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Magyar államférfiak fogadták 
a francia külügyminisztert 

Biztatóak a magyar—francia kapcsolatok kilátásai 

Kádár János hivatalában fogadta a francia külügyminisztert. 
Schumann magyar kollégája, Péter János 

A képen (középen): 

Kádár János, az MSZMP szag közötti gazdasági 
Központi Bizottságának első kulturális kapcsolatok 
titkára csütörtökön délelőtt vábbi fejlesztésének 
hivatalában fogadta a ha-

Ülést tartolt 
a Minisztertanács 

A /akóházkezelés és -fenntartás fejlesztése 
Az ingatlan- és lakáscsere-közvetités szabályozása 

A kormány Tájékoztatási 
Hivatala közli: 

A Minisztertanács csütör-
tökön ülést tartott. 

Meghallgatta és jóváha-
gyólag tudomásul vette a 

A lakásépítés fejlesztésé-
ről, a lakáselosztás és a lak-
bérek ú j rendszeréről szóló 
tavalyi kormányhatározat 
végrehajtásával kapcsolat-
ban az építésügyi és város-
fejlesztési miniszter jelen-

külügyminiszter jelentését tést terjesztett elő a lakóház-
Losonczi Pálnak, az Elnöki kezelés és -fenntartás fej-
Tanács elnökének hivatalos 
finnországi látogatásáról. A 

lesztéséről. A jelentés meg-
állapítja, hogy a lakóházak 

kormány megelégedéssel vet- felújításának és korszerúsi-
te tudomásul, hogy az Elnö- tésének üteme nem tart lé-
ki Tanács elnöke és kísé-
rete hasznos tárgyalásokat 
folytatott a Finn Köztársa-

pést a szükséglettel. Emiatt 
a lakóépületek műszaki ál-
lapota az átlagosnál na-

ság elnökével és a finn kor- gyobb mértékben romlik, 
mány több tagjával a két or- Nem fejlődött kielégítő mér-
szág közötti kapcsolatok fej- fékben a javító építőipari 
lesztéséről és az időszerű kapacitás, fejlesztésre szo-
nemzetközi kérdésekről. 

A külügyminiszter elő-
terjesztése alapján a kor-
mány határozatot hozott az 
ENSZ-közgyúlés 26. üléssza-
kára utazó magyar küldött-

rul a házfelügyelői rendszer. 
A kormány a jelentést 

megvitatta, s határozatot ho-
zott, amely előírja, hogy a 
tanácsok — az épitőipar 
központi fejlesztési irányel-

tani kell tevékenységük el-
lenőrzését. A lakóházaknál 
is szükséges a tervszerű 
megelőző karbantartás beve-
zetése és alkalmazása. A 
cél az, hogy a tanácsi ház-
kezelési szervek biztosítsák 
a lakóépületek minél jobb 
állapotát, s a lakosság — a 
megemelt lakbér ellenében 
— több és jobb minőségű 
szolgáltatásban részesüljön. 

A kormány 1970-ben meg-
jelent határozata előírja, 
hogy az ingatlanok adásvéte-
lének és cseréjének, vala-
mint a bérlakások cseréjé-
nek rendjét ú j ra kell sza-
bályozni. Ennek alapján az 
építésügyi és városfejleszté-
si miniszter jelentést ter-
jesztett elő az ingatlanköz-
vetítés jelenlegi rendszeré-
ről és javaslatokat tett az 
ingatlanok és lakáscserék 
közvetítésének szabályozásá-

ség összetételéről és tevé- veinek figyelembevételével r a -

és lágosan kiderült a 
to- politikusokkal 

lebe- eszmecsere során — muta-
tós egeit. Á gazdasági együtt- tott rá. i 

kenységének irányelveiről, 
valamint a Nemzetközi 
Atomenergia Ügynökség köz-
gyűlésének XV. ülésszakán folytatott f - i , . „ ^ „ „ ^ . „ s , való részvételről. 

A külkereskedelmi minisz-
aánikban hivatalos látogatáson működés terén még sok a A francia külügyminiszter 
tartózkodó Maurice Schu- teendő. Leszögezte azt, hogy csütörtökön délután, a vá-
márui francia külügyminisz- az utóbbi három évben rosligeti Gundel étteremben 
t e r t ugyan az árucsere-forgalom sajtókonferencián válaszolt 

A francia vendéget a Par- « két ország között mintegy a z említett és főleg ismert 
lamentben fogadta Losonczi 3 3 százalékkal nőtt, az ex- külpolitikai témákról — az 
PáL az Elnöki Tanács elnö- port és az import azonban újságírók kérdéseire, 
ke, s Maurice Schumann nincs egyensúlyban. bizo-
hivatalában kereste fel Fock "vos aranytalansagők mu-

— a lakóházak fenntartási 
feladatainak megoldására 
dolgozzanak ki megfelelő 
műszaki fejlesztési progra-
mot. Korszerűsíteni kell a 
házkezelési szervek tevé-
kenységét, valamint jöve-ter beszámolt a szeptember delim és érdekeltségi rend-

2—7. között Algériában tett s z e r é t . Ki kell dolgozni a 
látogatásáról. A kormány a házfelügyelők munkájával 
gazdasági tárgyalásokat s z e m b e n támasztott követei-
hasznosnak itelte, s a jelen-
tést jóváhagyólag tudomásul menyeket és a házfelügye-
vette. lőb kötelezettségeit, s javí-

Jenöt, a Minisztertanács el-
nökét. 

A szívélyes légkörben le-
zajlott látogatásokon — 

tatkoznak. Ezért a jövőben 
a Magyarországról Francia-
országba irányuló export-
növelését kívánják szorgal-

amelyeken a két ország kö- mázni. Keszek vagyunk a 
zotti' kapcsolatok fejleszté- lehető legnagyobb merték-
senek lehetőségeit, vala- ben támogatni a magyar 
mint az időszerű nemzetkö- ipari termekek forgalmaza-
zi kérdéseket tekintették át sát Franciaorszagban. E cél 
— különös jelentőséget tu- érdekeben fel fogjuk hasz-

nálni minden befolyásunkat 
— mondotta a francra küf-

lajdonítva az európai biz-
tonsági konferencia összehí 
vásának — jelen volt Péter ügyminiszter. 
János külügyminiszter és Ezzel kapcsolatban meg-
Mód Péter, hazánk párizsi említette, hogy az október-
nagykövete, továbbá Jacqu- ben összeülő francia—ma-
es de Beaumarchais, a kül- gyár vegyesbizottság felada-
úgyminisztérium politikai ta lesz. hogy tüzetesen meg-
ügyek igazgatója, Paul Le- vizsgálja, milyen területe-
mer le kabinetfőnök és Ray- ken fejleszthető tovább a 
mond Gastambide, a Fran- gazdasági együttműködés, 
eia Köztársaság budapesti Érre elsősorban a távközlés. 
nagykövete. a járműipar, a villamos és a 

A francia külügyminiszter petrakémiai ipar területén 
a magyar vezető politiku- vannak lehetőségek, 
soknál tett csütörtök délelőt-
ti látogatását követően Pé- A kulturális kapcsolatok-
tér ' " ' . J á n ^ k ü l ü g ^ I n i s z t ^ FÓ1 S z o l v a a külügyminisz-

ter örömmel allapitatta meg, 
hogy Magyarországon széles 

é s a többi magyar vendég-
látó társaságában hajóki- , . . . . , , . . , 
rándulást tett a Hunyadi k o * e n , • 
sétahajó fedélzetén, ahol Ü^V^T. 
egyébként folytatódtak a 
magyar és a francia külügy-
miniszter vezette magyar— 
francia külügyminiszteri 
tárgyalások. 

francia 
Igen hasznosnak 

minősítette a két ország fia-
taljainak kölcsönös tanul-
mányútjait . az ösztöndíja-
sok cseréjét Francia rész-

általában nagy súlyt he-
í't^TTi. , lveznek a szellemi és kultu-

A francra külügyminiszter ^ é r d e k e k n a g y ^ ^ 
ne. a magyar vezető politiku-

sokkal folytatott eszmecse-
réről elmondta az újságírók A francia—magyar kap-
nák. hogy a megbeszélések csolatokat illetően a jövő 
során áttekintették a két or- kilátásai biztatóak — ez vi-

Timár Mátyás Chilében 

Szegeden megkezdődött 
a nőorvosok tanácskozása 

Három nap alatt 167 előadás 
Tegnap délelőtt a szemé- nökhelyettese és dr. Tóth ország orvostudományi egye-

szeti klinika tantermében Károly, az orvostudományi temeiből, kórházaiból, ren-
ünnepélyes nyitóüléssel kez- egyetem rektora. delőintézeteiből, szülészeti 
dődött meg a Magyar Nő- Ezután dr. Jánosi Tibor,.a intézményeiből és három 
orvos Társaság háromnapos társaság főtitkára felolvasta külföldi országból, Jugoszlá-
nagygyűlése. A tanácskozást, a megbetegedett dr. Fekete viából, Romániából és az 
amelynek megnyitóján meg- Sándornak. a társaság örö- NI>K-bói érkezett vendégek 
jelent dr. Koncz János, az kos tiszteletbeli elnökének megvitatják egyebek közt a 
MSZMP Csongrád megyei megemlékezését aa idén 75. szülés befejezésére szolgáló 
bizottságának osztályvezető- éves nőorvos társaság meg- műtétek problémáit, a mag-
je és Szabó G. László, a vá- alakulásáról. zat méhen belüli vizsgálatá-
rosj pórtbizottság osztályve- Az ünnepi megnyitó után nak legújabb eredményeit, a 
zetője is, dr. Szontágh Fe- a nagygyűlés 400 részvevő- rosszindulatú daganatok ke-
renc egyetemi tanár, a Ma- je a női és a szemészeti zelésének kérdéseit, 
gyar Nőorvos Társaság el- klinikán két szekcióban A tudományos ülésszak 
nöke, a nagygyűlés elnöke kezdte meg a fötémák meg- résztvevői ezenkívül vá-
nyitotta meg. Köszöntötte a vitatását. A nagygyűlés hé- rosnézésen vesznek részt, or-
tanácskozást dr. Farádi rom munkanapja alatt ösz- gonahangversenyt haligat-
László, az egészségügyi mi- szesen 167 előadás hangzik nak a dómban, s eUátogat-
niszter első helyettese. Papp el a legújabb tudományos nak Hódmezővásárhelyre és 
Gyula, a városi tanács el- kutatások eredményeiről. Az Martélyra is. 

Dr. Timár Mátyás, a Mi-
nisztertanács elnökhelyettese 
vezette delegáció befejezte 
látogatását Argentínában. A 
magyar—argentin tárgyalá-
sok során — amelynek kere-
tében a miniszterelnök-he-
lyettes és kíséretének tag-
jai magas szinten tárgyaltak 
az argentin kormány kép-
viselőível — áttekintették a 
két ország gazdasági kapcso-

latainak fejlődését és körvo-
nalazták a kereskedelmi 
együttműködés kölcsönös ér-
dekekre alapozott bővítésé-
nek lehetőségeit. 

Csütörtökön helyi idő sze-
rint a déli órákban — a 
magyar—argentin tárgyalá-
sokat befejezve — Timár 
Mátyás és kísérete a chilei 
fővárosba utazott. 

somogyi KaroAyae -felvételé 
Da KaráBí fcássló ütteözB a nagygyűlést 

Az ingatlanközvetítő válla-
latok értékmegállapitási te-
vékenysége keretében elvég-
zendő szolgáltatások tar tal-
ma eddig jogszabályban nem 
szerepelt. A kormány most 
meghozott rendelete korsze-
rűsítette az ingatlanok adás-
vételének és cseréjének, to-
vábbá a bérlakások cseréjé-
nek közvetítésével foglalko-
zo tanácsi ingatlanközvetítő 
vállalatok munkáját . Az in-
gatlanközvetítő szervek te-
vékenysége nem terjedhet ki 
hatósági feladatok ellátásá-
ra, s az eddigi 3 százalékos 
közvetítési díj megszűnik. E 
vállalatok forgalmi érték-
becslését Budapesten, vala-
mint a városokban és az or-
szágos jelentőségű üdülőte-
leppel rendelkező községek-
ben be kell szerezni, ami 
egyben az illetékkiszabás és 
a telekkönyvezés alapjául is 
szolgál. A rendelet lehető-
vé teszi, hogy az állampol-
gárok az ingatlanok adás-
vételét maguk bonyolítsák 
le. Az ingatlanközvetítő vál-
lalatok közvetítői szolgáltatá-
si és egyéb megbízásos fel-
adataikat az igényekkel 
összhangban, a területi sa-
játosságok figyelembevételé-
vel látják el. Az érdekeltek 
megbízása alapján folytatott 
tevékenységükért a szolgál-
tatásokkal arányban álló 
díjazást kapnak. 

A könnyűipari miniszter 
jelentést tett egyes beruhá-
zásoknak a vállalatok ver-
senyeztetése út ján történő 
megvalósításáról. A kormány 
az e téren szerzett kedvező 
tapasztalatok alapján felhív-
ta a minisztereket, vizsgál-
ják meg más ágazatok terü-
letén is, hogy versenyeztetés 
útján, rekonstrukciós kapaci-
tásbővítéssel milyen beruhá-
zási költségmegtakarítást le-
het elérni. 

A Minisztertanács — a 
Nemzetközi Gazdasági Kap-
csolatok Bizottságának elő-
terjesztése alapján — foglal-
kozott a KGST-országokkal 
folytatott nemzetközi sza-
kosítás és kooperáció egyes 
időszerű problémáival. Ha-
tározatokat hozott az illeté-
kes magyar szervek felada-
tairól a nemzetközi szakosí-
tásban és kooperációban. 

A kormány ezután egyéb 
ügyeket tárgyalt. 

I A lakóházkezelés és -fenn-
tartás fejlesztéséről, valamint 
az ingatlan- és lakáscsere-
közvetítés szabályozásáról 
lapunk 3. oldalánsadunk-rész-
stetee ismertetést 


