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A pénteken délelőtt Szegeden tar tot t 
akt ívaülésen Apró Antal elvtárs, a Poli-
t ikai Bizottság tagja, az országgyűlés el-
nöke előadásának első részében belpoli-
tikai, gazdasági kérdésekkel foglalkozott, 
míg második részében néhány olyan kül-
politikai kérdésről szólt, melyek a föld 
különböző pont ja in befolyásolják, alakí t-
j ák a nemzetközi helyzetet, j av í t j ák vagy 
ron t j ák a békés egymás mellet t élés le-
hetőségét. A beszédet az alábbiakban, ki-
vonatosan ismerte t jük. 

Eredményesen zártuk 
a tavalyi évet 

Bevezetőként az előadó hangsúlyozta; 
az 1971. évben országunk dolgozói az 
iparban, a mezőgazdaságban és más te -
rüle teken — együtt a pár t - és állami 
szervek vezetőivel — nagy erőfeszítéseket 
tettek, hogy a X. kongresszus u tán a IV. 
ötéves terv első évét eredményesen zár-
juk, és megvalósíthassuk a X. kongresz-
szusunk legfőbb célkitűzését: a gazdálko-
dás javítását, a népjólét emelésére vonat-
kozó programunkat. Ezért nálunk a leg-
fontosabb belpolitikai kérdés: a termelés. 

A múlt év végén a Politikai Bizottság 
és a kormány számos határozatot hozott 
az 1972. évi terv irányelveire, a Minisz-
ter tanács pedig az intézkedések egész 
rendszerét dolgozta ki annak érdekében, 
hogy 1972-es t e rvünk minél jobban rea-
l izálhatóbb legyen. Köztudomású, hogy 
az Ipari termelés 1971-ben 5—5,5, a me-
zőgazdasági termelés — a rossz időjárás 
ellenére — mintegy 9—10 százalékkal 
emelkedett . Ennek ellenére olyan fontos 
élelmiszerekből, mint a cukor, a v a j stb. 
behozatala mellett mintegy 800 ezer ton-
na sKemestakarmányt is importál tunk. A 
nemzeti jövedelem növekedése az előző 
évhez képest 8 százalékos emelkedést mu-
tat . Rámuta to t t a r r a : c KB decemberi 
ülése — elismerve az 1971-ben elért 
eredményeket és népgazdaságunk egé-
szének növekedését — megállapította azt 
is, hogy népgazdaságunk egyensúlyának 
biztosítasa érdekében csökkenteni kell a 
felhalmozás mértékét. Javí tani kell a f i -
zetési mérleget, és — nagyobb erővel, 
mint eddig — folytatni kell a népgazda-
ság szerkezetének átalakítását , növelni 
kell -az exportálható termékek arányát . 
A hiányosságok felszámolására a kor -
mányutasí tások egész sora jelent meg. 

A továbbiakban foglalkozott az ország-
gyűlés, az • Elnöki Tanács, a Miniszterta-
nács munkájával , , és kiemelte: jelentős 
belpolitikai tényező volt az elmúlt év so-
rán , hogy a Központi Bizottság rendsze-
resen megtárgyalta az ország előtt álló 
legfontosabb bel- és külpolitikai, gazda-
sági kerdéseket. A KB számos fontos, 
nyilvános határozatot hozott gazdasági, 
nemzetközi kérdésekben, á l lamunk, rend-
szerünk demokrat ikus továbbfejlesztésére 
vonatkozóan. Utalt a r ra is, hogy társadal-
mi életünk növekvő demokrat izmusának 
állomásai voltak a múlt évben a szak-
szervezetek kongresszusa i , 'majd a SZOT-
kongresszus, a nőkongresszus, a KISZ 
nemrég lezajlott és jól sikerült kongresz-
szusa, a két szövetkezeti kongresszus. 
Ezek a szervek együttesen csaknem 7 
millió tagot számlálnak, vagyis társadal-
munk igen tekintélyes részét egyesítik. 
Ezek az említett tanácskozások jelentős 
mér tékben lekötötték, igénybe vették a 
pár t erejét, hiszen e tanácskozások meg-
szervezése minden esetben jelentős pá r t -
feladat is volt. Utalt az ú j kollektív 
szerződések előkészítésére, és megkötésé-
r e is. 

— Belpolitikai életünket közvetlenül 
é r in t ik a fontos külpolitikai események, 
is. Különösen akkor, ha a mi t áborunk-
ról, a szocialista országokról van szó — 
hangsúlyozta Apró Antal. — Kádár elv-
társ nemrégen egy tanácskozáson a kül -
politikai kérdésekkel kapcsolatban azt 
mondot ta : „Külpolitikai tevékenységünk 
i rán t megnőtt az érdeklődés, megnőtt az 
a fogyasztó réteg, amely figyeli, éllenőr-
áí, hogy nemzetközileg mit csinálunk." 
Ezért számon t a r t j a pá r t - és ál lami ve-
zetőink külföldi utazásait, a külföldi or-
szágok pár t - és állami vezetőinek ha-
zánkban te t t látogatásait . Ügy gondolom: 
javítani kell propagandamunkánkat, hogy 
a sajtó, a tv útján jobban megmagyaráz-
zuk a tárgyalásokon való részvetelek 
fontosságát. Azt kell tudatosí tanunk, 
hogy népköztársaságunknak érdeke be-
kapcsolódni minél szélesebb körben a 
nemzetközi politikai életbe. < Az európai 
biztonsági tanácskozás előkészítéséért pe-
dig mi is egyenesen felelősek vagyunk. 
Mindenütt , ahol a békés egymás mellett 
élés, az ál lamok békés együttműködése, a 
béke védelme, az európai biztonság meg-
teremtése, országunk nemzetközi, politi-
kai, gazdasági kapcsolatai szükségessé 
teszik, ott reszt kell venni, és hallatni 
kell hangunkat . 

Mépgazdaságunkat 
tervszerűen fejlesztjük 

Az aktíva előadója a továbbiakban 
népgazdaságunk ez évi tervének főbb 
céljairól és előirányzatairól beszélt, és 
feltette a kérdést : mit kívánunk elérni 
gazdasági téren 1972-ben? A " válasz: 
1972. évi tervünk fő célkitűzése a nép-
gazdaság tervszerű fejlesztésének erősíté-
se, a kedvezőtlen tendenciák megállítása, 
n népgazdaság általános egyensúlyi hely-
zetének javítása. 

— Tervünk főbb előirányzata szerint 

Legfontosabb belpolitikai 
kérdésünk: a termelés 

Apró Antal előadása a január 14-i pártaktíva ülésén 
— mondotta Apró elvtárs —, 1972-ben a 
nemzeti jövedelem 5—6 százalékkal 
emelkedik. A tervezett fejlődést az ipari 
termelés 5—6, az építőipari termelés 3—4. 

, és a mezőgazdasági termelés 2—3 száza-
lékos növekedésé alapozza meg. Gazda-
ságunk növekedésének ez az üteme biz-
tosított, a termelés növelésének feltételei, 
a termelőkapacitások, a nyersanyag, az 

, energia, a munkaerő rendelkezésünkre 
állnak. Az életszínvonal emelése ebben 
az évben alapvető gazdasági célunk. A 
felhalmozás volumene nem ha ladha t ja 
meg a tavalyit . Azt is tudnunk kell, 
hogy 1972-ben a nemzeti jövedelem - még 
*iem fedezi tel jes egészében a tervezett 
belföldi felhasználást (a fogyasztást és 
felhalmozást), külső fejlesztési, forrásokat 
— a külkereskedelem behozatali többle-
tén keresztül —, még ez évben is igény-
be kell vennünk. Ez a többlet azonban 
csak mintegy felét teszi ki annak, ami re ' 
1971-ben szükség volt. Ezért idei t e rvün-
ke t jelentős lépésnek tek in the t jük az 
egyensúly fokozatos helyreáll í tása ú t j án . 

A következőkben az előadó az egyes 
termelőágazatok előirányzott fejlődéséről 
beszélt. Hangsúlyozta: a belföldi igények 
kielégítésében fokozzuk a hazai ipar ter-
mékeinek felhasználási arányát. Az i p a r ' 
exportfeladatai tőkés- és szocialista re lá-
cióban egyaránt magasak lesznek. Ismer-
tet te a mezőgazdaságban elérendő célokat 
is, hangsúlyozva, hogy hazai termelésből 
k íván juk kielégíteni az ország étkezési* 
gabonaszükségletét, és jórészt az ál la t-
ál lomány takarmányszükségletét . Tervünk 
a sertésállomány stabilizálása, és a te-
hénállomány csökkenésének megállítása, 
sőt kismértékű növelése. 

A kormány megfelelő határozatokat 
hozott a termelést gátló tényezők felol-
dására, a termelés feltételeinek javí tásá-
ra. Az intézkedéseknek az a célja, hogy 
mind a fogyasztás, mind az export szá-
mára biztosítva legyenek az ötéves ter-
vünkben már előirányzott , te rmékmeny-
nyiségek. i 

A továbbiakban néhány mezőgazdasági, 
termelési ágban előállott kedvezőtlen 
helyzetet elemezte, és — többek között 
— megjegyezte, hogy az illetékes mi-
nisztériym még ez év első felében komp-
lex javaslatot dolgoz ki és tprjeszt a 
kormány elé a szarvasmarha-tenyésztés 
termelésének gyorsabb ütemű növelésére, 
a tenyésztői kedv tartós stabilizálására. 
r é 

Életszínvonal-politikánk 
következetes 

/ 
Felhívta a figyelmet az idei terv élet-

színvonal-intézkedéseivel kapcsolatban 
arra, hogy továbbra is következetesen 
haladunk életszínvonal-poli t ikánkban le-
fektetett elveink ú t ján . A lakosság dgy 
főre jutó reál jövedelme — a tervezett 3 
százalékos fogyasztási árszínvonal-emel-
kedés figyelembevételével — 19T2-ben is 
mintegy 5 százalékkal fog nőni. A pénz-
beli szociális jut ta tások 15 százalékkal 
ha lad ják meg az 1971. évit. Ez jórészt a 
nyugdí jkorhatár t betöltött dolgozók m u n -
kába maradásá t ösztönző intézkedések, 
valamint a családi pótlék rendezésének 

. következtében alakul ki. Mintegy 75 ezer 
ú j lakást épí tünk a lakásellátás további 

-javítása érdekében. 

Beruházás 
— külkereskedelem 

Ez évi beruházási tervünkről szólva 
megemlí tet te : az előirányzat szerint az 
idén a beruházásokra fordí tható összeg 
folyó áron számolva 105—107 milliárd 
forint lehet, ami az 1971. évi teljesítés-
nek felel meg. Ez kétségkívül az utóbbi 
években kialakult egészségtelenül magas 
növekedési ütem tervszerű keretek kö-
zött való tar tását jelenti. Mindamellet t 
biztosítja a népgazdasági termelő és nem 
termelő ál lóalapjainak jelentős bővülését. 
Például 02 idén csupán az iparban folya-
matban levő nagyberuházásaink közül 
19-et fejezünk be, illetve helyezünk 
üzembe. Igen nagy lesz a folyamaiban 
levő beruházások volumene ebben az 
évben is, amely a további, ú j kezdéseket 
figyelembe véve biztosítani fogja, hogy 
a következő években folyamatosan bővül-
jön termelésünk állóalapja, gyarapodjék 
nemzeti vagyonunk. 

Rendkívül komoly feladatot jelentenek 
tervünknek a külkereskedelemre vonat-
kozó előirányzatai, -azok teljesítése. Mind-
két viszonylatban mérsékel jük az import , 
és jelentősen növelni k íván juk az export 
színvonalát. * 

A kormány-
intézkedésekről 

Az eddig említettekkel kapcsolatosan 
Apró elvtárs a kormány által hozott 
íontosabb intézkedéseket a következők-
ben foglalta, össze. 

— A beruházások közül néhány egyedi 
nagyberuházást tervünkből végleg el-
hagyunk, illetve kezdésüket a későbbi 
évekre halaszt juk. Hasonlóan elhalaszt juk 
az állami kölcsönnel megvalósuló beru-
házásaink jó részét is, csökkent jük több 
vállalati eszköíből létesülő beruházás ál-
lami támogatásának mértékét . A célcso-
portos és egyéb állami beruházások mér-
tékét az elmúlt évi szinten t a r t juk . Az 
ez év j anuár l - e u tán kezdődő vállalati 
és szövetkezeti beruházásoknál, valamint 
a tanácsok nem'célcsoportos beruházásai-
nál a költségelőirányzat 20 százalékának 
mértékéig tartalékképzést í r tunk elő, 
amely elsősorban az időközi költségnöve-
kedés fedezetére szolgál. Az eddigi lehe-
tőségeket szűkítve a vállalatok és szövet-
kezetek csak néhány meghatározott eset-
ben bocsáthat ják pénzeszközeiket a t aná -
csok rendelkezésére (közvetlen érdekel t -
ség, gyermekintézmények stb.). Beruházá-
si hiteleket csak a tavalyi évivel azonos 
összeg mértékéig lehet nyúj tani , azonban 
az építési tilalom alá eső objektumok 
(például irodaház) építésére hitelt nem 
folyósíthatunk. A Gazdasági Bizottság az 
1972—1975. évek beruházási p rogramjá -
nak felülvizsgálására beruházási tárcakö-
zi bizottságot hozott létre, melynek fel-
adata a beruházási egyensúly megterem-
tésére vonatkozó konkrét javaslatok ki-
dolgozása. • 

A külkereskedelem és a termékforgal-
mazás területén a következő intézkedések 
szület tek: 

A külkereskedelmi egyenleg javítása 
érdekében több terméknél, amelyből a 
szükségletek más forrásból is kielégíthe-
tők, megszabtuk a behozatal felső hatá-
rát. Egyidejűleg a meglevő exportkorlá-
tozások döntő része feloldásra került. 
Több terméknél síz import támogatásokat 
megszüntetjük, illetve mérsékel jük. 

Árintézkedéseink, melyek a termelőket 
és a fogyasztókat érint ik jórészt ismer-
tek, azok bejelentésre kerültek. Ezek 
célja a helyesebb árarányok kialakítása, 
a kereslet, kínálat egyensúlyának javítá-
sa. Az intézkedések más része termelői 
árváltozásokkal, vagy az import támogatá-
sok csökkentésével függnek' össze, és ki-
hatásukban a költségvetést tehermentesí-
tik. A jövedelmezőség és ezzel a terme-
lési kedv növelésé érdekében sor került 
egyes munkaigényes növényi ku l tú rák 
termelői á rának rendezésére. 

Az állami és a szövetkezeti szektor kö-
zött egyes vonatkozásokban keletkezett 
feszültségek megszüntetésére i rányulnak 
a kormánynak azok a rendelkezései, ame-
lyek újraszabályozták, a szövetkezetek 
gazdasági tevékenységét. Ezzel párhuza-
mosan szabályozta a kormány a mező-
gazdasági szövetkezetek nem mezőgazda-
sági jellegű tevékenységét is, annak ' é r -
dekében, hogy ezen a té ren*a munkaerő 
elszívása és az Indokolatlan jövedelmek 
keletkezése megszűnjön. 

Végül a hozott intézkedések sorában 
utal t arra , hogy a kormány ú j r a szabá-
lyozta a jövedelemadóval kapcsolatos 
kérdéseket, az állampolgárok egyes réte-
geinél tapasztalható arányta lan és indo-
kolatlanul magas jövedelmek és vagyon-

» képződés lefölözése érdekében. Az ú j sza-
bályozás kellően differenciált . 

Fontos feladat, hogy az ez évi terv 
végrehajtása során országos jellegű akti-
vitás bontakozzék ki a tervcélok mara-
déktalan teljesítésére, a vállalati, üzem-
és munkaszervezésben meglevő tar ta lé-
kok fel tárására, a vállalati tevékenység 
ál landó fejlesztésére. Törekedni kell arra , 
hogy az elért eredmények révén új len-
dületet kapjon a szocialista munkaver-
seny, amellyel a Központi Bizottság nem-
régiben behatóan foglalkozott, megállapít-
va. hogy az társadalompolit ikai és gaz-
daságpolitikai céljaink megvalósításának 
fontos eszköze. 

Az üzemi demokrácia 
kérdése 

Ezután Apró elvtárs az üzemi derpok-
rácia néhány kérdését érintette. Utalt a r -
ra. hogy pár tunk X. kongresszusa nyo-
matékosan felhívta f igyelmünket: elen-
gedhetetlenül szükséges állami eletünk-
ben és az üzemekben a siocialista de-
mokrácia továbbfejlesztése. Mindez a 
szocializmus teljes felépítésének fontos 
eszköze. Ezért a párt politikai tevékeny-
ségének fontos része a dolgozók részvé-
teli jogának biztosítása, a vállalati gaz-
dálkodás irányításában és ellenőrzésében. 
Társadalmi életünk szocialista fejlődése, 
a gazdaságirányítási rendszerben bekö-
vetkezett változások, a vállalati önálló-
ságok növekedése, az anyagi érdekeltség 
mind szélesebb körű érvényre jut ta tása 
fontos pillére az üzemi demokrácia szé-
les körű kibontakoztatásának. 

A dolgozók részvétele, javaslatainak f i -
gyelembevétele tekintetében ' megfigyel-
hető már bizonyos javulás — mondotta 
az előadó. Jelentős- politikai eredmény-
nek tartjuk, hogy a munkásuk, az alkal-

mazottak, a szakszervezeti szervek révén 
közvetve is részt vettek a vállalati közép-
távú terv kialakításában. Az üzemi de-
mokrácia gyakorlásának politikai, társa-
dalmi és gazdasági szempontból fontos 
megnyilvánulásai voltak az e kérdésben 
lefolytatott tanácskozások, valamint a 
kollektív .szerződések megkötése. Ezt kell 
pártszervezeteinknek tovább folytatniok. 
A dolgozók véleményének meghallgatása, 
a munkabérek kialakítása, a munkaerő-
helyzet, az árpolitika, az egészségügy, a 
szociális és kul turál is üzemi tervek kidol-
gozásában fontos gyakorlati tennivalója 
van a szakszervezeteknek. Az eddig meg-
tartott tanácskózások ott voltak haszno-
sak. eredményesek, ahol nemcsak beszá-
molókat tar tot tak, hanem javaslatokat, 
véleményeket kértek, a dolgozók tanácsa-
it meg is hallgatták. Az üzemi demokrá-
cia ilyen jellegű kibontakoztatása nagy 
segítséget jelent a vállalatvezetés számá-
ra, a döntések meghozatala e lő t t 

Apró elvtárs szólt arról, hogy az idén 
kevesebb lesz a központi tanácskozás, te-
hát több idő marad figyelni a munkára, 
a vezefésre, az üzemi tanácskozásokra, a 

f zocialista brigádok munkájára. Ehhez a 
aunkához meg vannak országunkban a 

kedvező politikai es gazdasági feltételek, 
és meg van a dolgozók segítő szándéka, 
áldozatvállalása. Az üzemi demokrácia, 
a dolgozók véleményének meghallgatása 
szoros politikai összefüggésben van az 
eredményes gazdálkodással. 

Minden népnek érdeke 
a béke 

Ezt követően Aprő elvtárs külpolitikai 
kérdések elemzésére tért át. Szólt részle-
tesen az európai biztonsági értekezlettel 
kapcsolatos kérdésekről — nemcsak a 
kormányok közötti tárgyalásokról, hanem 
a tömegpolitikai munkáról , a tömegek 
mozgósításáról. Hangsúlyozta: az európai 
biztonság es együttműködés érdekében 
kibontakozott társadalmi, közéleti mozga-
lom a legtöbb európai országban megin-
dult. Olyan fórumok alakul tak az 
európai társadalom legkülönbözőbb világ-
nézeti köreiből és a szocialista irányzatok 
képviselőiből, melyeknek közös célja a i 
európai biztonság megteremtésének ösz-
tönzése, társadalmi támogatása. Pá r tunk 
támogat ta az akciókat, a pár t - , a t á r sa -

- dalmi és a tömegszervezetek képviselői 
nyugat-európai partnereikkel tör tént esz-
mecseréken külön figyelmet fordí tot tak e 
fontos problémákra. Kiemelt jelentősége 
van a nyugat-európai szocialista és szo-
ciáldemokrata-körök megnyerésének. Cél-
szerű erőfeszítéseket tenni a szociálde-
mokrata pár toknál mutatkozó pozitív 
tendenciák bátorí tására, érdekeltségük 
támogatására, bevonni ókét a biztonság 
és együttműködés ügyét szorgalmazó t á r -
sadalmi mozgalomba. Szólt azokról a 
tárgyalásokról, amelyeket a hazánkban 
já r t olasz társadalmi erők képviselőiből 
álló csoporttal folytak. A velük tör tént 
megbeszélések részét képezik annak a 
széles körben kibontakozó nemzetközi 
akciónak, melynek cél ja az európai né-
pek békéje, biztonsága, barátsága. 

Szólt az előadó a Belga Nemzeti- Bi-
zottság tevékenységéről. Az ál tala össze-
hívott találkozón 23 ország küldöttsége 
egyöntetűen amellet t foglalt állást, hogy 
össze kell hívni egy közgyűlést, melyen 
jelen lesznek Európa valamennyi politi-
kai. gazdasági és szociális erői. A köz-
gyűlés cé l ja : magukat a népeket vonják 
be egy olyan Európa épitésebe, amely 
történelme során először rendelkezne ga-
rantált és tartós biztonsággal, és amely 
minden téren együttműködést valósítana 
meg az igazság és a béke egyetemessége 
érdekében. A találkozó résztvevői egy-
út ta l megbízták a Belga Nemzeti Bizott-
ságot, hogy a társadalmi mozgalom fe j -
lesztésére közös akcióprogramot dolgoz-
zon ki. E célból széles körű konzultatív 
értekezlet összehívására került sor. Né-
hány nap ja p találkozó meghatározta az 
európai népek közgyűlésének idejét ( jú-
nius első fele), helyét, tárgyalt a köz-
gyűlés pontos elnevezésének kérdéseiről, 
valamint az előkészítés szervezeti problé-
máiról. 

— Nekünk meggyőződésünk — mon-
dotta Apró elvtárs —, hogy a béke. a 
biztonság és az együttműködés megte-
remtése minden népnek érdeke, ezért 
t ámogat juk azt az elvet, hogv a köz-
gyűlésen — és mar az előkészítő munká-
ban is — az európai társadalom minden 
olyan rétege képviselve legyen, amely 
részt vállal a kontinens jövőjéért foíyó 
küzdelemben. Ezért t a r t j ák fontosnak az 
erdekkepviseleti , szervek bekapcsolódását 
az USA es Kanada békét akaró társadal-
mi erőinek bevonásá t örvendetes , hogy 
belga bará ta ink elengedhetetlenül fontos-
nak ta r t j ák a szovjet—nyugatnémet és a 
lengyel—nyugatnémet szerződések mi-
előbbi hatályba léptetését. Ezért támo-
gat ja a magyar társa ta lpm is e nagy-
jelentőségű nemzetközi t á r sa ia lmi akció-
k a t . 

Megemlítette végül A—ó elvtár hogy 
a Varsói Szerződís tagállamainak kül-
ügyminiszterei is tárgyaltak az említett 

Vkerdésekröl ; — ezen a tárgyaláson már 
azok á gyakorlati kérdések kerültek na-
pirendre, amelyek a tárgyalás előkészí-
téséhez tartoztak. 

A továbbiakban az aktíva előadója 
mas külpolitikai kérdesekkel foglalkozott. 
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