
HűszmlIIiáric forint 
a szövetkezeti ipar termetese 

Ülést tartott az OKlfsZ választmánya 

Befejeződött a parlament ülésszaka 

Pénteken a Spartacus Sport-
egyesület Szentkirályi utcai 
épületében tanácskozott az 
OKISZ választmánya. Az 
ülésen Erdős József, az 
OKISZ elnöke számolt be a 
szövetkezeti ipar ez évi mun-
kájáról, és tájékoztatta a 
résztvevőket arról, milyen 
feladatok várnak a szövet-
kezeti iparra és irányító 
szerveire az új gazdasági 
mechanizmus végrehajtásá-
ban. 

Hangsúlyozta, hogy a szö-
vetkezeti ipar ez évben is 
gyorséul fejlődött ,a terve-
zettnél nagyobb eredménye-
ket ért el, termelése előre-
láthatólag meghaladja a 20 
milliárd forintot és ez 16 
százalékkal több, mint ta-
valy volt. A belkereskede-
lemnek huszonhét százalék-
kal több árut adtak á t A 
külkereskedelem részére ké-
szített termékek értéke el-
éri a 4.3 milliárd forintot 

A kisipari szövetkezetek 
túlteljesítik a lakosság ré-
szére végzett javító, szol-
gáltató munkákra megjelölt 
tervet is. Az átlagosnál gyor-
sabb volt az előrehaladás a 
gépkocsik, a rádiók és tv-
készülékek javítóhálózatá-
nak feilesztésében. A koráb-
ban ellátatlan területeken 
háromnegyed év alatt 400 
gebines javító, szolgáltató 
egység nyílt. Ennek ellenére 
azonban néhány helyen, így 
például Fejér, Zala és Bor-
sod megyében nem fejlőd-
tek. sőt visszaestek a szol-
gáltatások. Eredményes volt 
a szövetkezeti építőipar te-
vékenysége: a tervezett öt-
ezer családi házzal szemben 
6100 családi házat adott ót. 

A szövetkezeti iparban 
dolgozók száma megközelíti 
a 280 ezret. 30 ezerrel több. 
mint egy évvel ezelőtt. A 
létszámemelkedés csaknem 
egészében vidéken jelentke-
zett. A bedolgozók összlét-
száma az év végére megha-
ladja a 73 ezret. 

A szövetkezetek saját alap-
jai egy év alatt csaknem fél-
milliárd forinttal gyarapod-
tak, s átlagosan mintegy két 

százalékkal emelkedett a 
dolgozók keresete. 

A gazdaságirányítási re-
form végrehajtásával kap-
csolatosan az OKISZ elnöke 
kifejtette, hogy az állami és 
a szövetkezeti szektor kö-
zött továbbra is maradnak 
különbségek, amelyek bizo-
nyos szövetkezeti sajátossá-
gokból adódnak. Különbség 
mutatkozik például az anya-
gi érdekeltséget meghatáro-
zó részesedési alap felhasz-
nálásában, a pénzügyi támo-
gatás rendszerében és a hi-
telrendszerben. Megváltozik 
a szövetkezetek részvétele az 
exporttevékenységben is. 
amennyiben néhány szövet-
kezet bizományosi formában 
is exportálhat, a ktsz-ek 
többsége a külkereskedelmi 
vállalatoknál saját számlás 
exporttevékenység részese 
lesz. Alapvetően megválto-
zik a tervezés rendszere 
Minden szövetkezet maga 
készíti el tervét, igazodva a 
népgazdaság legfontosabb 
célkitűzéseihez és arányai-
hoz. (MTI) 

fiz NDK 
nagykövetségének 

új székháza 
A Népstadion úton fel-

épült az NDK budapesti 
nagykövetségének új szék-
háza. Az űj épületet ma-
gyar és német építeszek ter-
vezték, a Középületépítő Vál-
lalat dolgozói építették, s dí-
szítésében, berendezéseinek 
felszerelésében ismét segí-
tettek a baráti ország épí-
tői. A kétemeletes épületben 
az utóbbi hónapokban már 
mintegy kétszáz hazai és 
külföldi szakember dolgo-
zott, hogy még az év végi? 
előtt befejezzék a munkát 
A jövő év első negyedében 
már átköltözhet új székhá-
zába az NDK nagykövet 
sége. 

fiiagyobb » g o z t « 
a g a z ü g y b e n ! 

Vidékünk közkincséből, a földgázból egyre több csa-
lád szeretne részesülni. Az indokok is természetesek: a 
csövön érkező energiát minden más tüzelőanyagnál elő-
nyösebb használni. Sajnos, Szegeden nem megy simán, a 
tapasztalatok leginkábbis 1965-, 1966- és 1967-ről is ezt 
bizonyítják. Miért Hiszen bőven van gáz, megjavult a ké-
szülék-ellátás. Az ok máshol keresendő. 

ö t év alatt szinte forradalmasodott az ország gáz-
ipara; például Szegeden az idén 30-szor annyi gázkalóriát 
használtak fel, mint 1962-ben A növekedés hatalmas mé-
retű, s ezzel a szegedi gázmű bizonyos területeken kép-
telen volt lépést tartani. Pontosabban, a gázműnek nem 
volt és nincs elég szerelője ahhoz, hogy a hozzá forduló 
megrendelőket kielégítse. „Fantasztikus" határidők alakul-
tak kl: aki 1966 végén vagy 1967 januárjában kérte ké-
szüléke bekapcsolását, örülhet annak, ha 1968 elején sorra 
kerül! 

Ez az állapot egyáltalán nem természetes. 
A DÉGAZ irodái manapság ostromlott várbástyához 

hasonlítanak, ahol gyakran a protekció „nehézfegyverét" 
is bevetik. A gázmű egyszerűen képtelen megbirkózni hat-
ványozott feladataival: az idén ÖOO-nál is több azoknak 
a száma, akik hiába írtak ajánlott levelet hiába telefonál-
tak naponta, új konvektoraik, gázkályháik ebben az év-
ben hidegen maradnak. 

A gázfelhasználás növelése egyaránt érdeke a népgaz-
daságnak, a vállalatnak, a fogyasztónak. Tehát feltétlenül 
változtatni kell a helyzeten! A példákért nem is kell kül-
földre menni. Budapesten, sőt az ország más vidéki váro-
saiban nincs a szegedihez hasonló probléma. Talán Buda-
pesten vagy Debrecenben nagyobb létszámmal dolgoznak 
az ottani gázművek? Nem. Budapesten és a vidéki nagy-
városokban évekkel ezelőtt rájöttek a nagyon egyszerű 
kézenfekvő megoldásra: a készülékek beszerelését rábízták 
a megfelelő szakértelemmel rendelkező „idegen" vállalko-
zókra. Vállalatokra, szövetkezetekre, kisiparosokra. A gáz-
mű a szerelési munkák befejezése után az ellenőrzést 
végzi. Ha a munka jó, megadja az engedelyt, azaz elvégzi 
a bekapcsolást. Például Budapesten a JAV-SZER vállalat 
évente 7—8 ezer szerelést fejez be, s így nincs esztendős 
határidő, nincs tengernyi panaszkodó az előszobákban. 

A szegedi gázmű nem ismerte fel idejében a lehető-
séget, csak nemrég, egy-két hónapja próbálkozik hasonló 
megoldásokkal. Csongrád megyében máig sem mérte fe! 
átfogóan: kikkel szereltethetné fel a gázkonvektorokat, 
kiknek engedhetné át zömében ezt a feladatot? 

Csonka Ernő, az OKGT gázfőosztályának termelési 
osztályvezetője ismeri a szegedi problémát. Elmondotta-
a megoldás Szegeden ugyanaz lehet, mint Budapesten, vagy 
az ország többi vidéki városában. Itt is segítségül kell 
hívni a szövetkezeteket, kisiparosokat és más ajánlkozó 
vállalatokat. Sokkal fokozottabban, mint ahogy nemrég 
elkezdődött. 

Matko István 

(Folytatás az 1. oldalról.) 

adódik, hogy a népgazda-
ság kiegyensúlyozott fejlő-
désének biztosítása a fo-
gyasztás és különösen a fel-
halmozás növekedési ütemé-
nek mérséklését és differen-
ciálását kívánja meg. 

Ez úton lehet elérni, hogy 
az összes belföldön jelent-
kező fizetőképes kereslet va-
lamivel lassúbb ütemben nö-
vekedjék, mint a termelő-
kapacitások kellő kihaszná-
lásával elérhető kínálat és 
ugvanakkor az export növe-
kedése is a szükséges mér-
tékű legyen. 

A terv azzal számol, hogy 
a beruházásra rendelkezésre 
álló eszközöket elsősorban 
a folyamatban levő beruhá-
zások befejezésére és folyta-
tására használják fel. Ezt a 
célt szolgálja az is, hogy a 
népgazdasági terv csak vi-
szonylag kevés számú — 
összesen 16 —, állami dön-
tési körbe tartozó új nagy-
beruházás megkezdését irá-
nyozza elő. 

A 16 beruházás többszöri 
és sokoldalú mérlegelés 
alapján úgy kerül kiválasz-
tásra, hogy a létrejövő ka-
pacitások mindenekelőtt az 
alapanvag- és félkésztermék 
szükségletek jobb kielégíté-
sét, a lakásépítkezés üte-
mének gyorsítását szolgál-
ják. 

Meggyőződésem, hogy a 
gazdaságpolitikai meggondo-
lások és a tervcélokkal ösz-
szehangolt szabályozók 
egvüttes érvényre juttatásá-
nak eredményeként fokoza-
tosan javulni fog az egész 
beruházási tevékenységünk 
hatásfoka. 

Üj gazdaságirányítási rend-
szerünkben a népgazdasági 
és a vállalati tervek mel-
lett a tanácsi tervek ké-
peznek külön egységet. 

A tanácsok számára a kor-
mány egyrészt néhány olyan 
fontos, országos szempontból 
is jelentős cél megvalósítá-
sát írja elő, amelyeket sa-
ját tervük kidolgozásakor 
figyelembe kell venniük, 
másrészt országosan, s ezt 
bontva, megyei szintű taná-
ronként meghatárQzza a 
fejlesztési alaphoz nyújtan-
dó állami hozzájárulás ösz-
szegét 

A tanácsok fejlesztési 
alapjára 1968-ban mintegy 
7,2 milliárd forint áll ren-
delkezésre. Ebből a helyi 
bevételi források körülbelül 
1,6 milliárd forintot, a bank-
hitel felvételi lehetőség 0,2 
milliárd forintot, az állami 
hozzájárulás pedig 5.4 mil-
liárd forintot tesz ki. A 7.2 
milliárd forintos fejlesztési 
alapból a tanácsok 6.8 mil-
liárd forintot beruházásra 
használhatnak fel; ennek 
legnagyobb tétele — 3,7 
milliárd forint — a lakás-
alap fejlesztését szolgálja és 
közel 15 ezer lakás megépí-
tését teszi lehetővé. 

Az Iparilag elmaradott 
területek ipari fejlesztésé-
nek támogatására 100 mil-
lió forint áll rendelkezésre. 

Ennek mintegy kétharma-
dát a már megkezdett ipari 
létesítmények folytatásához 
kell felhasználni. Ezen túl-
menően a kijelölt budapesti 
ipari üzemek vidékre telepí-
tésének támogatásához 50 
millió forintot irányoz elő 
a terv. 

1963-ban a tanácsok a ko-

Kiss Árpád: 

rábbinál jóval nagyobb ön-
állósággal dönthetnek gaz-
dasági céljaik megvalósítá-
sáról. Az eddigi tapasztala-
tok biztosítékot nyújtanak 
arra, hogy ezzel az önálló-
sággal helyesen fognak élni, 
szem előtt tartva mind a 
helyi, mind a népgazdasági 
érdekeket 

A kutatás közelebb 
kerül a termeléshez 

Ha napjainkban a terme-
lés fejlődéséről, a társada-
lom igényeinek egyre maga-
sabb színvonalú kielégítésé-
ről hallunk, természetesnek 
tartjuk, hogy az a tudomá-
nyos eredményeken alapszik 
— mondotta bevezetőben 
Kiss Árpád, majd arról be-
szélt, hogy a tudományos 
eredmények alig egy évszá-
zada kezdtek a termelésbe 
is behatolni. Lényeges kü-
lönbség van azonban a tech-
nikai tudományok egy évszá-
zad előtti és mai fejlődése 
között. 

A szemünk előtt lejátszó-
dó folyamatot joggal nevez-
hetjük műszaki-tudományos 
forradalomnak, amelyben a 
tudomány fejlődése nemcsak 
a kutatás anyagi ráfordítá-
saitól függ, hanem a terme-
lés irányitóinak szakmai 
műveltségétől, a dolgozók 
szakképzettségétől is. Ez pe-
dig az államilag szervezett 
oktatás méretein, színvona-
lán múlik. A tudományos 
kutatás előfeltétele, a mér-
nök- és tudósképzés társa-
dalmi méretű megszervezése 
döntő előnyt biztosit szá-
munkra a kapitalizmussal 
folytatott békés gazdasági 
versenyben, ha az adottsá-
gainkban rejlő lehetőségeket 
jól hasznosítjuk. 

Ezután arról szólt Kiss 
Árpád, hogy korunkban a 
nemzeti jövedelem egyre je-
lentősebb részét fordítják 
kutatásra, a tudomány fej-
lesztésére Nekünk sincs 
szégyellnivalónk: jelentős 
összegekkel támogattuk és 
támogatjuk a tudomány fej-
lesztését. Amíg a legnagyobb 
és a legfejlettebb országok a 
nemzeti jövedelemnek álta-
lában 3—3,5 százalékát for-
dítják kutatásra, mi az el-
múlt évek átlagában a nem-
zeti jövedelem 2,3 százalé-
kát költöttük erre a célra. 

Rendelkezünk a jelentős 
tudományos eredmények el-
érésének másik feltételével 
is: vannak világszerte is-
mert és elismert kiváló tu-
dósaink, a tudományos ered-
mények gyakorlati alkalma-
zására képes, kitűnő mérnö-
keink, a technikai tudomá-
nyok számos területén ren-
delkezünk komoly tudomá-
nyos és műszaki tradíciók-
kal, jelentős kutatási isko-
lákkal. 

Nem lebecsülendők tehát 
azok az eredmények, amelye-
ket a tudomány és a techni-
ka fejlesztésében elértünk, 
mégis fel kellett tenni a kér-
dést/ hogy a kutatásra fordí-
tott jelentős anyagi eszközök 
és tudósaink, műszaki szak-
embereink magas fokú fel-
készültsége nem hozhatna-e 
nagyobb eredményeket, ha 
változtatnánk a kutatás szer-
vezésének és finanszírozásá-
nak módján. A tudományos 
kutatások összhangjának ja-
vítására mór az elmúlt évek-
ben jelentős lépést tettünk a 
műszaki fejlesztési alap 
rendszerének létrehozásával. 
Ennek egy részévél a válla-
lat, más részével a miniszté-
rium rendelkezett. Jórészt 
ebből fedezték az alkalma-
zott kutatások költségeit. A 
műszaki fejlesztési alapban 
rejlő lehetőségeket mégsem 
lehetett teljes mértékben ki-
használni. A kutatók ugyan-
is kevéssé voltak érdekeltek 
abban, hogy elért eredmé-
nyeiket a termelésben tény-
legesen felhasználják, sőt 
sok esetben a szervzeti fel-
tételek is hiányoztak. Az 
ipar nem tudott kapacitást 
biztosítani üzemi méretű kí-
sérletekre. Ezért nálunk a 
kutatási eredmény elérésétől 
a gyártmányok bevezetéséig 
eltelt idő általában nagyobb 
volt a nemzetközileg szoká-
sosnál. Már pedig a gyor-
san változó műszaki megol-
dások gazdasági előnyeit a 
társadalom csak akkor él-
vezheti igazán, ha lépést tud 
tartani a haladás ütemével. 

A gazdaságirányítás új 
rendszerében a műszaki-ku-
tatási és fejlesztési feladatok 
túlnyomó részét is a válla-
latokra bízzák. Ezzel a ku-
tatás közelebb kerül a ter-
meléshez, jobban és gyor-
sabban tudja annak igénye-
it, szükségleteit kielégíteni. 

1968-ban összesen több 
mint 4 milliárd forintot for-
dítunk kutatásra. Ennek az 
összegnek a kétharmadával 
a vállalatok rendelkeznek. 

Befejezésül hangoztatta: a 
tudomány, a kutatás ered-
ményeinek gyakorlati hasz-
nosítása az egész társadalom 
jólétének emelkedését segíti 
elő. A költségvetésben a tu-
domány a kutatás fejleszté-
sére előirányzott összegek 
ennek minden lehetőségét 
biztosítják. 

Válvi Péten 

Az előterjesztett költségvetési tervet 
86 millióval emelik 

A pénzügyminiszter beve-
zetőben hangoztatta, hogy a 
vitában rendkívül sok érde-
kes, hasznos, az ország éle-
tének szinte minden terüle-
tét érintő észrevétel, kritikai 
megjegyzés hangzott el Meg-
elégedéssel nyugtázta, hogy 
a képviselők helyesnek, reá-
lisnak tekintik az 1963. évi 
költségvetés tervezetét, a jö-
vő évi népgazdasági tervet, s 
helyesnek, reálisnak tartják 
a kormány gazdaságpoliti-
kájának vonalát is. 

A vita másik általános 
konklúziójaként szűrte le a 
oénzügyminiszter, hogy a 
képviselők egyöntetűen he-
lyeslik a gazdaságirányítás 
reformját. Optimizmus, ne-
kigyűrkőzés — így jellemez-
te Vályi Péter a légkört, 
amely áthatotta a költségve-

tési vitát. Ugyanez a han-
gulat jellemzi az ország dol-
gozóinak túlnyomó többsé-
gét is. 

Teljes volt az egyetértés 
abban is — s ez csaknem 
valamennyi hozzászólásból 
kicsendült —, hogy a gazda-
ságirányítás reformja ígé-
retes, jó dolog, de az ország 
népe azt várja, hogy a kor-
mány tartsa kezében a 
gyeplőt, egész gazdálkodá-
sunkban pedig „vigyázzunk 
a pénzmagra". 

Jómagam azok mellé ál-
lok. akik nem tartanak a kul-
túra kommercializálódásanak 
veszélyétől, akik úgy vélik, 
hogy a párt és a kormán / í l -
vi alaookon nyugvó művelő-
déspolitikája a jövőben sem 
enged teret a sekélyes, t f -
megízlést rontó, M ideoló-

giailag káros műveknek. 
Nagyon fontos, hogy meg-
őrizzük kulturális életünk 
pezsgését, sokszínűséget, s 
gondoskodjunk arról, hogy a 
jelentkező sokféle igényt 
színvonalas alkotások elé-
gítsék ki. A költségvetés elő-
irányzatai e törekvéseket 
alátámasztják. 

Kitért a pénzügyminiszter 
arra, hogy a vitában sok szó 
esett a televízióról, a nép-
művelés egvik legfontosaob 
eszközéről. Hangoztatta, :opy 
a tv számára a koltségvetes 
kielégítő mértékben biztosít-
ja a szükséges anyagiakat. 

A kormány nevében kije-
lenthetem, hogy elfogadjuk 
azokat a módosító javaslato-
kat, amelyek a kulturális te-
rület jobb pérzügyi ellátását 
szolgálják — mondta Vályi 

Péter, majd az egészségügy! 
ellátással kapcsolatos észre-
vételekre válaszolt. 

Kijelentette, hogy a maga 
részéről elfogadhatónak tart-
ja azokat a javaslatokat, 
amelyek a szociális és egész-
ségügyi bizottság részéről 
hangzottak el, s amelyeket a 
terv- és költségvetési bizott-
ság megerősített. Felhívta 
azonban a figyelmet arra, 
hogy bőven akad tennivaló 
egészségügyi vonalon is a 
munka gazdaságosabbá cél-
tudatosabbá, szervezetebbé 
tételében. 

Több felszólaló kitért — 
általánosságban és konkrét 
példák kapcsán ls — a taná-
csok, elsősorban a megyei 
tanácsok központi alapokkal 
való ellátására. Egyetértek 
azokkal, akik sürgetik, hogy 
a kormány dolgozza ki a ta-
nácsok több évre szóló fej-
lesztési támogatásának és 
általában költségvetési tá-
mogatásának programját. Az 
idei év végén ez még azért 
nem történt, illetve történik 
meg, mert a kormány külön 
kíván foglalkozni az 1969— 
1970-es évek beruházási elő-
irányzataival, és ezektől az 
előirányzatoktól nem választ-
hatók el a tanácsok fejlesz-
tésével kapcsolatos felada-
tok. Az említett program 
1968 közepére elkészül, s a 
tanácsok akkor megismerik 
majd a pontosabb meghatá-
rozott pénzügyi előirányza-
tokat, amelyek alapján már 
körültekintően tervezhetnek 
az ötéves terv hátralevő idő-
szakára. 

Válaszának következő ré-
szében Pest megye és a fő-
város helyzetével foglalko-
zott Vályi Péter. 

Az alapanyag-árakkal kap-
csolatban elhangzott képvi-
selői felszólalásra reflektál-
va hangoztatta: a nyereség-
adóztatás mértékének megál-
lapításakor az alapanyago-
kat előállító vállalatok kü-
lön elbírálásban részesülnek. 
Például a bérek növelésére 
fordítható nyereségrészt na-
gyobb összegben határozzák 
meg, ezenkívül az átlagosnál 
nagyobb amortizációs há-
nyad marad e vállalatoknál 
a fejlesztési alap kiegészíté-
sére. 

Az a tény, hogy a mező-
gazdaság területén az állat-
tenyésztéssel kapcsolatos 
beruházások a következő 
időszakban előtérbe kerül-
nek. távolról sem jelenti azt, 
hogy az agrárgazdálkodás 
más ágazataiban — elsősor-
ban a zöldség-, gyümölcs és 
szőlőtermelésben — a már 
kivitelezés alatt álló beruhá-
zásokat nem fejeznék be-
Ezek mindenképpen meg 
fognak valósulni, mégpedig 
a tervezett ütemben. 

Végül kijelentette: a kor-
mány a terv- és költségveté-
si bizottság által ajánlott 
összes módosításokat elfo-
gadja, és azokat az ország-
gyűlésnek is elfogadásra ja-
vasolja. A módosításokban 
szereplő összegek a követke-
zők- belvízrendezésre 30 mil-
lió forint, egészségügyi fej-
lesztésre 30 millió forint, a 
felsőoktatási intézmények 
felszerelésének javítására 10 
millió forint, a kulturális 
alao támogatására 10 millió 
forint, további 600 pedagó-
gus foglalkoztatására 6 mil-
lió forint, vagvis összesen 86 
millió forinttal módosul a 
kormány által előterjesztett 
költségvetési törvényiavaslat. 

Több olvan módosító indít-
vány is elhangzott, amelyek 
a mostani ötéves terv folya 
mán nem valósíthatók meg 
— mondotta. A kormány 
ezekre is figvelmet fordít, 
elsősorban a következő évek 
beruházási orogramjanak ki-
alakításánál. 

Közölte a miniszter: azt i 
kérést, hogy a tsz bekötőutak 
építésére előiránvzott össze-
get harminc millió forinttal 
növeljék a beruházási össze-
gek keretében, a rendeike 
zésre álló tartalékok terhé-
re fogják teljesíteni. Meg-
nyugtatóan rendeznek más. 
hasonló igényeket is. 

Befejezésül a pénzügymi-
niszter köszönetet mondott 
az elhangzott észrevételekért, 
javaslatokért, s kérte az or-
szággyűlést, hogy a terv- és 
költségvetési bizottság által 
előterjesztett módosításokkal 
a törvényjavaslatot fogadja 
el. 
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