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Befejezte munkáját az országgyűlés ülésszaka 
(Folytatás az 1. oldalról.) 

— Alkotmányunknak 
megfelelően rendelkezik úgy 
a törvényjavaslat, hogy a 
Legfelsőbb Bíróság gyakorol 
elvi irányítást az összes bí-
róságok bírói működése és 
ítélkezése felett. Ennek ér-

dekében mondja ki azt is, 
hogy a Legfelsőbb Bíróság 
irányelvei és elvi döntései a 
bíróságok számára kötele-
zőek. A törvényesség és a 
jogalkalmazás egységének 
érdekeit szolgálja e rendel-
kezés. 

— A Minisztertanács meg-

bízásából kérem, hogy az 
előterjesztett törvényjavas-
latot a tisztelt országgyűlés 
vitassa meg, fogadja el, és 
iktassa az ország törvényei 
közé — mondotta befejezé-
sül dr. Korom Mihály igaz-
ságügyi miniszter. 

Dr. Petri Gábor felszólalása 
Dr. Petri Gábor egyetemi 

tanár, a szegedi I. számú se-
bészeti klinika igazgatója, a 
Csongrád megyei 2. választó-
kerület (Szeged) országgyű-
lési képviselője e szavakkal 
kezdte parlamenti felszólalá-
sát: 

— A beterjesztett törvény-
javaslat, valamint a kiegé-
szítő szóbeli és írásos tájé-
koztatás világos képet ad a 
múlt évi költségvetés végre-
hajtásáról, sőt ezen túl nép-
gazdaságunk pillanatnyi 
helyzetéről. A tájékoztatás 
alapossága és őszintesége azt 
a megnyugtató érzést kelti 
bennünk, hogy a kormány 
nemcsak alapos ismerője, 
hanem egyúttal ura is a 
helyzetnek, és így a népgaz-
daság fejlődése várhatóan a 
negyedik ötéves terv prog-
ramja szerint folyhat tovább. 
A törvényjavaslatot mind-
ezek alapján elfogadom. A 
beszámoló egy egészségügyi 
és egy szociálpolitikai vonat-
kozására igyekszem felhívni 
a tisztelt országgyűlés, illet-
ve a kormány figyelmét. 

A képviselő a továbbiak-
ban elsősorban az egészség-
ügyet irányító szakembere-
ket érdeklő kérdést elem-
zett. Ismert az egészségügyi 
ellátás három szintje: kör-
zeti orvosi, rendelőintézeti és 
fekvőbeteg-intézeti munka. 
Az Egészségügyi Minisztéri-
um 1970. évi kimutatása sze-
rint az említett évben a kör-
zeti ellátásban, valamint a 
rendelőintézetekben külön-
külön több mint 54 millió 
betegvizsgálat történt, a kór-
házakban pedig több mint 
1,7 millió beteget ápoltak. 

Ezek szerint minden ma-
gyar állampolgár éven-
ként legalább öt ízben járt 
a körzeti orvosnál, 

valamint ugyanannyiszor a 
rendelőintézetekben, és min-
den 6. állampolgár feküdt 
kórházban. E számok nem 
azt jelentik, hogy olyan „ret-
tenetesen betegek" volnánk, 
hanem jelzik — a korszerű 
követelményekből kiindulva 
— a struktúra felülvizsgála-
tának szükségességét; az 
egészségügyi ellátásban egy-
másra épülő intézmények 
között a megfelelő arányok 
kialakítását. 

Elmondotta azt is dr. Pet-
ri Gábor, hogy a ma meg-
levő, közel 25 ezer orvossal 
hazánk igen előkelő helyet 
tölt be a világranglistán, de 
más kérdés az orvosok te-
rületi és szak szerinti meg-
oszlása. Döntő szerepet nem 
is a kereseti viszonyok ját-
szanak, hanem az a szub-
jektív mozzanat, hogy a túl-
zsúfolt rendelőkben az or-
vosok jelentős része nem 
érzi azt, hogy a hivatásának 
és képzettségének, szakmai 
ambíciójának megfelelő, ma-
gas minőségű munkát tud 
végezni. A rendelőintézetek 
túlnyomó részében a tech-
nikai adottságok egyáltalán 
nem teszik lehetővé a kva-
lifikált munkát. 

— Igen célszerűnek tarta-
nám olyan rendelőintézeti 
kivizsgáló központok létesí-
tését — mondotta —, ame-
lyek kifogástalan berende-
zéssel, gyors és véglegesen 
megbízható leleteket szolgál-
tatnának a vizsgáló orvos szá-
mára, akinek így több ideje 
lenne a beteggel foglalkozni. 
Ugyanígy szükség lenne kon-
centráltan dolgozó sebészeti 
üzemekre, hogy a rendelőin-
tézetek technikai fogyaté-
kosságai miatt ne a kórhá-
zakat és a klinikákat terhel-
jék a kisebb jelentőségű ope-
rációkkal. Az objektív fel-
tételek mellett a szubjektí-
vek döntő fontosságát hang-
súlyoznám: 

az orvosok kiképzésében és 
nevelésében is oda kell 
hatnunk, hogy a fiatalok a 
kórházon kívüli munkát is 
olyannak érezzék, amely-
ben hivatásuk magaslatán 
állhatnak, 

és érezhetik a Jól végzett 
munka örömét. 

Hagsúlyozta Petri Gábor 
professzor, hogy a szocialista 
betegellátás alapelvének 
megfelelően következetesen 
meg kell valósítani a kór-
ház-rendelőintézeti egységet. 

A rendelőintézetekben kell 
olyan feltételeket terem-
teni, hogy a legmagasabb 
szintű ellátást nyújtsák a 
járóbetegeknek. 

A nemzetközi viszonyaltban 
és itthon is egyre költsége-
sebb eszközök és anyagok 
biztosítása elengedhetetlen a 
betegellátás korszerűsítésé-
hez. 

Ezután arról szólt a kép-
viselő, hogy a legfontosabb 
feladatok egyike a kórházak 
zsúfoltságának csökkentése 
és — ami nem nagy dicső-
ség Semmelweis hazájában 
— a higiénés viszonyok gyö-
keres megjavítása. Javasolta 
a bonyolult vagy a divatos 
építészeti megoldások helyett 
a könnyen kezelhető, tisztán 
tartható épületek, barakk-, 
vagy más néven pavilon-
intézetek létesítését. Erre az 
építési módra annál is in-
kább szükség van, mert pél-
dául az elmebetegek elhe-
lyezésére szolgáló ágyak nyo-
masztó hiányát pótolni más 
megoldással még megpróbál -
ni sem lehet. 

Javaslatait azzal indokolt,? 
Petri Gábor professzor, hogy 

a lehetőségeinkhez szabotí 
átfogó és hosszabb távú 
tervek az egészségügyben 
is ugyanúgy szükségesek, 
mint más ágazatban. 

E területen is fontos a struk-
túra és a hatékonyság ösz-
szefüggésének és a gazdasá-
gosságnak tudományos szin-
tű és konkrét elemzése. 

Ezután a képviselő az öre-
gek problémájával foglalko-
zott. Elmondotta, hogy saj -
nálatos módon, 

a hosszabb élet nem jelent 
egyben jó egészséget, mert 
a magas életkor sokszor 
egyértelmű a betegséggel; 

egyre több ember szorul gon-
dozásra, ápolásra, de legeny-
hébb esetben ls mások se-
gítségére. Nem hazai specia-
litás, világjelenség az, hogy 
a társadalmi fejlődés iránya, 
a lakáshiány, a kenyérkere-
sők számának a családon be-
lüli növekedése átalakította 
a családi élet hagyományos 
rendjét, és az elaggott szü-
lőkkel egyre kevésbé tud-
nak, vagy éppen hajlandók 
törődni, ami még csak fo-
kozza a magas életkorral 
amúgy is együttjáró bajt, 
nyomorúságot. Ennek az em-
berileg eléggé szomorú je-
lenségnek az enyhítésére 
szolgál a szociálisotthon-há-
lózat, amelyek között kor-
szerűek, de rossz állapotban 
levők is találhatók. Helyen-
ként már tapasztalható az 
idős embereknek nyújtott, 
társadalmi úton megszerve-
zett házigondozás. 

— Az öregeken minden-
képpen segíteni kell — mon-
dotta. — Lehetne egy ú j 
biztosítási ágat alkalmazni, 
amely szerint — mondjuk — 
25 évi díjfizetés árán egy kis 
szociális otthoni lakást nyúj-
tana a biztosítottnak. 

Amikor az idős ember ide 
beköltözik, addigi lakását 
átadná a tanácsnak, majd 
amikor meghal, a szociá-
lis otthoni lakása is a ta-
nács tulajdonába kerül-
hetne. 

A befizetett díjak és kama-
taik hozzájárulhatnának az 
otthonok létesítéséhez, mely-
nek költségei ilyen módon 
mérséklődnének, míg a fenn-
tartási költségek egy részét 
a nyugdíjakból lehetne fe-
dezni. 

— Emberségből, a társa-
dalom iránt érzett felelős-
ségérzetből, sőt, még ma-
gunkra gondolva is többet 
törődjünk az öregekkel — 
hangsúlyozta felszólalása be-
fejezéseként dr. Petri Gábor. 

Dr. Biczó György, Csong-
rád megyei képviselő, a jo-
gi, az igazgatási és igazság-
ügyi bizottság előadója be-
szédében kiemelte: a bíró-
ságokról szóló törvényja-
vaslat bizottsági vitájában 
az az egyöntetű vélemény 
alakult ki, hogy a tervezet 
kiváló alkotás, híven tükrö-
zi népköztársaságunk al-
kotmányának 5. fejezetében 
megfogalmazott elveket. A 
jogi, igazgatási és igazság-
ügyi bizottság álláspontja 
szerint a törvény — ameny-
nyiben azt az országgyűlés 
szentesíti — jól segíti, kel-
lően védi majd hazánkban 
a szocialista építést. 

A bíróságokról szóló, még 
érvényes törvény csaknem 
két évtizedes, s elmondhat-
juk, hogy jól szolgálta tár-
sadalmunk fejlődését. A 
szocialista építés mai és jö-
vőbeni időszaka azonban új 
követelményeket, új igénye-
ket támaszt a bíróságok te-
vékenységével szemben i$, 

Dr. Biczó György a to-
vábbiakban arról beszélt, 
hogy a jogi, igazgatási és 
igazságügyi bizottság né-
hány módosító javaslatot 
t e t t Ezek azonban nem 
változtatnak a törvény lé-
nyegén, csupán teljesebbé 
teszik a törvényt. 

— A törvényjavaslatban 

az igazságszolgáltatás egy-
ségének elve valósul meg, 
úgy, hogy megteremti a 
szervezeti feltételeket a gaz-
dasági szervek közötti jog-
viták, valamint munkaügyi 
viták elbírálásának egysége-
sítésére. A jogi, igazgatási 
és igazságügyi bizottság úgy 
ítéli meg, hogy a gazdasági 
és területi munkaügyi dön-
tőbizottságok eredményes 
munkát végeznek, jól szol-
gálják szocialista építésünk 
mindennapos gondjainak 

megoldását. Társadalmilag 
viszont teljesen indokolt a 
bírósági szervezetben való 
elhelyezésük, hiszen igazság-
szolgáltatási tevékenységet 
végeznek. Az igazságszolgál-
tatás rendszerének túlzott 
széttagoltságát semmi sem 
indokolja. Az igazságszol-
gáltatás így egyszerűbbé 
válik, az állampolgárok egy 
helyen, a bíróságoknál ta-
lálják meg jogaik védelmét. 

— A szocialista demokrá-
cia továbbfejlesztésének fel-
adata nagy követelményeket 
támaszt az igazságszolgálta-
tás szervezetével szem-ben 
is. A törvényjavaslat ép-
pen ezért nagy súlyt helyez 
a nép részvételét biztosító 
ülnökrendszerre. A népi ül-
nököknek az igazságszolgál-
tatásban való részvétele tár-
sadalmi szempontból is 
rendkívül jelentős, hiszen 
ítélkezéseikben kifejezésre 
jut a társadalom jogtudata, 
s az ülnökök, a bíróságokon 
szerzett tapasztalataikkal se-
gítik a társadalmi tudat for-
málását is. 

Dr. Biczó György a jogi, 
igazgatási és igazságügyi bi-
zottság nevében a beterjesz-
tett törvényjavaslatot a mó-
dosításokkal együtt elfoga-
dásra ajánlotta. 

Dr. Szénási Géza felszólalása 
Szénási Géza bevezetőben 

rámutatott: a törvényjavas-
lat nem csupán az ügyészi 
szervek tevékenysége szem-
pontjából nagy jelentőségű, 
hanem kiemelkedő fontossá-
ga van alkotmányjogi vonat-
kozásban is. A Magyar Nép-
köztársaság ügyészségéről 
szóló törvény — a tanácstör-
vénnyel és a bíróságokról 
szóló törvénnyel együtt — 
ama törvényeink közé tarto-
zik, amelyek elkészítését az 
alkotmány írta elő. 

Aláhúzta a szocialista 
ügyészségre vonatkozó szer-
vezeti és működési alapelve-
ket. Ezek az alapelvek: a 
helyi szervektől független, 
centralitólt szervezet; a tör-
vényességi felügyelet körébe 
tartozó szervek tevékenysé-
gébe való operatív beavat-
kozás tilalma; a törvények 
egységes és a jogpolitikai 
elvekkel összhangban álló 
értelmezésének elősegítése; 

valamint az ügyészekkel 
szemben támasztott magas 
szakmai, erkölcsi és politikai 
követelmények. A felsorolt 
alapelvek — a baráti szocia-
lista országok ügyészi tőr-
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vényeihez hasonlóan — ma-
radéktalanul érvényre jut-
nak a javaslat rendelkezé-
seiben is. 

A törvényjavaslat szerint 
az ügyészek a legfőbb ügyész-
nek alérendelten működnek, 
utasítást csak a legfőbb 
ügyész és a felettes ügyész 
adhat nekik. E rendelkezés 
célja: annak biztosítása, 
hogy az ügyészi szervezeten 
belül egységes jogszabályér-
telmezés és egységes jogpoli-
tikai szemlélet érvényesül-
jön. Nyomatékosan hangsú-
lyozta: az ügyészség és a 
helyi szervek viszonyát nem 
egyedül az a negatív tényező 
határozza meg, hogy az 
ügyészségek nem tartoznak a 
helyi népképviseleti szervek 
alárendeltségébe, azok tehát 
az ügyésznek utasítást nem 
adhatnak. Van a kapcsolat-
nak egy pozitív oldala is: 
nevezetesen az, hogy az 
ügyészségek a törvényességi 
felügyelet ellátása során sa-
játos eszközeikkel segítik a 
tanácsokat. 

Szólt arról is, hogy az 
ügyészség a jövőben sem vál-
lalhatja magára más szer-
vek feladatait és felelőssé-
gét a jogszabályok megtar-
tása és megtartatása terén. 
Ezt azért hangsúlyozom — 
tette hoztó —, mert egyes 
szervek részéről tapasztalha-
tó olyan törekvés, hogy sa-
ját ellenőrzési és felügyeleti 
feladataikat megpróbálják az 
ügyészre áthárítani. Saját 
munkaterületén minden 
szerv maga legyen a törvé-
nyesség első számú őre és 
felelőse. 

Dr. Szénási Géza végül 
kérte, hogy az ügyészségről 
szóló törvényjavaslatot, vala-
mint az ügyészi szervezet 
kétéves munkájáról szóló 
beszámolót az országgyűlés 
fogadja el. 


