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Rendkívüli kormányülés - rendkívüli intézkedések 
A kormány vasárnapi, rend-

kívüli ülésén a gazdaság stabi-
lizációját szolgáló intézkedé-
sek egész soráról döntött, ame-
lyeket sajtótájékoztatón indo-
kolt meg és ismertetett a mi-
niszterelnök, a pénzügyminisz-
ter és a Magyar Nemzeti Bank 
elnöke. 

A kormányfő, Horn Gyula 
elmondta, hogy hetek, hónapok 
óta folyik - szakértők, nemzet-
közi partnerek bevonásával - a 
gazdaság helyzetének felmé-
rése, a lehetséges lépések ki-
munkálása. Mindenki egyet-
értett ennek során azzal, hogy 
változtatások kellenek, mert az 
ország gazdasági-pénzügyi ér-
telemben a kezelhetetlenség fe-
lé sodródik. Jelen helyzet 
azonban nem az elmúlt fél év-
ben alakult ki, hanem több esz-
tendős folyamatról van szó. 
Határozott , gyors lépésekre 
van tehát szükség, és a kor-
mány által elfogadott intézke-
déscsomag megvalósításában 
partner a három új gazdasági 
vezető, és biztosított a kormá-
nyon belüli szoros együttmű-
ködés is. 

A cselekvési program a vál-
lalkozások, az export, a beru-
házások ösztönzését célozza, 
de a költségvetési hiány lefara-
gását és a feketegazdaság visz-
szaszorítását szolgáló intézke-
déseket is tartalmaz. A romlást 
meg kell állítani - szögezte le 
a miniszterelnök - , és ha ez si-
kerül, egy-másfél éven belül 
megindulhatnak a gazdaságban 
az egészséges folyamatok. 

Bokros Lajos pénzügymi-
niszter két nagy csoportba so-
rolta a kormány által elhatáro-
zott stabilizációs intézkedése-
ket. Az első kör a versenyké-
pesség javítását célozza. A 
második csoportba tartoznak a 
kereslet-korlátozó intézkedé-
sek, amelyek lehetővé teszik, 
hogy a gazdaságban képződő 
megtakarításokat a vállalkozói 
szféra felhalmozásának szolgá-
latába ál l í tsák. A pénzügy-
miniszter tájékoztatása szerint 
az MNB - a kormánnyal 
egyetértésben - március 13-i 
hatállyal 9 százalékkal leérté-
keli a forintot. A jegybank ez-
zel egyidőben módosítja az ár-
folyam-megállapítás gyakorla-
tát: az év hátralévő részében 
áttér az előre meghirdetett ár-
folyam-kiigazítások rendszeré-
re. Hetente kerül majd sor az ár-
folyam megváltoztatására, en-
nek mértéke ez év június vé-
géig havonta összesen 1,9 szá-
zalék lesz, a második félévben 
pedig legfeljebb havi 1,3 szá-
zalék. Összességében év vé-
gére a forint körülbelül 26-27 
százalékkal ér majd keve-
sebbet. Az import visszafogása 

A ' j | r*gi r*cc Jut eszembe. Lekiáb a ka-
pitány a hajó másodtisztjének: 

— Mennyi7 
-Harmincöt. 
— Mi harnuncot? 
— Mi mennyi? 
Szóval, ha leül önmagával a mi pár-

miről is van szó. Eddig csak emberek 
cserélődtek, tegnaptól a módszer is: 
mert rosszak róttunk, a vajaskenyeret 
fölváltja a legénységi korbács. 

Lassan egy éve éljük azt, hogy a szo-
cialistákkal visszajött az a régi beszéd-
mód, ami nem bemutatni akar, hanem 
eltakarni, vagyis a kormány folyamatos 
átalakításának Horn-fokán túl valami 
általános homály mutatkozik, ami be-
mérhetetlen, behajózhatatlan, megszó-
lUhatatlan. Visszajött a régi, jól bevált, 
elvtársi frazeológia. Én például egész 
egyszerűen nem tudom, hogy mit csi-
nált eddig a kormány. Nem tudom azt 
sem, mi volt a baj Békésivel, s hogy mi 
a gond Fodorral. Ránézek erre a kul-
tuszminiszterre, például, s azt látom, 
hogy ő sem tudja, miért szálka a szoci 
szemben. 

És azt hiszem, senki sem tudja iga-
zán, hogy mi történik. Elment például 
Békési érdekegyeztetni, bejelentette, 
hogy a munkavállalók bizton számíthat-
nak még egy alapos tekerésre a présen, 

s amikor emezek azt firtatták, hogy 
miért nem a fekete gazdaságot feji a 
pénzügy, az« 
meg a belügyi tárcára i 

Most üteg jól megbüntetik azt. oái ta-
nul meg gyereket ueveL 

Ez ám a szocialista megközelítés. Ez 
ám az igazi baloldaliság. 

Mert nézzünk bele az ország mérle-
gébe! Jó, el vagyunk adósodva, keleti 
piacaink oda, a nyugat félgyarmatostt, 
szerkezetet kell átalakítani, fogyasztást 
ösztönözni meg szociálisan jónak lesüti 
- tudjuk a leckét Csakhogy. 

Jó költségvetést úgy lehet csinálni, 
ha bevételt növelünk és költséget csök-
kentünk. Ha állami büdzsét kreálunk, 
akkor ez az állami Utalások igazságos 
csökkentését (lásd minisztériumi, fő-
hatósági túlköltekezés l és a nemzeti be-
vételek (mindenek előtt: adó) növelését 

jelenti. Nos, szociálisan és liberálisan 
érzékeny kormányunk odasújt a ki-
csiknek, s ugyanakkor megfeledkezik a 
fekete gazdaság bekerítésének lehető-
ségéről. 

Hosszan lehetne arról értekezni, ho-
gyan lehetne rendet teremteni a gazda-
ságban. Elemezni lehetne a vállalkozók 

kérdéskörét, vele együtt a 
parátms fegyelmét és megbe-
Szóhti lehetne a rászonűók-
óM és 

amelyekkel tő-
le a középosz-

üt, ami 
vár. De én csak egy dolgot 

szeretnék tudni: a kormányzati csi-
kirsnkin, a Pető-Horn üzenetváltáso-
kon és a tökíhtiui fejlesztett senunit-
moadásoo kívül kreált-e valamit a mos-
tani, hodikommuuisztikut döntéseken 
kívül a jelenlegi vezérkar? 

Cfjagyszerm publicisták és aktuálpoti-
J j tolágnsok regélnek a választható 
útról, olasz, lengyel meg balkáni alter-
natíváról, s közben elfeledjük, hogy a 

kellene megérteni. Pél-
!'azt, hogy a társadalom legnagyobb 
jja a bűnözéssel is gyarapodó adó-

ekzobadulása, s vele 
s mi a VI-

köbségvetési ab-
vezetünk be, nem tudván, 

'tutyi, tehát 
végzetesen, 

persze, s egy Idcsb libe-

érdekében március 20-val a 
kormány 8 százalékos vámpót-
lékot vezet be, amely 1997. kö-
zepéig marad érvényben. A 
pótlék kiteljed mind a külke-
reskedelmi, mind a magánfor-
galomban behozott árukra - az 
elsődleges energiahordozók ki-
vételével. A devizajogszabá-
lyok módosítása által - a kor-
mány szándéka szerint - hama-
rosan lehetővé válik, hogy a 
vállalkozók devizaszámlákat 
vezethessenek belföldi bankok-
nál. 

A belföldi keresletet is kor-
látok között kívánja tartani a 
kormány, ennek érdekében 
korlátozza az állami vállalatok-
nál és a költségvetési szervek-
nél a bérek növelését és csök-
kenti az államháztartás kiadá-
sait. Erről a kormány természe-
tesen egyeztetni kíván az Ér-
dekegyeztető Tanáccsal - je-
gyezte meg Bokros Lajos, hoz-
zátéve: „mindenki tegye azon-
ban a saját dolgát - a kormány 
kormányozzon." 

Az államháztartás kiadásai-
nak csökkentése érdekében — 
egyebek között - felülvizs-
gálják a minisztériumok és fő-
hatóságok feladatait . Ennek 
alapján bizonyos támogatások 
egy részét megvonják. A kor-
mány kezdeményzi a közal-
kalmazotti és a köztisztviselői 
törvények sürgős módosítását 

is, hogy megváltoztassa egye-
bek között a végkielégítés, a 
felmentési illetmény, a jubi-
leumi jutalom, illetve az egyéb 
juttatások rendszerét. A ter-
vekben szerepel az is, hogy a 
kormány - a kormányzati köz-
igazgatás feladatainak átvizs-
gálásával párhuzamosan - ko-
moly mértékű létszámleépítésre 
tesz javaslatot. 

A kormány a felsőoktatási 
intézményekben 1995. szep-
temberével havi 2000 forintos 
tandíjat kíván bevezetni, ezzel 
párhuzamosan szociál is ki-
egyenlítő-rendszert is kidol-
goznak. Csökkenteni kívánják 
az oktatók létszámát is - hogy 
a hallgatók és az oktatók ará-
nya jobban megfeleljen a nem-
zetközi példáknak. 

A kabinet döntései a szoci-
ális el látó-rendszerekben is 
változásokat hoznak. A kor-
mány - szögezte le a pénzügy-
miniszter — elszánt, és nem kí-
ván vitatkozni sem a tevékeny-
ség irányáról, sem a megtaka-
rítás mértékéről, egyeztetés 
csak arról folyhat, hogy egyes 
lépések mely réteget miként 
érintenek. A kormány szándé-
ka szerint a családi pótlék nem 
járna állampolgári jogon, csak 
a rászorultak később meghatá-
rozandó körének. 1995. július 
elsejével meg kívánják szüntet-
ni a gyedet, és egységes gyest 

szeretnének bevezetni a gyer-
mek három eves koráig, de ez 
csak azoknak járna, akik csa-
ládi pótlékra is jogosultak. 
Azok. akik most gyeden van 
nak. ebben az évben még a regi 
szabályok szerint kapnák a 
pénzt. Az önkormányzatok eb-
ben az évben 9 milliárd fo-
rinttal többet kapnának a kor-
mánytól. hogy eloszthassák 
azok közölt, akiket ezek a vál-
tozások súlyosan érintenek. 
1996. január elsejétől a kor-

mány új alapokra kívánja he-
lyezni a gyermekellátás rend-
szeret is - jelezte a pénzügy-
miniszter. 

Surányi György, az MNB 
elnöke ecsetelte a forintárfo-
lyam kiigazításának most be-
vezetendő rendszerét, legna-
gyobb előnyeként a kiszámít-
hatóságot nevezte meg. Úgy 
vélte: a kormány által el-
határozott pénzügyi intézke-
dések eredményeképpen csök-
kenthető a kamatszint. A jegy-

bank-elnök a tavaly elindult 
gazdasági növekedés folytató-
dásával számol, és gyorsulhat 
szerinte az export növekedésé-
nek üteme is. Az üzleti szektor 
szempontjából Surányi rend-
kívül fontosnak tartja a dev iza 
beszolgáltatás) kötelezettség 
elörlését, amely hozzájárulhat 
a forint konvetibilissé válásá-
hoz. A jegybank-elnök meg-
győződése szerint az idei inflá-
ció messze meghaladta volna a 
várakozásokat, ha a kormány 
nem hozta volna meg a szó-
banforgó intézkedéseket. A 
csomagterv révén az infláció 
ugyan magasabb lesz az 1995 
ös gazdaságpolitikai program-
ban tervezettnél, éves szinten 
24-26 százalék közön mozog-
hat, ám bíznak abban, hogy az 
év végére az infláció már köze-
lebb lesz a 20 százalékhoz, 
mint a 25-höz. 

A kormány s tab i l i zác iós 
csomagja révén 170 milliárd 
forinttal csökkenhet a költség-
vetési hiány, ez pedig annyit 
j e l en t , hogy a bru t tó hazai 
termék tíz százalékában meg-
határozott jelenlegi mértéke 
hat-hét százalékra csökkenhet 
— mondta el újságírói kérdé-
sekre válaszolva a pézügymi-
niszter. Megjegyezte azonban, 
hogy a Valutaalap öt száza-
lékos hiányt tekint feltételnek a 
megegyezéshez. 

A kormány kész fenntartani 
a konzultációt a szociális part-
nerekkel, és kész képviseltetni 
magát az Érdekegyeztető Ta-
nács jövő heti rendkívüli ülé-
sén is - közölte egy kérdésre 
válaszolva a miniszterelnök. 
Hom Gyula fontosnak tartotta 
azonban egyértelművé tenni: a 
kormány nem tud elállni a ter-
vezett intézkedésektől, mind-
össze esetleges belső átcsopor-
tosításokról hajlandó tárgyalni. 

Horn Gyula A Hétben 
Dr. Kavics Pál lemondott, 
Katona Béla kilátásba helyezte lemondását 

A kormány vasárnapi remd-
kívüli ülését követően dr. Ko-
vács Pál népjóléti miniszter és 
Katona Béla. a polgári titkos-
szolgálatokért felelős tánca nél-
küli miniszter lemondott, ille-
tőleg kilátásba helyezte lemon-
dását. mert nem ért egyet a va-
sárnapi döntésekkel, illetve az 
előterjesztés módjával. Ez A 
Hét című tv-műsor vasárnap 
esd adásából derült ki. A mű-
sor vendége. Hona Gyula nem 
cáfolta a riporter értesülését. 
Sajnálatának adott haragot, va-

lamint érzékeltette, hogy a le-
mondást nem tekinti végleges-
nek. de hozzátette: senkit sem 
lehet kényszeríteni a miniszteri 
poszt betöltésére. Egyébként a 
vasárnapi döntések meghozata-
lakor a két említett minisztert 
k ivéve a kabinet e g y s é g e s 
volt. 

A kormány gazdaságstabili-
zációs intézkedéseivel kapcso-
latban Horn Gyula kiemelte, 
hogy nagyon nehéz szívvel 
hozták meg ezeket a döntése-
ket. amelyek viszont elkerülhe-

tetlenek ahhoz, hogy egy-más-
fél éven belül ne csak rendbe 
tegyék a pénzügyi helyzetet, de 
az ország elindulhasson a meg-
alapozott növekedés útján. Ez-
zel új munkahelyek tömegét is 
sikerül létrehozni. Hom Gyula 
arra számít, hogy ezt. valamint 
a társadalmi Igazságosság elvé-
nek sokkal nagyobb arányú ér-
vényesítését az ország lakos-
sága megértően, „megmozdul-
ások, tüntetések" nélkül fo-
gadja. 

Az MDF megújította 
„tisztikarát1 
(Folytatás az 1. oldalról.) 
elnöke a párt alapítói között 
volt, korábban a szegedi elnök-
ség tagja, jelenleg szegedi ön-
kormányzati képviselő. A dr. 
Mécs Imre megválasztását kö-
vető sajtótájékoztatón elhang-
zott: a megyei választmány 
tagjainak fele korábban nem 
töltött be pártbeli vezető funk-
ciót . Az ú j elnök szerint az 
MDF-nek győznie kell az elkö-
vetkező választásokon. 

Az MDF megyei választ-
mánya eddigi 2 alelnökének 

újraválasztására nem került 
sor, mert ügyrendi vita kereke-
dett arról, lehetne-e 3 alelnöke 
a testületnek. Választottak vi-
szont küldötteket, akik - a me-
gyei elnökkel együtt — az or-
szágos választmányban képvi-
selik a Csongrád megyei 
MDF-tagságot. Az MDF or-
szágos választmányába Balogh 
Lászlót (Szeged), Domokos 
Lászlót (Makó) és dr. Kószó 
Pétert (Hódmezővásárhely) 
küldték a Csongrád megyeiek. 

1 SOUTH hőszigetelők 18% árengedménnyel! 
10 cm-es. 6 cm-es válaszfallap, raktárról. 
Schindler tetőablakok 
63x100 24 000 Ft áfával, 78x120 26 300 Ft áfával 
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• A Magyar Demokrata Fó-
rum új megyei elnöke, dr. 
Mécs Imre a párt alapító tag-
ja. s bár tősgyökeres szegedi, 
a hódmezővásárhelyi fórumo-
sok között kezdett politizálni. 
A 38 éves pártpolit ikus és 
szegedi önkormányzati képvi-
selő 3 gyermek apja. s tanár-
segéd a Szent-Györgyi Albert 
Orvostudományi Egyetem or-
topédiai klinikáján. Még csak 
10 perce volt az MDF megyei 
elnöke dr. Mécs Imre. amikor 
első „elnöki interjúját" adta. 

• Az MDF egyik erős bás-
tyája volt Csongrád megye 
az előző választási ciklus-
ban. Ehhez képest uz 
MDF pozícióvesztése nem 
túl jelentős? 
- Mindig is ellenzéki beál-

lítottságú volt Csongrád me-
gye, s különösen Szeged. En-
nek lett következménye az 
MDF 1990-es elsöprő nyere-
sége, de 1994-es mélyrepülé-
se is. 

• Szegedi önkormányzati 
képviselői munkáját 
mennyiben befolyásolja 

KÉRDÉS 

• Az MDF új 

„Feljövőben ven s pártunk' 
majd, hagy Öu az MDF 
megyei elnöke? 
- Mindkenő politikai mun-

ka. Ám Szeged irányítása, 
sorsának befolyásolása más 
megfontolást igényel: például 
összefogást amit meg ts való-
sítottunk. A szegedi ktsgaz-
da-Fidesz—KDNP-MDF ön-
kormányzati frakció erős. kö-
zös munkára és politizálásra 
kész gárda. Az MDF megyei 
pártkapcsolatait is azon meg-
győződésem alapján kívánom 
fejleszteni, hogy minden le-
hetséges partnerrel össze kell 
fogni, hogy a következő vá-
lasztásokai megnyerjük. 

• Hogyan értékeli az 

MDF jelenlegi helyzetét, 
milyennek látja jövőjét? 
— A választások után 

talpra álltunk: uz MDF 
taglétszámát és lelkesedését 
tekintve mind előrébb tart. 
Feljövőben van a pártunk. A 
megyében az MDF a váro-
sokban erősebb. min! a kisebb 
településeken. Ezért egyik 
feladatunk, hogy szélesítsük 
az MDF táborát. A megye 
sokszínűségét szeretnénk 
megjeleníteni az MDF veze-
tésében is. ezért van szükség 
szerintem a korábbi kettő he-
lyett három alelnökre. A párt 
bázisát elsősorban az értelmi-
ség adja. Célunk, hogy széle-

Dr. Mécs Imre 

sebbre nyissuk az MDF kapu-
ját: minden, a kormánypo-
litika miatt elkeseredett vagy 
aktivizálódó embert szívesen 
látunk tagjaink vagy szimpa-
tizánsaink körében. A jelenle-
gi politikai helyzet nekünk 
dolgozik. Már kipróbáltuk a 
rendszerellenzéki, s a kor-
mányzati szerepkört, a kor-
mányellenzékiséget most ta-
nuljuk. Az MDF jövőjét ille-
tően optimista vagyok. 

M . L 


