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Romániai magyar 
meneküllek 

A BTA bolgár hírügynök-
ség é ' a Magyar Távirati 
í r o d j hét végén közzétett 
híradásaiból ismeretes, hogy 
hazánk szófiai nagykövetsé-
gén tartózkodik romániai 
állampolgárságú magyarok 
egy 12 fős csoportja. Az 
erdély' magyar menekültek-
ből á'ló csoport tagjai ,,ki-
fejezesre jut tat ták azt a 
kívánsa+ukat, hogy Ma-
gyarországon éljenek" 

A szocialista országok 
kontaktusaiban egyedülálló 
esetről az MTI munkatársa 
Budapesten, a Külügymi-
nisztérium szóvivőjétől kért 
tájékoztatást. Az érdeklő-
désre Komoróczki István el-
mondta: egyelőre nem tud 
bővebb felvilágosítást adni 
a Külügyminisztérium to-
vábbi lépéseiről. 

Nagy Boldizsár, az ELTE 
nemzetközi jogi tanszékének 
adjunktusa a probléma jogi 
hátteréről beszélt az MTI 
munkatársának: 

— Bár hasonló eset már 
előfordult a nemzetközi 
gyakorlatban, nincsen olyan 
tételes jogi szabály, amely 
ilyenkor három ország ma-
gatartását meghatározná. A 
szocialista országok egymás 
közötti kapcsolatában pedig 
nem ismert a menekült fo-
galom, s az európai jog-
rendszerek sem ismerik a 
diplomáciai menedékjog fo-
galmát. 

— Minden állom elzárkó-
zik az elől, hogy nagykövet-
ségét ilyen célokra „igény-
be vegyék", sőt mindent 
megtesznek azért, hogy ne 
következeunek be ilyen, 
nem kívánatos esetek. A 
mostani alkalommal a ro-
mán állampolgárok azt hi-
hették, azzal, hogy öle a 
szófiai magyar nagykövet-
ségen mariadnak, már ma-
gyar területen tartózkod-
nak. Ez nem igaz, hiszen az 
természetesen bolgár terü-
leten levő magyar külkép-
viselet, amely a nemzetkö-
zi jogban meghatározott vé-
dettséget élvez. 

— Végül is, a nemzetkö-
zi jog nem ismer erre az 
esetre kétségbevonhatatla-
nul egyértelmű szabályt, 
ezért diplomáciai úton kell 
a problémát megoldani. 

(MTI) 

Tájékoztató az Országgyűlés elé 
kerülő pénzügyi napirendekről 

Az egységes vállalkozási 
nyereségadóról szóló törvény 
tervezetével kapcsolatban 
Nagy István, a Pénzügymi-
nisztérium főosztályvezetője 
elmondotta, hogy a törvény 
megalkotásával lényegében 
megszűnik a korábbi vállala-
ti jövedelemszabályozási 
rendszer. ami lehetőséeet 
adott az egyedi beavatkozá-
sokra. A törvény azonos gaz-
dálkodási feltételeket biztosít 
a pénzintézetek, a vegyes vál-
lalatok, a vállalkozók és a 
vállalatok számára. Jelenleg 
gazdálkodásukat négy eltérő 
jövedelemszabályozási rend-
szer határozza meg. Emellett 
87 jogszabályt kell felülvizs-
gálni, a vállalkozási nyere-
ségadóhoz igazítani. Lehető-
vé válik a törvényi szabá-
lyozás révén a nagy számú 
miniszteri leiratok megszün-
tetése. Arról is szólt, hogy 
bár a törvény egységes fel-
tételeket kíván biztosítani a 
gazdálkodóknak, bizonyos 
különbségek továbbra is 
fennmaradnak. Így a három-
millió forint alatti éves ár-
bevételt elérőknek az adó-
terhe az átlagos 50 százalék 
helyett csak 40 százalék 
lesz. Ez elsősorban a kisvál-
lalkozóknak előnyös. Ugyan-
csak az ő helyzetüket javít-
ja az a lehetőség, hogy az 
egyéni vállalkozók adózhat-
nak a személyi jövedelem-
adózás szabályai szerint, 
amennyiben teljes nyeresé-
güket bérként számolják el. 

A Minisztertanács 
sajtóirodájának szerve-
zésében a Pénzügymi-
nisztérium vezető mun-
katársai hétfőn tájékoz-
tatták az újságírókat 
azokról az előterjeszté-
sekről. amelyeket a 
tervek szerint az Or-
szággyűlés októberi 
ülésszakán vitatnak 
meg a képviselők. 

s e k szerint már jövőre kivá-
Penzugyminiszterium H k a költségvetésből, é s k é t 

(alános forgalmiadó-vissza-
térítés ügye. 

A 
azt javasolja, hogy a lakás-
építésnél, -felújításnál az 
áfa-visszatérítés felső 
szeghatárát töröljék el. A 
kedvezmények körét is bő-
víteni kívánják. A javaslat ' " V " ; 
szerint az áfa-térítés kitér-
jed a karbantartási munkák-
ra is. Ugyanakkor az áfa-
visszatérítésnek megszabják 
az alsó határát, vagyis 10 
ezer forint alatti költségnél 
nem vehető igénybe ez a 
kedvezmény. 

A költségvetés a társadal-
mi tiszta jövedelem jelentős 
részét koncentrálja, ami 
már nem tartható fenn. Ez a 
rendszer fékezi a vállalko-
zásokat, károsan hat a 
strukturális átalakulásokra. 
Ugyanakkor az elmúlt idő-
szakban az állam túlzott kö-
telezettségeket vállalt, ame-
lyeknek ma már nem tud 
eleget tenni. Egyre több ki-
fizetetlen számla halmozó-
dik fel, ezért felül kell vizs-
gálni a költségvetés teljes 
kiadási szerkezetét. Ez érin-
ti a mai lakásfinanszírozási 
rendszert, s természetesen a 
termelési támogatásokat is, 
mind a mezőgazdaságban, 
mind az iparban. A társada-
lombiztosítás az elképzelé-

három év alatt megteremtő-
dik a biztosítási alapú társa-

0SZ
A" dalombiztosítási gazdálkodás 

feltétele. A költségvetési re-
lorm keretében el kell ké-

egy államháztartási 
kerettörvényt, amely jövőre 
kerül a Parlament elé. En-
nek a törvénynek tartalmaz-
nia kell az állami költségve-
tésnek, a tanácsok költség-
vetésének a szabályozását, 
valamint az elkülönített ál-
lami pénzalapok kezelésének 
rendiét. A végső határidő Székács Anna főosztályve-

zető-helyettes arról tájékoz- 1992. ekkorra kell befeieződ-
tatott, hogy a személyi jöve- r.ie a költségvetési reform-
delemadó tervezett változta- nak. és kialakulnia egv olvan 
tásai összességében kedvező- állami pénzgazdálkodásnak. 

o ek a lakosság számára. A amely a demokratikus piac-
Űgyanez a lehetőség biztosi- javaslat szerint a bedolgo- gazdaság működésén alapul, 
tott a társas vállalkozóknak z ó k például lehetőséget kap- A sajtótájékoztatón töb-
i s nak egyszerűbb költségelszá- bek között arra voltak kí-

molásra, a 2000 forint alatti váncsiak az újságírók: va-
Bár a törvénynek nem ré- kifizetés esetén az adózók jon felkészült-e a pénzügyi 

sze. a gazdálkodók helyzeté- választhatnak: 20 százalék kormányzat arra, hogy a 
nek alakulása szempontiából forrásadót fizetnek tovább- képviselők az adótörvények 
nagyon lényeges a társada- r a is, vagy ezeket az össze- módosításának tárgyalását 
lombiztosítási iárulék mérté- geket más jövedelmükkel az októberi parlamenti ülés-
kének alakulása, erről azon- összevonják, és úgy fizetnek szakon esetleg nem tar t ják 
ban jelenleg még nincs dön- adót. Ez a megoldás elsősor- majd indokoltnak. A Pénz-

ban a nyugdíjasok számára ügyminisztérium szakembe-
kedvező, akiknek évi 96 rei elmondották, hogy szá-
ezer forint bevételig nem mólnak ezzel a lehetőséggel, 
kell adót fizetniük, s nagy Arra is felhívták ugyanak-
többségüknél a kis összegek- kor a figyelmet, hogy a ter-
kel összevont jövedelem sem vezett módosítások vissza-
éri el ezt a határt. A jelen- menőleges hatályúak, 
legi törvény gátolja a lakás- Amennyiben azonban de-

tés. A iövő évi keresetsza-
bályozás kialakításán is dol-
goznak a szakemberek. 

Lukács József főosztály-
vezető az általános forgalmi 
adó törvény tervezett változ-
tatásait ismertette. Elmon-
dotta. hogy itt részben tech 
nikai jellegű módosításokról m o b i ! ' t á s t , éppen ezért a temberben dönt a Parlament 
van szó. Ugyanakkor szük-
ség van az áfa-törvény mó-
dosítására a vállalkozási 
nyereségadó bevezetése mi 

PM egyik javaslata szerint érvényesítésükről, már csak 
— ha azt elfogadja a Parla- iövőre léphetnek hatályba, 
ment — adómentességet biz- Számos olyan módosításról 
tosítanak azonos értékű ta-

att. s néhány konstrukciós " á c ? i l a k á s öröklakásra tör 
változtatás is elengedhetet-
len. Ilyen például a lakáséní-
tőket. -felújí tókat érintő ál-

ténó cseréje esetén. Más te-
rületen is bővül az adóked-
vezmény köre, így a javaslat 
szerint a fogyatékos gyerme-

van szó. ami anyagilag ked-
vezően érinti a lakosságot, a 
választókat. Emellett az is 
problémát okoz, hogy a két 
adótörvény módosításairól 
halasztás esetén csak később 
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ket nevelő szülő adóalapját értesülhetnének a kisvállal-
havi ezer forinttal csökkent- kozók, vállalatok, ami zavart 
heti. valamint a SZOT ké- okozna a gazdálkodásban, 
résére az ezerforintos ked- Egyébként a Parlament adó-
vezményt ki k ívánják ter- ügyi ad hoc bizottsága eddig 
leszteni a két gyermeket háromszor tárgyalta a témát, 
egvedül nevelő szülőkre is. kétszer olyan nyílt ülésen, 
Változtatni kívánják az adó- ahol bármely képviselő részt 
előleg-fizetés szabályait, vehetett. A képviselők egy 
hogy megszüntethető legyen hónappal az októberi ülés 
az esetenkénti túlfizetés. 

Székács Anna ugyanak-
kor arra is felhívta a figyel-
met, hogy sok esetben — el-
sősorban azok. akiknek jö-
vedelme több forrásból szár-
mazik — kevesebb előleget 
fizetnek, mint amennyi a 
tényleges adófizetési kötele-
zettségük. A különbözetet az 
év végén végül is be kell fi-
zetniük, ezért mindenképpen 
indokolt, hogy erre a célra 
már most tartalékot képez-
zenek, sőt arra is lehetőség 
van, hogy ezt adóként be is 
fizessék. A személyi jövede-
lemadó mértékrendszerére 
vonatkozó javaslatát a kor-
mány decemberben terjeszti 
a Parlament elé. Elsősorban 
a jelentős mértékű fogyasz-
tói áremelkedés miatt szük-
ség van az adótábla módo-
sítására. Emellett a száz-, 
kétszázezer forint évi jöve-
delmet elérők adóterhét is 
túl magasnak ítélik meg, e 
téren is várható módosítás. 

Kupa Mihály, a Pénzügy-
minisztérium reformbizott-
ságának vezetője a készülő 
költségvetési reformról tá jé-
koztatott. Elmondotta, hogy 
a költségvetés jelenlegi szer-
kezete alapvetően még a ré-
<?i központi gazdaságirányí-
tásban alakult ki 

előtt kapták meg a javasla-
tot, amihez a Pénzügymi-
nisztérium a tanácsadó szak-
értők névsorát is mellékelte. 

(MTI) 

Küldöttjelölő 
gyűlés Deszken 

A Magyarországi Délszlá- olyan alkotásait adná közre 
vok Demokratikus Szövetsé- magyar nyelven, melyek a 
ge decemberben tar t ja Pé-
csett a tizedik kongresszusát. 
Erre az eseményre ország-
szerte folynak a küldöttvá-
lasztó nagygyűlések a dél-
szlávok lakta vidékeken. A 

szövetségek hetilapjaiban, 
évkönyveiben és egyéb kiad-
ványaikban a nemzetiségek 
nyelvein már megjelentek, 
ami azt is bizonyítja, hogy 
ezeket a műveket a szövet-

Szegeden, Szőregen, Üjszent- ségek már közlésre érdemes-
ivánon és Deszken élő dél-
szláv nemzetiségű lakosság 
vasárnap délután gyüleke-
zett erre az életüket befo-
lyásoló eseményre. A nagy-
gyűlés fontosságát jelenlété-
vel hangsúlyozta Rudolf So-

nek találtak. A levél máso-
dik része a nemzetiségi 
könyvek magyar nyelvű ki-
adásaival kapcsolatos nehéz-
ségekkel foglalkozik, és kéri 
a főtitkárt, hogy ezeket il-
letékes helyen tegye szóvá, 

va, Jugoszlávia Budapesten és a többi nemzetiségek fő-
akkreditált nagykövete. titkáraival együtt ezek or-

A megnyitó után Mándity voslását is kérjék. 
Marin, a Magyarországi Dél- R ^ Borivoj, a deszki 
szlávok Demokratikus Szö- kultúrház igazgatója az elő-
vetsége főtitkára vette á t a zőekkel kapcsolatosan kifej-
szót. Beszédében számot tette, hogy mindenekelőtt a 
adott az előző kongresszus nemzetiségi nyelveken meg-
óta eltelt öt év munkájáról , jelenő kiadványok kell, hogy 
az elért eredményekről, és elsőbbséget élvezzenek, 
beszámolt arról is, amit az majd fölkérte a főtitkárt, 
előző kongresszus elhatáro- hasson oda, hogy a pécsi rá -
zásaiból nem egészen, vagy dióadó ne URH-sávon sugá-
nem úgy sikerült megvalósí- r o z z a délszláv adásait, mert 
tani, ahogy elhatározták. Ez a z a szegedi körzetben nem 
főleg a szerbhorvát nyelv vehető, hanem a délszláv 
oktatása terén áll fenn, fő- a<jások a Kossuth vagy a 
leg az egyes oktatásért fele- Petőfi rádió hullámhosszán 
lős helyi vezetők nem meg- történjenek. A Hazafias 
felelő hozzáállása miatt. Népfront jelen lévő vezetőit 
Ugyanakkor felhívta a nem- p e dig arra kérte, hogy a 
zetiségi szülők figyelmét is jugoszláviai kapcsolatok 
arra, hogy elsősorban ők le- szervezésébe a deszkieket 
lelősek gyermekeik nyelvtu- fokozatosabban vonják be, 
dásáért, amit főleg a vegyes és tegyék szorosabbá az 
házasságokban hanyagolnak együttműködést a deszkiek-
el, különösen ott, ahol már kel. 
nem élnek, vagy nem a csa- . . . . . . . 
ládokkal élnek együtt a A . £ o t l t k a r

 u valaazaban 
nagyszülők, akik még kitű- megállapította, hogy a radio-
nően beszélik az anyanyel- 6 5 tévéadasokkal a szövet-
vüket. Ugyanakkor örömmel ^ s i n c s megelegedve, es 

az elkövetkező tárgyalások-
nál az itt felvetett kérdések 

számolt be arról, hogy az 
előző kongresszus óta meg-
nyílt Pécsett is a szerbhor-
vát tannyelvű gimnázium, 
amely a budapesti után a 
második ilyen gimnázium az 
országban, melynek tanuló-
létszáma évről évre szaporo-
dik, mivel nagyon sok ma-
gyar szülő is ide íratja be a 
gyermekét. 

Ezután Cifra László, 
Deszk 
vette á t a 
adott a község fejlődéséről, 
és kiemelte a nemzetiségi 
lakosság nagymérvű hozzá-
járulását ehhez, egyben kér-
te a nemzetiségieket, hogy a 
hagyományaikat megőrizve 
— úgy, mint eddig —, to-
vábbra is nyújtsanak segít-
séget a község fejlődéséhez. 

Ezután Berkes Ákos, a 
szegedi délszláv klub tagja 
kapott szót, aki szerb nyelvű 
nyílt levélben kérte a főtit-
kárt, hogy a soron következő 
kongresszus tárgyalja meg, 
és a német, román és szlo-
vák kongresszusoknak is 
megtárgyalásra javasolja egy 
Szegeden megalapítandó 
olyan magyar nyelvű, havon-
ta megjelenő folyóirat indí-
tását, amely a Magyarorszá-
gon élő négy nemzetiség 
(délszláv, német, román és 
szlovák) íróinak és költőinek 

is szerepelni fognak. A je-
lenlévő jugoszláv nagyköve-
tet pedig felkérte: a hallot-
tak alapján já r jon közben, 
hogy a hagyományosan jó 
kapcsolatokon túl, Jugoszlá-
via is nyújtson segítséget a 
nemzetiségi lakosság kéré-
seinek megoldásában. 

Ezt követően a kongresz-
község tanácselnöke s z u s i . küldöttek megválasztá-

szót. Számot sara k erül t sor. Rusz Márk 
és Lung Milán a szövetség-
ben viselt tisztségüknél fog-
va vesznek részt a kongresz-
szuson. Rajtuk kívül ellen-
szavazat és tartózkodás nél-
kül a következő küldötteket 
választották: Deszkről Rusz 
Borivoj, Szőregről Mendeba-
ba Rádó és Újszentivánról 
Veszelinov Dánielné. 

A küldöttek megválasztá-
sa után a budapesti „Fák-
lya" nemzetiségi néptánc-
együttes szórakoztatta a 
megjelenteket, a magyaror-
szági és környező népek né-
pi táncaival, melyek hol las-
sú, hol fergeteges sodrásuk-
kal nagy tapsviharokat 
arattak. A szünetben Zorica 
Jurkovity szerb népdalokat 
adott elő nagy átéléssel, akit 
a budapesti „Pátria" zene-
kar kísért, produkciójuk 
méltán aratott nagy sikert. 

EGK-magyar megállapodás 
(Folytatás az 1. oldalról.) 

különböztető mennyiség' 
korlátozások határidőre tör-
ténő megszüntetését. Ezen 
túlmenően a megállaDodás 
kiterjed a gazdasági együtt-
működés területeire is. 

Az Általános Vámtarifa és 
Kereskedelmi Egvezménv 
szabályain alapuló kétoldalú 
megállapodás előirányozza a 
GATT-tal össze nem egyez-
tethető. vagyis diszkrimina-
tív mennyiségi korlátozások 
fokozatos. de határ időhö' 
kötött felszámolását. 

Ennek értelmében a kor-
látozások egv részét a meg-
állapodás hatályba lépésétől 
számított egy éven belu). 
nagy többségét pedig 1992. 
december 31-ig fel kell szá-
molni. 1992 folyamán a ve-
gyes bizottság megvizsgálja 
hogy az akkor még érvény-
ben levő korlátozások mi 

lyen intézkedésekkel szün-
tethetők meg. 1995. december 
31-éig azonban minden disz-
kriminatív mennyiségi korlá-
tozást véglegesen el kell tö-
rölni. 

A megállapodás hatékony 
lehetőségeket biztosít a fe-
leknek óvintézkedésekre az 
esetleges „piaczavarások" 
megszüntetése érdekében. Az 
erre vonatkozó előírások 
megfelelnek a GATT szabá-
lyainak. és többek között elő-
irányozzák. hogy a vitás kér-
déseket a felek először két-
oldalú keretben 
meg rendezni. 

A megállapodás elóirá 

kenységet elősegítő feltéte-
lek kölcsönös biztosításáról. 

Az árucsere-forgalmi sza-
bályozáson kívül a megálla-
podás kiterjed a gazdasági 
együttműködés minél több 
területen — ipar. mezőgaz-
daság. energetika, szállítás, 
tudományos kutatás. turiz-
mus. környezetvédelem — 
történő előmozdítására is. 

A megállapodás érintetle-
nül hagyja az Európai Gaz-
dasági Közösséggel kötött, a 
textil-, juh-, sertéshús-, sait-

. . . . . . . és bortermékekre vonatkozó 
kisereties megállapodásainkat és 

egyezségeinket, és nem te i -
ied ki az Európai Szén- és 

nyozza. hogv a felek meg- Acélközösseg illetékessegé-
vizsgálják a mezőgazdaság; b e tartozó termékekre. Ez 
kereskedelem és a vámok te- utóbbiakat illetően kétolda-
rén kölcsönösen nvűithatú )ú megállapodást kell kötni, 
könnyítéseket. hogv a most aláírt megálla-

A megállapodás rendelke- podás rendelkezéseit ezekre 
zik a gyakorlati üzleti tevé is alkalmazzák 

) 


