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Megnyílt a Budapesti 
Nemzetközi Vásár 

Megnyílt a tavaszi Budapesti Nemzetközi Vásár. A megnyitó beszédet Bíró Jpzsef 
külkereskedelmi miniszter mondta. (Csikós Gábor felvétele — Telefotó—KS) 

Huszonnyole ország és Nyugat-Berlin 
fcsaknem 2000 kiállítójának részvételével 
szerda délelőtt 9 órakor ünnepélyesen meg-
nyílt a Budapesti Nemzetközi Vásár, a be-
ruházási javak szakvására. A BNV főterét 
a részt vevő országok zászlói és a nemzet-
közi vásárok szövetségének emblémája dí-
szítette. Itt gyülekeztek a megnyitó ün-
nepség vendégei. Megjelentek: Borbély 
Sándor és Havasi Ferenc, az MSZMP Köz-

ponti Bizottságának titkárai. Borbándi Já-
nos, a Minisztertanács elnökhelyettese. Ott 
volt a kormány több tagja, a diplomáciai 
képviseletek sok vezetője és tagja, jelen 
voltak a hazai és külföldi kiállítók képvi-
selői. 

A Himnusz elhangzása után Bíró Jó-
zsef külkereskedelmi miniszter mondott 

megnyitó beszédet. 

beszéde 
' 'Á miniszter köszöntötte a 
megnyitó ünnepség résztve-
vőit, ma jd így folytatta: 

A Budapesti Nemzetközi 
Vásárnak kettős célja van : 
bemutatni a hazai ipar t e r -
melésének fejlődését, és fó-
rumot biztosítani a világ 
minden tájáról összesereglett 
termelők és fogyasztók, el-
adók és vevők közvetlen ta -
lálkozójának. 

Ez kifejezi államunk hiva-
talos politikáját is: a kapcso-
latok elmélyítése a Föld 
mindazon országaival, ame-
lyek velünk együtt töreked-
nek a megkülönböztetés nél-
küli kereskedelemre, a köl-
csönösen előnyös gazdasági 
kapcsolatokra. Változatlanul 
»z a szándékunk, hogy a 
nemzetközi munkamegosz-
tásban való részvételünk el-
mélyítésével javítsuk termé-
keink versenyképességét. 

Erre annál is nagyobb 
Bzükség van, mert a világ 
más országaihoz hasonlóan 
hazánk sem kerülhette el az 
elmúlt esztendők kedvezőt-
len gazdasági hatásait. A cse-
rearányok romlásából szár-
mazó hátrányokat pedig csak 
olyképpen csökkenthetjük. 
Illetve szüntethetjük meg, ha 
fokozzuk a termelékenyen és 
hatékonyan előállított termé-
kek széles körű exportját. 

A magyar vállalatok meg-
teremtették már partnereik-
kel az együttműködés to-
vábbfejlesztésének tartós és 
kedvező alapjait, s fokozot-
tan és sikeresen törekednek 
a legkorszerűbb kereskedel-
mi formák lehetőségeinek, a 
szakosítás és a kooperáció 
előnyeinek kihasználására. 

Önök közül, tisztelt vendé-
geink, sokan rendszeresen 
keresik fel hazánkat. Isme-
rik gazdasági körülményein-
ket, ötéves tervünk és hosz-
szu távú programunk céljait. 
Azt is tudjak, hogy fejlődé-
sünkben kiemelkedő jelentő-
ségű az az együttműködés, 
amelyet ' a szocialista orszá-
gokkal és ezen belül is első-
sorban a Szovjetunióval foly-
tatunk. Nagy fontosságot tu-
lajdonítunk annak, hogy leg-
jelentékenyebb gazdasági 
szövetségeseinkkel mind több 
agazatban túllépjünk a ha-
gyományos külkereskedelem 

területein, gazdagítsuk és kereskedelmi kapcsolatok 
gyümölcsözővé tegyük a kö- bővítése mellett a termelési 
zös tervezés formáit. és kooperációs együttműkö-

Hazánk gazdasági felemel- dés fejlesztésére kívánjuk 
kedése elválaszthatatlan a helyezni, 
szocialista integráció fejlő- Erőnkhöz mérten részt vé-
désétől. A szocialista orszá- szünk a fejlődő országok 
gokkal lebonyolított árucse- gazdaságfejlesztő terveinek 
re-forgalmunk tervszerűsé- támogatásában. Forgalmunk 
gével biztosítja a stabilitást bővítése érdekében fokozni 
a változó világgazdasági kö- kívánjuk ezen országokból a 
rülmények között. Ugyanak- félkész termékek, az alkat-
kor kedvező alapot biztosít a részek, az ipari fogyasztási 
nyugati országokkal folyta- cikkek vásárlását, elősegítve 
tott kereskedelmünkhöz is. ezzel a hazai szelektív fej-

Az elkövetkező években lesztési politika megvalósí-
tovább nő a fejlett nyugati tását. 
országokkal folytatott gazda- Kívánok minden hazai és 
sági együttműködésünk sze- külföldi kiállítónak eredmé-
repe. A gazdasági élet min- nyes tárgyalásokat, hasznos 
den területén készek va- üzletkötéseket, vendégeink-
gyunk a korlátozás nélküli, nek kellemes budapesti tar-
a diszkriminatív intézkedé- tózkodást. Az 1978. évi Buda-
sektől mentes kereskedelem- pesti Nemzetközi Vásárt 
re ezen országokkal. Mind az megnyitom, 
állami, mind a vállalati kap- A vendégek ezután körsé-
csolatokban az együttműkö- tára indultak. A kiállítási 
dés tartós, mindkét fél részé- csarnokban az ágazatok, 
re kedvező alapjának megte- szakmák, vállalatok vezetői 
remtésére törekszünk. tájékoztatták őket a kiállított 

A műszaki fejlődés meg- termékekről, szellemi alkotá-
gyorsítása érdekében a fő sokról, azok értékesítésének 
hangsúlyt a hagyományos lehetőségeiről. 

Megkezdődtek 
az üzleti tárgyalások 
Már a nyitás utáni első Csütörtök délelőtt csak 

órákban több ezer látogatót szakemberek látogathatják a 
fogadott a vásárváros. A BNV-t. Az elsó szakmai na-
szakmai rendezvények is pon több híradástechnikai 
megkezdődtek, bár az elsó vállalat tar t bemutatókat, 
hivatalos szakmai nap csü- ismertetőket Várható, hogy 
törtökön lesz. Elsőként a ma- sor kerül az elsó üzletköté-
gyar gépjárműipar és a MO- sekre is. Délután 14 órától is-
GÜRT külkereskedelmi vál- mét a nagyközönségé lesz a 
lalat vezetői tartottak közös vásárváros. (MTI) 
sajtótájékoztatót. •MB^raHBa^naaMBMtataata^HH 

Kádár János 
fogadia a Varsái 

Szerződés 
katonai 

tanácsának 
tagjait 

Kádár János, az MSZMP 
Központi Bizottságának első 
ti tkára szefda délután a KB 
székházában fogadta a Var-
sói Szerződés tagállamai 
egyesített fegyveres erói ka-
tonai tanácsának tagjait, és 
Viktor Kulikovot, a Szovjet-
unió marsallját, az egyesített 
fegyveres erók főparancsno-
kát. A szívélyes, elvtársi lég-
körben lezajlott találkozón 
részt vett Lázár György, a 
Politikai Bizottság tagja, a 
Minisztertanács elnöke és 
Czinege Lajos vezérezredes, 
honvédelmi miniszter. (MTI) 

ü lengyel 
külügyminiszter 

programja 
A hivatalos, baráti látoga-

táson hazánkban tartózkodó 
Emil Wojtaszek lengyel kül-
ügyminiszter szerda reggel a 
magyar hősök emlékművén 
elhelyezte a kegyelet koszo-
rúit. A koszorúzáson részt vett 
Roska István külügyminisz-
ter-helyettes, Garamvo.-y\ 
József, a Magyar Népköztár-
saság varsói, és Tadeusz 
Pietrzak, a Lengyel Népköz-
társaság budapesti nagyköve-
te, Farkas Mihály vezérőr-
nagy, a budapesti helyőrség 
parancsnoka és Bielek József, 
a fővárosi tanács végrehajtó 
bizottságának titkára. 

A koszorúzást követően a 
Külügyminisztériumban Púja 
Frigyes külügyminiszter és 
Emil Wojtaszek megkezdte a 
hivatalos tárgyalásokat. A 
megbeszéléseken részt vett 
Roska István, Garamvölgyi 
József és a Külügyminisztéri-
um több vezető munkatársa. 
Ott volt a tárgyalásokon Ta-
deusz Pietrzak, valamint a 
lengyel külügyminisztérium 
több vezető munkatársa. 

Pú ja Frigyes és Emil Woj-
taszek kölcsönösen tájékoztat-
ta egymást országaik belső 
helyzetéről, áttekintették a 
magyar—lengyel kapcsolatok 
alakulását, számbavették a 
kétoldalú együttműködés to-
vábbi erősítésének lehetősé-
geit. Eszmecserét folytattak 
időszerű nemzetközi kérdé-
sekről is. 

• 

Kádár János, a M„gyar 
Szocialista Munkáspárt ix.öz-
ponti Bizottságának első tit-
kára szerdán a Központi Bi-
zottság székházában fogadta 
Emil Wojtaszeket, a Lengyel 
Népköztársaság külügymi-
niszterét. 

A szívélyes hangulatú, ba-
ráti találkozón ielen volt 
Púja Frigyes, Garamvölgyi 
József, valamint Tadeusz 
Pietrzak. 

• 

Lázár György, a Miniszter-
tanács elnöke ugyancsak szer-
dán fogadta a lengyel külügy-
minisztert. 

A vásár megnyitásával egy 
időben megteltek a tárgya-
lók, megkezdődtek az üzleti 
tárgyalások. A Volán Tröszt 
egy svájci céggel tárgyal for-
galomirányító műanyag ka-
binok importjáról. A külke-
reskedelmi vállalatok egye-
bek között villamoskocsik, 
vasúti szerelvények és vago-
nok behozataláról és kölcsö-
nös műszerszállításokról 
kezűtek megbeszéléseket 
külföldi partnereikkel. 

Előkészületek a VIT-re 
A XI. Világifjúsági és rának, az előkészítő bizott-

Diáktalálkozó magyar nem- ság elnökének vezetésével 
zeti előkészítő bizottsága ülést tartott, 
szerdán Maróthy Lászlónak, A bizottság megvitatta és 
a Magyar Szocialista Mun- a KISZ Központi Bizottságá-
káspárt Politikai Bizottsága nak elfogadásra javasolta a 
tagjának, a Magyar Kommu- XI. VIT-en részt vevő ma-
nista Ifjúsági Szövetség Köz- gyar delegáció feladataira és 
ponti Bizottsága első ti tká- összetételére tett javaslatot. 

Eredmények és gondok 
az újítémozgaiomban 

Tasnádi Emil előadása Szegeden 
A XVIII. műszaki hónap rendezvényeként tegnap, szer- is lehetnének. Példákat sorolt 

dán délután újítói ankétot tartottak Szegeden, az SZMT föl, hogy az ezer lakosra ju-
székházában. Részt vett az ankéton dr. Veres Ferenc, az tó újítások és találmányok 
MSZMP Szeged városi bizottságának munkatársa, dr. Er- száma hogyan alakul néhány 
dci Ferenc, az MTESZ Csongrád megyei szervezetének tit- országban: Svájcban 100 fő-
kára és dr. Csányi Mátyás, a megyei tanács osztályvezető- lőtt, a Szovjetunióban 40 kő-
je is. Az újítói mozgalom jelentőségéről, s annak Csöng- rül, Japánban 90, Bulgáriá-
rád megyei eredményeiről szólt bevezetőjében Kovács Sán- ban 20, míg Magyarországon 
dor. az SZMT titkára, majd Tasnádi Emil, az Országos körülbelül 14 újítás és talál-
Találmányi Hivatal elnöke tartott beszámolót a hazai újítói mány jut ezer főre számítva, 
és feltalálói tevékenység aktuális kérdéseiről. Azért is elgondolkodtató ez a 

_ . . . _ , , „ , , , számarány, mivel hazánk ex-
Tasnádi Emil eloadasa ele- a korszerűsítés, a technikai es portcentrikus ország, nemzeti 

jen hangsúlyozta, hogy az technológiai előrehaladás fon- jövedelmének fele külpiaco-
újítói és feltalálói tevékeny- tosságával, azzal, hogy terve- k o n realizálódik 
ség jelentős eszköze a techni- inket csak akkor tudjuk meg-
kai fejlődésnek. Utalt arra, valósítani, ha újabb és kor- Milyen az újítómozgalom 
hogy a magyar közvélemény szerűbb technikát alkalma- helyzete jelenleg? Az OTH el-
milyen nagy érdeklődéssel fi- zunk termelőmunkánk so- "öke elmondta, hogy a korab-
gyeli a feltalálók munkáját , s rán. bi esztendők stagnalása után 
értetlenül nyugtázzák, amikor Elmondta az OTH elnöke, a /- utóbbi két évben jelentős 
arról szereznek tudomást, hogy nem feltétlenül szüksé- előrelépés történt. Sokkal több 
hogy jelentős találmányok ges mindent idehaza kitalalni, v o I t a résztvevők, és a be-
megvalósításának ú t ján mily különösen nem azt, amit már nyújtott és elfogadott új í tá-
sok a fékező hatás. Az ilyen más országokban sikerrel al- s °k száma, mint a megelőző 
nyilvános kritika arra ösz- kalmaznak, korábban kitalál- esztendőkben. Egyre több fia-
tönzi a találmányokkal és tak. Az újat, az ú j eljárásokat talember és nő vesz részt az 
újításokkal foglalkozókat, meg is lehet vásárolni és al- újí tómunkában. Ettől függet-
hogy javítsanak munkájukon, kalmazni idehaza. Fő célkitű- lenül nem lehetünk elégedet-
támogassák jobban a változ- zésünk, hogy korszerűbbé te- tek mai eredményekkel 
tatni szándékozó embereket, gyük termékszerkezetünket, s e m . Sok példát mondott el 
Bár az is igaz, ha arról sze- olyan árukat gyártsunk, ame- a közvélemény előtt a rádió-
reznek tudomást, hogy vala- lyeket minden piacon előnyö- ból, a lapokból és a televízió-
mely feltalálónak, vagy újító- sen lehet értékesíteni. Hang- ból megismert esetek közül, 
nak jelentősebb összeget fi- súlyozta, hogy a magyar mun- Fontosnak tartanák, ha a ku-
zetnek ki alkotásáért, akkor kásság, műszaki értelmiség, a tatóintézetek tevékenysége 
viszont nem tar t ják megér- kutatók és fejlesztők képesek közelebb kerülne a gyakorlati 
demeltnek, holott — régi pél- megoldani az előttünk álló élethez, a termelőmunkához, 
da ugyan — egy lottószel- feladatokat. Bár akadnak A tudományos kutatók sokat 
vénnyel könnyedén lehet akár gondok is, konzervativizmus tehetnének annak érdekében, 
három-négymilliót is nyerni, a termelő tevékenységben. A hogy a gyártó vállalatoknál 
A közvélemény reagálása gyárak szakemberei sokszor korszerűbb termékeket ké-
minden esetre hasznos, hiszen megelégednek azzal, hogy ele- szítsenek, olyanokat, amelye-
az a fölismerés tükröződik 6 e t tesznek termelési terveik- ket keresnek a piacokon. 
, , , . . , . .. . , nek, s arra hivatkoznak, nincs Az újítói és feltalálói tevé-
belole, hogy mindenki tisztá- i d e j ü k és energiájuk a fej- kenységet anyagilag, jogilag 
ban van a műszaki fejlesztés, lesztési feladatokra. Pedig kü- és erkölcsileg támogatják. Bar 

lön-külön nem lehet sem a az anyagi érdekeltség vona-
termelést sem a fejlesztést el- Ián vannak javítanivalók, de 
képzelni, a kettőnek együtt vannak olyan lehetőségek is, 
kell létezni és megvalósulni, amelyeket nem használnak 

Részletesen beszélt a hazai ki megfelelően. Megjegyezte, 
kutatómunkáról. Megjegyez- hogy korai volt a közreműkö-
te, hogy Magyarországon kö- dói érdekeltséget megszüntet-
rülbelül 85 ezer ember foglal- ni, s valószínű újból rendezik 
kőzik fejlesztési-kutatási fel- ezt a kérdést. Az OTH több 
adattal, azonban a kézzelfog- javaslatot is készít a jelenlegi 
hntn oforlmániríilrViciv) — ' i_ r i ható eredményekben ez nem kötöttségek, merevségek fel-
látszik meg. Ez a számarány oldására, szeretnék, ha a vál-
igen előkelő helyen áll a vi- lalatok nagyobb önállósággal 
lágranglistán, különösen a ku- rendelkeznének az újítási és 
tatók szakmai „titulusaiban", feltalálói tevékenyseg anya-
de az. eredmények nagyobbak gi ösztönzésében. 


