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Befejezte munkáját az MSZMP 
Központi Bizottságának ülése 
A tanácskozásról közleményt adnak ki 

Kedden reggel a KB szék-
házában — Berccz János el-
nökletével — a párt agrár-
politikai tézistervezetének 
vitájával folytatta munká-
ját az MSZMP Központi Bi-
zottsága. 

A felszólalók valamennyi-
en nagy jelentőségűnek ítél-
ték, hogy a mezőgazdaság 
helyzete, az ágazat koncep-
ciója a testület ülésének na-
pi rendjére került. Többen is 
hangsúlyozták, hogy a há-
rom évtizeddel ezelőtt meg-
hirdetett agrárpolit ika je-
lentős eredményeket hozott, 
mégis szükség van az ú j 
koncepció kialakítására. 
Olyannak Ítélték az előter-
jesztést, amely alapjaiban 
a lka lmas ú j tézisek megfo-
galmazására, de voltak, akik 
úgy vélekedtek: a benne 

foglalt célrendszert még 
konkrétabbá, markánsabbá 
kell formálni. 

Tizenkilencen fej tet ték ki 
véleményüket, ketten pedig 
írásban adták be felszólalá-
sukat. iványi Pál egyetértett 
azokkal, akik az agrárpoli t i-
ka és a széles értelemben 
vett politika kölcsönös össze-
függéseire hívták fel a f i -
gyelmet, hiszen — mint 
mondta — a falu arculata, 
az ottaniak életkörülménye, 
létbiztonsága — politikai 
kérdésként kell, hogy foglal-
koztassa a Központi Bizott-
ságot. Még egyszer rávilágí-
tott arra, hogy az agrárkon-
cepciónak szoros egységben 
kell lennie az egész gazdaság 
megújulásával kapcsolatos 
elképzelésekkel. Mint ahogy 
a mezőgazdaság versenyké-
pességét is befolyásolja, hogy 

az egész népgazdaság fej lő-
dése, eredményessége hogyan 
alakul. Az agrárolló szűkíté-
se — amit teljesen jogos 
igénynek tartot t — ugyan-
csak megköveteli, hogy je-
lentősen javítsa teljesítmé-
nyét a gazdaság valamennyi 
résztvevője. Mivel az állami 
támogatás lehetőségei vége-
sek, így fogalmazta meg a 
mezőgazdaság jövőjét befo-
lyásoló alapvető tényezőt: 
miként sikerül alkalmazkod-
ni a piacokhoz? 

A dokumentum formálásá-
val kapcsolatos konkrét ja-
vaslatokról szólva elmondta, 
indokoltnak ta r t ja az észre-
vételek beépítését, az előter-
jesztés részbeni szerkezeti 
módosítását. Ezt szerkesztő-
bizottság végzi majd el. Az 
ily módon átdolgozott tézis-
tervezet a Népszabadság csü-
törtöki számában, valamint 

— az előadói beszéddel ki-
egészítve — a Magyar Mező-
gazdaság című lapban jele-
nik rpeg. Az így kezdődő 
pár t - és társadalmi vita ta-
pasztalatait összegezve vár -
hatóan április végén dönt a 
Központi Bizottság az agrár -
politikai koncepcióról. 

Ezután határozathozatal 
következett. A testület az 
írásos előterjesztést, az elő-
adói beszédet, a vita-össze-
foglalót, valamint azt a j a -
vaslatot, hogy a dokumentu-
mot hozzák nyilvánosságra, 
egyhangúlag elfogadta. 

Ezután — a napirendnek 
megfelelően — Lukács J á -
nos, a Központi Bizottság tit-
kára tartotta meg a városi 
és megyei pártértekezletek, 
illetve pártbizottsági ülések 
tapasztalatait összegző jelen-
téssel foglalkozó előadói be-
szédét. 

A pártértekezletek és pártbizottsági ülések tapasztalatairól 

Lukács János előadói beszéde 
— A pártszervezetek önál-

lósága akkor nyer értelmet, 
ha a lényegi politikai és 
szervezeti kérdésekben meg-
felelő irányítással párosul. 
Egyszerűbben szólva; a Köz-
ponti Bizottság nem egysze-
rűen jogosult, hanem köteles 
is vezetni a pártot, irányt 
szabni a pártszervezetek 
munkájának • — mondotta 
elöljáróban. 

— Rendkívül fontos tehát, 
hogy a Központi Bizottság — 
ahogyan ezt február 10— 
U-ei ülésén megkezdte — 
határozottan, egyértelműen 
foglaljon állást a lényeges 
kérdésekben. Ennek hiányá-
ban nem születhet egy irány-
ba ható területi, helyi döntés 
sem. Mutatta ezt az a tény, 
hogy a helyi pártszervek 
rendkívül serények voltak a 
helyzet krit ikus és önkri t i -
kus elemzésében, a gondok 
feltárásában, az ellentmon-
dások bemutatásában, de a 
személyi és szervezeti vál-
toztatásokon túl — ami ném 
kevés és nem lebecsülendő 
— csak szerény eredménye-
ket értek el a jövő feladatai-
nak kimunkálásában, a pá r t -
tagság által képviselhető á l -
láspontok kialakításában, a 
pártegység helyreállításában. 
Számunkra nagy tanulság, 
hogy a megfelelő feltételek 
megteremtése nélkül nem 
várhatunk öntevékenységet, 
önállóságot, s e feltételek egy 
részéről az irányító pár t tes-
tületeknek, a Központi Bi-
zottságnak kell gondoskod-
nia. Melyek ezek a feltéte-
lek? Elöször is az, hogy az 
alapvető politikai és társa-
dalmi kérdésekben a Köz-
ponti Bizottság — mind a 
távlatos célokat, mind a 
megvalósításukat lehetővé 
tevő uta t illetően — fogal-
mazza meg álláspontját és 
javaslatait . Ezen az úton el-
indultunk, s mostani ülé-
sünkkel — az alkotmány 
koncepciójának, illetve ag-
rárpolitikai elgondolások 
megtárgyalásával — tovább 
haladtunk előre. Folytatni 
fogjuk ezt a rhunkát; a so-
ron következő üléseken na-
pirendre tűzve a rövid távú 
célokat, a gazdasági s t ra té-

gia, a szociál- és egészség-
ügy-politika, a politikai nyil-
vánosság, a választási tör-
vény, a nemzetközi integrá-
ciós folyamatokhoz való vi-
szonyunk kérdéseit. A máso-
dik feltétel, amelynek szava-
tolásáért a Központi Bizott-
ság felel, az, hogy a pár t tag-
ság véleményének szabad, 
korlátozásoktól mentes ki-
fejtését, a nevükben születő 
állásfoglalások befolyásolá-
sát egyértelmű garanciák 
biztosítsák. A harmadik fel-
tétel, amelynek megteremté-
séért közösen is felelünk, a 
központi bizottsági tagok, a 
párt tisztségviselőinek, a ve-
zetők rendszeres, személyes 
jelenléte a különböző pár t fó-
rumokon, aktív részvétele a 
közéleti vi tákban — hang-
súlyozta a Központi Bizott-
ság t i tkára. 

Ezután arról szólt, hogy 
meg kell gyorsítani pár tunk 
ú j és stabil működési sza-
bályainak kimunkálását . Az 
ú j szervezeti szabályzat elfo-
gadása természetesen a 
kongresszus hatásköre — 
emelte ki, majd így folytat-
ta : — A mindennapi gyakor-
lat ú j problémái azonban 
több érvényes szabályt á t tör-
tek. Emiat t manapság kétfé-
le szélsőséges felfogás ta-
pasztalható a pártban, AZ 
egyik: merev ragaszkodás a 
szervezeti szabályzat minden 
betűjéhez, és szembeszállás 
ú j szervezeti megoldásokkal. 
A másik már érvénytelennek 
tekinti a szervezeti szabály-
zat egészét, mint ami t tú lha-
ladott az élet. E felfogás kép-
viselői az t javasolják, hogy 
a következő kongresszusig 
tegyük úgymond szabaddá a 
pár t szervezeteinek működé-
sét. Mi egyik felfogást sem 
támogathat juk. Az első meg-
bénítaná, a másik anarchi -
kussá tenné a pár t működé-
sét. Azt javasoljuk, hogy a 
Központi Bizottság támogas-
sa azokat az ú j megoldáso-
kat, amelyek a párt tagság 
kezdeményezésére, általános 
egyetértésével épültek be a 
pár tmunka gyakorlatába, és 
az elmúlt kilenc hónap során 
lényegében mindenüt t elfo-
gadottá váltak. E vállalás je-

lentse azt, hogy ezek a kez-
deményezések szabállyá vál-
nak, s hogy a Központi Bi-
zottság soron következő ülé-
sein állást foglal ezekben. 
Ennek szellemében javasol-
juk napirendre tűzni az 
alapszervezeti munka és a 
pár t szervezeti felépítésének 
korszerűsítését, a pár t vá-
lasztási rendszerének meg-
újítását, az egyéni és csopor-
tos kezdeményezés, véle-
ménynyilvánítás, a platfor-
mok szabadságának elvi és 
gyakorlati kérdéseit. A fenti 
szervezeti témákban történő 
állásfoglalás egyrészt törvé-
nyesítené a már kialakult 
gyakorlatot, másrészt elemét 
képezné a kidolgozás előtt 
levő ú j szervezeti szabály-
zatnak. 

A továbbiakban kifej te t te : 
— Indítványozzuk, hogy 
mondja ki a Központi Bi-
zottság: azokban a városok-
ban és megyékben, ahol már 
előrehaladott állapotban van 
a tagság véleményének kiké-
rése, arról, hogy milyen fó-
rumon, milyen feladatokat 
jelöljenek meg az országos 
pártértekezlet határozatának 
végrehajtására, gyorsítsák 
meg a döntést, és — ha pár t -
értekezlet összehívása mel-
lett döntenek — április vége 
előtt rendezzék meg azt. Ele-
mi érdekünk, hogy lezárjuk 
ezt a folyamatot, és figyel-
münket az ú j feladatok meg-
oldására összpontosítsuk. 
Lehet, hogy javasolt dönté-
sünk kritikusai azt vetik 
majd szemünkre, hogy a 
Központi Bizottság, úgymond 
megállí t ja a megyei és a he-
lyi politikai megújulást . A 
valóság azonban az, hogy 

'épp a z érdemi, politikai 
megújulás érdekében kell 
megállítani a döntésképte-
lenség, a befelé fordulás, az 
önmarcangolás tartósulását. 

Természetesen a jövőben 
is szükség lesz ar ra , hogy a 
pártszervek sa já t döntésük, 
vagy a tagság kezdeménye-
zése alapján, a jelenleginél 
változatosabb munkafor -
mák alkalmazásával, össze-
hívjanak a pártbizottságok-
nál szélesebb összetételű ta-
nácskozásokat, és ott a he-

lyileg aktuális politikai té-
mákról széles körű vitát 
folytassanak, szükség esetén 
döntsenek. Erre sokféle ok 
késztetheti a pártszervezete-
ket. Ezután is szükség lesz 
— jobban, mint eddig — he-
lyi, konkrét politikai prog-
ramok kimunkálására . 
Helyben is meg kell vi tat-
ni: hogyan dolgozzanak a 
pártszervezetek a többpár t -

rendszer körülményei kö-
zött? Mit tartalmazzon a he -
lyi pártszerv választási 
programja, pártszerveink 
milyen módon vegyenek 
részt a tanácstagi és képvi-
selői választásban ? Hogyan 
készüljenek fel a sokszor 
egy időben zajló események-
re, hogyan osszák el erőiket 
a legcélszerűbben? Mindez 
rugalmasabb, változato-
sabb munkaformák alkal-
mazását Igényli. Ezek közül 
mostani állásfoglalásunk 
sem zár ja ki a világos, 
konkrétan megfogalmazha-
tó, célra orientált — a hosz-
szas politikai beszámoló-
kat és választási ütközeteket 
mellőző — programadó párt-
értekezleteket. A későbbiek-
re nézve viszont javasoljuk 
szabályozni az értekezletek 
kezdeményezésének és ösz-
szehívásának rendjét . Ennek 
lényege az, hogy pártér te-
kezletet általában a pártbi-
zottságok mérlegelése alap-
ján kell összehívni. Kötelező 
összehívni az értekezletet — 
külön mérlegelés mellőzésé-
vel —, ha azt a párttagok 
egyharmada egyéni vagy 
csoportos kezdeményezés 
út ján igényli. Javasoljuk az 
állásfoglalásban is rögzíte-
ni; a kezdeményezők kötele-
sek világosan megjelölni az 
összehívásra javasolt párt-
fórum cél já t és pontos napi-
rendjé t , valamint kezde-
ményezésükről tájékoztat-
ni alapszervezetüket, és azt 
a pártbizottságot, amelynek 
a kötelezettsége lehet az ér -
tekezlet összehívása és elő-
készítése. Döntésünk meg-
erősítené a párttagok egyé-
ni és csoportos jogait; 
ugyanakkor értelmes és 
szabályozott kereteket adna 
azok gyakorlásához. Joggal 
e lvárható ugyanis . például 

(Folytatás a 2. oldalon.) 

Straub F. Brúnó 
Japánba utazott 

Straub F. Brúnó, az El-
nöki Tanács elnöke kedden 
Japánba utazott. A magyar 
ál lamfő a néhai Hirohito 
császár február 24-én tar-
tandó gyászszertartásán vesz 
részt Tokióban. Kíséretében 
van Nagy Gábor külügymi-
niszter-helyettes. 

Az Elnöki Tanács elnökét 
a Ferihegyi repülőtéren 
Sarlós István, az Elnöki Ta-
nács helyettes elnöke, Vár-
konyi Péter külügyminisz-
ter, valamint Ryozo Mogi 
budapesti japán nagykövet 
búcsúztatta. (MTI) 

IPU-konferencia Budapesten 
Március 13—18. között 

Budapest ad otthont az In-
terpar lamentár is Unió 81. 
konferenciájának. A cente-
nár iumát az idén ünneplő 
nemzetközi szervezet buda-
pesti tanácskozására eddig 
82 tagszervezet jelezte rész-
vételét. A rendezők vára-
kozása szerint azonban csak-
nem 100 ország törvényho-
zói csoportjai képviseltetik 
magukat a konferencián. Az 
előkészületekről a konfe-
rencia magyar házigazdái 
kedden az Országházban tá-
jékoztatták a hazai és a 

nemzetközi sa j tó képviselőit. 
Barcs Sándor, az Interpar-
lamentáris Unió magyar ta-
gozatának elnöke elmondta: 
ez alkalommal két időszerű 
témát tűznek napirendre a 
budapesti találkozó részt-
vevői. Elsőként a gyermekek, 
helyzetét vi tat ják meg — 
különös tekintettel az UNI-
CEF jelentésére, miszerint 
évente 38 ezer kisgyermek 
hal éhen Földünkön —. m a j d 
az apartheid rendszerrel, 
illetve a nemzetiségi kérdé-
sekkel kapcsolatos álláspont-
jukat fogalmazzák meg. 

Élénkítik az együttműködést 
Budapesten megkezdő-

dött a Magyar Külkereske-
delmi Bank—FIAT vállalat-
közi vegyes bizottság bu-
dapesti ülése. A Külkeres-
kedelmi Bank 1977-ben kö-
tött megállapodást a FIAT-
tal a legnagyobb olasz ma-
gáncég magyarországi kap-
csolatainak fejlesztésére, 
kooperációk szervezésére. 
Azóta minden évben, Buda-
pesten vagy Olaszországban, 
a vegyes bizottság tagjai át-
tekintik az elér t gazdasági 
eredményeket, s meghatá-
rozzák a tennivalókat. 

A mostani budapesti ülé-
sen elhangzott: az együtt-
működésben részt vevő ma-
gyar vállalatok a FIAT-cé-
geknek 1988-ban, mintegy 18 
millió dollár ér tékben ex-
portáltak különböző termé-
keket. A vásárlások ér téke 
17 millió dollár körül a la-

kult. A FI AT-tói összesen 
400 Iveco kamion érkezett 
Magyarországra, ebből 1988-
ban 150-et vásároltak meg a 
magyar fuvarozási vállala-
tok. Az idén — a tervek sze-
r int — további száz érkezik. 
Élénkíteni k ívánják az 
együttműködést a magyar 
és az olasz cégek a mező-
gazdasági gépgyártásban, 
valamint az építőipari gépek 
előállításában. 

Tervezik a FIAT Uno im-
por t jának felújí tását is. 
Évekkel ezelőtt magyar ter-
mékek ellenében száz FIAT 
Uno érkezett Magyaror-
szágra, s ezeket a Merkúr 
forintért árusította. Ez az 
együttműködés azonban idő-
közben abbamaradt . Az elő-
zetes tárgyalások a lapján 
most úgy tűnik, hogy a cse-
reüzletet a korábbinál jobb 
feltételek közepette, ismét 
fel lehet újí tani . 

Ujabb titkárjelölt 
a városi pártértekezletre 

Mint köztudomású, pén-
tekre hívták, össze a szegedi 
városi pártértekezletet, 
amelynek feladata lesz 
többek kőzött a megürese-
dett várost gazdaságpolitikai 
titkári tisztség' betöltése. Tiz 
napja adtunk hirt lapunk-
ban arról, hogy a jelölárA 
előkészítő bizottság — szé-
les körű konzultációk alap-
ján — három javaslatot kí-
ván az értekezlet e lé ter-
jeszteni. Az egyik szerint 
főállású t i tkár t válasszanak, 
amire a javaslat: Bessenyei 
Zsolt és Gila Ferenc. A má-
sik szerint társadalmi meg-
bízással kellene betölteni 
ezt a tisztséget, amely vari-
ánsra Boda Sándor neve 
merült föl. (A jelölteket a 
múlt héten lapunkban 'be-
mutattuk.) A harmadik le-
hetőség pedig: ne válasszon 
ú j t i tkár t a pártértekezlet, 

az ügyeket vigye a jelenlegi 
három tisztségviselő. 

Az azóta eltelt időszakban 
is számos vélemeny jutot t a 
jelöléselőkészítő bizottság 
tudomására, amely tegnap 
tartott megbeszélést a váro-
si pártbizottság epületében 
Kristó Gyula elnökletével. 
Ezek a lapján a bizottság 
úgy döntött, hogy minde-
nekelőtt társadalmi megbí-
zással javasolja betölteni a 
megüresedett t i tkári posz-
tot. A bizottság tagjai emel-
lett nagyszámú javaslatot 
kaptak egy ú j a b b jelöltre, 
aki ugyancsak társadalmi 
megbízatású t i tkár jelöl tként 
kerölt szóba. Pártszerveze-
tek és párttagok egyaránt 
sokan javasolták Valastyán 
Pál olajmérnököt, az algyői 
gázüzem vezetőjét, e poszt-
ra, aki vállalja a jelölést. 
Valastyán Pált holnapi la-
punkban muta t juk be olva-

sóinknak. 


