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Harmincegy megyei internacionalistát 
tüntettek ki Tatabányán

A Minisztertanács ülése
A kormány Tájékoztatási azok kivételével, amelyeket « 

Hivatala közli: bíróság jogerős határozattal
mar elbírált

Bensőséges hangulatú ün
nepségen nyújtották át csü
törtök délelőtt a szovjethata
lomért folytatott harcok har
mincegy Komárom megyei 
résztvevőjének a Szovjetunió 
Legfelsőbb Tanácsának El
nöksége által adományozott 
kitüntetést, a Harci érdeme
kért emlékérmet. Az ünnep
ségen részt vett G. I. Tur- 
ianyica, a Szovjetunió buda
pesti nagykövetségének ta
nácsosa és V. A. Vasziliev 
követssgi titkár. Megjelent 
Sándor József, az MSZMP 
Központi Bizottságának tag
ja, a KB irodájának vezető
je. Havasi Ferenc. az 
MSZMP Központi Bizottságá
nak tagja, a megyei pártbi
zottság első titkára és Kjrosz- 
ner László, a megyei tanács 
vb-elnöke is.

Az ünnepségen megjelent 
internacionalista harcosokat 
Havasi Ferenc elvtárs kö
szöntötte. Szólt arról, hogy a 
Nagy Október 50. évforduló
ján megemlékeztünk azokról 
a magyar veteránokról is, 
akik annak idején fegyvert 
fogtak a szovjethatalom vé
delmében. A sorsközösség 
volt az indítéka, hogy a ma
gvar hadifoglyok hamar fel
ismerték, hol a helyük. Hi
szen a magyar munkás és 
paraszt épp oly kisemmizett, 
elnyomott volt, mint az orosz 
proletár és muzsik

— Pártunk büszke az orosz 
forradalom győzelméért har
coló magyar intemacionalis-

— mondotta —, mi az a  
proletár internacionalizmus, a 
nemzetközi osztályszolidaritás. 
A szovjet nép sohasem fe
lejti él hőstetteiket, amelyek 
megvetették alapjait az örök 
és megbonthatatlan szovjet— 
magyar barátságnak.

A nagykövetségi tanácsos 
ezután a Szovjetunió Legfel
sőbb Tanácsának Elnöksége 
nevében átadta a Harci ér-

gyerekednk, unokáink meg
érnék a szocializmus és a
nemzetköziség eszméinek 
győzelmét az egész világon.

Befejezésül Sándor József 
elvtárs tolmácsolta a Köz
ponti Bizottság és Kádár Já
nos elvtárs személyes üdvöz
letét, s  kívánt sok boldogsá
got, jó egészséget a kitünte
tetteknek. Hangsúlyozta, hogy 
ezek az elvtársak megértet
ték Marx—Engels jelszava, a 
Világ proletárjai egyesülje
tek! jelszó igazi értelmét. E 
jelszó — mutatott rá Sándor 
elvtárs — napjainkban is 
mélyen időszerű. A Nagy 
Októberi Szocialista Forrada
lom 50. évfordulója elősegí
tette. hogy ez a gondolat ha
tékonyabban érvényesüljön 
világszerte.

Az ünnepi beszédek el
hangzása után a megjelentek 
baráti beszélgetést folytattak,

A KITÜNTETETTEK 
NÉVSORA:

ták tetteire — folytatta Ha
vasi elvtárs. — Egyúttal ki
fejezésre juttatjuk köszöne- 
tünket a Szovjetunió legfel
ső államhatalmi szervének 
azért a figyelmességért, hogy 
megbecsülésben részesítik a 
magyar internacionalistákat.

Ezután G. I. Turjanyica 
tolmácsolta a Szovjetunió 
Legfelső Tanácsának elis
merését és háláját a magyar 
internacionalistáknak.

— Tettekkel mutatták meg

demekért emlékérmet a pol
gárháború harmincegy Ko
márom megyei harcosának. A 
kitüntetettek nevében Viktor 
István elvtárs mondott kö
szönetét. — Boldogok és 
büszkék vagyunk, hogy meg
érhettük a szovjethatalom  
megszületésének 50. évfor
dulóját, s most a szovjet 
néppel együtt ünnepelhetünk 
— mondotta. — Szeretnénk 
még számos évfordulót együtt 
megünnepelni, szeretnénk, ha

Bárány Károly, Tatabánya. 
Bartal Mihály, Acs. Bazsó 
Gáspár, Kecskéd. Böza Sán
dor, Tatabánya. Bukta Kál" 
mán, Eéde. Burkus Sándor, 
Tokodaltáró. Csipák Pál, Dad. 
Deményi István, Tatabánya. 
Demeter Antal. Környebánya. 
Dunai József, Annavölgy. 
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nok. Horváth Béla, Lábatlan. 
Horváth Lajos, Tatabánya, 
Horváth István, Esztergom- 
tábor. Krakoviczer József, P i
lismarót. Kupor József, Tata
bánya. Ladányi János Eszter
gom. Matzhala Lajos, Lábat
lan. Motesiczki János, Sári
sáp. Németh Károly. Bana. 
Öllé János, Lábatlan. Paoo 
János, Tatabánya. Szapu Gé" 
za, Baj. Szabó Béla, Dömös. 
Szuromi Mihály, Oroszlány. 
Telek István, Tatabánya. Tő
rók András, Lábatlan. Túri 
József, Esztergom, Viktor Ist
ván. Tatabánya.

A Minisztertanács csütörtö
kön ülést tartott. Jóváhagyó
lag tudomásul vette a Nagy 
Októberi Szocialista Forrada
lom 50- évfordulója a1 kaimé
ból rendezett ünnepségen 
részt vett párt- és kormány- 
küldöttség útjáról szóló tájé
koztatót.

A pénzügyminiszter előter
jesztése alapján a kormány 
határozatot hozott új forgal
mi adórendszer 1968. január 
1-el történő bevezetésére.

A külkereskedelmi minisz
ter javaslatára a Miniszter
tanács rendeletet hozott az uj 
kereskedelmi vámtarifáról.

A Minisztertanács tanács
szervek osztályának vezetője, 
az építésügyi es városfejlesz
tési miniszter a pénzügymi
niszter es az Országos Terv
hivatal elnöke javaslatot tett 
a beruházásokkal összefüggő 
hatósági engedelyezések rend_ 
szerének egyszerűsítésére. A 
Minisztertanács a javaslatot 
megtárgyalta és elfogadta-

A honvédelmi miniszter 
előterjesztése alapján a kor
mány rendeletet fogadott el 
a fegyveres erők, a fegyveres 
testületek és a rendészeti 
szervek tagjai életének, testi 
épségének vagy egészségének 
sérelméből eredő károk meg
téri tésérőL

A Minisztertanács ezután 
egyéb ügyeket tárgyalt-

*

1968. január 1-töl a külke
reskedelmi áruforgalomba be
érkező áruk az új kereskedel
mi vámtarifa rendelkezései 
szerint kerülnek vámkezelés
re-

Az új vámtarifa a 92 or
szág által használatos „Brüsz- 
szeli vámnómenklatúra” alap
ján épül fel s a vámtétele
ket megállapító három oszlo
pot tartalmaz.

Az új kereskedelmi vámta
rifa a követendő aktív ma
gyar vámpolitika alapja lesz-

★
A honvédelmi miniszter 

előterjesztése alapján hozott 
kormányrendelet a fegyveres 
erők, a fegyveres testületek 
és a rendészeti szervek tag
jaira is a munkaviszonyban 
levő dolgozókra irányadó és 
a gyakorlatban bevált elvek
nek megfelelő szabályokat al
kalmazza-

A kártérítési ügyben a tes
tület tagja — halála esetén 
hozzátartozói — bejelentésére 
az illetékes miniszter által 
kijelölt parancsnok határoz. 
Ha az érintettek a határoza
tot sérelmesnek vagy mél
tánytalannak tartják, kérhe
tik annak felülvizsgálását, 
vagy — meghatározott ese
tekben — bírósághoz fordul
hatnak-

A rendelet előírásait az 
1965. január 1- napja után be
következett kártérítési ügyek 
esetében is alkalmazni kell.

*

A beruházással összefüggő 
hatósági engedélyezési eljárá
sok egyszerűsítéséről szólő 
kormányhatározat előírja, 
hogv a beruházások elhelyezé
séhez teriiletfelhasználári, ki
vitelezéséhez építési (létesíté
si), üzembehelvezéeehez pedig 
használatbavételi engedélyi: 
kell kémi-

A hatósági engedélyeket a 
gazdasági döntésektől el kell 
választani, a gazdaságpolitikai 
irányító es a tulajdonosi jog
kör a hatósági engedelrezési 
feladatokkal nem keveredhet-

Á hatósági engedélyek ki
adását általában a tanács 
vb-k illetékes szakigazgatási 
szerveinek — a specialis en
gedélyek esetén az országos 
hatáskörű szerv területi szer
veinek — jogkörébe kell utal
ni. Az engedélyhez kötött 
munkák körét szűkíteni kell, 
a bejelentési kötelezettség alá 
eső munkák kategóriáját pe
dig meg kell szüntetni.

A hatósági előírásoknak, a 
műszaki jellegű előírásokon 
kívül tartalmazniuk kell a 
rendeltetési és biztonsági kö
vetelményeket is. A tervezői 
szabadságot és a felelősség 
fokozását — a részletes sza
bályozás mellőzesével — ál
talában alsó és felső hatá
rok között mozgó előírások
kal kell biztosítani. A ható
sági előírások betartásáért a 
tervező felelős, s  erről írás
ban nyilatkozatot kell adnia

Az építési engedélyiek sza
bályozásánál a közérdek es a 
jogos magánérdek figyelembe 
vételével kell meghatározni az 
engedélyhez kötött építési 
munkák körét- A hatóságilag 
jóváhagyott típustervek vál
toztatás nélküli felhasználá’ 
sával csak a tervezett beépí
tésre kell építési engedélyt 
kérni-

Használatbavételi engedély 
beszerzését kell előírni olyan 
építményekre, amelyeknél a 
hatósági előírások és a ko
rábbi hatósági engedélyek 
megtartásának, továbbá az 
építmény rendeltetésszerű és 
biztonságos használatra való 
alkalmasságának megállapítá
sa a közérdek szempontjából 
szükséges. A használatbavéte
li engedélyezés jogkörét an
nak az államigazgatási szerv
nek a hatáskörébe kell utalni, 
amely az építési (létesítési) 
engedély megadására jogosult.

Gép használatbavételéhez 
csak akkor szükséges hatósá
gi engedély, ha azt az illeté
kes minisztérium, országos 
hatáskörű szerv vezetője jog
szabályban elrendeli- Egyéb
ként a gép üzembe hely ezésé
hez a szakszervezett munka- 
védelmi felügyelő jóváhagyá
sa szükséges.

A beruházásnak nem minő
sülő építési munkákra — pél
dául felújítás, magánépí the- 
zés — is alkalmazni frail a 
határozat alapelveit. A kísér
leti jellegű építmények, szer
kezetek és technológiák enge
délyezése a szükséghez képest 
a fentiektől eltérően is szahá- 
trozhasfcé

Turjanyica elvtárs átadja Csipák Pál dadi veteránnak 
a Harci Érdemekért emlékérmet.

Milyen is ez a kitüntetés? — Ezt nézik Erős István és 
Túri József esztergomi internacionalisták.


