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M A G Y A R S Z O C I A L M U N K Á S P Á R T L A P J A 

Befejezte munkáját 
az országgyűlés ülésszaka 

elfogadta az 1971- évi költségvetés zárszámadását 
Törvény a bíróságokról és az ügyészségről 

Két szegedi képviselő felszólalása 

Indira Gandhi 
elutazott 

hazánkbál 

Tegnap, pénteken az or-
szággyűlés folytatta a Ma-
gyar Népköztársaság 1971. 
évi költségvetésének végre-
hajtásáról szóló törvényja-
vaslat vi tá ját Az ülésen 
részt vettek: Losonczi Pál, 
az Elnöki Tanács elnöke, 
Kádár János, az MSZMP 
Központi Bizottságának első 
titkára, továbbá Aczél 
György, Apró Antal, Fehér 
Lajos, Gáspár Sándor, Kál-
lai Gyula, Komócsin Zol-
tán és Nyers Rezső, az 
MSZMP Politikai Bizottsá-
gának tagjai, valamint a 
Központi Bizottság titkárai 
és a kormány tagjai. A 
diplomáciai páholyokban he-
lyet foglalt a budapesti 
diplomáciai képviseletek 
több vezetőja 

Apró Antal elnöki meg-
nyitó szavai után elsőnek 
dr. Petri Gábor szegedi or-
szággyűlési képviselő szólalt 
fel. Ezután több képviselő 
mondott véleményt a tava-
lyi költségvetés zárszám-
adásáról. A törvényjavasla-
tot a felszólaló képviselők 
valamennyien elfogadták. 

Az elnök a vitát lezárta, 
s megadta a szót Faluvégi 
Lajos pénzügyminiszternek, 
aki összegezte a vita tapasz-
talatait, és válaszolt az el-
hangzott észrevételekre. 
Megállapította, hogy a mi-
niszteri expozé — azon be-
lül az országgyűlés terv- és 
költségvetési bizottságának 
értékelése —, valamint a 
képviselők hozzászólásai 
egyöntetűen azt tükrözték, 
hogy gazdaságunk általános 
fejlődése töretlen, az alap-
vető tervcélokat elértük. 
Egységes vélemény alakult 
ki abban is, hogy a kor-
mány kellő időben hozott 
intézkedései jó hatást vál-
tottak ki, mindenekelőtt 
azok az intézkedések, ame-
lyeknek célja a nagyobb 
tervszerűség biztosítása, a 
rendteremtés a beruházások 
körében; továbbá azok az 
intézkedések is, amelyeknek 
a jövedelemaránytalanságok 
és az ezzel kapcsolatos visz-
szásságok megszüntetése volt 
a céljuk. A vélemények 
egységét fejezi ki az az 
egészséges türelmetlenség is 
— tette hozzá Faluvégi La-
jos —, amely a megoldásra 
váró kérdésekben az üze-
mek, vállalatok részéről 
megnyilvánul, s amelynek a 
képviselők a parlament plé-
numán hangot adtak. Egész-
séges türelmetlenség a pénz-
ügyi szervezet részéről is 
fennáll annak érdekében, 
hogy a népgazdaság költ-
ségvetési helyzete még to-
vább szilárduljon. 

Az elhangzott észrevéte-
lek közül a pénzügyminisz-
ter főleg azokat emelte ki, 
amelyek az elmúlt évi gaz-
dálkodással kapcsolatban 
arra mutattak rá, mely te-
rületen nem használták fel 
elég hatékonyan a rendel-
kezésre álló anyagi erőfor-
rásokat, hol gazdálkodtak 
rosszul stb. A továbbiakban 
részletesen foglalkozott a 
tanácsi gazdálkodás helyze-
tével. problémáival. 

Végezetül a pénzügymi-
niszter kérte az országgyű-
lést, hogy az 1971. évi álla-
mi költségvetés teljesítéséről 

szóló törvényjavaslatot és 
válaszát fogadja eL 

Az országgyűlés a Ma-
gyar Népköztársaság 1971. 
évi költségvetésének végre-
hajtásáról szóló törvényja-
vaslatot általánosságban és 
részleteiben, a benyújtott 
eredeti szövegben egyhan-
gúan elfogadta. 

Ezután napirend szerint 
következett a bíróságokról 
szóló törvényjavaslat tár-
gyalása. Dr. Korom Mihály 
igazságügyi miniszter mon-
dott expozét, majd dr. Bi-
czó György szegedi ország-
gyűlési képviselő, a jogi, 
igazgatási és igazságügyi 
bizottság előadója mondott 
beszédet. A beterjesztett 
törvényjavaslatot a módosí-
tásokkal együtt elfogadásra 
ajánlotta. A vitában négy 
képviselő szólalt fel, a to-
vábbiakban dr. Szakács 
ödön, a Legfelső Bíróság 
elnöke tartott beszámolót a 
bírósagok munkájáról. 

Dr. Korom Mihály igaz-
ságügyi miniszter foglalta 
össze a Vifát.. Koszönét et 
mondott a hozzászólásokért 

és hangsúlyozta, hogy a 
felvetett kérdésekkel az il-
letékes állami szervek fog-
lalkoznak, s jövőbeni mun-
kájukban figyelembe ve-
szik. Ilyen kérdésként em-
lítette a miniszter o tör-
vénytisztelet erősítésének 
gondolatát, a bírósági mun-
ka megítélésével kapcsolat-
ban elhangzott javaslatokat, 
ide sorolta az ügyvédi tevé-
kenységre vonatkozó észre-
vételeket. Az önkiszolgáló-
boltokban elkövetett lopá-
sokkal kapcsolatban elmon-
dotta: nem arról van szó, 
mintha bárki is a tolvajok 
védelmére kelne, bizonyos 
azonban, hogy a probléma 
rendezése fokozott óvatossá-
got igényel. Addig is, amíg 
ez bekövetkezik, a bűnül-
döző szervek kellő eszközök-
kel rendelkeznek ahhoz, 
hogy fokozott differenciálást 
alkalmazzanak az ilyen ese-
tek megítélésekor. 

Az országgyűlés a bírósá-
gokról szóló törvényjavasla-
tot általánosságban és rész-
leteibeh egyhangúlag elfo-
gadta. 

Dr. Gonda György, a jo-
gi, igazgatási és igazságügyi 
bizottság elnöke terjesztette 
be ezután a Magyar Nép-
köztársaság ügyészségéről 
szóló törvényjavaslatot. 

A törvényjavaslat vitájá-
ban beszédet mondott dr. 
Szénási Géza legfőbb 
ügyész, majd Benkei And-
rás belügyminiszter is. 

Az országgyűlés a Magyar 
Népköztársaság ügyészségé-
ről szóló törvényjavaslatot 
általánosságban és részle-
teiben egyhangúlag elfogad-
ta. 

Búza Barna budapesti 
képviselő a Balaton jövőjé-
vel kapcsolatban interpel-
lált. Az interpellációra Bon-
dor József építésügyi és vá-
rosfejlesztési miniszter adott 
választ. 

Ezt követően az elnöklő 
Apró Antal az országgyűlés 
nyári ülésszakát berekesz-
tette. 

(Dr. Petri Gábor felszóla-
lását, dr. Biczó György elő-
adói beszédét és dr. Szénási 
Géza felszólalását lapunk 3. 
oldalán ismertetjük.* 

Dr. Korom Mihály beszéde 
— Állam- és jogrendsze-

rünkben fontos szerepük 
van az igazságszolgáltatásra 
vonatkozó jogszabályoknak 
— kezdte beszédét dr. Ko-
reán Mihály. Alkotmányunk 
5. fejezete tartalmazza a 
bíróságok működésének és 
szervezetének legfontosabb 
alapelveit, a részletes szabá-
lyok megalkotását pedig 
törvényre utalja. Az előter-
jesztett törvényjavaslat en-
nek a célnak kíván elegei 
tenni azzal, hogy részlete-
sen szabályozza a bíróságok 
szervezetével és hatásköré-
vel összefüggő kérdéseket. 

Hazánkban szilárd a tör-
vényes rend. Aki törvé-
nyeinket megsérti, megbün-
tetjük. Ugyanakkor jogrend-
szerünk minden becsületes 
állampolgár számára bizto-
sítja a nyugodt és félelem 
nélküli életet. 

— A jelenleg hatályban 
levő bírósági szervezeti tör-
vényt csaknem két évtized-
del ezelőtt alkotta meg or-
szággyűlésünk. A mostani 
törvényjavaslatot az elmúlt 
évtizedek gyakorlati tapasz-
talatainak felhasználásával, 
a jelen és a jövő követel-
ményeinek figyelembevéte-
lével készítettük elő. Ren-
delkezései arra hivatottak, 
hogy egész igazságszolgálta-
tásunk munkája hatéko-
nyabbá váljék. 

Ezután dr. Korom Mihály 
arról a munkáról beszélt, 

amelyet a bíróságok és a 
döntőbizottságok végeznek. 

— A bíróságok és döntő-
bizottságok évente az ügyek 
százezreivel foglalkoznak. 
1971-ben első fokon csak-
nem 100 000 büntető és 
200 000 polgári peres ügy in-
dult a bíróságokon. A gaz-
dasági döntőbizottságok több 
mint 35 000, a területi mun-
kaügyi döntőbizottságok pe-
dig mintegy 14 000 munka-
ügyi vitában hoztak megfe-
lelő határozatot. A bíróságo-
kon és döntőbizottságokon 
évente több millió állam-
polgár fordul meg. 

— A nagy munkateherröl 
szólva nem lehet hallgatni 
néhány olyan körülményről, 
amely ma nagymértékben 

nehezíti és lassítja az ügy-
intézést. Gondolok itt többek 
között eljárási jogszabálya-
ink bonyolultságára, nehéz-
kességére, amelyeket még 
ebben az esztendőben jelen-
tősen egyszerűsíteni fogunk. 
De szólni kell a gyakorta 
tapasztalható alaptalan pe-
reskedésekről is. Ma az a 
helyzet, hogy a bíróság min-
den hozzá érkezett üggyel 
érdemben köteles foglalkoz-
ni, akkor is, ha előre lát-
ható, hogy az igény alapta-
lan. Arany János óta kevés 
változás történt a ,,ha per, 
úgymond, hadd legyen per!" 
felfogáson. Ez pedig jelen-
tékeny mértékben leköti és 
terheli az igazságszolgáltatás 
dolgozóit, és elvonja őket a 
valóságos jogviták eldöntésé-
től, legalábbis sok esetben 
a fontos kérdések eldönté-
sének elhúzódásához vezet. 

— Az igazságszolgáltatás 
egységének fontos alapelvét 
juttatja most következetesen 
érvényre a törvényjavaslat 
azáltal is, hogy az eddigi 
államigazgatási jellegű gaz-
dasági és területi munka-
ügyi döntőbizottságokat bí-
róságokká alakítja át. Ez-
zel a szabályozással jelen-
tékeny mértékben egysze-
rűsítjük és áttekinthetőbbé 
tesszük az igazságszolgálta-
tási szervezet rendszerét, 
hiszen megszüntetjük a 
tarkaságot, párhuzamossá-
got, a széttagoltságot. 

(Folytatás a 3. oldalon.) 

Képünk: a Ferihegyi repülőtéren Fock Jenő 
elnök búcsúzik Indira Gandhitól 

miniszter-

Pénteken délelőtt az Or-
szágház minisztertanácsi ter-
mében befejeződtek a ma-
gyar—indiai hivatalos tárgya-
lások. 

A tárgyalásokról közös 
közleményt hoznak nyilvá-
nosságra. 

Pénteken délután elutazott 
Magyarországról Indira 
Gandhi, az Indiai Köztársa-
ság miniszterelnöke, aki a 
Magyar Népköztársaság Mi-
nisztertanácsának meghívá-
sára hivatalos látogatást tett 
hazánkban. Az indiai kor-
mányfővel együtt elutazott 
kísérete is. 

Az indiai nép képviselőit 
ünnepélyesen, meleg baráti 
szeretettel búcsúztattak a 
Ferihegyi repülőtéren, ame-
lyet magyar és indiai zász-
lók, magyar és hindi nyelven 
megfogalmazott búcsúmonda-
tok díszítettek. A miniszter-
elnök asszony búcsúztatására 
több ezer fővárosi lako6 
gyűlt össze a repülőtéren. A 
betonon katonai díszegység 
sorakozott fel csapatzászlóval. 

A búcsúztatáson megjelent 
Fock Jenő, a Minisztertanács 
elnöke, Apró Antal, az Or-
szággyűlés elnöke, Fehér La-
jos, a Minisztertanács elnök-
helyettese, Kállai Gyula, a 
Hazafias Népfront Országos 
Tanácsának elnöke, az 
MSZMP Politikai Bizottsá-
gának tagjai, az Elnöki Ta-
nács, a kormány számos tag-

ja, valamint a politikai éíet 
több más vezető személyisé-
ge, á tábornoki kar több tag-
ja. 

Díszjel harsant, majd a 
díszegység parancsnoka je-
lentést tett Indira Gandhi-
nak. Felcsendült a magyar és 
az indiai himnusz, közben.21 
tüzérségi díszlövést adtak le 
a magas rangú vendég tiszte-
letére. Indira Gandhi Fock 
Jenő társaságában ellépett a 
díszegysége arcvonala előtt, s 
köszöntötte a katonákat. Az 
indiai kormányfő ezután szí-
vélyes búcsút vett a megje-
lent magyar közéleti szemé-
lyiségektől, a diplomáciai tes-
tület képviselőitől. majd 
Fock Jenő társaságában el-
haladt a búcsúztatására meg-
jelent fővárosi dolgozók 
hosszú sorai előtt. Magyar és 
indiai zászlócskák emelked-
tek a magasba, s a budapesti 
dolgozók képviselői szeretet-
tel búcsúztak Indira Gandhi-
tól. s éltették, a magyar és az 
indiai nép barátságát. 

A díszegység díszmenete 
után úttörők virágcsokrokat 
nyújtottak át az indiai kor-
mányfőnek és a kíséretében 
levő személyiségeknek, akik 
ezután elfoglalták helyüket a 
különrepülőgépen, Indira 
Gandhi, a beszállás előtt ba-
ráti kézfogással szívélyes bú-
csút vett Fock Jenőtől. 

Néhány perc múlva a re-
pülőgép a magasba emelke-
dett. 

Kádár János 
fogadta az Olasz 
KP küldöttségét 
Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz-

ponti Bizottságának első titkára fogadta az Olasz Kom-
munista Párt küldöttségét, amely Giorgio Napolitanónak. 
a párt Politikai Bizottsága tagjának vezetésével ideológiai, 
kulturális ós tudománypolitikai kérdések tanulmányozá-
sára érkezett hazánkba. Az elvtársi hangulatú megbeszé-
lésen jelen volt Aczél György és óvári Mifelós, a Köz-
ponti Bizottság titkárai. (MTI) 


