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Hz Országgyűlés ülésszakának második napja 
(Folytalas az 1. oldalról.) 

jeszlés, .sem a miniszteri 
expozé nem foglalkozott a 
nap id i jak kérdésével, indít-
ványozta, hogy a groteszk 
helyzet megoldása érdeké-
ben a pénzügyminiszter az 
Ál lami Bér- és Munkaügy i 
Hivatal la l közösen dolgoz-
zon ki megoldást, és erről 
tájékoztassa az Országgyű-
lést. 

Horváth Ferenc (Somogy 
megye, 10. vk.) csurgói kör-
zeti föállatorvos arról be-
szélt, hogy a költségvetés — 
a központi irányítás termé-
szetéből adódóan — a nem-
zeti jövedelem döntő hánya-
dával gazdálkodik. Ezt azon-
ban szubjektív, nem egy-
szer protekcionista célokat 
támogatva osztotta szét. J ó 
néhányszor az ideológiai 
szempontok érvényesülése 
okozott értékzavart például 
a piac szerepének tagadásá-
val. 

A továbbiakban arról 
szólt, hogy egyetért a támo-
gatások és a bürokrat ikus 
intézmények rendszerének 
átszervezésével. Az egész-
ségügyi, szociális és oktatá-
si területeknek azonban 
meg kell adn i a működé-
sükhöz, a fejlesztésükhöz 
szükséges összegeket. Ugyan-
akkor a túlzott központosí-
tott, bürokrat ikus admi-
nisztrációleépítése a reform 
kibontakozásának feltéte-
le. 

A nehéz gazdasági hely-
zetben is szaporodnak a 
közpénzeken épülő , szuper-
luxus igényeket kielégítő 
üdülők, vadászházak, ahová 
nem r i tkán személyi hasz-
ná la tú helikopterrel érkez-
nek a hazai vendégek, nagy-
hata lmú, befolyásos embe-
rek. Mindez sokakban kér-
déseket vet fel: hogyan gaz-
dá lkodnak a köz pénzéből? 
A kormányzat vajon jó 
helyre teszi-e a személyi 
jövedelemadóval kiizzasz-
tott forintokat? 

Kiss István (Bács-Kiskun 
m., 18. vk.), a Tataházi PetŐT 
fi Mgtsz elnöke elmondta: a 
dolgozók meglepetéssel ol-
vassák, hogy ebben az év-
ben sikerágazat lett a me-
zőgazdaság, hiszen Bács-
Kiskunban nem ezt tapasz-
ta l ják , a gazdaságok jó ré-
szének még szűkös tartalé-
ka i t is fel kell élnie. Nem 
tar t j ák valósághünek azt a 
tájékoztatást, hogy az ága-
zatban 1989-re meghirde-
tett felvásárlási áremelések 
fedezetet nyú j tanak a költ-
ségnövekedésekre. 

A mezőgazdasági szövet-
kezetek szegényednek, s 
közben az á l ta luk előállított 
termékekkel kereskedők 

belföldön !)5 mi l l iárd forint-
tal, a külkereskedők 9 mil-
l iárddal jobban zártak a 
mú l t évinél. Ennek egy ré-
szét vissza kellene jut tatn i 
a termelőkhöz. A képviselő 
kiemelte: egyre erőteljesebb 
az agrárágazat jövedelmé-
nek átszivattyúzása az ál-
lami költségvetésbe, illetve 
más ágazatokba. 

Horváth Miklós (Fejér m., 
3. vk.), a Fejér Megyei Ál-
lategészségügyi és Élelmi-
szer-ellenőrző Ál lomás ál-
latorvosa szerint alapvető-
en változtatni kell a gazda-
ságpolit ika és a költségvetés 
szerkesztésének gondolat-
menetén. A mostani gazda-
sági szerkezetben a bevéte-
lek sem a lakosságtól, sem a 
vál lalatoktól történő elvo-
násokkal nem növelhetők 
tovább. A lakosság nagy ré-
tegei a l é tm in imum küszö-
bén élnek, s a vál lalatokat 
sem lehet további terhekkel 
sújtani , mert gazdálkodásuk 
lehetetlenné válik. 

Az előrelépés lehetőségét 
abban lá t ja : ebből az ördögi 
körből csak úgy lehet kitör-
ni — mutatott rá a képvi-
selő —, ha csökkennek az 
adóterhek, az elvonások 
mértéke, s mérséklődnek a 
kiadások. Szükséges, hogy a 
kormány következetesen 
hajtsa végre a veszteséges 
vál lalatok felszámolási 
programját , radikál isan 
csökkentse az államigazga-
tási apparátust, s racionáli-
san mérsékelje a védelmi ki-
adásokat. 

Kifejtette, hogy la beter-
jesztett a l ternat ívák közül 
egyik sem szolgálja a meg-
hirdetett célok megvalósítá-
sát. Egyedül a terv- és költ-
ségvetési bizottság által ja-
vasolt, négyes variációt tart-
j a elfogadhatónak. 

Lásztity Radomir (Buda-
pest, 31. vk.), a Budapesti 
Műszaki Egyetem tanszék-
vezető egyetemi tanára sze-
rint a kormány ál tal előter-
jesztett második változat fo-
gadható el a költségvetés 
kompromisszumos alapja-
ként. Felhívta a figyelmet 
arra, hogy a jelenlegi adó-
rendszer és az ehhez kap-
csolódó egyéb intézkedések 
mindeddig nem hoztak for-
dulatot a termelési feltéte-
lek javításában. 

Csatlakozva az Ország-
gyűlés kulturál is bizottságá-
nak állásfoglalásához, Lász-
tity Radomir javasolta: a 
kulturál is szféra támogatá-
sának reálértéke a követke-
ző költségvetési évben is 
marad jon változatlan, tehát 
ne csökkenjen a kormányzat 
által előirányzott egy száza-
lékkal. 

Király Zoltán fölszólalása 
Kirá ly Zol tán (Csongrád 

megye, 5. vk.), az MTV sze-
gedi s túd ió jának szerkesztő-
riportere négy képviselőtár-
sa nevében is szólva a költ-
ségvetési tervezet második 
vagy negyedik változatát 
tartotta elfogadhatónak, az-
zal a megkötéssel, hogy a 
tervezett pótadó mindössze 
3 százalékos legyen. Szor-
galmazta a társadalmi szer-
vezetek á l lami támogatásá-
nak radikál is — 50 százalé-
kos — csökkentését, ami azt 
jelentené, hogy a 4,2 mil l iár-
dos tervezet legfeljebb 2 mil-
l iárdra zsugorodna. További 
lehetőségeket k íná l a társa-
da lmi és • tömegszervezetek 
vagyonának „újratársadal-
masitása". Ennek lényege, 
hogy párhuzamosan kiépült , 
nagy költséggel üzemelő in-
tézményeiket ne egyszerűen 
értékesítsék, hanem ad ják át 
a krónikus gondokkal küsz-
ködő ágazatoknak, az okta-
tásnak, az egészségügynek. A 
képviselő üdvözölte a védel-
mi kiadások tervezett mér-
séklését. 

Javasolta a Magyar Hon-
védelmi Szövetség költség-
vetési támogatasának jelen-
tős mérséklését, a szervezet 
központi apparátusának le-
építésével. Véleménye sze-
rint a munkásőrség, miután 
történelmi hivatását már be-

>1 töt te „a diktatór ikus szo-

cia l izmus" intézményévé 
vált. Ezért azt javasolta, 
hogy a munkásőrség kiadá-
saira fordítandó 1 mi l l iárd 
43 mi l l ió forintot ad ják á t a 
Belügyminisztér ium közbiz-
tonsági intézményeinek, a 
bíróságoknak, az ügyészsé-
geknek. 

A képviselő indítványozta 
továbbá az á l lami vagyon 
egy részének, benne a kis-
kereskedelemnek az értéke-
sítését is, azzal, hogy az igy 
felszabaduló eszközöket cél-
szerű lenne egy vagyonke-
zelő szervezet rendelkezésé-
re bocsátani. 

Végezetül — a költségve-
tés jóváhagyásának feltéte-
leként — egy konszolidációs 
csomagterv kidolgozását ja-
vasolta. Ez a többi között in-
tézkedne egy ad hoc bizott-
ság feláll ításáról, amelynek 
feladata lenne az á l lami 
költségvetési támogatások 
leépítésének szorgalmazása, 
ellenőrzése. A konszolidációs 
csomagterv tartalmazná az 
Á l l ami Számvevőszék felál-
lítását is, amely az á l lami 
tu la jdon kezelésbe adására 
jogosult legfelsőbb á l lami 
szervezet lenne. Indítvá-
nyozta azt is, hogy a kor-
mány a jövő év vége felé 
terjesszen elő négy átfogó 
törvénykoncepcióit a társa-
dalombiztosításról, a szociál-
polit ikáról, a költségvetés re-

formjáról , illetve a népgaz-

dasági tervezésről. 

Bozsó Lajosné (Budapest, 
10. v k ) , a Duna Cipőgyár 
műszaki ka lkulátora szerint 
a kormány által beterjesz-
tett költségvetési tervezetek 
közül egyik sem biztosítja 
a szerkezetátalakítás meg-
gyorsításához szükséges fel-
tételeket, s így veszélybe 
kerülhet a kibontakozási 
program végrehajtása. Ezért" 
azt javasolta: a képviselők 
egyik változatot se fogadják 
el, hanem a kormány dolgoz-
zon ki ú j abb költségvetési 
tervet. 

Vi l lányi Mik lós pénzügy-
minisztert arra kérte, adjon 
tájékoztatást a 10 mi l l i árd 
forintos költségvetési tarta-
lék sorsáról. Meglepetéssel 
hal lotta ugyanis a képviselő 
a televízió Hirhát tér c ímű 
műsorában Békési László 

pénzügyminiszter-helyettes 
tájékoztatását, hogy a tar-
talékból má r 6—7 mi l l i árd 
forintot felhasználtak, ho-
lott a törvény ide vonatkozó 
rendelkezése szerint a 10 
mi l l i árd forintos költségve-
tési tartalék felhasználásáról 
döntést kizárólag az Ország-
gyűlés hozhat. 

Kál la i Ferenc (országos 
lista), színművész érzelmi 
indíttatású felszólalásában 
felhívta a figyelmet arra; 
társadalmunk morál is álla-
pota sok k ívánn iva ló t hagy 
maga után, s ezt a helyzetet 
csak súlyosbítja, hogy újab-
ban a megfontoltságot nél-
külöző, beolvasó hangnem 
vált elterjedtté. Annak a 
meggyőződésének adott han-
got, hogy a kormánynak 
sürgős, gyakorlati teendőiről 
is tá jékoztatnia kellene a 
közvéleményt, mert fontos 
lenne, hogy a hitüket vesz-
tett, pesszimizmusra nevelt 
emberek a bajok orvoslásá-
nak mód járó l is hal l janak, 
ne csak az unos-untalan is-
mételt gondokról. 

Moravszki György (Sza-
bolcs-Szatmár m., 5. vk.), a 
Tiszavasvári Munka Mgtsz 
elnöke (aki az ebédszünet 
után elsőként kapott szót, 
csak többszöri halasztás 
után kezdte beszédét, mivel 
a kormány tagjai nem er-
keztek vissza időben az 
ülésterembe) elgondolkodta-
tónak ítélte, hogy a nagy-
mértékű elvonás Sem ele-
gendő a költségvetés pozí-
ció jának érzékelhető javu-
lásához. Véleménye szerint a 
pénzelvonások további 

növelése felborít ja a terme-
lés és a gazdálkodás egyen-
súlyát, így a vál lalat i érde-. 
kéltség megszűnik. vagyis, 
nem lesz mi t elvonni. 

Felhívta a figyelmet a me-
zőgazdasági termelést, illet-
ve az ágazatban dolgozók 
életkörülményeit sú j tó je-
lenlegi és a jövőben is vár-
ható diszkriminációra. Ezzel 
összefüggésben kijelentette: 
e témakört átfogóbban fe-
lül kell vizsgálni, de a dön-
tés 1990-nél későbbre nem 
halasztható. 

Kovács László (Pest me-
gye, 20. vk.), a Duna i Kő-
olaj ipari Vál la lat műszakve-

Fodor Pál Csongrád 

megyei képviselővel a 
szegedi sza lámigyár makói 
gyáregységének igazgató-
jáva l még felszólalása 
•előtt beszélgettünk a Par-
lament folyosóján. 

— Úgy tűnik, az agrár-
lobby jelentős teret vészit 
az utóbbi hónapokban. 

— Kétségtelen a vissza-
szorulása. Csökkenti a 
költségvetési támogatás 
ebben az agazatban. A 
fejlett országokban most 
éppen a z ellenkező ten-
dencia tapasztalható. Vi-
gyázni kellene arra, hogy 
ezzel a gazdaságpolitiká-
val nehogy ismét h ibát 
kövessünk el. A ná lunk 
fejlettebb országokban azt 
az álmegoldást alkalmaz-
zák, hogy az alapanyag-
termelöket dotál ják. En-
nek hatására a feldolgozó-
ipar viszonylag alacsony 
beszerzési árakra alapoz-
hatja a kalkulációját . El-
gondolkodtató, hogy húsex-

portunk kb. fele áron talál 
vevőre, m in t Dániáé. A 
struktúraváltás közben 
nem szabadna megfeled-

Térvesztés 
kezniük arról , hogy ha-
gyományos termékekkel is 
a vi lág é lvonalában le-
het maradni . Pé ldául Hol-
landia kivitelének a zö-
mét-is az élelmiszer-ipari 
cikkek ad ják , és ehhez 
társul á Phi l l ips néhány 
híradástechnikai csúcster-
méke. 

— Fenyegeti-e veszély a 
Picket? 

— Egyelőre csak abban 
van dóntjés, hogy az ága-
zat teljes támogatása 
csökken. De arró l még 
nincsen információ, hogy 
ez melyik termékféleséget 
és milyen mértékben érin-
ti, va lamin t arról sincs 
konkrét adatunk, hogy 
kiviteli reláció szerint ho-
gyan alakul az á l lami tá-
mogatás. 1992-tól egysé-
gessé vál ik a Közös Piac. 
Pontosan nem lehet tudni , 

hogy ez a tény milyen ha-
tással les/, a magyar élel-
miszerexportra. Ez egy 
zárt terület, van protek-
cionizmus az ide érkező 

á rukka l szemben. Igazán 
ezt áttörni csak ex'lríi 
árukkal , extra teljesít-
ménnyel lehet. S persze 
elfogadható árakkal . Min t 
már említettem Nyugat-* 
Európa országaiban dotál-
ják az alapanyag-terme-
lést. Természetes adottsá-
gunk, hogy nagyon jó mi-
nőségű termőföldjeink 
vannak. Ezzel az adott-
sággal az ú j gazdaságpoli-
tika k ia lak í tásáná l min-
denképpen számolni kell. 
Az élelmiszer-gazdaságba n 
is meg kell keresnünk 
azokat a termékeket, ame-
lyekkel előreléphetünk. 

— A meglévő értékein-
ket nem tudjuk eladni, 
nem tudjuk kínálni. 

— Ez kétségtelenül igy 
van, nyugat-európai bol-
tok alsó sorába rakják a 
magyar termékeket azért, 
mert kiszerelésük, csoma-
golási technológiájuk ab-
ban a környezetben elma-
radott. Ezek után a l igha 
csodálkozhatunk azon, 
hogy a vásárlók a m, kí-
ná la tunkbó l alie vn'or^ t 
fogadnak el. Bőle István 

zetője arra keresett választ, 
hogy mi vezetett a költség-
vetési egyensúlyi folyamat 
megbomlásához. Véleménye 
szerint ennek okai : a hitel-
források kevésbé eredmé-
nyes felhasználása, az in-
tézményrendszer merevsége, 
a torz értékrend miat t ki-
alakul t érdektelenség, a 
gazdaság teljesítőképességé-
nek alacsony szintje. A ke-
letkezett költségvetési hiá-
nyokat — mutatott rá — el-
sősorban rövid távú pénz-
ügytechnikai eszközökkel 
próbál ták mérsékelni: fo-
kozták a jövedelemcentrali-
zációt és a támogatásokat. 

A szabályozás stabilitása 
érdekében indítványozta, 
hogy a minisztertanácsi ren-
delet helyett törvény hatá-
rozza meg az Országos Kő-
olaj- és Gázipar i Tröszt szá-
mára kiszabott adó mérté-
két. 

Felszólalásában javasolta, 
hogy a má jus i nyugdí/Rom-
penzációkor éljenek a dif-
ferenciálás lehetőségével. A 
4000 forint alatti nyugdi-
jakná l 200, a 4000—6000 fo-
rint közöttieknél 150, illet-
ve a 6000 forint felettieknél 
pedig 100 forintos emelést 
hajtsanak végre. 

Mayer Bertalan (Vas m., 
5. vk.) a Csepregi Győzelem 
Mgtsz elnöke szerint a ter-
vezet nem tudja kellő hang-
súllyal kezelni a termelő-
szférát, min t mondotta : a 
szólamok újak, a helyzet a 
régi. Javasolta, hogy a nem 
kellően kihasznált tovább-
képzés- és üdülési bázisokat 
ad ják át az oktatásnak ú j 
iskolák építése helyett. 

A mezőgazdaságról szólva 
elmondotta, hogy annak po-
zíciója jobban romlik, min t 
a gazdaság más területeié. 
Sürgette, hogy a kormány 
má r 1989-ben dolgozzon ki 

az agrárgazdaságra vonatko-
zó ú j téziseket, s azt miha-
marabb hozza a Par lament 

elé. 
Javasolta azt is. hogy az 

Országgyűlés m á r az első 
félévben tűzze napirendre a 
kereskedelem, s külön hang-
súllyal a KGST-kapcsolatok 
vizsgálatát. 

Ezt követően Somogyi 
László építésügyi és város-
fejlesztési miniszter kért 
szót, elsősorban azért, hogy 
reflektáljon a külfö ldi mű-
ködőtökével ' ' kapcsolatos 
képviselői hozzászólásokra. 
Mint mondotta: elhangzot-
tak a v i tában olyan meg-
jegyzések. hogy a külfö ldi 
működötöké az ország álla-
potát látva, hátat fordít és 
menekül , vagy a bürokrá-
ciát látva be se lép. A mi-
niszter — személyes szak-
mai tapasztalataira hivat-
kozva — hangsúlyozta, hogy 
ez nem így van. Mint mon-
dotta, a külfö ldiek valóban 
észreveszik a bürokrat ikus 
ügyintézést, a hiányos, inf-
rastruktúrát, az elavult gé-
peket, gyárakat, a magas 
kamatot, s az inflációt, egy-
szóval a magyar valóságot. 
De a külfö ldi konstatál ja 
azt is, hogy a szocialista or-
szágok között példa nél-
küli társasági törvényt al-
kotott a Par lament , amely 
mindenki számára lehetővé 
teszi, hogy valódi vállalko-
zásokba. fogjon Magyaror-
szágon. Nyi lvánva ló lehet 
a külfö ldiek számára az. is, 
hogy a kormány szándéka 
tisztességes, s a külföldi , aki 
itt fekteti be tőkéjét, a nye-
reségét szabadon kiviheti az 
országból, s nem éri káro-
sodás. Sok lehetőséget kínál 
a tőkebefektetésre a ma-
gyar gazdaság, s kellő ga-
rancia lehet a haszon meg-
termelésére a magyar szak-

A képviselők fölszóUlásait hal lgatva 

emberek hozzáértése, a nagy 
hagyományú szakmai kul-
túrák megléte, a tenniaka-
rási szándék erősödése. 

Brezniczky József (Bara-
nya m., 8. vk ), a Pécsvá-
radi Mezőgazdasági ér. Élel-
miszeripari Szakmunkáskép-
ző Intézet igazgatója több 
képviselőtársához hasonló-
an utalt arra. hogy az ok-
tatás anyagi feltételei év-
ről évre romlottak, s má ra 
már megoldhatat lannak tű-
nő gondok ha lmozódtak fel. 
A pedagógusok anyagi meg-
becsülése igencsak szegé-
nyes, így rá vannak kény-
szerítve a tú lmunkára , ami t 
legtöbbször az iskolán k ívü l 
végeznek. A képviselő rá-
mutatott : az oktató-nevelő 
munka fejlesztésének egyik 
legfontosabb láncszeme, 
hogy a tanárok az iskolá-
ban juthassanak megfelelő 
keresethez. Nem lehet to-
vább elodázni a pedagógus-
bérek rendezését. 

Kijelentette, hogy a költ-
ségvetési reformról készült 
előterjesztés oktatásra vo-
natkozó tervezetével egyet-
ért. 

Balogh András (Borsod-
Abaúj-Zemplén m , 22. vk.), 
a Tokaj és Vidéke Alész 
autó-motorszerelője — soron 
kívül szót kérve — a mun-
kásőrséggel kapcsolatos, a 
vi tában korábban elhangzott 
ál l í tásokra reagált. Először 
is megjegyezte, hogy a mun-
kásőrség nem a párt fegyve-
res testülete. A munkásőr-
ség önkéntesen, társadalmi 
alapon a lakul t testület, 
amely még nem fejezte be 
történelmi küldetését — 
hangoztatta. A képviselő 
utalt arra, hogy ez a testü-
let munka i dőn kívül, ingye-
nesen lát el karhata lmi fel-
adatokat, segíti a rendőrsé-
get funkciói e l látásában, va-
lamint res/.j, vesz árvizek és 
más katasztrófák esetén az 
anyagi javak mentésében. A 
védelmi kiadások részletezé-
sét f irtató hozzászólásokra 
pedig azzal válaszolt, hogy a 
honvédelmi bizottság leg-
utóbbi ülésén részletes tájé-
koztató hangzott el ezzel 
kapcsolatban. 

Mészáros Győző (Somogy 
megye. 8. vk.), a Balaton-
bogiári Mezőgazdasági Kom-
binát vezérigazgatója a költ-
ségvetési tervezet negyedik 
változatát támogatta, ugyan-
akkor kétségeit hangoztatta, 
vajon a gazdaságpolitikusok 
várakozásának megfelelően 
reagálnak-e a vállalatok. A 
problémát főként arra ve-
zette vissza, hogy míg a 
modern nyugati termelő-
vál lalatok esetében a tőke-
tulajdonos. a vállalatvezetés 
— a managament —, illetve 
a foglalkoztatottak érdekei-
nek egyensúlya biztosítia a 
vál la lat gazdaságos műkö-
dését. addig a magyar gaz-
dasági életben ez az aüto-


