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Mérlegre téve 

Nemzetközi mérlegtechnikái 
kollokvium kezdődött Szegeden 

Tegnap, kedden a Tech-
nika Házában nemzetközi 
részvétellel megkezdődött a 
kilencedik magyar mérleg-
technikai kollokvium és ki-
állítás. A résztvevőket Mé-
száros Lajos, a Metripond 
vezérigazgatója köszöntötte. 
Mint hangsúlyozta: a ta-
nácskozás fórum kíván len-
ni a felhasználók, a gyártók, 
a fejlesztők, valamint a 
mérésügyi szakemberek szá-
mára. Ezt követően Pecsók 
László, a Műszeripari Ku-
tatóintézet (Miki) Mérés-
technikai Fejlesztő Vállalat 
igazgatója tartotta meg a 
nyitóelőadást A mérlegelés-
technika az iparpolitikában 
címmel. A mérlegelés az 
egész gazdaságra kiterjedő 
tevékenység — kezdte mon-
dandóját. Különös jelentő-
séggel bír a minőségi szín-
vonal emelésében az anyag-
os energiatakarékosság, a 
társadalmi tulajdon védel-
me és a nyersanyagok fel-
használása terén. A világ-
gazdaságban a mérlegelés 
ma már a technológiai fo-
lyamatok részévé vált. Je-
lenleg mérlegeink 50 száza-
léka elektronikus jellegű, a 
magyar mérlegipar által 
gyártott termékek megfelel-
nek a hazai követelmények, 
nek, s a nemzetközi szint-
hez viszonyított elmaradá-
sunk sem több 3-5 évnél. A 
hagyományos típusoktól a 
mikroszámítógépes intelli-
gens rendszerekig a hazai, 
fejlesztés és gyártás az igé-
nyek 70-75 százalékát ki 
tudja elégiteni. Ami gondot 
jelent, az az, hogy az el-
múlt években túlságosan is 
a fejlett országok tapaszta-
lataira építettek fejlesztőink 
— hiányzik a rendszer-
szemléletű fejlesztés. Pedig 
enélkül kisebb az esély cél-
kitűzéseink megvalósításá-
ra: a hazai nyersanyag- és 
késztermékforgalom terüle-
tén a mérlegelési -eszközük 
szerepének növelésére; a 
nem szocialista országokból 
származó import új, hazai 
termékekkel- való kiváltásá-
ra; a hagyományos fővállal-
kozói formák erősítésére, s 
a gyártó vállalatok termék-
szerkezelének korszerűsí-
tésére. Mérlegekkel vehet-
jük számba a népgazdaság 
egész vagyonát, ezért kü-
lönlegesen szerencsés, hogy 
Magyarországot a KGST-
tagországok között a korsze-
rű elektronika mérlegtech-
nikái specialistájaként tart-
ják számon. 

A délelőtt másik előadá-
s á t Kemény Tamás, a „ M i -
ki" tudományos osztályve-
zetője tartotta meg Nemzet-
közi tevékenység a mérlege-
lés területén cimmel. A kor-
mányközi szervezetek — 
Nemzetközi Mértékegység 
Szervezet (CIM), illetve 
Nemzetközi Hivatalos Mé-
résügyi Szervezet (OIML) 
— tevékenységének bemu-
tatása után a társadalmi 
szervezetekkel foglalkozva 
külön is kiemelte a Nem-
zetközi Méréstechnikai Szö-
vetség (IMEKO) jelentősé-
gét. Az IMEKO ugyanis 
egyike azon kevés nemzet-
közi szervezeteknek, ame-
lyek magyar kezdeménye-
zéssel jöttek létre. Az 1U6I-
ben alapított, jelenleg 30 

S c h m i d t A n d r e a f e l v é t e l e 
Metripond árjelző mérlegek a kiállításon 

tagországgal rendelkező szö-
vetség által háromévenként 
tartott világkongresszusokon 
általában 200-500 előadás 
hangzik el. Magyarország 
számára elismerést jelent, 
hogy 1990-ben, az IMEKO 
keretében, nemzetközi szin-
ten rendezik meg Szegeden 
a jubileumi, tizedik magyar 
mérlegtechnikai kollokviu-
mot 

A szilárd, a folyó és az 
ömlesztett anyagok fokoza-
tos mérése, illetve adagolása 
az ipar területén gyakori és 
alapvető mérlegelési fel-
adat. Az elmúlt húsz év 
során az elektronika több 
generációja avult el, a nyú-
lásmérő mérlegek (ellenállá-
sos mérlegcellák) azonban 
ma is a szakterület legko-
molyabb értékadói közétar-
toznak. Sajnálatos tényként 
említette meg az előadó, 

hogy az első magyar mér-
legtechnikái kézikönyvet — 
anyagj fedezet hiányában — 
nem sikerült nyugati nyel-
ven kiadni. A nemzeti szer-
vezetek működéséről általa 
mondottakat csupán egy 
adattal szeretnénk illusztrál-
ni: egyedül a Német Szövet-
ségi Köztársaságban évente 
több mint 800 milliárd 
márkát lesz ki a mérleggel 
mért termékek értéke. A 
tudományos kutatómunka és 
fejlesztés szintjét pedig 
mindennél jobban illuszt-
rálja az, hogy külön folyó-
iratok olvashatók angol 
nyelven a szilárd, a folyé-
kony és az ömleszthetö 
anyagok mérlegelési techni-
kájáról. 

A kollokvium délután 
szekciókban folytatta mun-
káját. 

D. A. L. 

Magyar-szovjet 
szövetkezeti 

vegyes vállalat 
A Politoys Ipari Szövetke-

zet megállapodott a szovjet 
Könnyű- és Élelmiszergép-
gyártási Minisztériummal, 
hogy a magyar szövetkezet 
két közös vállalatot alapit 
szovjet üzemekkel. A rigai 
Straume gyárral közösen 
háztartási kisgépeket, vala-
mint játékokat fejlesztenek 
és gyártanak. Vilniusban, a 
Műanyagfeldolgozó Elektro-
mos Háztarlásigépgyártó 
Vállalattal ugyancsak közös 
vállalat létesítését tervezik, 
ahol elsősorban háztartási 
kisgépeket, továbbá sport-
eszközöket, valamint elekt-
romos .meghajtású játék ver-
senyautókat készítenek 
majd. 
Moszkvában rövidesen ki-

állítást rendeznek a szövet-
kezet termékeiből, s ott a 
szovjet partnerek kiválaszt-
hatják azokat, amelyeket a 
közös vállalatok gyártanak 
majd. 

flz Ipari találmányok 
elterjesztéséről 

Kedden az Ipari Miniszté-
riumban sajtótájékoztatón 
értékelték a minisztérium 
találmányi konzultatív tes-
tületének csaknem egyesz-
tendős munkáját. Szentgyör-
gyi Zsuzsa főosztályvezető-
helyettes elmondta: eddig 
több mint 260 innovációs ja-
vaslatot nyújtottak be a 
testülethez az iparvállalatok 
kollektívái, illetve dolgozói. 
A munkáknak mintegy felét 
értékelték úgy, hogy szak-
mailag kellően kidolgozott, 
megalapozott és szabadal-
maztatható. Tizenegy ja-
vaslat, ötlet már a gyakor-
latban is megvalósult, több 
mint 40-et pedig különböző 
vállalatoknak adtak át, ja-
vasolva helyi bevezetésüket. 
Az értékelésekbe és a szak-
véleményezésbe bevontak a 
tudományos intézmények, 
kutatószervezetek, valamint 
a minisztérium fejlesztési 
bankjának szakembereit 

Az Ipari Minisztérium ja-
vasolta több, menedzseléssel 
is foglalkozó szervezetnek, 

kisszövetkezetnek, sőt Kis-
iparosnak is, hogy kapcso-
lódjanak be az értékes, jó 
ötletek megvalósításába és 
elterjesztésébe. Eddig csu-
pán a Noviki jelentkezett: 
anyagi eszközökkel Is részt 
vesz a munkában. 

Az elfogadott és megvaló-
sított ötletek között szeiepel 
egyebek között mechanikai 
vízszűrő berendezés, az ed-
digi fizikai munkát felváltó 
kalapácsnyélgyártó készü-
lék, elektronikus nyom-.s-
szint- és térfogat-érzékelő. 
Sikeresen alkalmazzák azt a 
hajlító eljárást is, amely a 
saválló acélcsövekből úgy 
készít csöveket, hogy azok 
nem vékonyodnak el. A be-
nyújtott javaslatok között, 
található olyan is, amely a 
gépkocsigyártásban számit-
hat sikerre, így — lévén, 
hogy hazánkban nem készül-
nek autók — egy szakválla-
lat közvetítésével felmérik 
a külföldi értékesítés lehető-
ségét. 

Orvosi garanciák, jogi 
és etikai szabályok 

Ma hatályba lépett az 
egészségügyről szóló 1972. 
évi II. törvény módosítása. 
A törvényerejű rendelet a 
Magyar közlöny 21., a hozzá 
kapcsolódó végrehajtási ren-
deletek pedig a Közlöny 36. 
számában jelentek meg. 

Az űj jogi szabályozásban 
kifejezésre jut, hogy az 
egészség megőrzése össztár-
sadalmi feladat is. A tör-
vénymódosítás rendezi az 
orvostudomány fejlődése ér-
dekében emberen is végez-
hető orvosbiológiai kutatá-
sok esetén az állampolgáro-
kat érintő garanciákat, a ku-
tatás jogiésetikai feltételeit. 
Orvosbiológiai beavatkozás 
csak önként vállalkozó be-
teg és egészséges személye-
ken végezhető. A beavatko-
záshoz a vizsgálatba bevont 

Hatályba lépett a módosított 
egészségügyi törvény 

Első nap 
az iskolában 

Az óra csörgése már ébren találta őket — költögetésre 
nem volt szükség. És sürgetésre sem. hogy húzd már a 
zoknidat, az uzsonnád itthon nc maradjon, légy szíves, 
mossál fogat, ja. persze előbb reggelizzél! Mindez tegnap 
nem hangzott cl sok (ezer) szegedi családban: az első nap 
izgalma jótékony hatással volt a reggeli készülődésre. Az 
első napok már csak ilyenek. Meg hogy még milyenek ott 
bent, az iskola falai között, azt Kocsis Lászlóné felvételei 

láttán lehet sejteni . . . 

személy előzetes, írásbeli 
hozzájárulása szükséges. 

Tartalmaznak az új jog-
szabályok a halottból gyó-
gyító céllal kivett szerv, szö-
vet felhasználásával össze-
függő rendelkezéseket is. ki-
emelve a kegyeleti jogok 
védelmét. A törvény alap-
ján külön jogszabály bizto-
sítja azt is. hogy az állam-
polgárok életükben tiltakoz-
hassanak szerv, szövet kivé-
tele ellen. 

Meghatározzák a jogsza-
bályok az alkoholisták és 
más szenvedélybetegek 
gyógykezelésének feltételeit. 
A módosítás lehetővé teszi, 
hogy a függőséget okozó 
anyaggal (szerrel) visszaélők 
kötelező gyógykezelését is 
— a kábítószer-élvezőkhöz 
hasonlóan — elrendeljék. 

Az egészségügyi miniszter 
rendeletet hozott a művi 

meddövétételröl is. Szep-
tember elsejétől — az érde-
keltek írásbeli kérelmére — 
családtervezési célból, ille-
tőleg egészségi indokból nő-
kön és férfiakon egyaránt 
végezhetnek ilyen műtéte-
ket. Családtervezési célból 
akkor, ha a kérelmező be-
töltötte 40. életévét, vagy el-
múlt 35 éves és 3, illetve el-
múlt 30 éves és 4 vérszerinti 
élő gyermeke van. 

A tvr. a korábbinál egy-
értelműbben tiltja az állami 
egészségügyi szolgálat kere-
tében nyújtott ellátásért és 
szolgáltatásért anyagi vagy 
más előny kérését, illetve 
azt. hogy az ellátást milyen 
feltételhez kössék. Ezenkí-
vül megtiltja az előny elfo-
gadását a büntető jogszabá-
lyokban meghatározott ese-
tekben. 

A rugalmas és oszlott 
munkarend tapasztalatai 

A rugalmas, illetve az 
osztott munkarend hivatali 
alkalmazásának tapasztala-
tairól tárgyalt — egyebek 
között — keddi ülésén a 
Közalkalmazottak Szakszer-
vezetének elnöksége. 

A testület megállapítása 
szerint a kötött munkaidő 
hátrányai — közszolgálati, 
illetve a szellemi munkate-
rületeken egyaránt — az 
utóbbi években mind érzé-
kelhetőbbek. Különösen a 
munkaerő, a munkaidő és 
az alkalmazott technika ha-
tékonyabb kihasználása kö-
vetelményének erősödésével 
vált szükségessé az átszer-
vezés. A kedvezőtlen hely-
zet megváltoztatására évek-
kel ezelőtt a Zalaszám Szá-

mítástechnikai Vállalatnál 
kísérletként bevezettek a 
rugalmas munkarendet. Ez-
zel lehetővé vált a nagy-
értékű számitógépek egyen-
letesebb kihasználása. Az új 
munkarend bevezetésére je-
lentős ösztönzést adott a 
Központi Statisztikai Hiva-
tal elnökének tavaly közre-
adott szabályzata, amely a 
Békés, a Borsod, a Fejér, a 
Szabolcs-Szatmár és a Vas 
megyei igazgatóságnál tette 
lehetővé a rugalmas munka-
rend alkalmazását. A kísér-
let sikerét igazolja, hogy az-
óta a KSH minden megyei 
igazgatóságán eszerint dol-
goznak. A rugalmas mun-
karend más közalkalmazot-
ti területeken js népszerű: 


