapozótabba 

váll ajanak a dön tések, f okoz ód j on az alsóbb vezető*-, beosztot
tak kezdeményezőkészsége, erősödjön felelőssé^ érzetük* ha
tékonyabbá váljon az egész vállalati belső iránvitási rend-
szer • •

A. decentralizáció költségkihatásának, hatékonyságának



35

vizsgálata több irányú mérési problémákat vet fel* Ä hatás
kör decentralizálásának elsősorban a végrehajtási jellegű 

döntések alacsonyabb lépcsőbe való helyezésének előfelté
tele a vállalati politika kidolgozása,

A hatáskörök ésszerű telepítésera vállalaton belüli ter
melőegységek önállóságának növelése csak szervezeti körülmé
nyek között vezethet eredményre, ^zért körültekintően kell 
szabályozni a hatásköröket, a felelősség viszonyokat, az a- 

nyagi érdekeltségi formákat, feltételeket, stb. Kellően meg 

nem alapozott decentralizáció a vélt, vagy ténylegesen biz
tosított hatáskörök megsértéséhez, zavarokhoz vezfefehet.

A hatáskörök tényleges gyakorié sárak helyzetét is cél
szerű rendszeresen elemezni. Sokszor jelentős különbség fi
gyelhető mag a hatáskörök szabályozott és nem szabályozott 
formája között. Gyakran lényeges különbség mutatható ki a- 

közt, amit hivatalosan a működési szabályzatban rögzítettek 

és aközt, ami bár nem hivatalosan, de a valóságban történik.
A vállalati döntések, azok végrehajtása, rendszere:
A vállalati döntéseket nem egyetlen vezetői szinten hoz

zák meg, hanem bonyolult, hierarchikus döntési rendszerben. 
Elsősorban a gazdasági, hatékonyságé kritériumok határozzák 

meg azt, hogy a döntési pontok miiven ügyben és hol helyezked
nek el. A gazdasági megfontolások alapján kialakul egy dönté
si háló, amely piramisszerűen: a cula csúcsán a felső szintű 

vezetés, az alapsikon a termelést közvetlen irányitő csoport
vezetők, művezetők stb helyezkednek el. A döntési hierarchia 

ésszerű kialakításakor elsősorban az információk keletkezé
sét, továbbítását kell figyelembe venni, /torzulásukkal, 

feldolgozhatóságukkal együtt.!
Egy ilyen rendszer hatékonysága a döntéselmélet és az in-
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formációelmélet törvényei, szabályai alapján határozható meg,
A vállalati döntések sokasága bonyolult összefüggéseket 

eredményez, amelyek végső soron a vállalat egészének tevékeny
ségében jutnak kifejezésre.6

A-váilalatl döntéseket hozhatják:
- gazdasági veztők;
- dolgozó kollektívák, vagy azok képviseleti szervei;
- gazdasági veztők és a dolgozók képviseleti szervei e- 

gyütt.
A gazdasági veztők által hozott döntések a vállalati 

bővített újratermelést elsősorban - de nem kizátőlagosan - 

a termelés anyagi-műszaki tényezőinek oldaláról befolyásol
ják. A dolgozó kollektívák döntései általában a dolgozók e- 

gészségügyi, munkavédelmi, szociális és kulturális ellátásá
val függnek össze. Az együttes döntések főleg a dolgozók fog
lalkoztatásával, pénzbeli és egyéb járandóságaival /bér, pré
mium, jutalom stb./ kapcsolatosak. Mindezekre nézve természe
tesen nemcsak együttes döntés képzelhető el; ilyen jellegű 

döntések - adott esetben - a gazdasági veztőktől is szár
mazhatnak.

A döntéseknél elsőrendű követelmény, hogy azt minden ve
zető /a vezető szerveket is beleértve/ a saját hatáskörének 

keretei között hozza meg, és megfelelő összhangban érvényesül
jön a döntések rendszerében is. Ezt a kívánatos összfchngot 
csakis az adott szervezet funkcióinak és a benne működő szer
vek hatáskörének pontos elhatárolását figyelembe vevő koor
dináció biztosíthatja. A hatáskör szabja meg ugyanis, hogy 

kiknek milyen kérdésekben van joga dönteái.
Fontos követelmény, hogy a döntéshez szükséges informá

ciók, tények rendszeresen, viszonylag gyorsan és megbizha-

6/ Dr. Beckl Sándort A dolgozók bevonása a vállalatok vezeté
sébe.
Közgazdasági Jogi Könyvkiadó 1967. 38-44 
oldal.
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tóan jussanak a vezetők birtokába. Ezekere az adatokra épül
nek azután a közgazdasági mérlegelés megalapozását szolgáló 

számítások és elemzések. A gazdasági és műszaki döntésekhez 

a közgazdasági mérlegelés nélkülözhetetlen követelmény.
A vállalati döntés folyamatban is érvényesülnie kell a 

centralizáció és a decentralizáció egységének. A döntések he
lyessége s megalapozottsága megköveteli, hogy a döntési fo
lyamat minél közvetlenebb ismeretekre épüljön. Ezért cél
szerű, sót szükségszerű, hogy a vállalatokban is pontosan el
határolják a centralizáltan meghozandó döntések körét azoktól, 

amejryeket helyesebb az irényitás alsóbb szintjein - decemt- 

ralizáltan - meghozni.
A gazdasági döntések programozott és nem programozott 

döntések lehetnek. A programozott döntéseket meghatározott 

számú információ /adat/ feldolgozásába!, előre kidolgozott 

séma /program/ alapján határozzák meg. A ppggramozott döntések 

körének kiterjesztése vállalaton belül is jól szolgálná a 

döntések ésszerű decentralizálását, csökkenthető lenne a szub
jektivitás, megalapozotabbá válnának a döntések.

A nem progrsamozott döntések minden esetben egyedi mérle
gelést kivannak. Ezért az ilyen döntéseket az adott szerve
zeti, anyagi-technikai és személyi feltételek nagymértékben 

befolyásolják, és alkalmazásuk körét is behatárolják.
A vállalati gazdálkodás hatékonyságának növelése érdeké

ben szükség van a vállalaton belül is a hatáskörök ésszerű 

átrendezésére, az indokolatlan centralizáció megszüntetésé
re.

A hatáskörök decentralizálása, a vállalaton belüli ter
melőegységek önállóságának növelése nem öncélú, úgy kell el
helyezni a hatásköröket, hogy a legkedvezőbb feltételeket biz-
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tositsák a hatékony gazdálkodáshoz.
A decentralizációval kedvezőbb döntési feltételeket te

remtjük meg. Pl.: Ha a korábbi gyakorlattal ellentétben 

a gyáregységvezető felruházzuk a művezetőkkel kapcsolatos 

munkáltatói jogok gyakorlásával, akkor egyszerűsíthetjük az 

ügyintézést, kedvező feltételeket biztosíthatunk a helyes 

döntésekhez és a szervezet belső koordináltsága semmiféle 

szempontból nincs veszélyeztetve.
A végrehajtási jellegű döntések decentralizációja indo

kolt, de azt úgy kell végrehajtani, hogy hozzá egyidejűleg 

a megfelelő érdekeltségi rendszert is biztosítjuk. Itt ar
ról van sző, hogy a válfcülati irányítás utasitásos módszerét 
érdekeltségi rendszerrel cseréljük fel, nagyobb teret bizto
sítva a termelőegységek keedeményezokészségének kibontako
zásához.

A demokratikus irányítási rendszer szükségessége, hogy 

minden döntési szintnek meg legyen a demokrácia fóruma. A f6- 

rumok kialaktltak ugyan, de az előkészítési hiányosságok mi
att tartalmilag a legtöbb heljpge mégis megoldatlanok.

A vezetői döntések és a decentralizáció mértéke és helye 

meghatározó feltételt ad az üzemi demokrácia működésének.
A vállalati döntések megfelelő végrehajtása feltételezi 

a döntéseken alapuló világos intézkedések, utasítások kimun
kálását és kiadását, az utasítások végrehajtásának megszerve
zését és a végrehajtás ellenőrzését. Mindez a gazdasági ve
zetők feladata.

A gazdasági vezetők a döntéseikben megtestesülő elhatáro
zásokat utayfttások formájában közlik az érdekeltekkel. Az u- 

tasitást az illetékes gazdasági vezető irányítása alá tarto
zó valamennyi dolgozó köteles m#radáktalanul végrehajtani.
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A végrehajtás egyöntetűsége szükségessé teszi, hogy az álta
lános érvényű utasításokat a vezetők Írásban közöljék az é- 

ríntett dolgozó kollektívával.
Minden döntés pontos végrehajtásának nélkülözhetetlen kel

léke /főként az ellenérzés, a számonkérés, az elismerés, vagy 

az esetleges elmarasztalás lehetősége érdekében/, hogy a ki
adott utasítás személyre szólóan tartalmazza a végrehajtás
ért felelős és az ellenőrzésre kötelezett, illetve jogosult 

személyeket, a végrehajtás határidejét, továbbá mindazokat a 

feladatokat és megjegyzéseket, amelyek a végrehajtással Baz- 

szefüggésben szükségesek.
A döntés és az utasítás kiadása, illetőleg a végrehajtás 

megszervezése között a vezetőknek módot kell találniuk arra, 

hogy az utasításban meghatározott végrehajtók, kivitelezők 

véleményüket, javaslataikat kifejezhessék, ésnedig - a dön
tés, illetve az utasítás jellegétől függően - közvetlen, 

vagy közvetett módon. Rendkívül nacry jelentősége van ugyanis 

annak, hogy a döntést ne mechanikusan, hanem átgondoltan, kö
rültekintően, a maradéktalan megoldásra tudatosan törekedve 

hajtsák végre. Az elérhető eredmény azuutasitás végrehajtá
sában annál nagyobb lehet, minél nagyobb mértékben érvénye
síthetők a döntést tartalmazó utasításban a kollektívát al
kotó dolgozók korábban felhalmozódott egyedi és együttes ta
pasztalatai.

Az ellenőrzés a vezetők számára nélkülözhetetlen eszköz 

és módszer, mert lehetővé teszi a döntés, illetve a kiadott 

utasítás végrehajtásáról a tájékozódást. Az ellenőrzéssel 
kapcsolatban hangsúlyozni kell két döntő követelményt: az e- 

gyik az ellenőrzés rendszeressége és alapossága, a másik a 

végrehajtók aktiv bevonása az ellenőrzésbe. Az ellenőrzés
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csak akkor hatékony, ha neu. a feladat helytelen végrehajtá
sát követően /utólag/ konstatálja a hibákat, hanem a kivite
leké s alatt tárja fel azokat, mert csak Így lehetséges elke
rülni a nem kiváhatos következinényeket, illetőleg az opera
tiv beavatkozással helyes irányba téríteni a kivitelezést.
Ezt azonban a vezetők és dolgozók közreműködése nélkül kép
telenek megtenni. Ezért az érintett dolgozók előtt világos
sá kell tenni az ellenőrzés célját, tudatosítani kell bennük 

hogy a célok elérése saját érdekük is. Ily MOdon érhető el, 

hogy a dolgozó kollektíva vállalaton belül ne csak passzív 

/végrehajtó/, hanem aktiv szerepet töltsön be a vállalati 
bővített újratermelés folyamatában.

banf és a szervezeti intözirány^rgndszerben»

A vállalatok nagyobb önállóságának, révén megnőtt a veze
tés fellőssége, is abban, hogy a vállalati termelést, fejlesz
tést és gazdálkodást a népgazdasági érdekek szolgálatába ál
lítsa. A gazdaságosság és jövedelmezőéég elvének szem előtt 

tartásával kell irányítani de úgy, hogy a kttl- és belkeres
kedelem, a lakosság mennyiségi és minőségi, választéki és 

időbeni igényeinek megfelelő legyen.
Ezt a tervszerűség megvalósításával érhetik el, amely az 

arányosság és tudatosság egységét érvényesíti. A helyes nép- 

gazdasági arányok biztosítása érdekében Sfontos a termelés és 

a különböző termelési tényezők közötti megfelelő arányok biz
tosítása. Az arányosságnak tudatosan kell érvényesülni.

E cél érdekében a vezetés alapvető feladata a helyes, 

centralizált és decentralizált döntések hozatala, amely szer
ves egységet képez a fentiekben leírtak megvalósítására.

A vállalati politika kialakítása - a népgazdasági érdé-
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kekkel összhangban - a vállalati központ feladata. Lényeges 

azonban, hogy a tervek kidolgozásába vonják be a vállalaton 

belüli termelőegységeket, a különböző döntési szinteket* 

Támaszkodjanak a javaslataikra, de ugyanakkor az egyes dön
tési szintek /egységvezetők/ ismerjék meg a vállalati tervek 

reájuk vonatkozó részét.
A szabályzásnak biztosítani kell a vállalat jó belső me

chanizmusát, az eredményes gazdálkodást. Lehetővé kell tenni 
-e a dolgozók érdekeltségét, г vállalati feladatok megoldá
sában.

A szervezeti intézményrendszernek biztositani kell a vál
lalat külső kapcsolatait /piac-nyersanyag, hatósági-felügye
leti, pénzügy tb./, de emellett a belső szervezeti tagolódást, 

a termelési feladatok megvalósítására.
Az ipari szervezet kétirányban tagolt, horizontálisan 

/területileg/ és vertikálisan /szakágilag/.
Mindkettőre szükség van, de kétirányú tagolódás ellené

re a vezetésnek egységesnek kell lenni.
A termelés területi irányításánál az egyszemélyi vezetés 

elve érvényesül, mig a szakági vezetés az egyszemélyi felelős 

vezető döntéseit megalapozza, jól előkészíti. A szakági ve
zetés ismeri a termelés mind magasabb fokú specializációját, 

a műszaki-technikai fejlődést, a piaci és nyersanyag helyze
tét stb.

Helyes és jogos, sőt elengedhetetlen követelmény azonban 

a vezetés színvonalának javításához a két oldal /területi
szakági vezetés/ arányának összehangolása. E téren vannak 

még problémák, a két vezetési ág néha nincs szinkronban, ke
resztezik egymást, vagy szakági szervek a területi vezető 

"feje felett" intézkednek, az о tudta nélkül. A hatékony
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összehangolt vezetésének szervezetileg, ügyrendileg szabályoz
va a fentiek kiküszöbölésére kell törekednie.

Az_0rs2á2os_KGolaj_és_Gázi]aari_Tröszt_/0KG‘£i/_t;S_yálla-

csolódása:

A vállalati belső irányítás elvi fejtegetései, megálla
pításai után nézzük meg a jelenlegi gyakorlatot, amelyet mAn- 
kahelyewen keresztül seeretnék bemutatni. Több mint %7 éve dol
gozom az olajiparban, annak is bányászati ágazatában, amely 

iparág irányítása, szervezete is több változáson ment keresz
tül az elmúlt évtizedekben.

A jelenlegi tröszti - ezen belül vállalati - irányítás, 

gazdálkodás 1957-ben alakult ki, amely az évek során válto
zott, bővült ugyan, de alapjaihan nem változott.

A tröszt feladata a hazai kőolaj és földgáz (futatás-fel
tárás, kitermelés, szállítás, feldolgozás, elosztás és for
galmazás. A hazai szénhidrogéntermelésen kivül az import 

kőolaj és földgáz forgalmazás és feldolgozás a földalatti 
gáztárolás, valamint a széndioxid felddlgozá3bói származó 

termékek előállítása. /Répcelak/
A Tüösztnek 22 vállalata van, 1 kutató intézete, és egy 

anyagellátó irodája van, a vállalati reddü Tröszt központon 

kivül. A trösztnek közel 50.000 fő dolgozója van, amely az 

ország 19 megyéjében helyezkedik el. /Szervezeti felépítés 

az 1. mellékletben/
A Tröszt a vállalati törvénynek megfelelően egységes gaz

dálkodó szerv az ágazati minisztáriumok /pénzügy, munkaügy. 
Tervhivatal atb./ és a felügyeleti minisztérium felé /1М/ és 

mint ilyen vállalatként, jogi személyként szerepel. De ugyan
akkor irányitó, felügyeleti koordináló szerv is vállalatai
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- intézményei felé.
E több irányú feladatából következik sajátos irányítási 

rendszere, a döntési hatáskörök meahatározása is. A Tröszt 

gazdálkodási szabályozói /érdekeltsége/ az állam felé meg
állapítást nyert középtávra is /1975-1980/, de a Trösztön 

belüli vállalati érdekeltség évenként változik, több átcso
portosítás történik év közben a tényadatok alapján.

Ebben nagy szerepe volt az 1980 évi termelői árrendezés
nek, a bányajáradék bevezetésének az olajiparban is.

A vállalati belső irányítást szabályzók /érdekeltség/ 

alapján tovább nehezíti, hogy egyes nagyobb tröezti vállala
tok /3-5 ezer fő/ több üzemből állnak, amelyek földrajzilag 

is távol esnek egymáshoz /120-200 km/.
A tröszti vállalatok is bizonyos mutatók alapján dolgoz

nak ki belső érdekeltségi rendszert, amelynek alapja az u.n. 

hozzáadott érték /eredmény, többlet/ és a létszárcmegtakaritás. 

A probléma az, hogy ezen érdekeltségi rendszer éves aktuali
zálása /a tröszti bizonytalanságok miatt/ csak későn, álta
lában a második félévben történik.

A vállalatok nagyobb üzemei, igy az 1.600 főt foglalkoz
tató szeoedi üzem is kísérletezik belső érdekeltségi rend
szerrel, amely a vállalati elemeket, és a költséggazdálkodás 

meghatározásait veszi figyelembe. így az üzemi demokrácia 

fórumrendszerén keresztül az eredmény többletért járó anyagi 
juttatások feltétel rendszere már előre meghatározható» a- 

rtely a törtrény szerű munkavégzésben, gazdálkodásban ösztönző 

lehet.
Az alapfeltétel, hogy a népgazdasági, tröszti szabályzók 

viszonylag állandók legyenek. Ennek hiánya gátolja ugyanis 

a vállalati tervezést, a vállalat tervszerű működését és egy-
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ben alapvető akadálya a dolgozók vállalati döntésekbe való 

bevonásának is.
Ami a döntési szinteket, azok tagozódását illeti, az OKGT 

szervezeti felépítésénél látható volt tötobiáányu tevékenysé
ge /gazdálkodó, irányító, döntő, felügyeleti, koordináló 

szerv/. Ebből következik, hogy a döntési szintek is külön
böző kérdésekben változóak, és nem egységes képet mutatnak. 
Nem egyértelmű pl. hogy aberuházásoknál mikor felügyeleti, 

mikor döntő szerv a Tröszt. A nagyságrendeket, a fejleszté
si koncepciókat a trösztben döntik el, mig az állami Fej
lesztési Bank felé a vállalatok a jogi személyek, azaz az 

eldöntött beruházások elszámolását, a gazdaságosságot a vál
lalatokon kérik számon, noha a döntések nem ott születnek, 

hanem a trösztben.
Egyes rész kérdésekben viszont a vállalatok döntenek, és 

itt a TRö3ztmint ellenőrző szerv jelentkezik.
A Trösztnek korlátozott jogit vállalatai gannak, amelyek 

az egész olajipari tevékenység egyes részeit végzik, gazdál
kodásuk erősen függ a tröszti gazdálkodástól, amely nagyon 

sok hatás érvényesülése miatt évenként ingadozó. így az e- 

ayes döntési hatáskörök /pl.: bérszínvonal, jövedelmezőség, 
létszám, nyereség stb. / na^sárra, mélysége is a vállalatok 

felé szinte évenként változik.
A Tröszt a helyzetétől függően rövidtávú árelvonással, 

dotációval, beruházási összegek átcsoportosításával irányit.
Wem ritkák az egyes adminisztratív intézkedések sem, /pl.: 

anyaokészlet, létszám, bér, beruházás vonalán^ amelyek le
felé gyűrűzve átmeneti zavarokat okoznak.

A döntési szintek tovább bonyolódnak azáltal, hogy egyes 

nacry létszámú területileg szétszórt vállalatok üzemekre tago-
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zódnak. Az üzemek földrajzilag 100-120 kin-re vannak a központ
tól, nagyságuk változó terhelési érték, létszám, állóeszköz 

termelési adottságuk vonatkozásában. Az üzemek nem jogi szemé
lyek, függőségük még nagyobb a. vállalattól, mint a vállalatnak 

a Tröszttől. Általában a munkajog kérdések decentralizáltak, 

de a pénzüeryi, beruházási, fejlesztési kérdésekben nincs dön
tési hatáskörük, Javaslatokat tesznek, oda-vissza egyezteté
sek folynak, döntési hatáskörük üzemeltetési kérdésekben van, 
bizonyos határokon belül.

Azon döntések, amelyek társadalmi szervekhez kötődnek 

szintén bonyolultak. A Tröszt két szakszervezethez /bányásza
ti-vegyipar/ és a XIII. kerületi Pártbizottsághoz tartozik. 

Emellett m inden vállalatnak van főbizalmi és bizalmi kül
döttek területe és Szakszervezeti Bizottsága, minden üzemnek 

üzend Szakszervezeti Bizottsága. A Trösztnek az orszáa 19 

megyéjével, a vállalatoknak 2-5 megyével kell kapcsolatot 

tartania párt és tanácsi vonalon.
A döntési szintek tehát nem egyértelműek, a demokratiz

mus elemei elsősorban üzemi-vállalati szinten érvényesülnek.
Ez természetes is, hiszen a dolgozók e régiókban élnek és 

dolgoznak, itt kell személyi körülményeikről dönteni. Az it
teni döntéseket viszont felsőbb döntések behatárolják.

A jelenéági helyzet javításra szorul. Az átfedésmentes 

ügyrend kidolgozása, a döntési szintek optimális rendszere
zése, a hatáskörök meghatározása során a jelenlegi állapo
tokat egyért-eIrtübbé kell tenni. A tröszti és vállalaton belü
li kialakítandó érdekeltségi szabályzó rendszernek is a 

döntések jobb, gyorsabb, hatékonyabb megvalósulását segítheti 
elő.

Meg kell valósítani következetessen azt az elvet, hogy
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minden kérdést ott kell eldönteni, ahol arra a legtöbb és 

legjobb információ áll rendelkezésre. E témakörben eldönt
hető, hogy rflelyek ezen kérdésok, hol vannak az egyes döntési 
szintek, ahol a kérdése?; eldöntése szükséges. Ez mindenképpen 

a döntések hatékonyságát, a demokratizmust segítené elő a dol
gozók bevonását a döntésekbe az üzemi demokrácia fórumrend
szerént kérésztül.
5./ tfnllalat típuson, és belső irányításuk továbbfelisztése:^

<наим>«я«««м>«>аЬм««*м«м*м«1чя>«м

h vállalatok irányítási rendszere аз állam központi szer
vei által kidolgozott szabályzók alapján alakul ki. A magha
tározott szervezeti keretek, célok és feladatok az ínarvál- 

lalatok belső irányítási rendszerét alakítják. Az irányítási 
rendszer és óálialattipusok között szoros összefüggés van, 
mint ahogy a vállalati önállóság nagysága különböző mértéke, 
döntési szintjei összefüggnek az Üzemi demokrácia jogi -£őrum 

rendszerével•
Аз irányítási rendszer továbbfejlesztésénél - a crazdaság- 

polltikai célok megvalósításának érdekében - fejleszteni kell 
a vállalattípusokat, a vállalati belső irányítási, döntést 

rendszert és az ehhez mindenkor igazodó üzemi demokrácia fó
rumait.

A

A javasolt vállalat típusokat az alábbiak szerint csopor
tosítom:
1. / ffagYyé 11alati tipusmikormányaa ti.„a^-3rónáéitséuhen:

üz a típus konszernnek is nevezhető, amallvé átszervezhe
tek a jelenlegi Ipari nanvvá11alatok, trösztök, egyesülések. 
Ezen konszernnek a kormány alá rendeltek lennének, nem pedig 

ágazati giinisztériurrok alá. Ebből következik, hogy a kormány 

alapítja, szünteti meg és határozza meg a tevékenységi körét. 

A konszern típusa állami vállalatokra - bizonyos spemiá-

7/ Sárközy Tamás: A gazdaságirányítás és a vállalatok.
Kossuth Könyvkiadó 1979. 136-165 oldal.
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lis eltérésekkel - az általános szabályzó rendszert kellene 

alkalmazni. Jogállasaknál fogva - ami nem jelenthet gazdasági 
kiemelést túlzott prot^KClOhizsast - еду-hét vonatkozásban 

népgazdasági tervkötelezettség lenne előirva, ég nem mindig 

lehetne nyereségesség alapján működtetni, figyelembevőve a 

nemzetközi kötelezettségeket is.
A korszerű vezetést, kollektiv vezetés - igazgatótanács - 

látná el. A kollektiv vezető szerv összetétele két szférából 
jönne létre:

- A kottszerg alá tartozó vállalatok vezetőiből /igazgatók/f
- e. különböze központi gazdaságirányi tó szervek képvise

lőiből. /Országos Tervhivatal, Pénzügyminisztérium, Magyar 

Nemzeti Bank, Xülkeresxeéeimi P-iniaztórium, az ágazati legér- 

dekeltebb minisztérium képviselői/
A konszern operatív irányításút az ügyvezető /эг5гigazga

tó látná al, akit a kormány nevezne ki. Az ügyvezető vezérigaz
gató javaslatára az igazgatótanács nevezné ki a konszern-vál
lalatok igazgatóit, a vezérigazgató helyettesét.

A konszernhez tartozó vállalati egységek nem min sülnek 

unván önálló állami vállalatoknak, - de a konszern képvisele
tében felléphetnek jogi személyként; - azonban ire<~felelően de
centralizált hatáskörrel, és világos, egyértelmű belsőelszámo- 

lási ás érdekeItsécri rendszerijei kell rendelkezniük.
A konszern tiousu inari nanyvállalatok kialakításával meg

szűnnének azok a bizonytalanságok, amelyek a trösztök működé
sével és roeqitrésével vannak Összefüggésben, még most a Vál
lalati Törvény alkalmazása ucán is.

A trösztök eseteben két nagy tendenciát lehet megállapíta
ni :

- A tröszt középirányitó szerv;
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- A tröszt nagyvállalat.
Az első nézetet általában az 5rezet! minisztériumok, a 

másodikat viszont a funkcionális szervek /minisztériumok/ és 

a trösztközpontok gyakorolják.
A tröszt közénirányitó szervként való felfogásának lénye

ge az, hogy a tröszt alá rendelt vállalatok voltaképpen nem 

tröszti vállalatok, hanem állami vállalatok, helyesebben az 

ágazati minisztérium által alaritott vállalatok, Ezen vonat
kozásában a vállalatfelügyalat*; teljességét az alapitő ágazati
minisztérium látja el, de az adminisztratív jellegi! vállalat
ié ügyeibe ti Jogokat tetszése szerint leadhatja a közbeiktatott

hatásköriközép!rányitó szervének, a trösztközpontnak. Szén
átnyúlhat*, közvetlenül érintkezhetszempontból - bárdikor 

a tróéztvállelátókkal. A trösztök jelent?«? részében a minisz-
tt r

tóriumok fenntartották maguknak a trösztvállalatok igazgatói
nak kinevezési jogát, s~t jelentőn részükben a tröszt vezér- 

igazgatója helyett, a minisztérium premizálta a tröeztválla- 

latok igazgatóit. Voltak viszont olyan rinisztóriumok is, ame
lyek a kinevezési jogokat ugyan fenntartották, de a premizálá
si jogokat leadták.

Ebben a felfogásban tehát a trösztközpont alapvetően nem 

gazdálkodó, hanem aőirinisztrativ Irányító szerv. Lényegében 

ennek a felfogásnak ф>1е1 meg a fciróJ gyakorlat is.
n másik felfogás lójtyege az, hogy a tröszt speciális 

nagyvállalat, tehát a központ £-c n vállalatok - függetlenül 
formálisan elkülönült jogi személyieénüktöl - együttesen ké
pezik a trösztöt. Eszerint д tröszt tulajdonképpen túlterjed
het az ágazati határokon* előfordul, hogy különböző ágazatba 

tartozó vállalatok tartoznak egy tröszthöz. Ebben a feldolgo
zásban a tröszt alá rendelt vállalatok nem állami vállalatok,
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hanem tröszti vállalatok. A központ és a vállalatok között ér
dekeltségen alapuló irányítási kapcsolat van. A tröszt belső 

vezetése a trösztvállalatok irányában a tröszt adottságainak 

megfelelően változik.
Й meglévő kettősség egyértelműségét tenné lehetővé a fen

tiekben vázlatosan ismertetett fcénszern tipusu ioari nagyvál
lalat.

Vállalkozási tipusu állaihá vállalat» amely nem áll hierar
chikus államigazgatási alárendeltségben. Ezen tipusu állami 
vállalatok elsősorban kis és középvállalati formaként, foként 

a feldolgozó iparban, a mezőgazdaságban az élelmiszeriparban, 

az épitő és épitőanyagiparban, illetőleg a szolgáltatások és 

a belkereskedelem körében alakulnénak ki.
Vállalkozásként működő állami vállalat nem hierarchikus 

államigazgatási alárendeltségben működne, hanem felett csak 

a törvényességet ellenőrző államigazgatási felügyelet érvénye
sülne. A felügyelet működtetésére két alternativ megoldás kép
zelhető el: vagy az adott vállalat főtevéhgnységi kőre szerint 

illetékes ágazati miniszter, vagy az ilyen vállalatokat ala
pitó pénzügyménisztér gyakorolná a hatáskört. Hangsúlyozni 
kell azonban, hogy ez afelügyelet semmiképpen sem terjedne 

kis a gazdaságosság vizsgálatára, vagyis semmiképpen sem je
lentene hierarchikus alárendeltséget. A felügyeletet gyakorló 

miniszter ugyanisnem felelhet a vállalkozási tipusu állami 
vállalat gazdasági eredményességért, csak annak törvényessé
géért.

A vállalkozási tipusu -»IWüi vállalatoknál tehát nincs 

szó közvetlen népgazdasági tervkötelezettségről, illetve "el
látási felelősségiről. A tervek szerint a vállalkozási tipu
su vállalat számára gazdaságtalan termelést jogosult volna
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bármikor beszüntetni. Egyes, az életszínvonal, vagy az állami 
kötelezettségek szempontjából jelentős termékek vonatkozásában 

azonban hatósági utón előírható lenne a megszüntetés meghatá
rozott időben történő bejelentése, sőt a türvényességi felü
gyeletet ellátó szerv w±zonyos határidőn belül - kártalanítás 

mellett - esetleg még kötelezhetné a vállalatot az adott ter
mékek gyártására stb. Az Ilyen tipusu vállalattal szemben nem 

lehetne eszközátcsoportositást, Illetve üzemrész átcsatolást 

elrendelni.
A vállalkozás maga döntene terve, üz4éti stratégiája fe

löl, a jogilag biztosított vállalati önállóság köre tehát an
nál a vállalattípusnál volna a legtágabb. Tehát a normativ 

utasítás ebből a körből is kizárandó volna, és igen szűk kör
re kellene szorítani az operativ iiéavatkozás lehetőségét is.

A vállalkozási tipusu állami vállalat működése "teljes 

mértékű" nyereségesség alapján folyna. Ezért rendkívül lénye
ges amegfelelő szabályzórendszer kialakítása, ami természete
sen jelenlegi árrendszerünk átalakítását# valamint egy távla
tifi a vállalatot és a vezetőt egyaránt nyereségességre ösztön
ző nyereségérdekeltségi rendszer megközelítését feltételezi.

Mivel a vállalatok nem állnak hierarchikus államigazgatá
si alárendeltségben# lay az igazgató kinevezése sem történhet 

"felülről", igazgatási utón. Az igazgató a vállalatoknál ki
zárólag vállalati szerv 1-hne, munkaviszonya kizárólacr a vál
lalathoz kötné, és vele szemben a munkáltatói jogokat is a vál
lalat gyakorolná.

Alapelgondolás az, hogy az igazgatót a vállalat dolgozói
ból a vállalati párt- és szakszervezeti szervek által kijelölt 

vállalati tanács alkalmazná határozott időre /ami természete
sen megújítható lenne./
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Ezen rendszer továbbfejlesztése lehetne» hogy a gazdaság- 

irányító szervek által összeállított listán szereplő személyek 

pályázati utón történő, verseny jellegű kiválasztása történne.
A vállalati tanács nem folyamatosan működd szerv volna, 

hanem általános jellegű felügyeletet gyakorolna az igazgató 

tevékenysége felett, továbbá e szervnek kellene jóváhagynia 

a stratégiai jellegű döntéseket. Ennek megfelelően az igazga
tónak a vállalati tervet /a vállalati üzletpolitikát/, a stra
tégiai jellegű beruházásokat, az igazgatóhelyettes kinevezé
sét és néhány egyéb, jogszabályban meghatározott döntést a vál- 

iplati tanáccsal kellene jóváhagyatnia. Az igazgató kötelessé
ge lenne az is, hogy - a vállalati adottságoknak megfelelően - 

ésszerűen decentralizált vállalati szervezetet alakítson ki.
3. / Csökkentett^önáll^gágu^vállalats hierarchikus ágazati vagy 

területi államigazgatási alárendeltségben.
A vállalatok e tipu3S vegyes kategóriád képez. Az ebbe a 

körbe javasolt gazdasági egységek egy része a vállalati mi
nőség határán áll, szinte költségvetési szerv, más része vi
szont erőteljesen vállalat jellegű, csak gazdaságpolitikai 
okok miatt került átmenetileg ebbe e csoportba. A csökken
tett önállóságú vállalatok az ágazati minisztériumok, illetve 

kivételesen a regionális irányitó szervek /tanácsok/ hierar
chikus alárendeltségben működnek. Ezek szerint a következők 

lehetnek:
- a közszolgáltató vállalatok /országos és helyi közmü

vek/;
- a kommunális vállalatok;
- a helyi ellátást biztositó ipari, kereskedelmi és szol

gáltató vállalatok;
- a külkereskedelmi vállalatok jelentős része;
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- az egészségügyi, a művelődésügyi és a szociálpolitikai 
vállalatok, valamint

- a vállalatszerűén gazdálkodó intézetek.
A csökkentett önállóságú vállalatokat a felr&fcéük hierar

chikus irányítást gyakorló ágazati minisztérium vagy tanács 

alapítja és átszervezéssel, vagy felszámolással szüntetheti 
meg azokat. Az alapitó szerv e vállalatok tevékenységi körét 

viszonylag szűkén határozza meg, ebben a körben a feladatkör 

Jnimerítése nem csupán jog, hanem kötelezettség, Egyes kategó
riáknál előírható a vállalat tervkötelezettsége, és meghatá
rozást körben ellátási kötelezettsége is, E vállalatok sza
bályozórendszere alapvetően nem nyereségre orientált, bár itt 

az egyes alapcsoportok között meglehetősen nagy különbségek 

lehetnek. E vállalatok részére az alapitó szerv által »or
mát iv utasítás adható ki.

A csökkentett önállóságú vállalatoknál a hagyományos egy
személyi vezetés érvényesülne, és miután a vállalati önállóság 

szintje ezeknél a vállalatoknál alacsonyabb, mint egyéb terme
lőegységeknél, igy itt kisebb lehet az üzemi demokrácia befo
lyása is. Az igazgató az alapitó szerv megbízottja, tehát az 

nevezi ki, váltja be, gyakorolja vele szemben a munkáltatói 
jogokat. Az igazgató nem áll a vállalattal munkaviszonyban, 

hanem speciális közszolgáltatási alkalmazottnak minősítendő.
F vállalatoknál a vállalati terv, valamint a nyereségfelhasz
nálási ,stratégiai fejlesztési elképzelések az alapitó szerv 

jóváhagyására szorulnak.
Alvállalat tini z| lás s
A vállalatok három kat-^óriába való sorolása és differen

ciált irányítási rendszere elvileg nem tenné szükségessé jelen
tősebb átszervezést. Ezt a kategórizálás elsősorban jogállási
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átmlnösitést jelent, ezért a jelenlegi gazdaságirányítási és 

vállalati struktúra folyamatosan ráépülhető. A kormány egyik 

kijelölt szervének lenne azfeladata az, hogy besorolja az e- 

gyes kategóriába a vállalatokat. Ezt még a rendszer bevezeté
se előtt kellene végrehajtani, hogy a vállalatok idejében fel 
tudjanak készülni az uj tipusu működésre. Azonban é3szerüe 

lenne a vállalatok kategóriába való sorolását összekötni néhány 

ténylegesen átszervezést jelentő intézkedésekkel, melyek a 

következek:
- Tudományos alapon el kellene dönteni, hogy mely szerve

zetek legyenek a jövőben konszernek. Ez a jelenleg működő 

trösztök, nagyvállalatok és egyesülések közül egyesek szét
bontásával, illetve a jelenleg ilyen tömörülésbe nem tartozó 

aéhány vállalat egyesítésével járna.
- Meg kellene vizsgálni, hogy - a termelési erők jövőbe

ni fejlődésére tekintettel - melyek azok a közgazdaságilag 

optimális ágazatok, amelyekre az államigazgatási gazdasági 
ágazatokat alapdfcai lehetne. A vizsgálat eredményei alapján 

azt is meg kellene határozni, hogy melyek legyenek a jövő
ben. az ágazati minisztréiurr.ak. Mindez feltehetően egyes ágaza
ti minis z térimnek megszüntetésével, illetve összevonásával, 
esetleg üjabb minisztériumok keletkezésével járna együtt. Ezt 
követően a tervezési, a statisztikai és a költségvetési ágaza
ti besorolási rendszert is teljes mértékben a közgazdasági 
alapon felépített államigazgatási ágazathoz kellene igazíta
ni.

- Az elképzelés bavezf*’-*-«ónak együtt kellene járnia a 

funkcionális, illetve az ágazati gazdasági minisztériumok bel
ső szervezetének folyamatszervezésre való átállításával, va
lamint a vállalati belső szervezeteknek e kategóriába sorolás 

követelményeit kielégítő átalakításával.
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A fejlesztési elképzelések elfogadása tehát szükségessé 

tenné gazdasági államigazgatásunk intéztoényes felülvizsgála
tát, amiben természetesen a közgazdasági elméleti vizsgála
toknak is nagy szerepük lenne.

At állami vállalatok három kategóriába való sorolása elvi
leg nem érintené a gazdasági szabályozórendszer egységét, a- 

zonban ezt rugalmasan hozzá kellene illeszteni az egyes tftíl- 

lalattipusok követelményeihez. Döntő kérdés ebből a szempont
ból a vállalkozási tipus helyes gazdaságirányítási szabályozá
sa.

A további következmények részletes - jogi, államigazgatá
si, bírósági stb. - tárgyalása túlnő a disszertáció témáján, 
igy elhanyagolhatónak tartom.

tése: 8
Az iparvállalatok működő- és fejlődőképessége jelentős 

mértékben attól függ, hogy a vállalati belső irányítási rend
szer milyen fejlettségű, milyen színvonalon képes funkcióit 

betölteni.
A vállalati belső irányítási rendszert úgy kell felépíte

ni, működési formáit, módszereit úgy kell megválasztani, hogy 

ezek a szocialista vezetés elveinek megvalósulását segítsék.
A hatékonyság elve azt a körülményt támasztja, hogy egyfelől 
a vállalati Ье1зб irányítási rendszer minél kedvezőbb fel
tételeket biztosítson a vállalat egésze számára az optimális 

működéshez és fejlődéshez, a dolgozók életkörülményeinek ja
vításához, azon feltételek között, amelyeket a gazdaságirányí
tás konkrét rendszere, a társadalmi-gazdasági környezet jelent 

másfelül működtetése minél kevesebb ráfordítást igényeljen.
Ez - egyebek között - feltételezi a korszerű szervezési el-

8/ Varga Sándor: Az iparvállalatok belső irányítási rendsze
rének fejlesztése.
Vezetéstudomány 1980. 11. szám 13-18 oldal.
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vek, a szervezeti racionális belső irányítási rendszer műkö
dési formáit, módszereit továbbá úgy kell kialakítani, hogy 

ezek minél kedvezőbb lehetőségeket nyújtsanak az üzemi demok
rácia ér%»ényasüléséhez, a dolgozók aktivitásának, kezdeménye
zőképességének kibontakozásához.

A vállalati gazdálkodás és fejlesztés hatékonysága jelentős 

mértékben attól függ, hogyan működnek a vállalati belső irégyi- 

tás alapvető funkciói: a vállalati tervezés, a vállalaton be
lüli érdekeltségi rendszer, a döntés szintek elhatárolása, a 

műszaki fejlesztési, a kereskedelmi és más funkciói. A vál
lalati belső irányítási funkciók működésének eredményességét 
egyfelől a gazdaságirányítás, a vállalat külső társadalmi gaz
dasági tényezők befolyásolják, mint az egyes funkciók szerve
zeti kiépitettsérre, a funkciók és folyamatok szervezettségi 
színvonala, a vállalaton belüli irányitás-koordinációs kapcso
latok rendszere, az alkalmazott módszerek, a vállalati vezetők 

és szakmai apparátus felkészültsége, szemlélete: a funkciók 

ellátásának színvonala.
A vállalati tervezés rendszerében változatlanul az éves és 

аг operativ tervezés áll előtérben. A kis és közepes vállala
tokra különösen jellemző эп éves operativ tervezés domináns, 
sokszor kizárólagos szerepe. Az éves és operativ tervek a 

termelési-gazdálkodási folyamatok irajrvitáfában jelentős sze
repet töltenek be.

A vállalati belső Irányításban az utóbbi időben növekedett 
a középtávú tervezés jelentősége, ami elsősorban a vállalati 
működés feltételeinek olyan ’’"fásaira, változásaira vezet
hető vissza, mint a világgazdasági változások felgyorsulása 

és előrejelzésük nehézségeinek fokozása, a termékszerkezet-fej
lesztés sokrétű feladatainak előtérbe kerülése, a műszaki fej-
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lódés követelményeinek korábbinál kényszerítőbb figyelembe vé
tele.

Ä középtávú vállalati tex'vezés tartalmát, módszereit és 

szemléletét úgy keli továbbfejleszteni, hogy az jobban alkal
massá váljon az int.enziv fejlődés, a termékszerkezet korszerű
sítés célkitűzéseinek a tervekben való érvényesitusére, képes
legyen jelentőségűknek megfelelően kezelni a minőségi ténye
zőket, lobban számoljen a különböze bizonytalansági tényezők
kel. A vállalati fejlesztési előirányzatok kialakításánál na-

forditani a piaci, értékesítési lehetőségekgyobb gondot kell 
feltárására és reális értékelésére javítani kell a közép
távú vállalati tervek piaci prognózisokkal való megalapozott
ságát.

A középtávú vállalati tervezés fejlesztése feltétfelezi a 

gazdaságirányítás egyes módszereinek tökéletesítését is. Je
lenleg pl. központi utasítások, irányelvek általános követel
ményeként előírják ugyan a vállalati tervezéssel kapcsolat
ban a népgazdasági terv fő gazdaságpolitikai céljainak köte
lező figyelembe-vételét, de csak részben alakultak ki azok a 

módszerek, amelyek e követelményeket a vállalatok számára va
lósátformálnák. Szükséges lenne feltérni, milyen módon lehet
ne a vállalatok fejlesztési szándékait a népgazdasági célok 

megvalósítása érdekében jobb hatásfokkal befolyásolni.
Iparunkban jelentősen növekszik a külgazdasági kapcsolatok 

szerepe, ugyanakkor legtöbb piacon erősödő versennyel kell 
szembenéznünk. Ezért hatékonyabb termelés és realizálás elé
résének alapvető útja a váltóié piaci igények rendszeres fel
tárása és az ezekhez való rugalmas vállalati alkalmazkodás.
Sok iparvállalatnál azonban a kereskedelmi funkciók és mód
szerek fejlődése nem tart lépést a növekvő követelményekkel
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Komolyabb fejlődés a kereskedelmi munkában аз utóbbi évtized 

során csak egyes ioarvá11alatoknál következett be. Ilyen fel
tételek között a vállalati irányítási rendszer korszerűsítésé
nek általában igen fontos eleme az ioarváHalat! kereskedelmi 
funkciók és szervezet, a piaci módszerek alapvető továbbfej
lesztése, a kereskedelmi kultúra magasabb színvonalra emelé
se.

Célszerűnek látszik bővíteni az önálló külkereskedelmi 
jogú iparvállalatok körét. Gondoskodni kellene az ipari és kül
kereskedelmi vállalatok gazdasági társulások létrehozásával 
fejlettebb kapcsolatrendszerek alkalmazására való áttéréssel 
maguk is sokat tehetnek a* ipar es a külkereskedelem erősíté
séért.

AU ioarvá11alatok belső irányítási rendszere szervezeti 
struktúrájának alaovetö jellemzői az utóbbi évtized alatt nem 

változtak lényegesen. Legtöbb ioarvállalatnál jelenleg is túl
zott a szervezet szélességi tagoltsága és az irányítási lánc 

viszonylag hosszú. Az iparvállalatok belső szervezetének kor
szerűsítése, továbbá a párhuzamos, szükségtelen adminisztráció 

feltárása és megszüntetése, az irányítási és gazdálkodási fo
lyamatok korszerű szervezésében és racionlzálásában rejlő le
hetőségek jobb biztosítása utján egyfelől kedvezőbb szervezé
si feltételek hozhatók létre az eredményes vállalati működés
hez, másfelől elősegítő az üzeni és vállalati 
ségek jelentős csökkenése is,

A vállalati adminisztráció csökkentése, a vállalati bel- 

3Ő irányítási rendszer működési feltételeinek javítás* érdeké
ben indokolt lenne egyes jogszabályok, hatósági előírások fe
lülvizsgálása, módosítása is. Egyes szabályok ugyanis a vál
lalatokkal szemben túlzott adminisztrációs követelményeket

általános költ-
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támasztanak, illetve elavultak. Hasznos lenne pl. felülvizs
gálni és egyszerűsíteni - elsősorban a kis és közepes válla
latok esetében - a beszámolási - és adatszolgáltatási rend
szert a vállalatra háruló túlzott adminisztrációs terhek csök
kentése érdekében.

Sok vállalat belső érdekeltségi viszonyainak lényeges fo
gyatékossága, hogy előtérbe került egv olyan szemlélet, amely 

szinte kizárólag a pénzbeli jutattasokat tekinti ösztönző erő
nek, és anyagi ösztönzés különböző formáit. A vállalati gya
korlatban a jelenleginél jobban kellene hasznosítani az er
kölcsi ösztönzés társadalmi, szociológiai és pszichológiai 
hajtóéröit - a munka szerinti elosztás elvének érvényesülése 

mellett -, szélesebb körben kellene alkalmazni az erkölcsi ösz
tönzés olyan formáit, mint az önmegvalósitás iránti igények 

kielégítésé, egyes szakmai előmeneteli perspektívák konkréé 

követelményrendszerhez való kapcsolódása áfeb.
A belső irányítási rendszeraélapvetö és erősen problema

tikus eleme a nagyvállalatoknál a hatáskörök megosztása a vál
lalati központ és a gyáregységek között, valamint ehhez kap
csolódóan a gyáregységek és a többi termelőegység belső érde- 

keltségétrendszere. Számos vállalati felmérés és vizsgálódás 

jelzi; sok nagyvállalati belső irányítási rendszerének hosszabb 

idő óta alapvető fogyetékossága, hogy nem biztosítják megfe
lelően az elkülönült gyáregységek gazdálkodási önállóságát és 

érdekeltségét. A nagyvállalatok gyárai, gyáregységei döntési 
hatáskörrel általában csak erősen korlátozott mértékben ren
delkeznek. Sok vállalatnál olyan operativ, adminisztrációs jel
legű részfunkciót is a vállalati központban gyakorolnak, amit 
a földrajzilag elkülönült, megfleleío apparátussal rendelke
ző gyáregységekben, decentralizáltan gyorsabban, rugalmasabban
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kevesebb ügy iratforgalommal lehetne működtetni. Sok helyen 

eléggé fejletlen a javaslattételi és véleményezési gyakorlat.
A nagyvállalatok belső irányítási rendszerét oly módon kel

lene továbbfejleszteni, hogy az - összhangban a vállalati tör
vénnyel - megfelelően bizbösitsa a területileg elkülönült 

gyáregységek gazdálkodási önállóságát és felelősségét, valamint 

érdekeltségét gazdálkodási és fejlesztési tevékenységük ered
ményességében. Különösen időszerűnek látszik a gyáregységi 
önállóság növelése a feldolgozóiparban, a horizontális terme
lési szerkezetű nagyvállalatok területileg elkülönült nagyobb 

gyáregységeknél. Egyes esetekben neir. a gyáregységi önállóság 

növelése, hanem a gyáregységek önálló vállalattá való szer
vezess lehet a célszerű megoldás.

A vállalati belső irányítási funkciók és hatáskörök irányí
tási szintek közötti megosztásának irányelveit a külföldi és 

hazai kuc&Lásck már kotábbsr. kielégítően tisztázták, a továb
biakban arra kellene törekedni, hogy vállalati gyakorlatunkban 

ezek miig felelően érvényesül je;,rk. A döntési hatáskörök centra
lizálásának olyan kombinálására kell törekedni, amely az e- 

gyes vállalatok belső adottságai és környezeti feltételei kö
zött a legkedvezőbb lehetőségeket biztosítja a vállalat egé
szének. működéséhez, fejlődéséhez. A vállalati működés és fej
lesztés egységének, koordináláságának biztosítása érdekében 

egyes - elsősorban stratégiai jellegű irányitási funkciókat, 

döntési hatásköröket általában vállalati szinten kell gyako
rolni. A fiunkciók és hatáskörök egy másik - főként operativ 

jellegű - részét többnyit© gyáregységi, vagy még alacsonyabb 

szintre célszerű helyezni: Számos vállalti irfnyitás funkció 

és döntési hatáskör pedig centralizáltan és decentralizáltan 

is telepíthető a vállalati külső és belső adottságaitól füg-
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gően. E funkciók és hatáskörök elhelyezésénél véllalatgazdasá- 

gi és szervezési elveket alapul véve az adott vállalat számá
ra legcélszerűbb megoldást kiválasztani.

A vállalaton belüli termelőegységek kezdeményezési lehető
ségeinek növelése, tapasztalataik fokozottabb hagrnositásónak 

elősegítése érdekűben fejlssztenl kell a javaslattételi és 

véleményezési gyakorlatot. A gyáregysége'-' részére pl. számos 

részfunkciónál ügyrendileg is célszerű lenn® biztosítani a 

vállalati szintű döntésekkel kapcsolatban a javaslattételi, 

véleményezési jogot, lehetővé kell tenni számukra, vogy a fon
tosabb, őket is érintő vállalati, döntések előkésztisében köz
vetlenül is részt vegyenek.

A vállalati belső irányítási funkciók indokolt decentra
lizálása, a döntési jogok egy részének a gyáregységekre való 

átruházás lehetővé teszi, hegy a gyáregységek jobban, közvet
lenebbül érzékeljék a piaci hatásokat, idényeket és ezekhez 

rugalmasabban tudjanak elkalmazkodni. Kedvezőbb rendszerbeli 
feltételek alakulnak ki ily módon általában a döntések meg
alapozásába», mivel a döntési pontok oda kerülnek, ahol a leg
kedvezőbb az informáltság. CSökfecm a döntések, az ügyek át
futási ideje, o, vállalati vezetés mentesül **ок operativ fela
dat ellátása alól és lehetővé válik, hogy nagyobb súllyal fog
lalkozzanak a vállalat felelős vezetői a vállalati fejlesztés 

stratégiai jelentőségű kérdéseivel. A decentralizáció - az 

adatközlési és jelentési kötelezettségek utján - hozzájárul
hat a vállalati és gyáregységi adminisztráció egvszevíisitésé- 

hez, csökkentéséhez is. Bizonyos azonban, bogy a döntési ha
táskörök vállalaton belüli átrendezése, a gyére'•»vsérrek önál
lóságának növelése csak akkor segíti elő a vállalat eredménye
sebb működését, ha a vállalati veztés gondoskodik ennek meg-
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feleo feltételeiről /a. gyáregységi vezetés színvonalának eme
lése, a gyáregységi szakapparátus minőségi megerősítésére, a 

vállalati tervezés fejlesztése, a decentralizáció szervezési 
eegalapozSsa, stb./.

A vállalati belső irányítási rendszar fontos eleme a gyár
egységi érdekeltségi rendszer, amolynek fejlettsége, alkal
massága jelentősen befolyásolja a nagyvállalati formában poten- 

cionállsan rejlő tehetségek лаз;nositi.sínak 

lektiva mozgósításának lehetőségeit.
A gyáregységi érdekeltségi rendszer főbb elemei elsősor

ban az alábbiak:
- a gyáregységi teljesítménnyel összekapcsolt bérfejlesz-

a vállalati kol->•»

tés;
- a gyáregységi gazdálkodás eredményességétől függő nagy

ságú saját ré&áaSééési alap;
- a gyáregységi vezeték érdekeltségi rendszere;
- kiemelt feladatok ón kijelölt gazdasági mutatók telje

sítésének ösztönzése prémiumok ás jutaleak felhasználásával.
A vállalati belső érdekeltségi, elszámolási- és informáci

ós rendszerek olyan továbbfejlesztése, amely a dolgozók számá
ra megfelelő áttekintést nyújt a termelés és gazdálkodás egé
széről, és részleteiről, a teljesítmények szerinti részesedés 

elvének érvényesüléséről,-az üzemi demokrácia fejlődésének 

is lényeges feltétele.
A vállalati belső érdekeltségi rendszer általános fejlesz

tésének légyéans feltétele az olyan vállalati, vállalatveze
tői magatartás és szemleltet: ..1 "térbe kerülése és elterjedése, 

amely erőteljesebben törekszik a teljeaitménnyel járó aránvos 

részesedén elvének érvényre juttatása, visszaszorítja a nivel- 

lálásl tendenciákat a bérfejlesztés és a részesedési alap gyár-
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egységek közötti elosztásánál, valamint a gyáregységi vezetők 

premizálásánál és jutalmazásánál egyaránt.
Fejleszteni kell az ösztönzés tartalmát es módszereit a 

gyáregységeken belül: az üzemek, münelyek szintjén, valamint 

a brigádmozgalómban is. A* üzemi, mühelyi és brigád szintű 

elszámolás és érdekeltség célszerű tormáit, módszereit a ter
melési folyamat es a termékek műszaki-gazdasági sajátosságai 
nagymértékben befolyásolják. Ezért ezen a területen feltét
lenül hasznos alágazati, illetve szakágazati módszertani út
mutatók közreadása is.

Alapvető fontosságú a gazdaságirányítás, a gazdasági sza
bályzók olyan továnbfejresztese, amely a gazdaságpolitika fő 

követelményeit jói közvetíti a vállalatokhoz, ésaamely előse
gítené az olyan vállalatvezetői magatartás előtérbe kerülését, 

általánossá válását, amely erőteljesen törekszik a hatékonyabb 

müködésee és fejlődésre, a tartalékok hasznosítására, és hoz
zájárulna az olyan korszerű vállalatvezetés kialakulásához is, 

amely Kellő sulijiax és megfelelő színvonalon foglalkozik a 

vállalati belső irányítási rendszer fejlesztésével.
Az ágazati és funkcionális irányitó szervek irányelveinek 

ajánlások, Útmutatók kiadásával segíthetik a vállalatok fej
lesztési tevékenységét; lényeges azonban, hogy a különböző 

ágazati és funkcionális Irán yitó szervek által kibocsátható 

ajánlások azonos alapélvekre épüljenek, tartalmilag koordinál
tak legyenek.

Az ágazati irányítás keretében is nagyobb súllyal kellene 

foglalkozni a vállalati belsoirányitási rendszerek fejleszté
sének értékelésével, ösztönzésével. A vállalati veztuk tevé
kenységének értékelésénél nagyobb súllyal lehet figyelembe 

venni a vállalati belsbirányitás és szervezet korszerűsítése 

terén végzett munkát.

a

1

/
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Ш. А7, ÜZEMI DEMOKRÁCIA.
1. / Az üzemi demokrácia oolitlkáig tartalmi ^gfogalmazása^ 

jje len tosége^a^szocialista^néggagdasá^^égi tűsében j

Az üzemi demokrácia főleg politikai természetűnek tűnik, 

valójában a technika és a tudományágak fejlődése hozta fel
színre azokat a körülményeket, amelyek a dolgozó ember hely
zetét a termelésben, a gazdálkodásban merőben uj oldalról 
világítják meg.

Közgazclasáfftudományj, szociológia .és a politikai tudc>3 

2S2Z-ÍSii22£52--2-Ü2§íSi_-!2E;2!íEŰ2Í££2i»
A politikai gazdaságtan kimutatja az elkülönült érdekek 

létezését, amelyeket a szocialista termelési tulajdon vi
szonyokból vezet le.

A termelésben betöltött szerepek változása lényegileg 

módosítja a dolgozók helyzetét és feljogosítja Őket bizonyos 

vezetési, ellenőrzési funkciók ellátására. Elméletileg az 

Üzemi demokrácia a társadalmi termelés és elsajátítás szo
cialista módjával, valamint a vállalatok társadalmi-gazda
sági elkülönültségével hozhatók összefüggésbe.

Bekapcsolódva a vezetésbe a munkások jobban kibontakoz
tathatják képességeiket, sikerélményekhez jutnak, stb. azaz 

a technikai-tudományos fejlődés és a termelési viszonyok egy 

bizonyos ponton szükségszerűvé teszi a dolgozó ember kapcso
latát a vállalati igazgatási folyamatokba.

Megállapítható, hogy a szocialista vállalat irányítása 

elvben a politikai célok azonosságára épül. Ez biztosítja a 

dolgozó emberek és az igazgatás érdekeinek, céljainak egy
ségét.

Az üzemi demokrácia tehát a hatalom gyakorlásának módja: 
a gazdasági hatalom gyakorlásának egyik formája.
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Mivel a szocialista társadalomban a gazdasági hatalom a po
litikai hatalom részére, azért a szocializmusban az üzemi 
demokrácia és a politikai der okrácia szorosan összefügg.

A szocializmusban tehát az üzemi demokrácia a politikai 
demokrácia szerves része.

A vállalatvezetés legfontosabb elemei, a döntések, azok 

végrehajtása és a végrehajtás ellenőrzése. Demokráciáról 
csak akkor beszélünk, ha a vállalati gazdálkodásban résztve
vők, vezetők és beosztottak együttesen és külön-külcn is 

tevőlegesen közreműködnek. Azaz résztvesznek valamilyen 

fontos döntésben azok vécrr ©hajtásában és ellenőrzésében. Ez 

akkor lehetséges, ha olyan információhoz jutnak, amelyek biz
tosítják a részvételt a döntések előkészítésében és megho
zatalában. önmagában az, hogy a dolgozókat tájékoztatják az 

egyes döntésekről nem dei»okrácia, hiszen nem fücrg össze a
gazdasági hatalom gyakorlásival, csupán egy demokratikus
vezetési módszernek tekinthető.

A vállalati döntéseket nem egyetlen vezetési szinten hoz
zák meg, hanem - különösen nagyvállalatoknál - bonyolult, 
hierarchlku3 döntési rendszerben.

Jelenlegi tapasztalatai© szerint felismerhető olyan de
mokratizmus növelésével együtt járó tendencia, amely a de
centralizálás irányába mozdítja el a döntési rendszert. Ma
ga a decentralizált irányítás ©ég nem teremt szükségszerűen 

üzemi demokráciát.
A vezetőkkel való együttműködés, a részvétel az intézmé

nyek, fórumok munkájában a dolgozóktól áldozatokat követel, 
sőt a beleszólás, a részvétel igénye nem alakul ki spontá
nul, ez is nevelés eredménye.

A demokratikus vezetési rendszer a hatalmat gyakorló ve-
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tetőkre korlátokkal, kötöttségekkel jár. Mindezek néhány ve
zető számára felesleges időgocsékolásnak tűnhet, frthetőek 

tehát a demokratikus "játékszabályok" megkerülése, formális
sá tételére irányuló törekvések. Ellenkező irányú törekvés, 

veszély az, amely az egyes beosztottak részéről jelentkezik 

és amely a demokráciát olyan irányba kívánja torzítani, hogy 

lehetetlenné válik az operativ, gyors, a közösség érdekét 

szolgáló döntések meghozatala, illetve végrehajtása.
A vállalaton belüli demokráciát, tehát nem értelmezhet

jük statikusan, az aiinden esetben a vállalatoknál működő 

ellentétes erők összeütközése nyomán dinamikusan fejlődik.
Demokrácia és a vezetési rendszer.

Az üzemi demokrácia politikai vezetés szerves része, s 

mint ilyen semmiképpen sem azonos a vállalt gazdasági veze
tésével, nem tekinthető vállalatigazgatási módszernek. A 

munkásérdek - vállalati érdek azonossága megfelelő mozgatóe- 

ro a termelés segítésében, a jó munkahelyi légkör kialakí
tásában.

A legtöbb intézmény, amely a munkásoknak a vezetésbe tör
ténő bekapcsolódását célozza a szakszervezetek keretei kö
zött alakult ki. A demokratizmus érvényesülésében, fejlesz
tésében az egész vállalati vezetésnek, minden funkcionári
usnak részt kell vennie.
2. / 52_üzemi demokrácia^ormái^és^mUködése:

ban£_a_döntés-szervezeti_rendszerben:

A fejlett szocialista társadalom építésének egyik leg
fontosabb feltétele társadalmi életünk demokratizmusának to
vábbfejlesztése politikai és gazdasági téren egyaránt.

A termelés társadalmasításának előtérbe kerülése a gaz-
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dasági folyamatok irányításának decentralizálásában, a terv
szerű vezetési módszerek alkalmazásában jut kifejezésre. A 

dolgozók aktiv részvétele a gazdasácii tevékenység valameny- 

nyi szintjén nélkülözhetetlen, s egvben jelentős tartalékok 

forrása.
Az üzemi demokrácia érvényesülésének feltétel rendszerét 

népgazdasági szinten kell alsosorban biztositani. Egyértel
mű az állami vállalatok jogilag biztosított bizonyos mérté
kű önállósága, de tény a központi gazdasáqirányitás szabá
lyozó rendszere is.

A szabályozó rendszernek viszonylag állandónak kell len
ni , mert a szabályzók állandó változtatása, vállalati hatás
körök csökkentése esetében a vállalati vezetés óvakodik at
tól, hogy stratégiai jellegű gazdasági döntésekbe a válla
lati dolgozókat bevonja. Az állandó "átszervezések" a veze
tés tekintélyét csökkentik a dolgozók előtt, zavarják a vál
lalati működést. A tervezési bizonytalanságok a vállalaton 

belüli szabályzásban is, változásokat igényelnek, ami kihat 

a dolgozók kereseti viszonyaira. Vagyis az üzemi demokrácia 

alkalmazásának alapvető feltétele a stabil népgazdasági hely
zet, a közgazdasági szabályzók viszonylagos /középtávú/ ál
landósága.

A másik alapvető feltétele a vállalatok megfelelő szer
vezeti rendje és a döntési hatáskörök optimális elhelvezé- 

se.
A vállalati vezetők egyik legfontosabb feladata, hogy 

megteremtsék a feltételeket az irányitó és irányított rend
szerek együttműködése számára, tegyék lehetővé a leghatéko
nyabb döntések meghazatalát és gyakorlati végrehajtását.
A vállalati vezetők további feladata és nagyfokú felelőssé-



67

ge a célok kitűzésében és megvalósításuk megszervezésében 

jelentkezik. A vezetők kötelessége, hogy a vállalat számára 

meghatározott feladatokat és a dolgozók törekvéseit szinte-“
tizálják, egyeztessék ezeket a népgazdaság, valamint a vál
lalat fejlődésének lehetőséneivei, és belső feltételeivel, 

valamint a dolgozói kollektívákat mezgósitsák a célok meg
valósítására.

A vállalat elé tűzött célok realizálásához az egész kol
lektíva együttes erőfeszítésére van szüksén. A megszervezés
hez párhuzamosan kell alkalmazni az utasítás, a meggyőzés, 
az ösztönzés és az üzemi demokrácia eszközeit. Minél nagyobb 

szerepe van az adott feladatnál a dolgozó érdekeltségének, 
a feladat megoldásával való afconosulásnak, egyéni kezdemé
nyezésnek, annál nagyobb szerephez jut a meggyőzés és az 

ösztönzés. A felső vezetők feladata, hony az anyagi és nem 

anyagi ösztönzés, valamint az üzend demokrácia rendszerét 

vállalaton belül úgy alakítsák ki, hogy a vállalat minden 

vezető és beosztott dolgozóján&£ törekvése összhangba kerül- 

jön a vállalati célokkal, azok végrehajtását szolgálja.
A dolgozók bevonása a vezetésbe csak tudatosan, tervsze

rű vezetői tevékenység eredménye lehet, és az üzemi demokrá
cia sikeres alkalmazásával bontakozhat ki eredményesen.

A dolgozók vegyenek részt a termelés irányításában, a 

döntések kidolgozásában és meghozatalában, végrehajtásuk el
lenőrzésében egyaránt.

A vezetők és a dolgozók közötti eredményes együttműkö
dés egyik lényeges feltétele a hatáskörök helyes megosztása. 
A feladatok decentralizálása nélkül az üzemi demokrácia
nem érvényesülhet. A vezetők fontos feladata az üzemi de
mokrácia elvének érvényesitése. Arra kell törekedniük, hogv
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a aolgozók a deraokratizmust napi munkájukban következetesen 

gyakorolhassák tag minden szinten igényeljék is.
A hatáskör kérdését vizsgálva az Üzemi, demokrácia szem

pontjából megállapítható, hogy a hatáskör-megosztás egyik 

legvitatottabb kérdése jelenleg is a vezetés és az Irányítás 

belső tartalma. Az irányítás általános folyamatát vizsgálva 

lényegében az emberek vezetésének, mint a legfontosabb irá- 

nyitási funkciónak a problémaköréhez jutunk el. A vezetés 

átfogó hatást gyakorol a dolgozók és a kollektívák munkájá
ra. Az üzemi demokrácia vállalati működésénél lényeges anaak 

felismerése a kollektíva részéről, hogy a vállalatot vezetik 

és ez a vezetés az alsóbb szintű egységek irányításával e- 

gyütt jár.
A decentralizáltan telepitett hatásköröknél azt kell fi

gyelembe venni, aid a döntéshozatalhoz sz informáltság ás 

az érdekeltség szempontjából a legelőnyösebb, Arra kell töre
kedni, bogy a közép- és alsószintű vezetők hatáskörét és* fe
lelősségét bővítsük, mert ez az üzemi demokrácia objektiv 

kiteljesedésének nélkülözhetetlen feltétele.
A-Vállalat^ és raunkás_érdekek^valamint a közvetlen.de— 

makráéia:

Az üzemi demokrácia funkciója egyrészt, hogy a munkások 

gazdasági hatalomgyakorlását megvalósítja ott ahol a munká
sok a társadalmi,.termelésben r'-zt vesznek, másrészt az, 
hogy a köztulajdonban lev" termelőeszközöket a közérdekek
nek és saját érdekeiknek megfelelően működtessék.

A munkásoknak az Üzemi demokráciát kettős minőségükben 

kell gyakorolniuk. lágyrészt - mint a terrae 1s «köz ök közös 

tulajdonosának részesei - hozzá kell járulniuk ahhoz, hogy 

a vállalati érdek a lehető legjobban érvényesüljön. /А vél-
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lalat termelési érdeke/
Másrészt mint a vállalatok munkáltatóinak biztosítaniuk 

kell» hogy a vállalati érdekkel megfelel? összhangban a lehe
ti legjobban érvényesüljenek a nunkés^rdekek. /A munkás fo
gyasztói érdeke/

A munkásság kettős minőségéből következzen az üzemi 
demokráciának» bár egymással összefügg?» da mégis két vi
szonylag önálló tere» 3zintje, és szereplő gárdája van.

A köztulajdonosi érdek a képviseleti demokráciára hárul, 

a gazdasági vezetőkkel együtt közremükörinek a vállalat legfon
tosabb kérdéseinek eldöntésében. A munkáltatói érdek védel
mében pedig legnagyobb részt a közvetlen, azaz lényegében a 

munkásság összessége által gyakorolható demokrácia a kompe
tens.

A legnagyobb részt egyik esetben sem jelent kizárólagos
ságot, nemcsak azért, mert. kétféle érdek szorosan összefügg, 

hanem azért is, mert a képviseleti dor:okrác iában is sorra 

kerülnek közvetlen munkáeérdekeket szolgáló kérdések is, és 

a közvetlen demokráciában is jelentkezhetnek a közvetlen, 

munkás érdekeken tűimen? vállalati problémák. A kezelés 

módja azonban ilyen esetekben is különböző. A termeléssel 
kapcsolatban a képviseleti demokrácia keretében a munkásoknak 

tulajdonképpeni munkájuk fölé emelkedve a vállalati alapvet? 

папу kérdések eldöntésében kell részt venniük, a közvetlen 

demokrácia keretében pedig mindennapi tevékenységük, gya
korlati tapasztalataik, meglátásaik alapján járulnak hozzá 

e problémák rendezéséhez. Ez utóbbiak között látszólag van
nak olyan problémák, amelyek csak munkásérdekeket szolgál
nak, de ezev vénső soron vállalati érdekeket is képviselnek.
A közvetlen demokrácia a munkásokhoz közel eső, mindannyi-
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uk által tapasztalható, többségük által áttekintheti" kérdé
sekkel foglalkozik.

Fölmerül a kérdés: Van-e egyáltalán külön munkáéérdek?
Mein azonos-e a munkásérdek a vállalati érdekkel? A vállalat 

egyre többet, jobbat, ugyanakkor szükségeset, gazdaságosan 

termeljen ez vállalati érdek, s ez természetesen a munkás- 

érdekkel egybeesik. Hiszen в termelés alapja a társadalmi 
szűksécrletek jobb kielégítésének, és ioy annak is, hogy a 

munkások egyre jobban élhessenek.
Vltathatalan viszont, henry számtalan szubjektív és objek

tiv adottságtól függően a társadalom különböző rétegei, külön
böző mértékben részesülnek az eredményekből, s ennek megfe
leljen érdekeik is különbözőek egymástól.

Kicsiben hasonló a helyzet a vállalaton belül is. A vál
lalatokon belül is léteznek olyan kollektívák, amelyek tag
jai eltérő módon részesülnek a vállalati fejlődés eredményei
ből. h jövedelem különbözőségeken kívül érdekkülönbséget 

eredményeznek a sajátos munkaigények is. /pl.: a munka mi
lyenségéhez, a munkakörülményekhez, a munkaszervezéshez, a 

bánásmódhoz fűződő igények./
A vállalati érdeken belül és azon túl létező érdekek meg

léte indokolja, hogy védelmükben szükség van a közvetlen-ü
zemi dexr-ov rációra. Az üzemi demokrácia nem helyettesíti, ha
nem kiszélesíti az üzemi szakszervezeti szervek tevékenysé
gét, hiszen a legjobban működő szervák sem foghatják át a 

munkásság minden törekvését, nem pótolhatják azt az erőt, a- 

aelyet a munkásság aktiv részvétele biztosit saját ügyelnek 

intézésében, az üzemi életnek kialakításában.
A sajátos munkásérdek fontosságán kívül a közvetlen de

mokrácia fokozott fejlesztése mellett szél az is, hoey a
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munkásokban a tapsztalatok szerint sokkal elevenebb igény 

ál eziránt, mint arra, ho^y kénviseleti szerveik utján gya
korolják a vezetésben való részvételt, Snnek egyik oka az, 
hogy az okét közvetlenül érintő kérdésekben akaratuk jobban 

érvényesül. A másik ok feltehetően az, hogy a munkások gyak
ran nem sokat tudnak képviselőik működéséről.

A munkások túlnyomó többsége a közvetlen demokráciát "é- 

lt át icrazán", az üzemi demokráciaként.
A közvetlen demokrácia gyakorlásához is azonban szükséges 

a dolgozók kellő informáltáscra, a problémaérzékenységük, kel
lő aktivitásuk biztosítása, de nem utolsó sorban érdekeltsé
gük az üzemi demokrácia fejlesztésében. A közvetlen demok
rácia gyakorlása is a termelési és az elosztási szférában az 

optimumra törekedjen, ne ед^ез emberek vélt vagv jocros sérel
mével, ügyes-bajos üoyeivel foglalkozzon. /Arra is meg van 

a megfelelő hely, pl. vezetői fogadóórák, egyéni elbeszél
getések./ A közvetlen demokrácia a jó munkahelyi légkör ki
alakításában, a kiesés mentea iaunkavénzésben, a diffarencl-; i
ált de a teljesítmények elánján történő elosztásban kell.
hogy megnyilvánuljon elsősorban, nem pedig a vállalati stga-
tégiai döntésekben.

Képviseletif vagy közvetett„demokrácia:

A munkások a képviseleti demokrácia keretében elsősor
ban azt segítik és ellenőrzik, honv a gazdasági vezetés a 

vállalat érdekeinek lehető legmegfelelőbb módon vezesse a vál
lalatot. Tgaz, hogy a képviseleti demokrácia az igényt a mun
kások viszonylag szűk körével szemben veti csak fel, de e- 

ovanlőre a szükségesnél mégis kisebb az olyan munkások szá
ma, akik a kell> adottságokat egyesitik magukban: társaik 

körében tekintélyük van, érdeklődőek, aktivak a közéletben.
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s egyben olyan ismeretekkel rendelkeznek, ami lehetővé teszi 
számukra a részvételt a vállalatvezetés ügyeiben. A jó mun
kások aktivitása a vállalat sorsában való közvetlen érdekelt
ségüket feltételezi.

Jelenleg kétségtelen sok olyan munkás van, aki a képvi
seleti demokrácia keretében a rá váró feladatoknak meg tud 

felelni, de még nem kielégítő.
A gazdasági vezetés különböző szintjein gyakran kétség

bevonják annak lehetőségét, hogy a munkások képesek részt- 

venni a vállalatok vezetésében, mivel - mondják - nem rendel
keznek a vezetéshez szükséges Ismeretekkel.

A kérdés felvetése helvtelen, mivel a munkásoknak nem 

ugyanazt kell nyújtaniuk, mint a gazdasági vezetésnek. A 

munkások képviselőinek egészen más szerepük van a vezetés
ben, a döntésekhez való hozzájárulásban. Velük szemben az a 

reális követelmény, hogy a döntés lényegét értsék meg, ve
gyék fontolóra annak várható következményeit, nem egyedül és 

nem elsősorban a gazdasági vonatkozásokat, hanem a szélesen 

értelmezett vállalati érdekeket és a külön munkásérdekeket 
mérlegelve.

A munkások részvétele a vállalat vezetésben csak akkor 

valósulhat meg, ha érthető és áttekinthető információkat 
kapnak azokról a problémákról, amelyekkel a vállalatnak meg 

kell küzdenie кй1зо környezetében és belső ^^g^ásában.
Ha a «esetés és munkások képviselői jól működnek együtt, 

akkor a legfontosabb kérdésekről való tanácskozás nem a kér
dések eldöntésénél kezdődik, hanem a döntések előkészitésé- 

nem szakaszában.
A problémák megismerése során a munkások képviselőinek 

módot kell adni arra, hogy ne csak saját Ítéletükre kelljen

í
*;■
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támaszkodniuk» hanem módjuk lenyen azok körében is tájéko
zódni, akiket képviselniük kell. Ez azt jelenti, hogy a 

közvetlen és a képviseleti demokrácia szoros kapcsolatára 

van szükség. A résztvevők csak Így képviselhetik "felfelé" 

a munkások összességének véleményét, és "lefelé" csak igy 

fogadhatják és a munkásokkal a válalati célok megvalósítá
sából adódó feladatokat, és mozgósíthatnak azok végrehajtásá
ra.

A "mit kell tenni" kérdést nagvobb mértékben a gazda
sági vezetőknek kell eldönteni, ám abban# hooy"hogyan kell 
ezt végrehajtani" már nagyobb szerepük lehet a ténvleges vég
rehajtóknak.

Az üzemi demokrácia képviseleti intézményei a szakszer
vezeti szervek, amelyek a gazdasági vezetés minden szintjén 

hivatásuk szerint képviselik az összes dolgozót. Efct a tényt 

jogi szabályozásunk is rögzíti /Munka Törvénykönyve, Válla
lati Törvény/# amely szerint az igazgató köteles a válalati 
szakszervezeti szerv érdekvédelmi és képviseleti jogát 

tiszteletben tartani, vele együttműködni. A szocialista ál
lam a válalati szakszervezeti szerveket a dolgozók képvise
leti szerveinek ismeri el# jogaik valójában a dolgozók jogai, 

amelyeket képviseleti szerveik, a szakszervezetek nevűkben# 

az ő megbízásukból érvényesítenek.
Az üzemi demokrácia intézmény rendszerében a képviseleti 

demokrácia keretében a szakszervezetek érvényesítik az aláb
bi jogaikat*

- Jog a dolgozók képviseletére# és érdekvédelmére.
- Egyeztetési és közös döntési jog a dolgozók élet és 

munkakörülményeit érintő kérdések szabályozásában.
- önálló szabályozási, döntési jog.
- Véleményezési jog.
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- Ellenőrzési joe.
- Kifogásolási , vagy vétó jog.
- A szakszervezeti tisztségviselők rounkaiievi védelmének

joga.
- & dolgozók jogi képviselete.
A szakszervezeti jogoknál a képviseleti demokrácia szem- 

pontjából munkamegosztás , hatásköri elhatárolás van. Az ösz- 

szes jogokat vállalati szinten a “főbizalmi és bizalmi kül
döttek testületé" érvényesíti, egyeseket tovább adhat a 

Vállalati Szakszervezeti Bizottságnak, illetve tovább decent
ralizálhatja az üzemi szakszervezeti bizottságnak, az üze
mi főbizalmi, ill. bizalmi testületnek, bizalmiaknak.

A képvisieti demokrácia működésének fontos feltétele, 

hogy a nazdaságveztés decentralizált szintjein megölelő szak-
szervezeti nartnere legyen, hasonlóan decentralizált jogkör
rel, hogv a képviseleti - szakszervezeti - jogok érvényesít
hetők legyenek.

szabályozása:

Az üzemi ierrokrácia két területe a közvetlen és a kép— 

visleti demokrácia közül egyik sem oldj*-? meg a társadalom ég 

a munkásság előtt álló feladatokat - ' ■>»ttrre szükség van.
Az egyik jó működése feltétele a másiknak. Az előbbi kere
tében egyre szélesebb munkásrétegek saját érdekük védelmében 

tanulnak meg törődni a vállalat ügyeivel, ’hapsztalatokat sze
rezhetnek, hogy közülük vi képviseli közös érdekeiket, a leg
következetesebben, és bízhatják meg ezeket a dolgozókat az
zal, hogy őket a képviseleti demokrácia keretei között a 

vállalatok vezetésében képviseljék.
A másik oldalról a képviseleti demokrácia keretében is-
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merhetik meg kellően a vállalat tényleges helyzetét. így 

tudják a munkásérdekeket a vállalati érdekek egészébe bele
helyezni.

Az üzemi demokrácia tényleges működésének előfeltétele 

a munkások kialakult "tulajdonosi tudata".
erőteljes kibontakozáshoz szélesíteni kell annak jogi 

kereteit is. Általában azt szokás mondani, az üzemi demok
rácia keretei adottak. Kétségtelen, hogy még a lehetőségek 

sincsenek mind kihasználva, de ez korántsem azt jelenti, 

hogy a keretek valóban raegfeleoek lennének. A korábbi té
teles jogi szabályozás szerint ugyanis az élet- és munka
körülmények, azaz a munkásokat legközvetlenebbül érintő 

kérdésekben a képviseleti demokrácia illetékes, a munkások 

pedig demokratikus jogaikat közvetlenül a vezetéfbon való 

általános részvéttel érvényesíthetik.
Előrelépést jelentene, ha egyértelművé válna, hogy a 

közvetlen demokráciának a munkásokhoz, üzemi életükhöz kö
zel kell kerülnie.

A munkások tényleges érdemi részvétele a vezetésben azt 

kívánja, hogy jogilag rendezett formában biztosítva legyen 

képviselőik számára az a lehetőség, hogy a gazdasági veze
téstől eltérő, külön véleményük van, a végső döntés ennek 

mérlegelésével történjen.
A jogi szabályozás bővítése azon ban önmagában nem elég, 

a rendeletekben biztosított jogok annyit érnek, amennyit 
zokből a gyakorlatban érvényesíteni lehet.

'lem elég, hogy a munkások elmondják véleményüket, arra 

az adott helyzetnek megfelelő válaszokat meg is kell kenni
ük. /'T«m elég annyival elintézni, hogy "nem lehet megvaló
sítani". /
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Igen lényeges kérdés az üzemi demokrácia keretében szü
lető javaslatok# döntések tóvábhi sore 'ínak ellenérzése, A 

munkások üzemi demokratikus jártai elválaszthatatlanok a mun- 

kásollen*rzős jogától. Д felmerül* munkásjavaslatok jegy
zőkönyvbe vétele# meghatározott időn belüli megválaszolásl 
kötelezettsége, vagy akár a vezetek beszámoltatása önmagá
ban még széles kaput hagy a ténylegesen kielégít* érdemi 
elintézés elkerülése számára.

Az űzet i dgffg*;£éci«, fórumai - tntézménvrendagere:

A gazdasági vezetésnek biztosítania kell az üzemi demok
rácia számára a működési feltételeket. /Pl.: tanácskozások 

jő előkészítése# szükséges információk megadása, utazási- 

-dologi feltételek, stb./
A demokratikus gazda?'gi vezetés a feltételek megterem

tésével lényegében csak hozzájárul az üzemi demokrácia mű
ködéséhez# érdemben nem működteti azt, az üzemi demokráciát 
a munkások csak maguk működtetik a meghatározott szervezeti 
kereteken belül# intézményrendszerükben.

Az üzemi demokrácia iránti igény széles körű, a fejlesz
tési törekvések szerteágazók.

A dolgozók elsősorban я mindennapi életükkel összefüggő# 

munkahelyi <*з vállalati szintű ismereteket igényeinek, jól 
lehet szükségük lenne a fő gazdasági összefüggések én a 

döntések következményeinek átfogó ismeretére is. Kifogásol
ják a dolgozók, hogy a tanácskozásokon elsősorban csak olyant 
kérdésekről szólnak a vezetők# amelyekben már megszületett 
a döntés. Sok helyen merevnek tartják a termelést tanácsko
zások negyedéves rendszerit# -egvedévenkénti időzítését, ügy 

vélik# hasznosabb volna az időpontokat rugalmasabban megál
lapítani.
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gőzök roennyire érzik sajátjuknak az általuk végzett munkát, 
mennyire érzik magukat "beavatva" munkájuk előkészítésébe. 

Ehhez a munkásoknak nemcsak véleménynyilvánítási lehetősé
get kell adni, hanem érdekeltté kell okét tenni - erkölcsi
leg- és anyagilag - munkájuk végzésében, sőt azontúl az üze- 

mi üg/ek intézésében is. A döntésekben való részvétel lehe
tősége már önmagában is ösztönző.

A^szocialiota^’oriqf !
A szocialista briorádmozgalonaban különleges jelentősége 

van az üzemi demokrácia kibontakozásé szempontjából, hiszen 

a mozgalom az üzemi kollektívák ös3zekovácsolódásának alán
ja.

A szocialista brigádok gazdasági tevékenysége saarteága- 

zó, ezen belül segítik a vállalati gazdálkodást ез a tömegoo- 

litikai munkát. Tevékenységükben vannak még problémák, min
denekelőtt a gazdasági természetű vállalásokat kell konstruk
tivabbá tenni. Az a cél, hogv kialakuljon a gazdasági válla
lások olyan rendszere, amelyben a gazdasági vezető nemcsak 

tudomásul veszi a felajánlásokat, hanem tevékenyen részt vesz 

kialakításukban. A brigádokat nem szabad magukra haryni a 

vállalátok kijelölésében.
A végrehajtás értékelése is érintkezik az üzeni demok

ráciával. ’lem helyes, ha a.z értékelés ciklikusan /negyedév, 
félév, vagy évenként/ történik, mert formálissá válhat. Ehe
lyett ki kell alakítani a folyamatos értékelés rugalmas rend
szerét, formáit. 5 módszer előnye az is, hogy a menetközben 

elvégzett értékelések megfelelő alapot tere. ttsenek a félévi, 

vaqy évi értékeléshez.
Különösen aktiv a szocialista brigádmozgalora társadalmi- 

-politikai tevékenysége, érthető tehát, hogy a szocialista
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brigádok vezetőit fokozottan bevonják a lényeges üzemi dön
tések meghozatalába. Ennek szervezeti keretei eltérjek, de 

ez természetes, hiszen az üzemek dolgozóinak száma, szerve
zeti felénitése, technikai fejlettsége is eltérf.

Az üzemi demokrácia fórumainak általános jellemzése u- 

tán az intézményrendszert konkrétan a jelenlegi munkahelyi 
eyakorlatom alapján értékelem, és mutatom be.

Az OKOT területén a vállalati vezetek általában szüksé
gesnek tartják az üzemi demokrácia fejlesztését, Kibontako
zását jelentbe mértékben növelte a Kollektiv Szerződések vi
tájánál kialakult gyakorlat, A vállalatok általában keresik 

a megfelelő formákat a demokratikus fórumok tartalmasabb mű
ködésinek uj módszereire. A dolgozók, valamint tröszti szin
ten az alsóbb szintű vezetők bevonása a vezetési munkába, a 

döntések előkészítésébe és végrehajtásába, még elmarad a kö
vete lményektői.

Az üzemi demokrácia a demokratikus vezetési szemlélet függ
vényében akkor érvényesülhet eredményesen, ha intézményes 

és rendszerbe fonlalt. A fórumok működésének hatékonysága 

az előkészítéstől, a téma megválasztásától, az összetétel
től füge, valamint a közérthető» információs átadás módjától, 

a fórumok döntési, véleményezési, javaslattételi hatásköré- 

nem szabályozásától, E kérdés vállalatunknál intézményesen 

í^egoldódott,
A vállalatoknál kialakult demokratikus fórumok közvet

len és képviseleti formában működnek, A fórumok száma, sokré
tűsége azonban nem biztosíték a szakszerűség és a demokrati
kus vezetés érvényesülésére.

A z,üzemi ciemoK rác! a Intéz mén у re nö s zero l> azt CÜi-T-é*9 _ NíKFV-n
belül:

*
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Tekintettel arra, hogy az NKFV üzemi demokrácia intéz
mény rendszere az OKGT irányelvei alapján épültek fel# az in
tézményrendszerek lényegében megegyeznek•

Kö zve t len _ f órшзок j
- termelési tanácskozás
- munkásgyülés
- munkaértekezlet.
- fiatal műszakiak-kőzgazdászok tanácskozása /FMKT/
- szocialista brioádértekezlet
- ujitók tanácskozása
- fiatal pályakezdők tanácskozása
- nők fóruma 

Közvetett fórumoks

Igazgató /vezértoazgatói, vállalatvezetői/ tanács 

Műszaki-gazdasági konferenciák /vállalati, üzemi/
5zoc.brinádvozetői tanácskozás 

Ifjúsági Parlament
Szakszervezeti bizalmiak tanácskozása 

Vállalati /tröszti/ nagvaktiva értekezlet 

Qemokrafcikns ^ j ránvl tá~i i rendszer kialakítana?

A demokratikus irányítási rendszer szűk ségess 6 ne# hogy 

minden döntési 3zintnek meg legyen a demokratikus fóruma. E- 

zek r FOrumok az eltelt időszak alatt kialakultak ugyan# de 

az utóbbi években bekövetkezett szervezeti és egyéb változá
sokat a "Működési és Szervezeti Szabályzatok"-ban is át kell 
vezetni# azaz folyamatosán korszerűsíteni kell.
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IV. A VÁLLALATI SgERVEZFT £Г DífoTÉS VALAMIÉIT AZ üfFMl ЭГУОК-
meIA IITPÉaiMÉNYRIflMDBZERÉNEK TOVÁBBFEJLESZTÉSE A FEJLETT
SZOCIALISTA TARSADÉLOM ÉPÍTÉSÉNEK JELEM SZAKASZÁBAN:

1. / A vállalati szerveset és dfítotés valamint azmüzemi demok
rácia továbbfejlesztéséngk_glyjéglapjaiba^yezetésjhaté- 

konys-^tiSnak. emelésére„a |demokratizmus kiszélesítésével:

Az előzőekben részletes bemutatásra került a vállalati 
irányítás, döntés hatáskör és az üzemi demokrácia összefüg
gései? amelyek azok a feltételek, lehetősének, kívánalmak, 
szervezeti keretek, amelyekben a dolgozók valóban részesei 
lehetlek a szocialista vállalatok vezetésének.

Megállanitást nyert, hogy a dolgozók vállalati vezetés
be való bevonásának hatékonysága függ a gazdasági mechaniz
mustól,^ vállalati önállóságtól, a vállalati és vállalaton 

belüli önállóság helves arányától.
Megköveteli a dolgozók tudásának, kezdeiaényező készségé

nek kibontakozását, amely akkor és batékony, ha
azt a vezetőt, termelési folamatot támogatják, amelyet a 

legjobban ismernek, és az adott szinten a vezető valóban 

dönthet meghatározott kérdésekben*
A vállalaton belüli önállóság szoros kapcsolatban van a 

dolgozók vezetésbeli részvételének képviseleti formájával.
A vállalton belüli önálló elszámolás elvének megvalósítása 

erősíti az üzemi demokráciát, míg ha a vállalaton belüli 
egységek önállósága formális, és azok vezetői csak mechani
kus végrehajtói a vállalatvezetői utasításoknak, ez a körül
mény az üzemi demokráciát gyengíti.

Az elérendő cél: érvényesíteni a dolgozók bevonását a 

döntésekbe. Erre kedvező feltételt teremtett a gazdaságpo
litikánk, mert kölcsönös függést érvényesített a döntést

' v .
'
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hozók és a döntésben érintettek, tehát a vezetők és a veze
tettek között.

A dolgozók részéről annál eresebben mutatkozik az érdek
lődés a döntésekben való részvételre, minél közvetlenebbül 
érinti a meghozandó döntés munkakörülményeiket és keresetük 

alakulásét. Л döntés iránti érdekeltség természetszerűen an
nak is függvénye, hogy a vezetés hogyan informálódik a ter
melő tevékenységben szerzett tapasztalatokról, illetőleg 

mennyire rendszeres és érdemleges a dolgozók in forrnáltásaa 

saját termelőegységük eredményei és problémái felöl. A veze
tők csak akkor várhatnak el érdeklődést, segítést a dolgozók 

részéről a döntésekkel kapcsolatos problémáik iránt, ha ma
guk is kellően 0з sokoldalúan tájékoztatják a dolgozókat 

munkájuk gazdasági eredményeiről. A dolgozók a vállalati gaz
dálkodás általános helvzetéről, a vállalati eredményekről, 
az esetleges lemaradásokról és a problémák alakulásáról első
sorban nem a statisztikai adatok halmazából, hanem az önma
gukért beszélő tények feltárásából tudnak tájékozódni. A ve
zetők és a dolgozók kölcsönös tájékozódása, a közös érdekelt
ség megteremtése és tudatosítása nemcsak a döntések megala
pozottságának, hanem a tudatosabb végrehajtásnak is feltéte
le.

A dolgozók bevonása a vezetésbe közvetlenül, vagy közvet
ve /képviselőiken keresztül/ történhet. /Közvetlen, ill. köz
vetett demokratikus fórumokon./

A továbbfejlesztés szemnontjából nagyon lényeges elvi 
megállapításnak tartom:

A szocialista vállalatoknál mindenki dolgozónak tekinten
dő, függetlenül a betöltött munkakörétől, igy tehát dolgozó 

az is, akit a kialakított munkamegosztásnak és szervezeti
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felépítésnek megfelelem be kell venni a vezetésbe, de a* a 

vezető Is, akinek Igénybe kell vennie né* dolgozók véleményét 
a vezetői döntésbe*. S* azt jelenti, hogy a tröszti nagyvál
lalati szinten a művezetők, főművezetők# üzemvezetők bevo
nása a vezetésbe a dolgozók közvetlen detnokratizmusát jelen
ti függetlenül attól# hogy az 5 vezetési szintjén a saját 

dolgozójuk előtt a vezetést képviselik* Ha a saját dönté
si szintjükön alkalmazzák a közvetlen fórumokat a dolgozók
kal, ők magasabb vezetési szinteken a dolgozók és alsóbb 

szintű vezetők együttes bevonását jelentik a vezetésbe köz
vetlen formában.

A dolgozók együttes é* közvetlen bevonása в vezetésbe# 

a gazdasági, müsaaki# munkavédelmi, jóléti, bérezési elosz
tási feladatok meghatározásóban, végrehajtásában és ellenőr
zésében lehetővé teszik a sokirányú tapeztalat, elképzelés, 

javaslat általánosítását az egységes szemlélet és akarat 
kialakítását. Az alsóbb szintű vezetők bevonása 

szintű vezetésbe elősegíti a döntések hatékonyságét, a meg
valósításuk realitását, és feltételeit. Tly hódon ugyanis 

az elsődleges munkaszervezetek, műhelyek képviselői olyan 

vezetési koncepció kialakításában képesek közreműködni, 
ben érvényesül saját egységük helyesen felmért hozzájárulása 

is.

a felsőbb

iy-

h közgazdaságtudományi, 111, a szociológiai felfogás kü
lönbözik a dolgozók közvetlen bevonásának helyéről, Щ, a 

döntési szintek határaitól.?
A közgazdaságtudományi fel fogás Szerint a gazdasági cé

lok vállalati szintű meghatározása? az ötéves terv koncep
ciójának jóváhagyása, a tervek kialakítása, a képződ* ala
pok felosztása, felhasználása, a végrehajtási és vállalkozói

9/ Hóthy Lajosi Az Üzemi demokráciáról.
/Cazdasán 1979/
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döntések ellenérzése* értékelése azaz a vállalati stratégi
ai elhatározások a délgozét" érdekei szempontjából döntő kér
dések* a közvetlen demokrácia szintere. Következik ez a kis
tulajdonosi jogb61*_valarint abbéi a tényből* hogy a stra
tégiai döntések határozzák meg a dolgozó kollektívák sorsát 

jövőjét.
A vállalat számára a meghatározott célok elérése nagy- 

mérétkben attól füog, hogy a vállalati dolgozók ismerik-e* 

azonosulnak-e a célok megvalósításával.
Ä szociológia 10 szerint a dolgozó kollektívákat az Sí

ket közvetlenül érinti üzemi—aélyszintü operatív /taktikai/ 

döntésekbe kell bevonni. Szociológiai szemszögből nézve u- 

gyanis nem lehet adottságnak tekinteni в dolgozóknak a rész
vételre való készségét és hajlamosságát* nem szabad hinni, 

hogy a szocialista fejlődés, ill. az uj gazdaságirányítási 
rendszer teremtette körülményekkel az üzemi demokrácia meg
valósulása az érdekek oldaláról biztosítva van. A szocioló
giai kutatások egvértelmíjkm arra utalnak, hogy a doleozók 

ma mindenek előtt - és gvakran kizárólagosan - csak azok
nak a kérdéseknek a megvitatásába ér eldöntésébe készek* 

hajlandók bekapcsolódni az üzemben, vállalatoknál, amelyek 

közvetlenül és erősen érintik érdekeiket, mindenek előtt 

alapvető anyagi szükségleteik kielégítését. Hiába teszik va
lamiféle magasabb szemszögből a vállalati stratégiai döntés- 

hozatal vagv a gazdaságpolitika meghatározása olyan jelentő- 

sécrü üoynek, amely hosszú távon ténylegesen elhatárolja a 

dolgezók szüksécletkielégitési lehetőségét, a mindennapok 

tapsztalatai arról győzik meg az embereket, hocy boldogulá
sukat közvetlenül nem ezek az önmagukban igen jelentős* át
fogó problémák határozzák meg, hanem konkrét munkájuk, mun-

10/ üéthy Lajos« Az üzemi demokráciáról
/Gazdasán !979./
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It «feltételei*: - egyebek közt: keresetük - alakulása, AHLg 

a dolgozók /vezetők és beosztottaк/ nem kapnak lehetőséget 

arra, hogy az érdekeiket közvetenül is erőteljesen érintő 

kérdések eldöntésébe beleszóljanak, addig nem várható, hogy 

átfogóbb - vállalati vagy országos szintű - problémákban 

hallatják a szavukat,
óz üzesíi demokrácia fejlesztése ugyanakkor nem csupáo a 

dolgozók részvételi készségét» hajlandóságát - érdekeltsé
gét * illetően támaszt követelményeket» haner* пета csekély 

ismereteket, felkészültséget» Iskolázotté*got - széles érte
lemben: műveltséget is - kíván részeseitől, и* mén koránt 

sincsenek meg a felkészültségbe!i» iskolázottságbeli fel
tételei annak» hogy a stitatéoiai döntésekbe való beleszólás 

lehetősége társadalmi realitás»' válljék. Ennek tehát nem 

feltétlenül gazdasági, jogi akadályai vannak» hanem olyanok 

amelyek a társadalom egészének fejlettségével függnek ösz- 

sze.
A két felfogás alkalmazási módja a jelenlegi ipari gya

korlatban is különbözik, A szociológiai érvelés napjainkban 

igaz, a vállalati stratégiai döntésekbe a közvetett, /képvi
seleti/ demokrácia érvényesül a szakszervezeteken keresztül. 

Igaza van л közgazdaságtannak is annyiban, hocy a gazdaság
vezetés igényli a stratégiai döntőseknél a dolgozók bevoná
sát, de nem közvetlen, hknem képvisieti utón, * közvetlen 

bevonása a dolgozóknak a stratégiába jelenleg néo formális, 

semmitmondó, mert felkészültségében, ismeretanyagában, az 

átfogó gazdaságirányítási módszerekben sth, nem tudják segí
teni a vezetést, érdeklődési köröktől mesezeálló komplex# 

sokszor elvi kérdések kevés intenzitást adnak az eqvgg dol
gozódnak és ma még kevésbbó érdek 1$ rket.
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-&A идах*® qqysx» *® */ьудг&их£а*ччулсд дхоьел*£ ивя$х®ЗТ£ 

гв/ Bfpyui «ftiOASq иах^ладд ухвл aqqofeyqugp x* fbyqcJcqe v

9ö
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К képvfseletl tanorédáenav asonosnak ke 11 lennie a na*- 

daeént v^g,- te- z s tr uv t nr ^ j ■< па к , wart lm» láttát Mr tői, f tani a 

dolgosé* véleményének h»**nosltás át#
**A nagyobb terma I5eqy »*<??** vesatésében résátvevőknek «ír 

több elt^Jeges «»«nkaeservr.ret f e«Ty*ég*t kelt összefogniuk# 

ennek iw»nfelel6en — a at&j r?Sndio «lége*“* elhatárolt - fela
datodat saréleeebb <J***e feledésben kell eseialélntflk, ?íénr tlbb 

és w»o bonyolultabb faladat áttekintését bell a vállalat 

egégszéfc érintően tevékenykedőktő 1 elvárai, üyi 1Иn va 1 fián 

яея» lehet a képviseleti aretvaket »1nden kérdésban as bármely 

id^íponthan Inénybe vonni# de es ners is esUks-Vas, ráért a 

veget"кneк üs а !о1до*бк ví visel 2inKizhaen beit ag^Sa»
térogniub aaobat a bérdástsVot# pRclyebbon e9%,fitt-es*?v of-1-
'«gord лп к, Ív"natos v;"- j-nén b binla*Itael , f 11, • •»’<r,r le? ofc
meqelQgedni aggal# horry kigárélae az onvos kópvjлrt
ber-ísstíil történjék a dolgozók bavonAaa a vaattltbp. ft* «*• 

"vCIttwüködósbon ugvanis a tarvs**űrüaéqn*k ааязао^еп-оп érvé- 

nyee'ílnle bell. Taihetöv« beli tenni# honv лп egyes képvise
lek id'ben és belle »értőbben n«qismerkedhessenek a napi
rendre tűrendő kérdésedből; elegendő idő álljon rendelkestá— 

síikre ehbo* # homy a* * Italuk képviselt dolgosé* véleményét 
*nm*í swerheeeék# á* vélik közös véleményt alakithas«ar.aV v j, 

Csabié ennek a feltételnek an érvényesítés« biztosíthatja a 

dőlпоабк tényleges bevonásit « vezetésbe# ellenke*' esetben 

nem & kollektíva, bau«--« legfeljebb ®ovea dolgogék bevonás áréi 
van eső, Myilvénvaló# honv kollektíván belül Is eltérhetnek 

* vélemények e<tyes k^*<tée d eit* Ilyen vetek .#n a t№b«lfi 
elv alkalmsán« a késenfekv-' # és л kollektíva képviseltjé
nek ebbe* kell ieasodnia* El kell érni# hogy a aelgogób bén— 

vi*leti részvétele a vezetésben csak formaila« váljon el a

11/ Or, Behl f'ndors A dolgozók bevonása a vállalatok
л vezetésébe*

bömatdaságl-Jogl KöiyfMaáft 1957* 
fé-74 oldal
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кö2votlen részvételtől. Az ekkor érhető el, ha a kollektí
vák képviselői rendszeresen beszámolnak megbízóiknak, dolgo
zótársaiknak arról a tevékenységről# amelyet abban a minőség
ben láttak el. h gazdasági vezetők kötelesek roetereiate.nl a 

szőkéén*« feltételeket ahhoz, hogy a dolgozók képviseleti 
utón beleszóljanak a vezetésbe, mégis ennek érdekében anoz- 

palmi szerveknek is jelentősök a feladataik. Ä. kollektivek 

képviselőinek megfelelő felkészítés, © jó tapasztalatok 

SItalén©«!tásának kezdeményezése, a imagvizók véler'ryének ki
kérése a végzett tevékenységről történő beszámolás elvan fel
adatok, amelyekben nagyobb szerep jut a mozgalmi vezetőknek# 

mint a gazdasági vezetéknek.
a Szakszervezetek Országos ranács 1980. Jenáit 1451 a 

bizalml-f5!. Izalr.i rendszerre bízta a képviseleti demokráci
át. Kisebb—nagyobb termelőegységeknél a bizal‘ >bisslni 
testület a képviseleti forma a gazdaségve*tői elöntéseknél. 
Ezzel párhuzamosan több testület megszűnt, mint pl. « válla
lati szakszervezeti tanács, a rUhelybizottságok.

A képviseleti demokráciában n továbbfejlesztést jelenti 
az uj szakszervezeti forr a gyakorlati megvalésit&sa, h»té- 

kOny működtetése. * döntéshez szűk Infoi clók# össze-
ff5ge4scV biztosítása a gezdasárvesetés részéről ugyanakkor 

a képviseleti <3*hs©V rációt gva’ őrié választott tisztségvise
lők tudásának, a vezetés iránti érzékenységnek, aktivitásának# 

müveIts é géné v fokozása.
A képviseleti demokrácia javasolt továbbfejlesztési só

iéi Íjét a TV/2 pontban mutatói- be.
Az üzemi demokrácia fórumrendszerében tehát a dolgozók

nak a vállalatvezetésbe való bevonása differenciált módon 

oldható meg. Egyrészt tartalmilag kell differenciálni a Jön-

A
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tés "я vigrehajtÄ* jellege mrlnti »*«r£s*t 0 terimlée te
rületi гадаю rliaAnak - c»n • •’ ; щж д 6olgot6l bev№l »át uyy 

bell m»9olAinl# ho<?y *a SпЛоМ0tiartul ne <r£tcl ja, iu- borii - 

torsa az <%gynse*a*ly1. 'elei 9 verethet 'löatäaoiH# int-4*t:e— 

dósait r*aoho*ataIában, *s еяе1- vé«?r«haj t * -5<S b a n ,
Tartalrei l*n a öolnoasÄv vesetájba történd bnvonásónak je» 

lentöe^oét csak caFlkkenti a* a vöve tel j*én у, bogy a vé 11аla
ti «2later» minden ternolc - *■ , :.r*.voroair? 's v'll ’! * tfeileez- 

t'si kérdésben vAcs^fokon a- tca*e»tÄnafc, wtnt e~y»aereéXyi 
telelem viMt6oef( keli dönteni#« vgyunt* « dflntént гееда^в»* 

*non a vállalati «tervezet ? ím’en vezetési ?«intlén saódot 
kell adni a nssakenbero’« , tanácsadó a sor vek, valamint a« il- 

iet*ák«a dolgozó kollektiv? **Sw*ra, hogy kritikai < $zrevé
teleiket, javaslatai1 at ** !* '-^vot lenül, vagy közvetve* * a* 

illat ■ varat!! tadovtására ho???,;. Úgy anal " •• „ í® .-'et*
vállalaton Volül! kérdésekben a centit, jogával «tagát a dol- 

cozo voii^vtiv't, illetőleg rn*'"felel > kCnviseiefci asservft 

cé 1 ч *c rü f e 1 rub' «n 1.
z tlaewi 'iaírokr-áei-> letétre*:•syrnndaser''-nek tovóSb:~ ?3 lest*» 

tegében reohütáros* a vállalat! irányítás, *r v.Ualßtttpa- 

sok fe|ilánctée#. A tcettP »soroi fystéave hatSeára a»ér a* #— 

lCtSrttbw rimtnfctív!• А tt/9. pcmtbM javasolt vállelettl« 

punoknál e? tirsrej :v,r-;a*'.rácift evekorlás•-•, * édotatai v^lto*—
a 1 а г > к 1 ve к v£ 1 to я a 11 a n s á о a rae llett* 

így e »»«év v' Halatí tloun kor^rr/zatl alr«ron ioltafcg*^ 

/konszern/ eseté» elsősorban as Üzeni -ioomrácta v •'?.vetett 

/képviseleti/ fgr**áia valósai nog a konszern vezetésében a 

a«a)ia»«rvetetelc Utal# 131 ■ S*v - . oki - • ■'■■’V : *
vállalati «Hjv*égeVnel érvény®sülne-, *nal ✓eek eredi ínyeit a 

kormsem vállalatok ioaroatől lennének kötelesek érvét, yesi-

naV« * MfSÍÍlSt* elvi

j->f щщ.г kíVey Teret*.* * rotda s ágir á n v | tfi s és a vállalatok.
Kossuth Könyvkiadó 1979. J36-168 oldal*
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tent az igazgató ten lesben.
A vállalkozási ti--ппа ' 11а- 1 v'>ll nlatokn ;1 hamvon:?*nvosan 

bír némiképpen korlátozott terjedelmű egyszemélyi vezetés 

érvényesülne at? igazgat5 4 Ital, de ugyanakkor az üzemi aetne fe
rdéin intézményeit is meo kellene erősíteni. A kis ;-s közép* 

vállalatoknál általában nine«- szükség kollektiv vezetésre* 

ugyanakkor - a vállalati önállóság viszonylan nagyobb volta 

következtében - nagyobb leV tTség van a dolgozói részvétel 
kibontakozására. r'z uj tiousu, rs jonkerü vállalati tanács
ba a képviseleti demokrácia, a decentralizált vállalati 
szervezetben a közvetlen üzemi demokrácia érvényesülésének 

f6ruma.it lehetne működtetni.
Ä csökkentett ön*-» i .16'-" zu v~: 11a latnál, hetero<’V, ka te** 

górta miatt /közszolgáltató# kommunális, ellátást biztositő 

Vállalatok* egészségügyi* művelődésügyi intézményei stfo«/ 
a bels*5 anyagi érdekeltséget, az égaz'srí! belső decentrali
zálást biztosi tani kell ahhoz, hogy u«eg felelő módon működ
tetni lehessen. A különböző szervezeti ''orfiákban biztosíta
ni kell a dolgozók bevonását a vezetés1^,
2.! h tövé : faji _Inek konkrét bemutatása *»__

—VKFV szerve z«£tén£ dönt szint join ^resztül:

ht előzőekben tárgyalt továbbfejlesztósielvl alapjainak 

gyakorlati megvalósít*^át bt olajipari szervezeteken kívánom 

bemutatni.
Az üzemi demokrácia továbbfejlesztését a kétféle műkö

dési területen, /közvetlen-közvetett demokrácia/ a jelenle
gi szervezeti rendszerbe illesztem bele. Figyelembe vettem 

a jelenlegi belsőirényitősi és döntési rendszert az ipará
gén belül.

- Az 1-es ábrán az ОKöt szervezeti felépítése látható*
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mely szerint a vezérIgazgató mellett működik az Igazgató Ta
nács, valamint két szakszervezet Tröszti Bizottsága, a Bá
nyaipari Dolgozók szakszervezeti én a Vegyipari Dolgozók 

szakszervezeti Bizottsága.
A közvetlen demokrácia továbbfejlesztését abban látom, 

ha az igazgató tanácsba nemcsak a 22 tröszti vállalati i- 

gazqatőja venne részt, hanem a vállalati nagyságrendt~l füq- 

qnen 1-2 fn művezető - főművezető - üzemvezető is.Az elvi 
fejtegetéseim alapján 5k a dolgozókat képviselve, a vezetési 
hierarchiában elfoglalt helyük következtében segíteni tudeí- 

nák a trsözti vezetésnek.
Igaz ugyan, hoay Így elég nagy létszámra duzzadna fel az 

Igazgatótanács, de ezen úgy lehetne segíteni, ha bizonvos 

vállalati összevonásokat eszközölne az inar.ág vezetése. Az 

egy profilú vállalatok összevonása, jól kialakított belső 

irányítási és döntési rendszerével, biztositottan hatékonyab
ban működne. Ilyen lehetne pl. az alföldi, Budapesti és du
nántúli Gépgyárak Összevonása, javasolható a Zalai és Komá
romi Kőolajipari Vállalat /olajfinomító/ összevonása, vanу 

pl. a három Dunántúli Gázszolgáltató vállalat összevonása, 
esetleg az KKFV és Kőolajkutató Vállalat összevonása is. 

íny a 22 vállalatból 16 vállalat lenne, amely az irányítás 

a hatékonyabb, koordináltabb munkavégzés szempontjából is 

célszerű.
Mggfonto4andó esetleg, hogy nem minden vállalati igaz

gató venne részt-automatikusan- a Tanácsban, hanem csak a 

jelentősebb, az eredmény szempontjóból meghatározó, vagy 

ágazati igazgatóságonként kiválasztott igazgató.
A közvetlen demokrácia о fórumát bizonyos döntési jog

gal is fel lehetne ruházni /nemcsak tanácsadó/, amelv a de-
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mokratikus vezetés megnyilvánulását is jelenteni, az egysze
mélyi vezetés mellett.

A szervezeti ábrán látható, hojry a Trösztnek öt ágazati 
igazgatósága van, kereskedelmi, bányászati, gázipari, kőolaj- 

feldolgozási és beruházási.
Ezen igazgatóságok az ágazati tevékenységet folytató vál

lalatok irányitói, közvetlen felügyeleti szervei. Itt ala
kítják ki - a tröszti érdekeknek, lehetőségeknek megfelelj
en - az ágazati koncepciókat, a lebontott feladatok végrehaj
tási feltételei /beruházás, eszköz, létszám stb./, valamint 

a juttatások /bér, szociális stb./ elosztási arányait.
Célszerű lenne ezért az áaazati inazeatőságoknál működ

tetni egy Tnazgatótanácsot, amelynek tagjai az ágazathoz tar
tozó vállalati igazgatók, és minden vállalattól 1-3 fő mű
vezető - üzemvezető - üzeminazgató lennének. E Tanácsot ága
zati vonatkozásban ugyanolyan céllal, feladattal és hatás
körrel lehetne működtetni, mint a vwzérigazgató mellett mű
ködő Igazgatótanácsot. így tovább mélyülnének a közvetlen 

demokrácia eszközei, határai, és hatása még közvetlenebbül 
jelentkezne az ágazati vezetésben.

A közvetett demokrácia alkalmazásának jelenlegi rendsze
rét jónak tartom, a szakszervezeti szerveken keresztül. A 

tröszti szakszervezeti bizottságok /BDS7! - VDSZf összetéte
le biztosítja az egyes ágazatok képviseletét, bevonásukat a 

döntésekbe.
Itt a továbbfejlesztést jelenti, ha a már említett fő

bizalmi-bizalmi rendszert £ól működtetjük, biztosítjuk a 

szeméfcyi-tárgyi feltételeit. A szakszervezeti ezervek uj fel
építése egységes, gazdasácrvezetől partneritása biztosított
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művezetői szinttől a tröszti vezérigazgatóig. Ezen változ
tatni jelen időszakban nem célszerű, de a rendeletekben le
irt és biztosított jogok és kötelességek gyakorlása döntő 

fontosságú.
A 2 szárú ábrán az egyik tröszti vállalat, az NKFV szer

vezeti felépítése látható. A vállalati vt«;rigazgató mellett 

a szakszervezet megjelölésén túl található, hogy vezérimaz- 

gatói értekezlet, ér műszaki-gazdasági tanács. A kett" пега 

azonos, de az utóbbi működése formális, /csak tanácsadó/
A vezérigazgatói értekezlet operativ feladatokat megha

tározó, koordináló, információkat cseréló tárgyalás a gez- 

dasági vezetők részére, amely nem az üzemi demokrácia műkö
dési területe, nem tartozik a témakörbe.

Viszont a műszaki-gazdasácri tanácsot meg kellene szűn
tetni, és helvette a közvetlen demokrácia fórumaként létre
hozni a Vállalati Vezérigazgatói Tanácsot, amelyet bizonyos 

vállalati kérdésekben döntési joggal is felruházni. /Ilyan 

kérdések pl. beruházási-fejlesztési, eszközátceoportositás, 

szervezeti, munka és Üzemszervezési stb./
Tagjai a vállalati főosztályvezetek, a négy üzem vezető

je és az üzemed nagyságrendjétől függően 1-3 fő laűvezetŐ - 

-üzemi részlegvezet" - üzemegysómvezetó. íny vállalati szin
ten megvalósulhatnának azok az elvek, amelyeket már az elő
zőekben a közvetlen demokrácia érvényesülésével kapcsolat? 

ban kifejtettem.
A közvetett /képviseleti/ demokreiában/ kialakított vál

lalti szaksaervezeti szervek jól működnek, változásra nincs 

szükség. Ismételten hangsúlyozom a jog- ás kötelesség, ha
táskör biztosításénak feltételeit, mint a jó funkcionálás 

alapját.

I
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-A3 számú ábrán az 4KFV Szegedi '?zsn4n9v szervezeti
felépítése látható. A közvetlen dmcokrácia fórumaként létre 

hozandónak javasló» - az>i jelenleg nincs - egy ilzetnlerazqató- 

tanácsot. Feladata ar adott hatáskörben és döntési szinten
a tröszti és vállalati igazgatótanáccsal azonos. Tanjal az 

dzeregynéovezet',rke0zt«tlyvezet~k, és üzemegységenként - a 

nagyságuktól fügédén - 3-4 f4* szocialista hrigádvezet'y cső- 

nortvszet", illetve szakmunkás. Fzen ez üzewl szinten már 

a munkások közvetlen részvétele célszerű, rert az adott mun
kahelyen lévő eszközök, feltételek, munkahelyi lóg’* «r isme
retével segítik a vezetést.

Fzen a szinten i'v'r dCfe társi hatáskörök közvetlenül c- 

riat14 a terhelésben résztvevőket, akár hosszabb távú /éves/ 
akár operativ /naM/ dönt é mV г*1 van szó. f téren ~k a 

helv'zet részletes Ismer "i, g a döntésekbe való bevonásul- 

nencsav segitsérr, лз részvétei, haneio biztosítók a pc; ládátok 

elvégzésének a mozgóéitánára is.
Természetes e tanácsot is - adott hatáskörön belül - dön

tést lógnál kell felruházni, informáltságát, jo« és köteles
sé« rendszerét biztosítani kell.

M közvetett /képvisel*»*- i / ^«?nkr-k1 a énen ч szinten Sn meg
oldott, a f^bí sálrl -v lzalr-d rendszerrel. Partner? nz -ize.-

4

Igazgatónak a főbizalmi-bizalmi testület, illetve annak vég
rehajtó szerve a é tanú Özem! Szakszervezeti lizottsóg. Fzen
szervek a gazdasági feladatok mellett, az órdgVknpvlselett, 
ct eovób mozgalmi - я z»v me «"vezeti 
iák.

feladatokat is ellát-

Tnv látom egység*? en*megvalósíthatónak a gyakorlatlan, 

a költfnböz~ vezetési szinte’-*n - Tröszt, vállalat, nz?m - 

az flzeml domoVrícIa *6rurainak továbbfejlesztésit a* elvi
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fejtegetéseimben leirt célok, és feladatok roeqvalósi tására. 

g* segítené elS a gazdasánpolitikai feladataink megoldását, 
a dolgozóink, az adott szintű vezetők bevonását a döntések
be, a feladatok végrehajtásába, a Fejlett szocialista társa
dalmunk építésébe.

\ »Ííí,
%

Ű
rr
II %
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ÖSSZEFOGLALÁS - KÖVETKEZTETÉSEK:
A disszertációban leírtak egyértelműen bizonyítják, egy

részt hogy milyen szoros összefüggés van a vállalat bels^ 

irányítási és döntési rendszere, valamint az özem! demokrá
cia hatékony működtetése között, másrészt maghatározó az ál
lam Ó3 vállalatok közötti kapcsolat, az állam irányítási 
eszközrendszere és típusa, ugyanakkor kimondható az is, hogy 

a vállalati belső irányítás elemei eszközök a gazda3ágr>oll- 

tikai célok megvalósítása érdekében. Ebben a rendszerben a 

helyesen kialakított döntés mechanizmus kiemelkedő jelentő
ségű a szocialsita in ^vállalatoknál.

Ha az üzemi demokrácia fejlesztésének oldaláról nézzük 

& kérdést nagyon згогоз összefüggés állapítható meg a vál
lalat típusok és belső szervezeti rendszerének korszerűsíté
se, valamint a dolgozók vezetésbe történő bevonása között. 

Egyértelműnek látszik az is, hogy az üzemi demokrácia maga
sabb fckárólaazonban csak abban az esetben lehet szó, ha az 

állami vállalatoknak kizárólagos jogai vannak, önállósága 

bizonyos mértékig jogilag biztosított és a központi gazda
ságirányítás szabályzó tevékenysége vele szemben viszonylag 

'llandó. Ezt az államnak - országgyűlés, Hinisztertanáes - 

kell biztosítani, törvényhozó, gazdaságszabályzó tevékeny
ségével. /Vállalati Törvény, Polgári Törvénykönyv, rendele
tek stb./

Megáilapítható tehát e szoros összefüggésben, hogy a 

vállalati önállóság szerint az üzemi demokrácia jogi formá
inak is különbözniük kell az egyes vállalati típusoknál,

А к öve tk e zt e té s lehet az is, hogy az irányítási rendszer 

továbbfejlesztésének - a gazdaságpolitikai célok megvalósí
tásának érdekében - fejleszteni kell a vállalat típusokat,
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a vállalti bels^ irányítási, döntési rendszert 1«? a? ehhez 

mindenkor 1 rázod б üzemi demokrácia férumalt. F téren vagyis 

a vállalati döntésrenász^r és аж üzemi demokrácia fejleszté
sében az elmúlt 10 évben sokat tettünk. 6 dolgozók bevont** 

a vezetésbe azonban állandó elvi, és gyakorlati folyamat» 
amelyet fejleszteni» finomítani kell, * rraddasácnolitikai 
feladatok változáséhoz keresni kall a lewjobb formákat, a 

minél jobb szervezetrendszert a vezetés hatékonyságának e- 

l$*e . •: 'rí, dolgoz köz tulajdonosi joo-án, és érdekelted—
óén keresztül.

Л társadalmi-gazdas.ír! előrehaladásunk egyik lényeges fel
tétele az üzemi demokrácia fejlesztése, г.-л ly a vállalati bel
ső irányítási viszonyok fontos eleme.

A fejlesztést és korszerűsítést csak együttesen, koor
dináltan lehet végrehajtani. Az alapot szocialista rendsze
rűnk következetes gazőasárnolitiká ja, népünk nemzeti eqvsége, 
politikai érettség© határozza meg. Ennek alánján kell fej
lődnie szocialista államink gazdaságirányitó Vevékenyeé- 

c-án«k az inarl nagyvé 11 alatok felé. Itt elsősorban a köz
gazdaság! szabályzókra, a nemzetközi kapcsolatok megterem
tésére, a korszerű ikarvezetésre, általában a már leirt ál
laírd funkciókra rrondolok.

A vállalati hatékony, eredménye* gazdálkodós ^termelés/ 

egységét adja, a vállalati típusok, szervezetek korszerűsíté
se, azok belső irányításának fejlesztése, szoros Összefüggés
ben az üzemi, ill. munkahelyi demokrácia fejlesztésével. 

Fejlődésünknek együttesen kell ahaldnia gazdaságunk gyara
podásával, annak küls^-b^lsö feltételerendszerének *iegaiapo- 

zottsánával. Az együttes fejlődés mind a négy vonalon fSllam- 

irávyitáa, vállalati szervezet belsfiránvitás, üzemi dewok-



•5i©U

|цц*ло} .*ипшхврв*Д|4 ехьхХРТЭОге 44»TföJ X4ueT*£
l^uoiv* ьо^ац. zg 'insiQjgd - x *л 9 ey д а гргхuu»q - х®л9В!.Г4!лт44«
эдахааал &$ 49200x0** a #»S9*Tmi®4Xa -t&uruexí, ^аергаЬ х®4Т4Т1оо 

ыгшахт®jooze 9 *&афр*г^оaqu sjz^q х^аАив-ххагьцш a w»f*em 

-I»4ie Чаиив s£ AAjütopn^ q 'дехдо^а/Ъ 4«*x§wX® zv «гь
•адшош^гь 4Uv>x»f де^^зхо^гьхзьош 

лх>аи 4аихпд9^га°Ч - ТЕЧТфи «Au^wf оуьв»рх®4 а - т®4ахБвла£ 
* XPS94Tdaxi^b«h4 4 jax*> Д<, тоу^дагввхр v. гаццо «i{

ид-н4Мрда»ьриэд a^exivTOOze а х^догврдш 4 (агздгеэ в|о^лнош 

-ар тшажр а» 4д94|лиудх Т*в1»ХХ*л ® '»£4хАи^лхдв<Ц га Ч®иР2Т 

4 4 ц Ab а”х ё*л у й § fű X f 'а* HUnb^eepaebd^U А&ОЦ 4ueqq* ao*XL
•эцэиивл&э*

494^4 1«1*4§4Х«#Д®1Б! вУ4гв»Х £е^счЧ*л04 г 44®44ора >ioóuozs 

-Хл Х“1®Р»**Д»4 av fcop£axn4 440и»хо ia>4X4TTod ©эь^эчргв гац 

-S' *. д L-a.suaaiexuu®^ лихрго^хо,. 4 • я 4I9AQW j^upd^u •»%*
-Х*9Ч ХЧ*ав1И-|6*Аи» xb&sspzttSdfU е «лр04г«ги*хаЧ1® *Ти5?4Р39Т®л 

-и«эш X д'уауэла» 6и4 х 4 4ÖIajр *«1*39420 «>x£ö* в 443us=»pcx £*i «
*Uwqyb94Xdy »иохареьД94 в4^хХ®Тооаь 44S>Xf*i e Х^-г^х^Дв ef4|89b 

-zoöí '4«at$x«)4fqu»iie>itap:i9 4 4® 40*^44X1*^04 ® ТТ&ЯЮ*в&ЧТ4 /аго^д

6G



I
1. ábra

Tröszt Kazpcnt

Szakszervezeti 
Tonác s Port[

'BDSZ VDSZ
SzakszervezetTroszttuzottság 1 ' Uezer igazgató

Igazgatótanács —

1
[Gazdaság

R t reze'igazgató— 
i neiyettes

!Mííx> vem- 
I 2 ^igazgató h j _

УЖрр] 0sr]-| __ [Kőokaéetíokaatá- 
23 is igazgatósag l
1 'Beruházás. ___^

24 igazgatóság21 ^azgjroíag
Gczpar:
Igazgatóság

[Kereskedelmi 
12 \ igazgatóság 22

J
—jjQ?í FőtanácaJák gFágeotógjs -»

ISre-vea» es \ I lS?emty*rt
—■|ДЗ AdattetíoQazGr- — 7 JQ \esOxtat os. l—

| sí Titkárság j Főosz'oiy___ j
\к2оЬ1еШдяп 

231.!, Főosztály ' gS3~'Bztonsagtech- 
2011 nka> Fao&tdy J"

' 'Energatet^e-, 
~~Y*i iletIFőosztály •

! 1 Gazipon
221 \Fáosztaiy —

'BenJxazas\ Geokögio
\211 Főosztály

V~ \Féra^yi és 1

S_«Lr
]Miiszak,

pass rSzervezési
Főosztály

Geofizika 
rlz Főosztály

! 'Beruházás 
2*2 Főosztály

*tor

HK*T-! JSzárvtásteUn-
132 laChálbOszt.

\Beiker és Keresi 
122Т«Шпра.Г— 

[kai Főosztály

Termelési I 
"* Fiosttóly \ äÜHKui kereskedett.

123 rry Főosztály
iVá/lakrtfeijgye-
UetiOndbOsztК

Nemzet ken 
05 Főosztály

[Jog/ OnoMó
—‘ЮГавм,

MnarS^nhKhanтш*Okupari Fóraioi - 
kazoés Tervező f— 
Vállalat

Délalföldi
Gazszolgóltatc
Vállalat

Geofizikai Kjbtó 
VŐK#

Data/ KáobjipOH 
Vállalat

APOR’Asváryobj- 
tcrgalm VÓDdat

mvezetőé.Dét±nántúh
Gázszolgá/tato
Vállalat
Északdjiánhjli
Gázszolgáltató
Vólakar

Gaz- és OtajsznBHo 
Válókat

Komáromi Kőolaj
ipari Vákalat

Kőolajkutató 
Vá Hókat Vállalat
Nogyalfoid; Kcokaj-t 
és Földgáz termeti 

Vasakat

Alföldi Kóokajipcn 
Gépgyár

Zokai Kóobjipcn 
Vállalat

Kazépdnantúh
Garszolgóltató
Válókat

Kaokaj és földgáz- 
úaryaszah Vakokat

Tisza Kőolajipari 
Vállalat

Budapesti Крока/- 
ipcri GépgyárORSZÁGOS KŐOLAJ ÉS 

GÁZIPARI TRÖSZT 

Szervezeti ábra 

Érvényes Л980január 1.

Tszmtub
Gazszolgáltató
Vállalat

DuranM Kóobj ■ 
ipari Gep&ar

PROMETHEUS
Tuzetestechnika
Vállalót

Szénsavtermelő
Vállalat

OKOT Anyaggazdál
kodási IrodaГ OKGT Számítás ■ 
technikai Üzem J



2.SZ. melléklet
Szakszervezet Központ . •

Pártbizottság 
KISZ Bizottság

Vezérigazgatói ért. Vezérigazgató1.
Müsz.-Gazd.Tanács

3. Gazdasági Vezériqazqatóhelyettes]2. Műszaki Vezérigazgatóhelyettes

31 Pénzügyi és Számviteli Főo.2 1 Termelési Főosztály 25 Beruházási Főosztályloc Titkárság
31] Pénzügyi Osztály251 Olaj létesítményi Oszt.21] Olaj termelési Osztály11 Igazgatási önálló Osztály 311] Pénzügyi Csoport211! Értékes.és Elsz.Cs. 2511 Előkészítő Csop,Igazgatási, Nemzetk. és

Faiékoztatasi Csop.111
212 311: Likvidációs Csop.Gáztermelési Osztály 2öl2| Megvalósító Csop.HgSzövegf eldolgozó Csop.

3111 Folyószámla Csop,2121 Gázelszámoló Csop. Gázlétesitményi Oszt.252
ülgykez. és Irattári Csop,113

2521 Előkészítő Csop. 312 Számviteli Osztály2122 Gázértékesítési Cs,Rendészeti Vezető és PV, 
Förzsparancsnok114

2522 Megvalósító Csop. 3121 Főkönyvi Könyv.Cs.2123 Váll.Diszp.Szóig,
12 Szem, és Okt.O. Osztály 253 Kiszolgálólétesitm.Oszt 3121 Utókaik. Csoport213 Vegyész.és Körny,Véd.0,

121 Oktatási Csoport Bérszámf.és SZTK.Cs.312]2531 Előkészítő Csop,214 Geodéziai ás Bányám.0.
313 Analitikai Osztály214] Geodéziai Terv.Cs. Megvalósító Csop.253213 Szervezési önálló Osztály

313] Állóé.Nyilvánt.Cs.Gépbeszerzési Csop.215 Vezető Kártalanító 2533L31 Szervezési Csoport
254 Szerkesztési-Tervezési 0L32 Váll.Munkavers.Titkár Müveléstechnológiai Főoszt.22 Üzemgazdasági Főosztály32 \2541 Gépészeti Csoport133 Vállalati "DH" Titkár 221 Olajmüvelési Osztály 321 Terv és Stat.Osztály

Villamos Ép,Csop.2542 32: Közgazdasági Osztály222 Gázlemüvelési Osztály14 Jogi önálló Osztály
2543 Műszerész Csop.

Anyaggazdálkodási 0.Osztály23 Földtani Főosztály15 Ellenőrzési önálló Osztály 330rg.és Kaik.Csop.2544
Kutlétesitési Osztály231 331 Anyag és Készletg.Cs,255 Elszámolási Osztály
23Б Rétegvizsgálati Cs. 332 Kódcsoport

Felszini Technológiai Főo.262312 Tervezési Csoport Munkaügyi és Szoc.pol.Főo.34261 Olaj- ás Gáztechn.Oszt,232 Rezervoárgeológiai 0. 341 Szociálpolitikai Oszt.Műszaki- Feji,Oszt.2622321 Ásványvagy.Gazd.Cs. 342 Vállalati Munkaügyi 0.Energiagazd.Oszt,263
24 Üzemfenntartási Főosztály 342 Közp.Munkaü.és Szoc.Cs.Müsz-Gazd.Tanácsadók264

241 Gépészeti és Szerelési C 34^ Normairoda
Naqyalfóldi Kőolaj- és Földqáztermelő 27 Munkavédelmi 0.Osztály2411 Gépészeti Csoport 34£ Gondnokság

27l| Munkavédelmi CsoportVállalat Szervezeti Ábrája 2412 Oármü Csoport Adatfeld.és Számítást.Főo.Ft 35
2413 Szerelési Csoport Szegedi Üzem Műszaki Rendszerez.0.351
Villamos Osztály242

Gazdasági Rendszersz.O.352Orosházi Üzem2421 Erősáramú CsoportPápa Aladár 
vezérigazgató Rendszerüzemeltetési 0.3532422 Gyengeáramú Csoport Hajdúszoboszlói Üzem Műszaki Csoport354

243 Műszerautomatika Oszt. Egri Özem Szállítási önálló OsztályÁllóeszközgazd.Oszt,Érvényes: 198o.julius l-től 244
361 Forgalmi Csoport2441] Gépgazdálkodási Cs.
362 Műszaki Csoport

37 Nyomda
371 Szedő Csoport



tíze aligazgató1

3 Adminieztrativ Vezető

Üzemi Főmérnök2Titkárságloo

Igazgatási és Nem
zetközi Csoport— 11

Pénzügyi és Szám
viteli OsztályRendészeti

Vezető Épitési üe. - 31üzemfenntartási üe.22 Gáztermelési üe. 24 25 Szállítási üe.21 Olajtermelési üe. 23111
Ügyviteli Kal
kulációs és 
БК. Csoport

Felszini Tech
nológiai Fej
lesztési Csőd.

Felszini Tech
nológiai Fej
lesztési Csop.

Szállítás-
rendezők

. Műszaki és Ügy- 
2301 viteli Csoport 25ol Leiró24ol 31ol22ol21olF7. Vezető112

Pénzügyi és
Számviteli

Csoport
ügyviteli
Csoport

Radiológiai
Csoport

Diszpécser
Szolgálat

Diszpécser
Szolgálat 231 Gépészeti Részleg 25o224o2 31122 o2Ügykezelés 2Ю2113

Előkészítő
Műhely

Szerviz
Csoport

Bérelszámoló é3 
SzTK. Csoport

Ügyviteli
Csoport

Ügyviteli
Csoport

Forgácsoló és 
Lakatos Műhely21o3 22 o3 2311 25o3 3122403

Személyzeti és Okta
tási Lsoport Gépjármű ésAg-

regator Javitó 
Líühely

12 Kivitelezési
Részleg

Vagyonnyilvántar
tás! Csoport

Közúti Szállítási 
Részleg

Gáztermelési
Részleg

I. Termelési 
Részleg 241 З1З2312 - 251221211

Olajtermelési
Gépjavító

Műhely
Algyői Ter

melési Terület
Közúti Szállitó 

Csoport
I. Termelési 

Terület
2211au 2313 I. Csőszerelő 25II2411Üzem és Munkaszerve

zési Csoport“ 13 Anyag -=з Raktárgaz
dálkodás! Osztály- 52Külső Mezők

Termelési
Terület

Gáztermelés!II. Termelési 
Terület

Nehézgépes
Csoport*2112 Géojavitó

Műhely
II, Csőszerelő2212 25122314 2412

131 Munkaverseny
Anyaggazdálkodási

Csoport321Karbantartó
Részleg

I. Gázfeldolgozó 
Részleg - 252 Vasúti Szállítás242222 - 232 Műszerész Részleg2113 III. Termelési 

Terület132 DH.
Kőműves és Szak
ipari Karban
tartó Csoport

322 RaktarMűszerész Kar- 
bant°rtó Műhely

II. Termelési 
Részleg 2221- 212 I. Gazollntelep 2321 2421

Üzemviteli 
Rak tarOlajtermelési 

Karbantartó 
Mühe ly

— >7 Beruházási Osztály 3221Műszerész üzem
viteli Műhely

I. Hűtőkomp
resszor Telep

I. Termelési 
Terület

Jogi Ügyek14 24222121 2222 2322
Allóeszkö ?. 

Raktár
-.■-szaki

Adminisztráció
Gáztermelési 
Karbantartó 

LSihe ly
Villamos és Ener- 

- 233 S*3 Szolgáltató
Rész le g / Föen erg/

32222?olII. Gázfeldolgozó 
Részleg

II. Termelési 
Terület

141 Kárrendezés 24232122 - 223
Vezetéképitő

Csoport
Beruházási

Raktár3223271Energia
Szolgáltatás

Rétegtechnoló
giai Részleg- 213 2231 II. Gazolin telep 2331üzemi Számítástech

nikai Központ15 Technológiai
Csoport272Műszaki Csoport26I. Technológiai 

Terület
Villamos Kar
bantartó MLiuely

II. Hűtőkomp
resszor Telep üzemgazdasági

Csoport
2131 2232 23З23 z ám it ás te c hr lka i 

Rendszerüzemel- 33UJitási és Szab
vány Ügyek

Villamos és Mű
szerész Csoport:

151 Nyomásfokozó
Kompresszor

Telep

273261Csoport II, Technológiai 
Terület

Villamos
Üzemvitel2132 2233 2333Számítást e chnika i 

Karbantartó 
Csoport

152 Általános Szak- 
*- 234 ipari Karoan- 

tartó Műhely

Műszaki Könyvtár262Gáztermék
Forgalmazás

Olaj és Vizelő- 
készitő Részleg- 214 224 Мипкзvédelmi 

Csoport
Gépkönyvelési és 

Adatrögzítő 
Ceoport

28153
Főgyűjtő
Lefejtő2141

Munkaügyi Szociál
politikai Osztály

Rétegviz
Előkészítő

Minőségellenőrző
Laboratórium

16 2142 ---- 29mglaleOldi kőolaj is eöldgázterhblö vállalat
SZEGEDI UZELIBBányamérő 

Szolgálat
Munkaügyi
Csoport161 L 215 SZERVEZETT ÁBRÁJA ЫЕО Csoport291

Szociálpolitikai
Csoport Érvényes: 198o. szeptember 1-től Üzemviteli El

lenőr zőCsoport
162 292

Г1621 Orvosi Szolgálat

Gondnokság163 Pápa Aladár 
vezérigazgató

.

-Мй, Ж■ví



Felhasznált irodalomjegyzék:
Bán Jánosi Mindennapi demokratizmus /Kossuth Könyvkiadó 1976/ 
Dr. Beckl Sándor: A dolgozók bevonása a vállalatok vezetésé

be /Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 1967/ 
Búza Márton: Az üzemi deno’-rácia fejlesztésének kérdései 

/Kossuth Könyvkiadó 1976/
Devics JOzsef: Az üzemi demokrácia az iparban /Pártélet l.sz.

1976/
Dunajszki András - Horváth György - Nyikos László: Informá

ció, tervezés és döntés a vállalati gyakorlat
ban /Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 1970/

Héthy £8jós: Az üzemi demokráciáról /Gazdag 197«/
Horváth László: Partici^áció, üzemi demokrácia /Közgazdasági

azamle XXII. évfolyam 4.sz. 1975/
Dr. Jandek Géza: A vállalatvezetés - irányítás és az üzemi de

mokrácia /Kézirat 1978/
Jenei György: Az üzemi demokrácia, szemléleti kérdés is 

/Társadalmi Szemle XXIX. évf.7. 1974/
Kalocsai Tibor: Részvétel a vállalati tervezésben /Munka. 1974.

5 . s z . /
Kérpéti Tamás: üzemi demokrácia az iparban /8ЯЕК1 1975/

jajladárnéi§ Közvetlen és képviseleti demokrácia - érdekek 

/Társadalmi szemle XXIX. évf. lo.l974./
Mód Aladárné: Gazdaságirányítás és üzemi demokrácia. /Gazda

ság 1979 III.sz./
Nagy László: Munkajog és üzemi demokrácia /Munkaügyi Minisz

térium kiadványa 1977/
Kozgonyi. Tamás: Az ipar#áHalatok vezetési struktúrába és az

üzemi demokrácia /Országos Vezetőképző Köz
pont jegyzetei 1971/

Mód



2

9nacz Norbert - Ajtony Mátyás* Az üzem és munkaszervezés a vál
lalati demokrácia és a belső érdekeltségi 
rendszer összefüggései /Munkaügyi szer-le 1974. 
7. sz /

Sárköz* Tamás: A gazdaságirányítás és a vállalatok /Kossuth
Könyvkiadó 1979/

Sérköry Tamáss A vállalati szervezeti formák kérdéséről
/Vezetéstudomány KI. évf.11.19.90/

Tardos Márton* Vállalati önállóság és központi irányítás
Közgazdasági szemle XXII. évf.7-9 1975/

Dr. Varga Sándor* Inarvá11alatok belső irányítási rendszere
/Kossuth Könykiadó 1979/

Cltner Andor: Az üzemi demokrácia kapcsolata a társadalmi 
tulajdonnal a vállalat szervezetével, a kol
lektiv jogviszonyokkal és szakszervezetek bel
ső viszonyaival /Gazdasárr és Jootudomány 

1974 3-4 sz./
A szocializmus politikai gazdaságtana /Tankönyv//Kossuth Könyv
kiadó 1973
Az üzemi-vállalati kiadványok, rendeletek szervezeti, dönté
si, ttevrendl kérdésekről, valamint az üzemi demokrácia fej
lesztéséről /1970-1909 között/
Állami vállalatokról szóló tö-vénv és végrehajtás! utasítása 

/Orszácoyülést Iroda kiadványa 1977/




