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A Z M S Z M P S Z E G E D V Á R O S I B Í Z O T T S 

Ülést tartott Számvetés, tervek 
a Minisztertanács a közös gazdaságokban 

A kormány Tájékoztatási Hivatala közli: 
a Minisztertanács csütörtökön ülést tartott. 

Aczél György, a Minisztertanács elnök-
helyettese a magyar—szovjet kormányközi 
kulturális együttműködési bizottság buda-
pesti. Marjai József miniszterelnök-helyet-
tes a magyar—szovjet gazdasági és műsza-
ki-tudományos együttműködési kormány-
közi bizottság moszkvai ülésszakáról tett 
jelentést A kormány a beszámolókat jó-
váhagyólag tudomásul vette. 

A kormány elfogadta a posta és táv-
közlés hosszú távú fejlesztési koncepció-
ját. s úgy határozot t hogy az abban fog-
laltakat a középtávú tervekben kell érvé-
nyesíteni. 

Az igazságügy-miniszter, valamint az 
Országos Anyag- és Árhivatal elnöke je-

lentést tett a vállalatok közötti szerződé-
sek teljesítésének tapasztalatairól. Ennek , 
alapján a kormány kötelezte a miniszte-
reket és az országos hatáskörű szervek 
vezetőit hogy tegyenek intézkedéseket a 
szerződéses fegyelem megszilárdítására és 
folyamatosan ellenőrizzék azok betar tásá t 

A Szakszervezetek Országos Tanácsa el-
nökségének javaslatára a kormány módo-
sított egyes társadalombiztosítási rendel-
kezéseket. 

A Minisztertanács megtárgyalta és elfo-
gadta a saját , a kormánybizottságok, vala-
mint a Központi Népi Ellenőrzési Bizott-
ság 1980. első félévi munkatervét 

A kormány ezután egyéb ügyeket tár-
gyal t 

Szerződéses kapcsolatok, fegyelem 
A különböző vállalatok, 

gazdálkodó egységek szerző-
déses kapcsolatait jelenleg is 
a szállítók — másként szól-
va: vállalkozók — gazdasági 
erőfölénye jellemzi. Talán ez 
a legfigyelemreméltóbb 
megállapítása annak a je-
lentésnek, amelyet — az 
igazságügy-miniszter és az 
Országos Anyag- és Árhiva-
tal elnökének előterjesztésé-
ben — csütörtökön tárgyalt 
a Minisztertanács. A szerző-
déses fegyelemről az érde-
kelt minisztériumok és or-
szágos hatáskörű szervek, 
valamint a fővárosi és a me-
gyei bíróságok gazdasági 
kollégiumainak megállapítá-
sai nyomán kerekedett a 
kép. amelynek egy-egy rész-
letét néhány nagyvállalatnál 
tapasztaltak gazdagítanak. 
Az Igazságügyi Minisztérium, 
az Országos Anyag- és Ár-
hivatal, a Legfelsőbb Bíró-
ság és a Legfőbb Ügyészség 
képviselőiből alakult munka-
bizottság az Egyesült Vegyi-
művekben, a Ganz-MAVAG-
ban, a Lenin Kohászati Mű-
vekben, valamint a Dél-rna-
gyarországi Magas- és Mély-
építő Vállalatnál tájékozó-
dott. Hasznosították a Köz-
ponti Népi Ellenőrzési Bt-
zottság és a Pénzügyminisz-
térium bevételi főigazgatósá-
ga idevágó vizsgálatainak 
eredményét is. 

A szerződési rendszer fő 
célja annak biztosítása, hogy 
megfelelő gazdasági kapcso-
latok alakuljanak ki, s hogy 
a szerződésszegők kényszerít-
hetők legyenek kötelezettsé-
geik teljesítésére, amint erre 
a jog lehetőséget is n y ú j t 
Csakhogy a lehetőség önma-
gában véve kevés, élni kell, 
kellene vele! Ezt sugallja a 
jelentés, amelyből kitűnik, 
hogy a vállalatok együttmű-
ködése a szerződés megköté-
sét megelőzően sem megfe-
lelő. A megrendelő általában 
akkor kénytelen föladni ren-
delését amikor még nem 
tudja teljeskörűen fölmérni 
kötelezettségeit. A szállító 
viszont — az anyagbeszerzés 
gondjai miatt — későbbi 
megrendelést már nem fogad 
el, s ha mégis, úgy nem a 
kért határidőre. 

A gazdasági kooperáció 
következő lépcsőfoka: a szer-
ződés megkötése. Az írásos 

megállapodások tartalmát 
tekintve szembeötlő, hogy a 
szerződésekben többnyire a 
szállító érdekei érvényesül-
nek, akár a mennyiségről, 
akár a minőségről vagy a 
határidőről legyen szó. Al-
talános tapasztalat, hogy 
több évre szóló szerződést 
— az élelmiszeripar és a fu-
varozás egyes ágazatait ki-
véve — nem szívesen köt-
nek a vállalatok, főként a 
változó piaci viszonyok és 
árak, valamint a szállítási 
bizonytalanságok miatt. Tú-
lontúl sokszor módosítják in-
dokolatlanul a szerződéseket, 
nemritkán az egyik fél gaz-
dasági erőfölényét kihasznál-
va kényszeríti ki az ilyen 
változtatást, hogy elkerülje 
a szerződésszegést követő 
szankciókat. 

A megrendelők, nem akar-
ván veszélyeztetni jövőben 
gazdasági kapcsolataikat, 
hajlamosak megalkudni a 
számukra kedvezőtlen hely-
zettel. Néha ugyan formáli-
san érvényesítik a késedel-
mes szállítás miatti kötbér-
igényüket a bíróságnál, de 
utóbb bejelentik: a vitás 
kérdést peren kívül rendez-
ték. S ez nem véletlen, hi-
szen volt olyan eset. amikor 
a szállító, mert megkötbé-
rezték, ú jabb szerződést már 
nem kötött. 

A felmérés nyomán az il-
letékesek leszögezték, hogy 
a kialakult helyzet — amíg 
a megrendelők között válo-
gatni lehet — az erőfölény-
ben levő termelővállalatokat 
a l igha ' ösztönzi arra, hogy 
hatékonyan, jó minőségű ter-
méket állítsanak elő. A 
szerződéses kapcsolatókban 
mutatkozó lazaság másfelöl 
a r ra késztet különböző gaz-
dálkodó szervezeteltet, hogy 
importból szerezzenek • be 
olyan árut, amelyhez a ha-
zai piacon is hozzájuthatná-
nak. Kétségtelen, hogy a 
felügyeletet gyakorló szer-
vek irányító munkája az 
utóbbi időkben jelentősen 
fejlődött, s ez kihat a szer-
ződéses kapcsolatokra is, 
ám a változás csekély mér-
tékű, s nem is tekinthető ál-
talánosnak. 

A Minisztertanács ülésén 
rámutattak arra, hogy mivel 
a szerződéses kapcsolatok-

ban _ tapasztalt visszásságok-
nak alapvetően gazdasági 
okai vannak, a megoldás is 
gazdasági intézkedésektől 
várható, olyan döntésektől, 
amelyek eredménye a terme-
lési szerkezet célszerű át-
alakítása, az indokolatlan 
monopolhelyzet visszaszorí-
tása. Az 1980, január 1-én 
hatályba lépő módosított 
szabályozó rendszer várha-
tóan olyan ú j helyzetet te-
remt majd a beruházások és 
termelőeszközök piacán, 
amely elősegíti az egészsé-
ges gazdasági kapcsolatok 
kialakulását. Hatását azon-
ban csak a gyakorlati ta-
pasztalatok alapján lehet 
majd felmérni, s megállapí-
tani, hogy a megváltozott 
helyzetben milyen intézke-
dések szükségesek. A szabá-
lyozás egyrészt jó lehetősé-
get teremt a gazdálkodó 
szervezetek önállóságának, 
kezdeményezéseinek kibonta-
kozásához, másreszt lehető-
séget nyújt arra, hogy az il-
letékesek fellépjenek a köz-
ponti irányítás, egyszer-
smind a népgazdasági érdek 
érvényesülését gátló törek-
vésekkel, magatartással 
szemben. 

Mindezt a jog eszközeivel 
is elő kell mozdítani: a bí-
róságok gyakorlatában foko-
zott figyelmet kell fordítani 
a gazdasági jpgviták gyors 
és megalapozott eldöntésére, 
elősegítvén a tisztességes 
szerződéses kapcsolatok tér-
hódítását 

A TESIÖV küldöttközgyűlése Szegeden 
Tegnap délelőtt a Tisza-

szállóban tartották meg a 
Csongrád megyei Termelő-
szövetkezetek Szövetsége kül-
döttközgyűlését, amelyen az 
V. ötéves terv időarányos 
teljesítéséről, az 1979-es gaz-
dasági év tapasztalatairól és 
a jövő év mezőgazdasági 
terveiről, feladatairól tanács-
koztak a küldöttek. Az érte-
kezleten részt vett dr. 
Györffy László, az MSZMP 
Csongrád megyei bizottságá-
nak osztályvezető-helyettese, 
Szilágyi Ernő, a Csongrád 
megyei tanács vb mezőgaz-
dasági osztályának vezetője, 
Huszár József, a Termelő-
szövetkezetek Országos Ta-
nácsának főosztályvezetője, 
Molnár István, a PM Bevé-
teli Főigazgatóság Csongrád 
megyei hivatalának vezetője, 
továbbá Nagy István, a Ha-, 
zafias Népfront megyei bi-
zottságának elnöke, dr. Ka-
kuszi László, a megyei Népi 
Ellenőrzési Bizottság elnöke. 

Ábrahám Vincének, a TE-
SZÖV titkárának megnyitója 
után Molnár Lajos, a terü-
leti szövetség elnöke a me-
gye mezőgazdasági nagyüze-
mcinek helyzetét és főbb fel-
adatait vázolta. 

Az V. ötéves tervidőszak 
első két évében, 1976-ban, 
1877-ben jelentős fejlődést 
értek el a megye termelő-
szövetkezetei. Az 1978-as. 
79-es gazdasági évben a ked-
vezőtlen időjárás következ-
tében jelentős visszaesés kö-
vetkezett be. Kevesebb ma a 
kézi munkaerő a gazdasá-
gokban,- mint a tervidőszak 
kezdetén: a termelés növe-
kedése, az utolsó két év át-
lagát is beleszámítva évi 4— 
5 százalék. Ezt a fejlődést a 
termelékenység növelésével 
érték el a téeszek — igaz, 
elsősorban nagyarányú gépe-
sítéssel, sok pénzt igénylő 
beruházásokkal. 

A termelés szerkezete ked-
vezően változott, bár néhány 
területen lemaradás mutat-
kozik. Növekszik a telepítési 
kedv, a zöldségtermő terüle-
tek viszont — a primőrök ki-
vételével — csökkennek. En-
nek egyik oka. hogy nem 
megfelelő az értékesítési biz-
tonság. Burgonyából és vö-
röshagymából csökkent a 
vetésterület, alacsonyabbak 
a terméshozamok is. Növe-

kedtek viszont a termésátla-
gok a kukorica-, naprafor-
gó-, kendertermő területe-
ken. Szőlőből is több ter-
mett a tervezettnél: E növé-
nyek bevételi többlete azon-
ban nem ellensúlyozhatja a 
gabonafélékben bekövetke-
zett időjárás okozta nagy 
károkat. A másodvetés is 
csak azokban a gazdaságok-
ban hozta meg a várt ered-
ményt, ahol öntözni tudtak. 

Az állattenyésztés ered-
ményei nagyjából a terv 
szerint alakultak. A tejho-
zamok sokat javultak, a vá-
gómarha-tenyésztés növeke-
dése azonban alatta marad 
a tervezettnek. Kielégítően 
fejlődik a sertés- és barom-
fihús-termelés. 

A termelőszövetkezetek 
pénzügyi helyzete sokat rom-
lott a két rossz év után. En-
nek ellenére a beruházási 
terveket túlteljesítették. Sok 
hitelt vettek fel a Csongrád 
megyei téeszek, helyzetük 
kedvezőtlenebb az országos 
átlagnál. Néhány helyen az 
ú j beruházások hatékonysá-
ga elmaradt a* tervezettől. A 
kialakult helyzetnek a rossz 
időjárás, a közgazdasági kör-
nyezet változása mellett sok 
esetben vezetési hibák is 
okozói voltak. Egyértelmű, 
hogy a következő években 
sokkal szervezettebb, haté-

konyabb munkát kel! véges-
ni a termelőszövetkezetek 
vezetőségének, irányításuk-
kal pedig a tagpknak, az al-
kalmazottaknak is. 

Kaliroda Imup. a doma-
szélti Szőlőfürt Szakszövet-
kezet elnöke a mikrokörze-
tek tevékenységéről és az ú;i 
szabályozók várható hatásá-
ról beszélt. Bán fi Istvánné, 
a hódmezővásárhelyi Marx 
Tsz-ből a mezőgazdasági 
munkát végző nőit helyzetét 
elemezte. Gabnai Antal, a 
kiszombori József Attila Tsz 
elnöke a melioráció fontos-
ságáról és a termésátlagok-
ban megmutatkozó eredmé-
nyéről beszélt. Váci Erika, a 
kiskundorozsmai József At-
tila Tsz-ből a termelőszövet-
kezeti közművelődés sport-
munka eredményeiről szá-
molt be. Molnár Imre, a 
szőregi Tisza—Maros-szög 
Tsz főagronómusa a beruhá-
zási helyzetről beszélt. Fel-
szólalt a vitában Huszár Jó-
zsef, Szilágyi Ernő. Molnár 
István, valamint Kókci Ist-
ván. a szegedi Felszabadu-
lás Tsz üzemágvezetője és 
Szarvas Pál, a szentesi Fel-
szabadulás Tsz elnöke is. 
Molnár Lajos zárszava után 
a küldöttek egyhangúlag el-
fogadták az elnökség által 
előterjesztett határozati ja-
vaslatot. 

Százmillió utas 
az Áeroflot gépein 

Az év végi — eredménye-
ket összegező, terveket is-
mertető — sajtóértekezleteit 
egyikén A. Nazarov polgá-
ri repülési miniszterhelyettes 
tájékoztatta az újságíróitat 
az Aeroflotot érintő adatok-
ról. A szovjet légitársaság 
1979-ben 100 millió utast 
szállított, s ez a szám az év 
végéig hátralevő napokban 
még több mint egymillióval 
nő. Az Áeroflot posta- és 
expressz tehef rakománya 
meghaladta a 3 millió tonna 
súlyt. 

1979-ben a szovjet légitár 
saság 10 ú j nemzetközi iá-

Pihenőben a halászflotta 
Eredményes évet zárt a ba-

latoni halgazdaság: a hozzá 
tartozó ezerkilencszáz hek-
tárnyi halastavakból és a 
Balatonból több mint há-
(ffimczáv, vagonnyi halat zsák-

mányoltak. Szépen fizetett az 
angolna is. 

A balatoni halászflotta az 
idén már nem fut ki a nyüt 
vízre. A halászok hozzálát-
nak a tavaszi nagyhalászat 
előkészületeihez. 

Debrecenben, a Rlogal Gyógyszergyárban 23-féle Injekcióból 45 millió darabot készí-
tettek 1979-ben. A Biogal-lnjekciók külföldre is eljutnak — főként Svájcba. Lengyel-

mrMágba, Csehszlovákiába. Szovjetunióba. Képünkön: részlet a i üzemből 

ratot indított, s jelenleg 84 
kormánnyal van érvényes 
megállapodása. 156 vonalon 
korszerűsítették a gépparkot, 
s az elmúlt évben megkez-
dődött az TT._62. TU—154 é* 
TU—134 típusú utasszállítók 
rendszeres közlekedtetése 
Mn 'már a belföldi utasfor-
galom 63 százalékát. a 
Moszkvából induló forgalom 
négyötödét ezek a gépek bo-
m. olít ják. 

A jövő évi tervekrő] szól-
va a miniszterhelyettes el-
mondotta, hogy 1980-ban 
rendszeres forgalomba állít-
ják a 350 utas szállítására 
alkalmas IL—86 típusú légi-
buszt. A rövidebb távokon a 
120 személyes JAK—42-esek 
fognak közlekedni. Sikeresen 
töltik be „légi mikrobuszok" 
zerepét a Csehszlovákiá-

ban gyártott, 17 férőhelyes 
L—410-esek. 

Az 1980-as év rendkívüli 
lesz az Aeroflót számára, 
hiszen tekintélyes részt vál-
la! az olimpiai játékok utas-
forgalmának lebonyolításá-
ban. A rendes járatokon kí-
vül • jövő év július—augusz-
tusában napi 80 külö.ngeo 
várható Moszkva repülőte-
reire, így érthető e légikikö-
tők befogadóképességének 
bővítése. Hamarosan elké-
szül a méreteiben és minő-
ségi kivitelezésében egy-
aránt impozáns Seremetyevo 
—2, ahol tranzitszálló is áll 
az átutazó vendégek rendel-
kezésére. Folyik a belföldi 
forgalom nagy részét bonyo-
lító Vnukovó rekonstrukció-
ifi. 
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