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A szakma krémje a szegedi vándorgyűlésen 

A közgazdász elfogulatlan Jó széllel 
I SULYOK ERZSÉBET 

Ha a közgazdászok bizakodnak, az jó jel. Mint amikor a \ízügye-
sek azt mondják, hogy dolog van, de nem kell félni. Nemcsak az 
juttatja az ember eszébe az első pillantásra talán meglepő hason-
lítást, hogy az árvíz és a közgazdászok vándorgyűlése egymáshoz 
közeli az időben. 

De gondoljunk csak vissza az elmúlt napokra, amikor megint 
nyilvánvalóvá vált, hogy - sok egyéb feltétel mellett persze -a vi-
zes szakemberek elméleti fölkészültsége és praktikus helytállása 
mentette meg az országot a nagyobb katasztrófától. Nos, az emlé-
kezetünkből nem nehéz előcsalni katasztrófával fenyegető gaz- j 
dasági vészhelyzeteket, amelyekből, mint látszik, eddig sikerült 
kilábalnunk. Nem azt mondom, hogy ez az elméletileg jól fölké-
szült és a gazdaság mindennapjaiban is helytálló közgazdászok-
nak köszönhető kizárólag, hiszen sok egyéb feltétele volt. Például 
kellett mindannyiunk erőkifejtése, összeharapott szájjal elvég-
zett, makacsul kitartó munkája, szinte végtelennek tetsző tűrő-
képessége - akár a gátakon. De jó közgazdászok nélkül nem ment 
volna. 

S ahogyan a vizesek se tétlenkednek akkor sem, ha nincs vész-
helyzet, hanem folyton azért tesznek, hogy ezután is elkerülhető 
legyen a katasztrófa, a gazdaság szakértőinek is az a dolguk, hogy 
„irányban tartsák" a magyar gazdaság nemzetközi vizeken hala-
dó hajóját. Biztosítsák a haladását. 

Ahogyan a vízügyi szakmának édes mindegy, milyen politi-
kai színű országvezetés idején árad a Duna, a közgazdá-
szok... Nos, a közgazdászok szeretnék, ha azok a folyamatok, 
amelyeket ők ismernek a legjobban, minél távolabb kerül-
hetnének a politikától. Hasonlatunk persze ezen a ponton 
sántít leginkább. Mert bár nincs olyan politikai irány, amely 
hatalomba kerülve ne „az ország érdekét", a fenntartható 
gazdasági fejlődést pártolná szavakban, ki tagadhatná, hogy 
mindegyik egykönnyen hajlik fittyet hányni közgazdasági 
szakmai érvekre, ha a rövidtávú politikai érdeke mást kíván. 
És akkor még szót sem szóltunk a közgazdaság tudomá-
nyán-szakmáján belüli irányzatok vetélkedéséről! Ezekhez 
az irányokhoz is mindig tapadnak politikai ideológiák, mint 
gombák a fához, s csak győzzék levakarni... 

Ha csak ennyi megfontoláshoz is adjuk hozzá mindennapi, bő-
rünkön érzett gazdasági tapasztalatainkat, azt kell mondanunk, 
mint az ár levonultával a vízügyeseknek. A magyar közgazdász 
társadalom teljesítménye tiszteletet érdemel. De eszükbe sem 
juthat üldögélni a babérokon. 

Megint fel kell javítani, ki kell pofozni azt a hajót, korrigálni az 
irányt, vitorlákat bontani és rendesen megtanítani a személyze-
tet mindenre, ami a nemzetközi közlekedésben való részvételhez 
kell. Ha ez mind kész, megjön a jó szél is. 

Mintegy félezren vettek részt a 
negyvenedik közgazdász ván-
dorgyűlés megnyitóján, ami 
tegnap kezdődött Szegeden, a 
Forrás Szállóban. A rendezvé-
nyen Medgyessy Péter minisz-
terelnök is felszólalt. 

A Szegedi Híradó 1875. május 
9 -10 . száma már tudósított 
egy közgazdasági kongresszus-
ról - mondta köszöntőjében 
Tráser Ferenc, a Magyar Köz-
gazdasági Társaság (MKT) 
Csongrád megyei szervezeté-
nek elnöke, arra utalva, a vá-
rost kedveli a közgazdász társa-
dalom. Az sem véletlen, hogy a 
rendszerváltást követő 12 év-
ben immáron másodszorra 
tartja vándorgyűlését a szakma 
a Tisza-parti városban. A 127 
évvel ezelőtti összejövetelről 
azonban megemlítet te a szer-
ző, hogy hiányoznak az orszá-
gos tekintélyű „szakférfiak", 
szemben a mostanival, ame-
lyen tizenegy „kormányviselt" 
közgazdász tart majd izgalmas 
előadást. 

Az Antall-kabinet tagjaként 
kormányviselt közgazdász ma-
ga Kádár Béla is, aki az MKT 
nyári közgyűlése óta a társaság 
ú j elnöke, a stafétabotot pedig 
nem mástól, min t Medgyessy 
Péter miniszterelnöktől vette 
át. Az idei vándorgyűlés tehát 
azért is bír különös jelentőség-
gel - ezt Halm Tamás, az MKT 
főtitkára hangsúlyozta - , mert 
olyan évben tartják, amikor 
nemcsak a társaság, hanem az 
ország vezetését is új csapat 
vette át. Az augusztus végi idő-
pont pedig kiválóan alkalmas 
arra, hogy a kormány sokat 
emlegetett száz napjának vége 
felé közeledve a szaktárcák fe-
lelősei számot adhassanak a 

beváltott ígéretekről és a közel-
jövő terveiről. Hozzátéve, hogy 
a közgazdász mindig maradjon 
objektív és a politikától távol 
álló, független, ezáltal hiteles 
ember. 

Kádár Béla a tegnapi plenáris 
ülés elnöki megnyitójában utalt 
arra, hogy a társaságnak 108 
éves történelme során több mi-
niszterelnök is a tagja volt, az 
induláskor rögtön Széli Kálmán, 
Wekerle Sándor és Tisza István. 
Most először fordul elő azon-
ban, hogy a közgazdasági társa-
ság aktív elnökét választották 
meg miniszterelnöknek. Kádás 

elmondta, a jó hírű magyar köz-
gazdász társadalom presztízse a 
rendszerváltás után megkopott, 
amiben szerepet játszott, hogy a 
kormányok a jogászokat, filozó-
fusokat, politológusokat juttat-
ták fontosabb szerepekhez. 

Ma az a feladat, hogy a felzár-
kóztatásban kulcsszerepet ját-
szó szakma helyreállítsa koráb-
bi tekintélyét egy olyan hazai 
közegben, amelynek jellemzője, 
hogy túlteng a politizálás a 
szakmaisággal szemben. Holott 
a közgazdász az objektivitásban 
érdekelt és nem lehet elfogult. 
Csak így válhat a kormányzat 

partnerévé. Ezt követően Med-
gyessy Péter miniszterelnök, Ví-
zi E. Szilveszter, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia elnöke és 
Kiss Péter munkaügyi miniszter 
tartotta meg előadását. 

A közgazdász-vándorgyűlés 
mai szekcióülései a gazdaság nö-
vekedési kilátásairól, a verseny-
képességről és az állami szerep-
vállalásról szólnak. Pénteken, az 
utolsó napon együtt szerepel a 
két legfontosabb döntéshozó, a 
pénzügyminiszter László Csaba 
és a jegybankelnök fárai Zsig-
mond. 

FEKETE KLÁRA 

Kádár Béla, az új elnök előadást tar tot t a zsúfolásig megtelt teremben. Fotó: Karnok Csaba 

A miniszterelnök a kézben tartott gazdaságpolitikáról 

Jövőre nőnek a nettó bérek 
Medgyessy Péter, a közgazdasági társaság 
leköszönt elnöke a kormány gazdaságpo-
litikájáról, az elkövetkező évek lehetősé-
geiről tartot t előadást. 

A miniszterelnök arra emlékeztette az oldott 
légkörben zajló plenáris ülés résztvevőit, egy 
évvel ezelőtt a székesfehérvári közgazdász-
vándorgyűlésen megígérte: történjen bármi, 
jelen lesz a következő találkozón. Ez a „bár-
mi" azóta megtörtént - és ő eljött. 

Az ígéretek betartását szimbolizáló beveze-
tőt követően szakmai kérdésekről, többek 
között az első és a második száz nap prog-
ramjával kapcsolatos kérdésekről tájékoztat-
ta a jelenlévőket. Mint mondotta, az idei 
„öszvérévben" - az első félév még az előző 
kormányé volt, mindössze a második az új 

kabineté - az ország új irányítása már csak a 
meglévő aránytalanságokon tud javítani, jö-
vőre azonban további jelentős lépéseket ala-
pozhat meg az eredmények megőrzése mel-
lett. A nettó bérek a közalkalmazottaknál 
megemelkedhetnek az értéktartó béremelés-
nek és a tervezett adócsökkentésnek köszön-
hetően. A 2003-as esztendő nagy feladata a 
fogyasztás és a felhalmozás arányának meg-
találása, az állami beruházásokon belül pedig 
a valódi infrastrukturális fejlesztések kerül-
nek előtérbe: a közút-, a vasút- és a csatorna-
hálózat kiépítése. Az államháztartás hiányá-
nak csökkentésére sem újabb csomaggal, ha-
nem kézben tartott gazdaságpolitikával ké-
szül a kormány. 

Amennyiben a jövő év második felében be-
teljesülnek a prognózisok és fellendül a világ-

gazdaság, Magyarországnak megvan az esé-
lye arra, hogy erre a hullámra felkapaszkod-
jon - jelentette ki a miniszterelnök. A na-
gyobb teljesítmények bázisán pedig már sor 
kerülhet valódi reformok végrehajtására pél-
dául az egészségügy és az agrárium területén, 
elkezdődhet a lemaradt régiók felzárkóztatá-
sa, a gyermeknevelés és az idősek támogatá-
sa. A 2004-es EU-csatlakozás pedig megerő-
sítheti hazánk alkalmazkodóképességét a vi-
lághoz. Amennyiben ugyanis sikerül alkal-
mazkodnunk, akkor nyerünk, s nekünk min-
den érdekünk az, hogy nyerjünk - jelentette 
ki Medgyessy Péter, hozzátéve: nem tartható 
az a helyzet; hogy a hazai bérek az unióbeliek 
egyharmadát teszik ki, jövedelemtermelő ké-
pességünk csak az uniós átlag felét éri el. 

F. K. 

A Szegedi Tudományegyetem hallgatói között népszerű a diákhitel 

Segítség, de zsebpénznek is jó 
A tavaly ősszel indult diákhi-
telezési rendszer lassan egy-
éves. Ennyi idő alatt egyrészt 
mérhető a konstrukció sikere, 
másrészt szeptemberhez köze-
ledve ú j gólyák is beléphetnek a 
rendszerbe. 

A diákhitelekkel kapcsolatos leg-
frissebb hír az, hogy a 
2002-2003-as tanévben a felve-
hető havi összeg maximuma 21 
ezer forintról 25 ezer forintra 
emelkedett, s a hitel kamata vál-
tozatlanul 9,5 százalékos ma-
radt. 

Ősz óta az országban több 
mint 85 ezer egyetemi, főiskolai 
hallgató igényelte a kölcsönt, 15 
milliárd forint értékben - nyilat-
kozta lapunknak Óri András, a 
Diákhitel Központ Rt. kommu-
nikációs igazgatója. A hitelfelve-

vők aránya legmagasabb a nap-
pali tagozatokon, az elsősök és a 
18-24 éves korosztály körében. 

A diákhitel az elmúlt egy évben 
Baranya megyében volt a legnép-
szerűbb, Pécsett minden harma-
dik diák kérte hitelfolyósítást. 
Csongrád megye a második e lis-
tán: a Szegedi Tudományegye-
tem hallgatóinak 29,5 százaléka 
- 7 ezer 224 diák - lett az állam 
adósa. 

Hogy a diákhitelezési rendszer 
- ez az inkább szociális, mint-
sem valódi piaci hitelkonstruk-
ció - eléri e célját, azaz valóban a 
tanuláshoz, a diploma megszer-
zéséhez nyújt-e segítséget, azt 
nehéz volna megmondani, mint 
ahogyan arról sincsenek kimuta-
tások, hogy a diákok mire fordít-
ják a kölcsönt. 

- A havi minimumot, 10 ezer 

forintot fogok igényelni - mond-
ta Papp Ildikó másodéves joghall-
gató, aki a pénzt elsősorban az 
albérlet rezsijére költi. - Több 
pénz nem kell, mert később nem 
tudnám visszafizetni - tette hoz-
zá. Tabajdi Évának még fogalma 
sincs, mire használja a diákhi-
telt, de biztosan igényelni fogja. 
Két testvére még szintén tanul, 
édesapjuk munkanélküli, így az 
egyetemmel kapcsolatos kiadá-
sokat nehezen tudná előteremte-
ni a család. A valódi neve elhall-
gatását kérő Bandi a fentieknél 
jóval „érdekesebb" dologra szán-
ja a diákhitelt, tervei szerint egy 
összegben felvesz százezer forin-
tot. A pénzből a haverokkal Prá-
gába mennek inni, bulizni -
árulta el. A későbbi törlesztés 
miatt nem aggódik, bízik abban, 
hogy segít majd neki tíz évvel 

idősebb bátyja. Békési László egy 
korábbi buli nyomait próbálja 
meg eltüntetni a pénzből, a jó-
kedvet a főbérlő tévéje és két ab-
laka bánta - mesélte a harmad-
éves történész. 

Miután a diákoknak soha sincs 
elegendő pénze, az igények növe-
kedése várható. Nem csoda, 
hogy a diákhitelezési rendszerbe 
több kereskedelmi bank is be kí-
ván kapcsolódni. Jelenleg a Pos-
tabank élvez a gazdasági verseny-
hivatal által korábban kifogásolt 
kizárólagosságot. 

Addig is a diákoknak a legfon-
tosabb teendőjük, hogy szeptem-
ber közepéig beiratkozzanak. A 
diákhitel igénylésüket szeptem-
ber 18-áig adják le a postahiva-
talokban. A kölcsönöket október 
15-én utalják a jogosultaknak. 

O. K. K.-K. T. 

Ítélkezési 
szünet után 
tárgyalások 
Emberöléssel, sikkasztással, 
adócsalással vádoltak állnak bí-
ráik elé ezekben a napokban. 
Befejeződött a nyári ítélkezési 
szünet a honi bíróságokon, s 
Csongrád megyében is vádlot-
takat, tanúkat szólítanak a tár-
gyalótermekbe. 

A nyári ítélkezési szünet után a 
közeljövőben több, adócsalással 
megvádolt, olajos ügyletbe keve-
redetett vállalkozó áll bírái elé. 
Folytatódik az a per, amelyben V. 
Kálmánnak a Magyar Rádió Sze-
gedi Körzeti Stúdiója egykori ve-
zetőjének és vádlott-társainak 
bűnösségét vizsgálja a bíróság, 
ítéletére vár A. Tamás, akit ille-
gális CD másolásért állítottak 
bíróság elé, s a rúzsai takarékszö-
vetkezet kirablásával vádolt B. 
Zoltán perében is születhet dön-
tés hamarosan. 

Megkezdődött tegnap Mátó Ár-
pád ügyének tárgyalása is. A 19 
éves fiatalembert emberöléssel 
vádolta meg az ügyészség. A vád-
irat szerint a sorkatonai szolgála-
tát töltő férfi végzett ez év január 
elsején Bringye fánosnéval. A 
vádlott nem ismerte el bűnössé-
gét. 

Többnapos tárgyalás végén de-
rül majd ki, bűnös-e Sz. László és 
három társa, akiket többek kö-
zött sikkasztással, magánokirat-
hamisítással, adócsalással is vá-
dol az ügyészség. 

A vádirat szerint a Meló-Diák 
Szeged Diákszövetkezeti Cso-
port egykori vezetői 1996 és 
1998 között pozíciójukkal visz-
szaélve a Meló-Diák pénzét sa-
játjukként kezelték, s fiktív 
számlázásokkal károsították 
meg az államot. A végső szót a 
bíróság mondja ki. 

B. Z. 

Támogatás 
Risztov Éva, a Bp. Spartacus 17 
esztendős, hódmezővásárhelyi 
származású úszója, aki idén 4 
ezüstérmet nyert a berlini Euró-
pa-bajnokságon, bekerült a Wes-
tel-csapatba. A mobiltávközlési 
cég 2004. december 31-ig, azaz 
az olimpiai ciklus végéig szóló 
megállapodást kötött az ifjú te-
hetséggel. 
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A klimatizálás területén is 
több mint 10 éve 

a lakbsság szolgálatában... 

Ugye érzi már, hogy 
újra itt a nyár, 

folyamatos 
klíma-akclikkal 

várjuk Önt! 
Szaküzletünkben akciós 
TOSHIBA készülékekkel 

és részletfizetési 
lehetőségekkel várjuk! 

Rendeljen most raktárról! 

Szoigálatásaink: 
• árusítás 
• telepítés 
• üzemeltetés 
• karbantartás 
• szerviz 
• szaktanácsadás 
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