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A KFKI védjegyei

Az Országos Találmányi Hivatal kérésünkre az alábbi két védjegyet 

lajstromozta intézetünk részére:

) g

MIMII;!' IT íiJIE m iíN

A védjegyeket^tudományos mérő és ellenőrző készülékek és tartozé

kaik, valamint számitógépek és tartozékaik megjelölésére lehet 

hásználni.

Pályázati felhivás

A magfizikai és méginkább a részecskefizikai kutatás egyik leg

modernebb mérőberendezése a sokszálas proporcionális számláló.

A berendezés a rajta áthaladó részecskék koordinátáinak meghatá

rozására szolgál, de - elsősorban a magfizikai alkalmazások ese

tén - lehetőséget ad a részecskék azonosítására is. Trajektoriák, 

szögeloszlások meghatározására még többrészecskés reakciók esetén 

is igen alkalmas, ezért világszerte gyors ütemben terjed el és az 

előállításukkal foglalkozó kutatócsoportok munkája az érdeklődés 

előterében áll.
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Intézetünk tervbe vette a sokszálas proporcionális számlálók és 

számláló rendszerei?: fejlesztési és gyártási programjanatt megin

dítását. Ebben az alábbi feladatokat kell megoldani.

1./ Különböző méretű, egészen 1 m x 1 m felületig /looo szál/ 

terjedő számlálók készitése, paramétereik vizsgálata, to

vábbfejlesztése, a gyártási technológia kidolgozása.

2./ Erősitő és koincidencia körök integrált elemekből való 

felépitese az egyidejű működés és a sorozatgyártás Köve-

. telményeinek megfelelően.

3./ Több számlálóból álló rendszerek működtetésének és az ada

tok feldolgozásának logikai megszervezése.

A sokszálas proporcionális számlálók és számláló rendszerek fej

lesztése és gyártása révén a nagy gyorsitóberendezések mellett 

folyó kutatómunkába való bekapcsolódás lehetősége tekintetében in

tézetünk igen előnyös helyzetbe kerülhet mind a Szovjetunióban, 

mind a nyugati országokban. Ezen túlmenően a dubnai EAI és más 

szovjet kutatóintézetek is nagy jelentőséget tulajdonítanak a 

számlálók KFKI-ban történő gyártásának, ezért eredményes munka 

esetén reális lehetősége van, hogy részt vegyenek a kutatás anyagi 

finanszírozásában is. 4

A vázolt program végrehajtásához fizikusok, villamosmérnökök, 

soft-ware szakemberek és gépész konstruktőrök 1-3 éves munkájára 
van szükség. Mivel a megoldandó* feladatok nem igényelnek speciá

lis előképzettséget vagy gyakorlatot, a jelentkezőkkel szemben 

támasztott követelmény elsősorban az intuitív gondolkodás és a 

megfelelő gyakorlati, technológiai érzék.

Kérjük azokat, akik a munkában részt kívánnak venni, jelentkezé

süket január 15-ig adják le a Magfizikai Főosztály titkárságán.
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Külföldi vendégek

H.J.Treder prof. fizikus XII. 21-én fogadta: Jánossy Lajos 

NDK

Szerkeszti: az Igazgatási Főosztály 
Felelős: az Igazgatási Főosztály vezetője

Kiadja: a Könyvtár— és Kiadói Osztály soksaorositó üzeme 
Felelős: Gyenes Imre 
KFKI 71-6238
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Személyi hírek

Kiss Dezső - Pál Lénárd. igazgató megbízásából -

P o m á z i László

gazdasági és adminisztratív helyettesi megbízását a Szilárd

testfizikai Főosztályon 1974. december 31-ig meghosszabbítot

ta.

Doleschall Sándor fogadóórái

Doleschall Sándor ügyvezető igazgatóhelyettes 

minden pénteken 14 órától 

hivatalos helyiségében /IV. ép. 126. szoba/ fogadóórát tart.

Előzetesen bejelentKezni Sándory Mihálynénál a 11-81 és 11-54 

telefonszámon lehet.

Tájékoztatás a Külügyi Bizottság üléséről

A Külügyi Bizottság 1971. december 29-i ülésén megtárgyalta és 

támogatólag az igazgató és a Párt VB. elé terjesztette

S z i g e t i  Béla - 1972. február 23-án lejáró, 1 éves 

olaszországi, NAÜ ösztöndíjas tanulmányútjának 5 hónapos 

meghosszabbítására benyújtott kérelmét.

A Külügyi Bizottság támogatta:

- C s e r  László, a Szilárdtestfizikai Főosztály tudomá

nyos munkatarsának 1972. II. felében kezdődő, 2 éves dub- 

nai munkavállalási pályázatát,
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- G l a d k i h  Irina, a Számitástechnikai Osztály tudomá

nyos munkatársana* 1972. II. felében kezdődő 2 éves dub- 

nai munkavállalási pályázatát,

- S z i g e t i  János, a Fizikai-Optikai Osztály tudomá

nyos munkatarsának 1972. december 31-én lejáró, 2 éves 

szovjetunióbeli magyar állami ösztöndíjas tanulmányútjá- 

nak 2 hónapos meghosszabitási kérelmét.

A KFKI reportsorozatában 1971. november-decemberben 

megjelent, illetve munkába vett kiadványok

KFKI-71-64 Data processing of a whole-body counter 

Fehér I., Andrási A.

KFKI-71-65 Origin of the asymmetries in the quadrupole split 

Mössbauer spectra of FeCO^ /siderite/

Nagy D.L., Kulcsár K., Dézsi I., Molnár B.

KFKI-71-66 Resolution of Mössbauer spectroscopy 

Nagy D.L•, Kulcsár K.

KFKI-71-67 A complete package of programs for the evaluation 

of Mössbauer and gamma spectra 

Kulcsár K., Nagy D.L., Pócs L.

KFKI-71-68 Isotope effects on vapour pressure V. Effect of 

deuterium substitution on the vapour pressure of 

methylamine, ethylamina and propylamine 

Kiss I., Jákli Gy., Illy H., Jancsó G.

KFKI-71-69 A Budapesti Műszaki Egyetem oktató és kutató reaktora.

Első rész. Reaktorfizikai mérések és számítások, az 

aktiv zóna kialakítása

Szabó F., Franki L., Gadó J., Túri L., Valkó J.

On-line komputerezett klinikai laboratórium 

/KFKI-71-27 utánnyomása/

Szőke J.
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KFKI—71—7o Application of the minimax approximation to the 

isotope effect on heat capacity of ideal gases 

Gellai B., Jancsó G.

KFKI-71-71 V-center production in positron annihilation 

Hraskó P.

KFKI-71-72 Positron annihilation in a laser radiation field

Ádám A., Horváth D., Hraskó P., Kajcsos Zs., Lábadi M.

RFKI-71-73 Digitális rendszerek optimális huzalozásának számo

lógépes tervezése 

Bagyinszki J.

KFKI-71-74 Construction and dosimetry of biological irradiation 

facilities at light-water-moderated reactors 

Makra Zs., Zaránd P.*

KFKI-71-75 The temperature-dependent part of the impurity

resistivity in dilute AlCu, AIMn and AlCr alloys 

Tóth J.

KFKI-71-76 Symmetries of Wigner coefficients and Thomae-Whipple 

functions 

Huszár M.

KFKI-71-77 Voszsztanovlenie kodirovannüh v analogovoj forme 

cií'rovüh rezul’tatov izmerenij 

Gombosi T., Somogyi A.

KFKI-71-7Ö Preparation of group constants for neutron shielding

calculations from the evaluated nuclear data available 

from IAEA 

Vértes P.

KFKI-71-79 Transient modulation 

Somogyi A.

KFKI-71-ÖO Determination of generalized multipole parameters from 

the conditions on the density matrix for particles of 

arbitrary spin

Csűrös M., Krasznovszky S., Manno I.

KFKI-71-81 Electrovac fields with geodesic eigenrays 

Lukács B., Perjés Z.
_ j

KFKI-71-82 Nuclear accident dosimetry measurements at the 2 

IAEA Intercomparison at Oak Ridge, USA, May 1971 

Makra Zs., Zaránd P.K

KFKI-71-b3 Momentum estimation of electrons traversing heavy 

media in homogeneous magnetic field II.

Nagy E.
* - gal jelölt nem KFKI dolgozó



Szerződéses kutatások szerződésállománya és telj esitésa
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i. " ...  . .... ............... 3. 4. 5. ,lu, u,?*- . 7. 8. 9 .

i. Magfizikai Főosztály 1,370,0 518,6 65,3 37,5 37,9 12,6 57,4
2. Fizikai Optikai Osztály 3,200,0 3,050,0 3,050,0 1,250,0 95,3 100,0 41,0

3. Szilárdtestfizikai Főosztály 9,400,0 8,865,0 7,800,0 3,250,0 94,3 88,0 41,7

4. Kémiai Főosztály 3,530,0 3,738,0 3,638,0 1,983,0 105,9 97,3 54,5

5. Reaktor Főosztály 4,242,2 4,494,0 4,390,5 4,390,5 105,9 97,7 100,0

6. Sugárvédelmi Osztály 1,058,0 512,0 338,0 288,0 48,4 66,0 85,2

7. Számitástechnikai Osztály 8,000,0 10,744,6 8,781,1 7,550,5 134,3 81,7 86,0
8. Elektronikus Főosztály ~ 

export többletbevétel,bizományo- 
si-és fuvardijak egyenlege 
külső kooperáció/INFELOR/

177,000,0 151,880,7

1,613,0 
-  6,835,4

130,094,8

1,613,0 
- 6,835,4

101,873,5

1,560,1 
- 6,835,4

85,8 85,7

100,0

78,3

96,7

9. Műszaki Főosztály . e.512,5 . .6 *511*3. ____6,474,5 5.778,3 76,5 .. 99,5 89,3

összesen: 216.312.7 185.091.8 159,409,8 121.126,0 65.6 86.1 76.0

Téritményes szerződések/SFO/
SzK kutatási eredmény,licenc/EFO/ 
1969.évi számlázásból befolyt 
árbevétel/EFO-METRIMPEX-INDIA/ 
1970«évi számlázásból bef.árbevétel 
Szerződésre átutalt előleg/Szilfiz./

1,118,5
2,010,9

1,115,8
2,010,9

779,7
38,423,4

532.5

99,7 
100,C

1271.évi számlázás és árbevétel összesen: __i§2*22*2 lI§2*2§8x2_

sű

Tudományos Titkársás



1971. december hónapban belépett dolgozók

Magfizikai Főosztály 

Fizikai-Optikai Osztály

Elektronikus Főosztály 

Gazdasági Szakigazgatás

Műszaki Szakigazgatás

Igazgatási és Üzembiztonsági 

Főosztály

Tudományos Titkárság

Horváth Imre 

Jánossy István 

Maróti Natália 

Zsigmond Olga 

Hadházi Imre 

Balázs Lászlóné 

Biró Ildikó 

Borsiczky Árpád 

dr.Takács Dezsőné 

Bende Attila 

Pozsonyi Tibor

Polónyi Géza 

Réfi Oszkó Imréné 

Sebestyén Mária

épületgondnok

tud.munkatárs

laboráns

laboráns

mech.müsz.

gép-gyorsiró

müsz.ügyintéző

gépkocsivezető

gép-g;yorsiró

müsz.ügyintéző

bet.munkás

őrportás 

orosz gépiró 

segédmunkás

Munkaviszonyuk az intézettel megszűnt

Nagyenergiájú Fizikai Főosztály Nagy Illés beb.munkás

Tagincev György mech.müsz.

Számítástechnikai Osztály Tóth Erika müsz.ügyintéző

Gazdasági Szakigazgatás Székely Sándor bet.munkás

Műszaki Szakigazgatás Dénes György lakatos

Herwerth Mátyás szakmunkás

Hubicsák Tamás bet.munkás

Temesvári László szakmunkás

Igazgatási és Üzembiztonsági

Varga Pál lakatos

Főosztály Horváth Ferenc őrportás

Őze József őrportás



Nyugdíjba mentek

Kémiai Főosztály Hartai Lászlóné technikus

Reaktor Főosztály Kókay Alajos üzemvezető

Kovács Mihály gazd.ügyintéző

Tóth Kálmán müsz.ügyintéző

Elektronikus Főosztály Körösfalvi Mihály müsz.ügyintéző

Lázár Józsefné adminisztrátor

Tóth József müsz.ügyintéző

Műszaki Szakigazgatás 

Igazgatási és Üzembiztonsági

Póth Károly müszrügyintéző

Főosztály Varjas Miklósné gazd.ügyintéző

Zakár Károly gazd.ügyintéző

Személyzeti és Munkaügyi

Főosztály Ambrus Jánosné osztályvezető

Tudományos Titkárság Babák Józsefné könyvkötő

Áthelyezések december hónapban

Műszaki Szakigazgatásról 

Reaktor Főosztályra 

Szilárdtestfizikai Főosztályról 

Fizikai-Optikai Osztályra 

Magfizikai Főosztályról 

Elektronikus Főosztályra 

Gazdasági Szakigazgatásról 

Nagyenergiájú Fizikai Főosztályra 

Műszaki Szakigazgatásról 

Gazdasági Szakigazgatásra

Csányi Gyula 

Kroó Norbert 

Lábadi Marian 

Marossi Kálmánná 

Pillis József
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Hivatalosan külföldre utazók

Kiss Dezső !• 2.

Tudományos tanácsülés és 
kormánymegbízottak ülése 
EAI-KFKI ktsg.

Pál Lénárd 1» 3«

Tudományos tanácsülés és 
tárgyalások 
EAI-KFKI ktsg.

Somogyi Antal 1» 3«

Űrkutatási bizottsági 
tárgyalás
Urkut.Biz. ktsg. -MTA ktsg.

Sándor Mátyás Pál I. 2.

Munkátanulmányut folytatása 
Saját ktsg.

Nagy Tibor I. 5«

Munkavállalás folytatása 
OAB ktsg.

Vódli István 
Zslemond György

Együttműködés 
EAI egyezm.keret

Bodnár László I. 6.
Szücs László

Service
VIDEOTON-KFKI ktsg.

Pállá Gabriella 1 . 6 .

Ösztöndíjas tanulmányút
folytatása
KFKI ktsg.

Szontpétery Imre I. 6.

Magyar állami ösztöndíjas 
tanulmányút folytatása 
Saját ktsg.

Szalay Miklós és felesébe 15 hónapos
1971. XII.

lo nap Szovjetunió 
Dubna

lo nap Szovjetunió
Moszkva, Dubna

7 nap Szovjetunió 
Moszkva

Szovjetunió
Dubna

Szovjetunió
Dubna

I. 6. 2 hét Szovjetunió
Dubna

6o nap NDK
Lipcse, Berlin

NSZK
Hamburg

Dánia
Koppenhága

NDK-beli munkatanulmányutról 
29-én hazaérkezett
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Külföldi vendégek

N.Busarov mérnök 
S.Slavnöv mérnök

Szovjetunió

T.Koba mérnök 
Z.Rulka mérnök

Lengyelország

I. 3-tól 
1 hónapra

I. 6-tól 
7 napra

fogadta: Magfizikai Főosztály

fogadta; Elektronikus Főosztály

Szerkeszti; az Igaz^atasi Főosztály 
Felelős; az Igazgatasi Főosztály vezetője

a könyvtár- és Kiadói Osztály sokszorosító üzeme 
felelős: Gyenes Imre 
KFKI 72-6268
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Személyi hirek

Tétényi Pál főtitkárhelyettes 1971. december 1-től 1974. decem

ber 1-ig terjedő időre

S z 1 á v i k Ferencet 

az Igazgató Tanács tagjává,

Pál Lénárd igazgató 1971. december 7-én a műszaki szakigazgatás 

vezetőjévé nevezte ki.

i

/

A Tudományos Tanácsok hírei

A Magfizikai Tudományos Tanács 1972. január 17-i ülésén

- a Tanács 1972. első negyedévi munkatervét és

- a Magfizikai Főosztály 1972. évi tudományos tervét és 

költségvetési keretének felosztását

vitatta meg.

x x x

A Szilárdtestfizikai Tudományos Tanács 1972. január 17-i ülésén

- a Tanács 1972. első negyedévi munkatervét,

- a technikai-technológiai részlegek 1971« évi beszámolóját, 

valamint

- az Igazgató Tanács elé kerülő főosztályi beszámoló vázlatát 

tárgyalta.

t
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Fegyelmi hírek

A Kutatásellátási Főosztály vezetője fegyelmi határozattal

J á k o b  András

műszaki anyagraktárost, a központi szerszámrak tár vezető munka

társát áthelyezés és havi alapbérének - határozatlan időre szóló - 

2oo.- Ft-tal való csökkentése fegyelmi büntetésben részesítette, 

mert az anyagkivételezési bizonylatokon önkényesen mennyiségi 

változtatásokat eszközölt, a raktárkészlettel, ill. bizonyla

tolási renddel felelőtlenül bánt és a rak tarkészlet értékét csök

kentette.

R e i n i t z György és R i d e g h Márton

műszaki anyagraktárosok havi alapbérét loo.- Ft-tal csökkentette

6 havi időtartamára és az 1971» évi III. és IV. negyedévi marad

ványrészesedésből kizárta,

S á p s z k y András

műszaki anyagraktáros havi alapbérét 5o.- Ft-tal csökkentette 6 ha
vi időtartamra és az 1971» évi III. és IV. negyedévi maradványré

szesedésből kizárta, mert hanyag anyagkezeléssel megszegték a tár

sadalmi tulajdon megőrzésére és felhasználásának bizonylatolására 

vonatkozó előírásokat azáltal, hogy a kivételezési bizonylatokon 

több esetben mennyiségi javításokat eszközöltek.

A fegyelmi határozatoK jogerősek.

Pályázat albérleti lakásra

.^rtesitjük intézetünk dolgozóit, hogy a Magfizikai Főosztály mun

katársa, Beregi Péter 1972-ben egy éves dubnai munkavállalását 

teljesíti, és erre az időszakra Budapest, II., Törökvész ut 29. 

iszt. jj. számú összkomfortos lakását az intézet rendelkezésére

bocsátja. A lakás háromszobás, butorozatlan, gázkonvektorral fűt
hető.
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Intézetünk minden dolgozója, aki albérleti lakásszerződést kiván 

kötni, 8 napon belül pályázatot nyújthat be Schiszler Frigyesné 
szociális előadóhoz.

Pályázhat minden állandó lakásbejelentéssel rendelkező dolgozó, 

aki kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés lejártakor a 

lakást Beregi Péternek visszaadja. Ennek biztosítására a pályázó 

köteles un. "befogadási nyilatkozat"-ot hozni. E nyilatkozat alá

írásával a befogadó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés 

lejártával az albérlőt - ha másik lakást, ill. albérletet nem tud

na szegezni - lakásába fogadja.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó jelenlegi lakáshelyze

tének leírását, az önálló szervezeti egység vezetője és az OB.

- KISZ tagoknál a KISZ alapszerv - javaslatát.

Hivatalosan külföldre, utazók

Koncz Pál

Munkatanulmányut folytatása 
EAI ktsg.

Pócs Lajos

Munkatanulmányut folytatása 
OAB ktsg.

Vértes Péter

NAÜ ösztöndíjas tanulmányút
folytatása
sajat ktsg.

András László

Együttmüködé s 
Űrkutatási Biz. ktsg.

Matus Lajos

Munkavállalás 
meghívó fél ktsg.
KFKI utiktsg.

I. 9. - Szovjetunió
Dubna

I. 9. - Szovjetunió
Dubna

I. 9. - NSZK
Karlsruhe

I. ló. lo nap Szovjetunió
Moszkva

I. lo. 2 év NSZK
Jülich
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Vízi Imre

Együttműködés 
üiAI ejyezm. keret

Csér.y Huba 
PeaK Ferenc 
Garamsze,’̂. László

Ü z orub ehe ly e z é s 
OAB dev. mentes

I. 15. 2 hét

I. 13. 6 hét

Szovjetunió
Dubna

Szovjetunió
Moszkva

Külföldi vendép;

J. V.Iíaujnov mérnök 

Szovjetunió

I. 11-től fogadta: Műszaki Főosztály 
15 napra

Szerkeszti; az Igazgatási Főosztály 
Felelős: az Igazgatasi Főosztály vezetője.

Kiadja: a Könyvtár- és Kiadói Osztály sokszorositó üzeme 
Felelős: Gyenes Imre

KFKI 72-G302
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TARTALOM

Személyi hirek 22 oldal

Az Igazgató Tanács hirei 22 oldal

Hivatalosan külföldre utazók 23 oldal

Külföldi vendégek 25 oldal
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Személyi hirek

Tétényi Pál, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárhelyettese

1972. januar 1-től 1974. december Jl-ig

D o l e s c i i a l l  Sándort

az Igazgató Tanács tagjává nevezte ki és egyben megbizta a Ta

nács titkári teendőinek ellátásával.

3€ * *

Pál Lénárd igazgató 1972. január 1-i hatállyal megbizta

K r é n Emilt

a memória célprogram koordinálásával. A megbizás visszavonásig 

érvényes.

3£ * 3í

Az Igazgató Tanács hirei

Az Igazgató Tanács 1972 * január 19-én ülést tartott. Napirend

jén szerepelt a Számitástechnikai Osztály munkájáról szóló be

számoló, valamint a Mérés- és Műszerügyi Tanács működéséről és 

a Műszertechnikai Osztályra vonatkozó elképzelésekről szóló tá

jékoztató.



Mindkét témában jelentős határozat született. Az igazgató a Szá

mi bastechnikai Osztály beszámolóját tudomásul vette és az eddig 

végzett munkát eredményesnek Ítélte. Felhívta a figyelmet arra, 

hogy a Számítástechnikai Osztály perspektíváját érintő két leg- 

fonbosabb kérdésben - a gépi ellátottság és a software tevékeny

ség kérdésében - konkrét elképzelésekre, javaslatokra van szük

ség. A határozat a továbbiakban a Számítástechnikai Osztály 

programkönyvtárának korszerűsítéséről és a programokat tartalma

zó gyors, hatékony és jól regisztrált tájékoztató rendszeres 

megszervezésének szükségességéről szólt.

Az igazgató ez évi második határozata a Mérés és Műszerügyi Ta

nács eddigi munkájának eredményét méltatja és a Műszertechnikai 

Osztály feladatait szabja meg.

Az Igazgató Tanács ezután egyéb kérdésekről tárgyalt. Az igazga

tó Sándory Mihály javaslatéra Törő Ferenc főosztályvezető he

lyettest az Elektronikus Tudományos Tanács tagjává nevezte ki. 

Szegő Károly, a KISZ-Bizottság titkára az Ifjúsági Intézeti Díj

ról adott tájékoztatót, ismertette a javaslattevő bizottság tag

jait és az Ifjúsági Intézeti Dij pályázatok elbírálásának módját.

Jelentős eseménye volt az Igazgató Tanács ülésének, hogy az in

tézet igazgatója kinevezésük átadásával beiktatta hivatalába 

Doleschall Sándor ügyvezető igazgatóhelyettest és Szokira Józse

fet, a Gazdasági Szakigazgatás vezetőjét.

A hozott határozatok teljes szövegét az érdekeltek közvetlenül 

kapják kézhez.

Hivatalosan külföldre utazók

András László

Együttmüködés 
Urkut. Bizottság ktsg.

I. lo. 9 nap Szovjetunió
Moszkva
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Dézsi István !• 15»

Előadás
meghivó fél ktsg._

Beregi Péter !• 15»

Munkavállalás folytatása 
EAI ktsg.

Szigeti János I • 16.

Munkatanulmányut folytatása 
MTA ktsg.

Valkó János !• 16.

NAÜ konferencia 
KFKI és saját ktsg.

Németh József I • 17•

Konzultáció 
METRIMPEX ktsg.

NaK.y Árpád I • 17 •

Megbeszélés 
KFKI ktsg.

Nagy Árpádné I. 17»

Megbeszélés 
AKAD IMPORT dev..
KFKI Fft

Gödri Botond I • 19•
Mayer István
Rényi István
Simon Zoltanné
Sándor László

Üzembehelyezés 
AKADIMPORT dev.
KFKI Fft

Váradi József I • 19»

Üsembehelyezés ,
AKADIMPORT dev.
KFKI Fft

Benke József 1• 19•

Uzembehelyezés 
AKADIMPORT dev.
KFKI Fft

12 nap NSZK
Erlangen, Nürnberg

Szovjetunió
Dubna

Szovjetunió
Leningrád

7 nap Ausztria
Bécs

4 nap Bulgária 
Szófia

4 nap

4 nap

Szovjetunió
Dubna

Szovjetunió
Dubna

21 nap Szovjetunió 
Dubna

lo nap Szovjetunió 
Dubna '

2o nap Szovjetunió 
Dubna

Sólyom Jenő 1972. I. 15-én Grenoble 

érkezett.

-i munkavállalásáról haza-

K
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Külföldi vendégek

ff.Gorán mérnök
I .'Lainé mérnök

Finnország

J.Acosta mérnök 

Kuba

P .íiumnabadkar tud.munkatárs 
TT.S .Poon.ja tud, munkatárs

India

dr.EJ/iuhlhausen főoszt.vez. 
G.Sedlacek mérnök

NDK

V.Sz.Oszmacskin fizikus 
V.M.Üzemenov fizikus

Szovjetunió

G.Salvini fizikus, egyetemi 
tanár

Olaszország

P.A.Schmid technikus

Svájc

I. 13-án fogadtat Reaktor Főosztály

I. 14-től fogadta: Elektronikus Főosz 
Jo napra tály

I. 15-től lohadta: Műszaki Főosztály 
14 napra

I. 17-től fogadta: Elektronikus Főosz 
5 napra tály

I. lb-től fogadta: Reaktor Főosztály 
lo napra

I. lb-án fop;adta: Nagyenergiájú Fi
zikai Főosztály

I. 2o-tól fogadta: Kémiai Főosztály 
2o napra

Szei’keszti: az Igazgatási Főosztály 
Felelős: az Igazgatási Főosztály vezetője

Kiadja: a Könyvtár és Kiadói Osztály sokszorosító üzeme 
Felelős: Gyenes Imre 
KI KI 72-6318
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TÁJÉKOZTATÓ
A KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓ INTtZCT HIVATALOS LAPJA

BUDAPEST M72 é február 2. H N M H n n IM n I

TARTALOM

A Tudományos Tanácsok hirel 28 oldal
Tájékoztatás

a Külügyi Bizottság üléséről 28 oldal
a Találmányi Bizottság üléséről 30 oldal

a külföldre utazók részére 31 oldal
Lakáselosztási döntéselökészitő bizottság 32 oldal
Deviza- és folyóforintszorzók 33 oldal

Hivatalosan külföldre utazók 33 oldal

Külföldi vendégek 34 oldal

Melléklett

TÁRGYMUTATÓ a Tájékoztató 1971* évi számaihoz



Szerkeszti: az Igazgatási és üzembiztonsági Főosztály- 
Felelős: az Igazgatasi és Üzembiztonsági Főosztály vezetője

Kiadja: a Könyvtár- és Kiadói Osztály sokszorosító üzeme 
Felelős: Gyenes Imre

KFKI 72-6355
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A  Tudományos Tanácsok hírei
i.

Az Elektronikus Tudományos Tanács 1972. január 27-i ülésén

- az elektronikai és számítástechnikai terület uj szerve

zeti kereteinek kialakítására vonatkozó javaslatokat és

- a főosztály 1972. évi külföldi kiküldetési tervét 

tárgyalta.

X X X

A  Fizikai-Optikai Tudományos Tanács 1972. január 27-i ülésén

- az osztály 1972. évi külföldi kiküldetési tervét,

- a kádernevelés kérdéseit és

-  a Tanács 1972. I. félévi munkatervét 

tárgyalta, majd

ismertették a Tanács tisztségviselőinek feladatkörét.

X X X

Tájékoztatás 

a Külügyi Bizottság üléséről

A  Külügyi Bizottság 1972. január 26-i ülésén tárgyalta és hozzá

járult

- Z a w a d o w s k i  Alfréd tudományos főmunkatársnak a 

meghívó fél költségén 1972. áprilistól USA-ba és Angliába 

történő 2 hónapos tanulmányútra való kiutazásához;

/
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- R  é n y  i Istvánné tudományos munkatárs angliai, 5 hó

napos tanulmányúteának a Royal Society költségén 2 hó

nappal való meghosszabbításához;

- V i n  n  a y István, tudományos munkatárs 1972-ben kez

dődő 2 éves tudományos célú algériai munkavállalási ké

relméhez ;

- S i k l ó s  Tivadar tudományos főmunkatársnak a dubnai 

Egyesitett Atomkutató Intézet kiküldetésében sorra ke

rülő 1 hónapos jugoszláviai és 14 napos nyugatnémetor

szági tanulmányútjához;

- C s e r  László tudományos munkatárs 3 hónapos dubnai 

munkavállalási kérelméhez;

- S z a b  ó Pál tudományos főmunkatárs Kubában 1972. má

jusban lejáró munkavállalásának a kubai kormányszervek 

és a TESCO állásfoglalása alapján kért 1 éves hosszabbí

tásához;

- Georges I c h  e sziriai állampolgár, tudományos mun

katársnak a Szilárdtestfizikai Főosztályra az intézet 

költségén történő 3 hónapos meghívásához;

- A.I. R e s e t n y i k o v , a  SZUTA Fizikai Intézete 

tudományos munkatársának az intézet költségén történő

1 hónapos tanulmányutra való meghívásához;

- Béla N o v i c z k y  és Endre F u t ó  csehszlovák 

állampolgároknak az intézet költségén történő 3-3 hóna

pos tanulmányutra való meghívásához.

A Külügyi Bizottság tudomásul vette, hogy a bécsi Nemzetközi 

Atomenergia Ügynökség 1972» évi tanulmányútjaira a szervezeti 

egységek javaslatokat nem nyújtottak be, hanem a folyamatban 

lévő, de még el nem döntött pályázatok fenntartását kérték.
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Tájékoztatás 

a Találmányi Bizottság üléséről

A Találmányi Bizottság 1972. január 2o-i ülésén

- szabadalmaztatásra elfogadta

a/ "Kapcsolási elrendezés osztási művelet meggyorsítá

sára" ,

b/ ’’Kapcsolási elrendezés két vagy több, egymástól idő

ben függetlenül érkező impulzus közül a később érke

ző üzembiztos kiválasztására",

c/ "Kapcsolási elrendezés digitális számi tógépek tet

szőleges regisztere tarbaImának +2, -1, -2-vel való 

megváltoztatására"

c. találmányi bejelentéseket;

- a feltalálókkal megvitatta a karbon és kén meghatároza- 

sa tárgyában szabadalmaztatásra bejelentendő találmányt 

és a leirást a bizottsági ülésen elhangzott szóbeli ész

revételek alapján átdolgoztatja;

- javasolta, hogy az 1972. julius 7 - 14. között a BNV te

rületén megrendezésre kerülő Nemzetközi Találmányi Ki

állításon az aktivációs analízis és a karbon-kén megha

tározása témákat mutassa be az intézet;

- az analizátor B és M  típusban, a megjelenítő családban 

és a lyuk-galvanizalás eljárásban megvalósított találmá

nyok díjazását a Bizottság megvitatta és a feltalálókkal 

kötendő szerződésekre javaslatot tett;

- a Bizottság tudomásul vette az "Eljárás atomerőmüvekhez" 

c. találmánynak az USA—bán és az NSZK—bán szabadalmaz

tatásra való bejelentését és szükségesnek tartotta a ta

lálmány értékesítésére megbízás adását.
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Tájékoztatás 

a külföldre utazók részéró

Az MTA Központi Hivatala Nemzetközi-Kapcsolatok Főosztálya 1972« 

január 2o-án kelt levelében közölte intézetünkkel, hogy 1972. 
február 1-től a külföldi hivatalos kiutazásokhoz szükséges vízu
mok beszerzését a budapesti külképviseletektől nem a Külügymi

nisztérium, hanem az MTA Nemzetközi Kapcsolatok Főosztály inté

zi. i.

Tájékoztatásul megadjuk az egyes fontosabb viszonylatokban a ví

zumok beszerzéséhez szükséges időt, amelyet az útlevél beszerzé

se, illetve kiutazásra érvényesitése után kell számításba venni:

!

USA 4 - 6  hét Franciaország 4 hót

Anglia 2 - 4  hét Hollandia 2 - 5  bét

Ausztria 2 - b nap Kanada 3 - 4  hét

Belgium 2 - 4  hét NSZK 2 - 4  hót

Dánia 2 - 3  hét Olaszország 2 hét - 2 hónap

EAK 3 - 4  nap

A  Belügyminiszter 6/1971» /XII.3o./ EM. sz. rendelete alapján 

1972. január 1-től kezdődően Bulgáriába, Csehszlovákiába, Ju

goszláviába, Lengyelországba, NDK-ba, Romániába és a Szovjetuni

óba való hivatalos és magáncélú utazásokhoz az eddigi betétlapok 

helyett útlevelet adnak ki.

Az útlevelek kiváltásához 1 db 5 x 6 cm fénykép és utlevélkérő 
lap kitöltése szükséges. Az útlevél 5 évig érvényes, lejárta 

után ujabb 5 évre meghosszabbítható.

Az útlevél illetéke kiváltáskor 15o Ft, ebből 5o Ft az útlevél, 

loo Ft pedig ötszöri kiutazásra szóló engedély ára. Jugoszlávi

ára való érvényesség esetében az útlevél kiváltása 550 ptf, ujabb 

kilépő egyenként 5oo Ft.

Az 1971-ben kiadott betétlapok érvényességi idejükön belül fel- 

használhatók.
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Lakáselosztási dönteselőkészitő bizottság

Az intézet igazgatója - a Szakszervezeti Bizottság és a KISZ 

Bizottság egyetértésével - a dolgozód lakásügyeinek tárgyila

gos megítélése érdekében "Lakáselosztasi aöntéselőkészitő bi- 

zottság"-ot hozott létre.

A Bizottság feladata azon lakáskérelmek döntéselőkészitő mun

káját ellátni, melyeket az alapszervezetekben működő - lakás

kérelmekkel foglalkozó - bizottságok megtárgyaltak. Hatáskö

rébe tartozik minden intezeti támogatásban /anyagi, szervezé

si stb./ részesülő lakásakcióra benyújtott kérelem, de nincs 

javaslattételi joga az intézeti oérlakasok kiutalásánál.

A Bizottság megvizsgálja a kérelmező dolgozó munkáját, szoci

ális helyzetet, majd - fontossági sorrendben <- javaslatot 

tesz a lakások odaítélésére és az anyagi tamogatás mértékére.

A Bizottságnak biztosítani kell, hogy javaslatát minden dol

gozó megismerhesse, észrevételeit, javaslatait hozzájuk el

juttassa.

A dolgozók érdemi észrevételeit, javaslatait a Bizottság ismét 

megtárgyalja, és az igy kiegészített javaslatát a Szakszerve

zeti és KISZ Bizottság elé terjeszi. A két bizottság vélemé

nyével kiegészített javaslatot terjesztik az igazgató elé dön- • 

tés végett.

A "Lakáselosztasi döntéselőkészitő bizottság”

elnöke: Konczos Géza 

tagjai:

az állami vezetés részéről:

Rejtő István 

Schiszler Frigyesné 

Szakszervezeti Bizottság részéről:

Bollók Lajos 

Szakáll István 

KISZ Bizottság részéről:

Ary Srnő 

Rubin György.
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Deviza- és folyóforintszorzók 1972. január 3-tól

Deviza Devizaforint Folyóforint

US ¡6 lo,Ö125 57,5279

SFr 2,8158 14,9014

DM 3,3548 17,ö49o

& 28,18 149,9o56

SKr 2,2466 ll,-953o

DKr 1,5491 8,2419

Hfl 3,3324 17,7299

BFr 0,2413 1,2838

FFr 2,1137 11,2459

Lit 0,01859 0,098904

Rbl 13,044 4o,o4

NKr 1,6272 8,6575

öSch 0,464 2,469

Hivatalosan külföldre utazók

Jenik Livia

Tanulmányút 
EAI ktsg.

Telbisz Ferenc

Együt tmüködé s 
EAI egyezmény

Szabados László

KGST értekezlet 
OAB ktsg.

Reznyikov Garij

ESZR tárgyalás 
SZKI dev. és fit

I. 24. 14 nap Szovjetunió
Dubna

I. 24. 1 hót. Szovjetunió
Dubna

I. 24. 5 nap

I. 25. 4 nap

Szovjetunió
Moszkva

Szovjetunió
Moszkva
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Bencze Gyula■yuj
ImiBorbély Imre 

bolescnall Pál 
¿Téki László 
kardon Béla 
fcévai János
Szőkefalvi Nagy Zoltán 
Zimanyi Józsex

Konzultáció, előadás tartása
meghívó fél ktsg.
KFKI utiktsg.

Erő János .

Konzultáció, előadás tartása 
O T T  ktsg.

Szili Béla

Munic a t anu lmányut 
EAI ktsg.

Németh József

Üzembehelyezés 
AKADIMPORT deviza 
KFKI fFt

I. 26. 3 nap

I. 26.

I. 26.

3 nap

2 év

I. 26. 15 nap

Jugoszlávia
Zágráb

Jugoszlávia
Zágráb

Szovjetunió
Dubna

Szovjetunió
Dubna

Külföldi vendégek

R.Blumstock szociológus 

USA

J.Bacskovski akadémikus 
CSTA Elnökségének tagja

Csehszlovákia

G.Pépy fizikus 

Franciaország

K.G.Ro^yionov mérnök 

Szovjetunió

M.I.Szolovjov fizikus 
ÍLA.I-LVE igazg.helyettese

Szovjetunió •

J.P.Haritonov fizikus 

Szovjetunió

I. 25-én fogadta: Magfizikai Fő
osztály

I. 25-én fosadta: Szilárdtestfizikai
Főosztály

I. 25-től fogadta: Fizikai-Optikai 
14 napra Osztály

I. 27-től fogadta: Elektronikus Fő- 
lo napra osztály

I. 27-tŐl fogadta: Nagyenergiájú Fi- 
14 napra zikai Főosztály

I. 27-től fogadta: Magfizikai Fő- 
2 napra osztály



■

■

*
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Személyi hírek

Tétényi Pál, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárhelyettese 

1972. január 1-től 1974. december 31-ig

K i s fi Istvánt

az Igazgató Tanács tagjává n< rezte ki és megbízta a Kémiai 

Főosztály főosztályvezetői leendőinek ellátáséval.

* 3í x

Pál Lénárd igazgató 1972. február 1-i hatállyal - magasabb 

munkakörbe történt kinevezése miatt ~

K 0 v á c s Tibort

a Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya osztályvezetői teendőinek 

ellátása alól felmentette ás a fenti időponttól

B r o s s  Ferencet

nevezte ki az NKO osztályvezetőjévé.

K * 56

Szabó Ferenc főosztályvezető 1972. január 1-i hatállyal meg

bízta

P e l l i o n i s z  Pétert

a Mérésautomatizálási Osztály osztályvezetői teendőinek el

látásával.
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A Tudományos Tanácsok hírei

A Nagyenergiájú Fizikai Tudományos Tanács 1972. február 2-i ülé' 

sén

- a magfizikai és nagyenergiájú fizikai terület szervezeti 

felépitésére vonatkozó előzetes elgondolásokat

vitatta meg.

* 3f *

Az MTA Számítástechnikai Alkalmazási Bizottsága

Köpeczi Béla, az MTA mb. főtitkára a Kormány Számítástechnikai 

Központi Fejlesztési Programról szóló határozata értelmében lét

rehozta az MTA Számítástechnikai Alkalmazási Bizottságát.

A Bizottság elnöke Tétényi Pál, az MTA főtitkárhelyettese.

Köpeczi Béla mb. főtitkár intézetünkből a lo tagú Bizottság mun

kájában való részvételre

Pál Lénárdot,

Doleschall Sándort és 

Sándory Mihályt

kérte fel.



Szerződéses kutatások szerződésállománya és teljesítése
1972. január 31-én. gFt

1972. évi 
árbevétel 
/előterv 
szerint/

\

1971.évről 
áthúzódó és
1972. évre

Viszonyszámok
0
0
r

zettségek teljesí
tése

Szerződé
sek érté
ke az

Számlá
zás ér
téke £ 
szerző
dé Sök-
hez

/5xloo/
4

Befolyt
árbevé

s
z
á
m

Szervezeti egység
megKÓtövt 
szerződé

sek 
értéke

Számlázás
Befolyt
árbevé

tel

előterv
szerinti
árbevé
telhez
/4xloo/

3

telek a 
számlá— j 
záshoz

/6xloo/
5

1. 2. 3. 4. 1 5. 6. 7. 8. 9.

1. Magfizikai Főosztály 3 ,000,0 4-53,3 416,3 - 15,1 .91,8

2. Fizikai Optikai Osztály 3 ,000,0 2 ,o 2,o - o,l loo,o -

3. Szilárdtestfizikai Főosztály 3 ,000,0 1 ,065,0 - - 35,5 - -

4. Képiai Főosztály 5,5oo,o 1,885,0 - - 34,3 - -

5. Reaktor Főosztály 1 ,000,0 122,8 - - 12,3 - -

6. Sugárvédelmi Osztály 350,0 174,o - - 49,7 - -

7. Számítástechnikai Osztály 8,4oo,o 5,718,8 66,8 51,6 68,1 1.2 77,2

8. Elektronikus Főosztály 131,74o,o 12o,294,3 1 ,322,8 33,8 91,3 1,1 2,5

külső kooperáció - l,o2o,o - - - - -

export többlet bevétel bizomá
nyosi- és fuvardijak egyenlege - 269,6 269,6 269,6 — loo,o loo,o

9. Memória anyagok kutatása 
/Szilárdtestfiz.Kémia.Fiz.Opt./ 5 ,600,0 5 ,600,0 — — loo,o - -

lo. Műszaki Főosztály 6,000,0 l,64o,2 lo4,2 94,3 ?7,3 91,0
Összesen: 167,59o ,o 136,2o5,o 2,181,7 449,8 81,3 1,6 2o , 6

1971.évi számlázásból befolyt
árbevétel

árbevétel összesen:

21,943,2

22,393,0

Tudományos Titkárság
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1972. «január hónapban belépett dolgozók

Magfizikai Főosztály Engárd Ferenc tud.segédmunka- 
társ

Szilárdte'stfizikai Főosztály Pető Gábor tudományos mun
katárs

Kémiai Főosztály Bak Béla gépészmérnök

Reaktor Főosztály Bihax'i Ilona laboráns

Halász Vince műsz.ügyint é z ő

Reischl Péter el.műszerész

Elektronikus Főosztály Görög Péter tud.munka társ

Nemestótby Csaba tud.segédmunka
társ

Révész Tamásné vegyészmérnök

Szoják Miklós tud.segédmunka
társ

Gazdasági Szakigazgatás Alexay Sára gép-gyorsiró

Bóbita László kisegitő •

Farkas Olga adm.ügy v.dolg.

Műszaki Szakigazgatás Scherer Ferencné titkárnő

Igazgatási és Üzembiztonsági

Főosztály Varga Mihály őr-portás

Munkaviszonyuk az Intézettel megszűnt

mérnök 

laboráns 

tud.gyakornok 

tud.munkatárs

gépkocsivezető 

raktáros

karbantartó 
szakmunkás

Magfizikai Főosztály Vereba László

Fizikai-Optikai Osztály Sörös Erzsébet

Szekeres Ferencné 

■ Reaktor Főosztály Békés Mártonná

/rokk.nyugd./ 

Gazdasági Szakigazgatás Borsiczky Árpád

Jákob András

Műszaki Szakigazgatás Farkas Vince II.



40

Igazgatási és Üzembiztonsági 

Főosztály

Tudományos Titkárság

Fazekas Antal 

Hidasi Margit 

Földvári Tamás

jogtanácsos 

gép— gyorsíró 

szociológus

Áthelyezések január hónapban

Bata Lajos 

Dankovics Lászlóné 

Forgács Ferenc 

Mezei Ferenc 

Vizi Imre 

Zsigmond György
Szilárdtestfizikai Főosztályról 

Fizikai-Optikai Osztályra

Hivatalosan külföldre utazók

Pálmay Imre

Munkatanulmányut folytatása 
OAB ktsg.

Alpár Róbert

"USCOMP 72” kiállítás,
konferencia
KFKI ktsg.

T.Kise István -

Szeminárium 
meghívó fél ktsg.
KFKI utiktsg.

Ráz^a Tamás

ESZR tárgyalás 
SZKI dev., és fFt

I. 28.

I. 3o. 6 nap

I. 3o. 5 nap

I. Jl. lo nap

Szovjetunió
Dubna

Anglia
London

Anglia
Manchester

Szovjetunió
Moszkva

V »
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Somogyi Antal

Európai Fizikai Társaság 
ülése
saját ktsg.
KFKI utiktsg.

Fodor Tibor

Service feladatokkal kapcso
latos tárgyalások 
AKADIKPORT ktsg.

Kozmáim G.yörgy

Mu nkat • i nu1máuyut 
meghívó fél ktsg.
KFKI utiktsg.

II. 1. 6 nap Franciaország
Pária s, Meudon

II. 2, 14 nap Szovjetunió
Dubna

II. J. 1 évre Franciaország 
Grenoble

Külföldi vendégek

M .1.Ter-Mikaeljan I. 2b.
az Örmény TA l( iz. Int. igazgató ja I. 31«

II. 1.
2 napra

II. 1.

Szovjetunió

P.DoroszIai mérnök 

Svájc

A.Gloor mérnök 
If.lteTsEmüller mérnök

Ausztria

A.Kurnazjan eu.min.I.helyettese II. 2.
G.l'.Sulcer rektor
R. A. [''jodorova min. £ őoszt. vez.

Szovjetunió

fogadta: Pál Lénárd,
Fizikai-Optikai 
Osztály

fogadta: Eldktronikus 
■fi'nnsztály

fogadta: Elektronikus 
Főosztály

fogadta: Doleschall 
Sándor

Szerkeszti: az Igazgatási és Üzembiztonsági Főosztály 
Felelős: az Igazgatási és Üzembiztonsági Főosztály vezetője

Kiadja: a Könyvtár- es Kiadói Osztály sokszorosító üzeme 
Felelős: Gyenes Imre

KFKI-72-6?B4
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TARTALOM

Személyi hirek 

A Tudományos Tanácsok M r e i  

1/1972. sz. igazgatói utasítás 

Tájékoztatás

a lo/1971» sz. igazgatói utasításról 

a magánútlevelek aláírásáról 

a Találmányi Bizottság üléséről 

1972. ¿januárban és februárban megjelent, 

a KFKI-t ériatő jogszabályok 

Hivatalosan külföldre utazók 

Külföldi vendégek

44 oldal

44 oldal

45 oldal

45 oldal

46 oldal 

46 oldal

46 oldal

47 oldal

48 oldal

Melléklet:

1/1972. sz. igazgatói utasítás a nőnapi jutalom
szabadságról.



Személyi hírek

Pál Lénárd igazgató 1972. január 1-től 1972- december 31-ig ter

jedő időszakra

T ö r ő  Ferencet 

az Elektronikus Tudományos Tanács tagjává nevezte ki.

sí * *

A Tudományos Tanácsok hírei

A Szilárdtestfizikai Tudományos Tanács 1972. február 14—  i ülésén

- a technikai-technológiai részlegek 1972. évi munkatervét,

- az'1972. évi anyagi keretek felosztását, valamint

- az 1972. évi I. negyedévi tudományos szemináriumok tervét
*

tárgyalta.

X  H X

A Számítástechnikai Tudományos Tanács 1972. február b-i ülésén

- az osztály beszámolójával kapcsolatos határozatok végrehajtá

sából adódó feladatokat,

- a gépidővel való gazdálkodás problémáinak megoldására tett 

javaslatot és

- a Tanács 1972. I. félévi munkatervét

tárgyalta.



1/ 1972. sz. igazgatói utasitás

E Tájékoztató mellékleteként közöljük az 1/1972. sz. igazgatói 

utasítást a március b-i nőnapi jutalomszabadságról.

Elmúlt évi rendelkezésnek realizálásaként március b-án 1 napos 

jutalomszabadságban részesülnek intézetünk nődolgozói.

Az elvégzendő munKa, illetve a nődolgozók beosztása nem minde

nütt teszi lehetővé, hogy egyszerre vegyék ki szabadságukat. 

Annak megítélése, hogy kik azok a nődolgozók, akik nem vehetik 

ki március b-án a jutalomszabadságot, az önálló szervezeti egy

ségek vezetőinek hatáskörébe tartozik. E nap helyett a dolgozók 

kérésének figyelembevételével március 1. és 2o.-a között a juta
lomszabadságot bármikor ki lehet adni.

Tájékoztatás 

a lo/1971. sz. igazgatói utasításról

A lo/1971. számú igazgatói utasioás rendelkezik a maradványré

szesedés bevezetéséről. Miután a maradványrészesedést sokan ösz- 

szetévesztik a nyereségrészesedés fogalmával, szükséges annak 

tisztázása, hogy a maradványrészesedés milyen anyagi juttatásnak 

minősül.

Mind eredetét, mind célját tekintve a maradványrészesedés juta- 

loin-jellegü, ennélfogva a Munkaügyi Döntőbizottság előtt nem kö

vetelhető.

Maradványrészesedésben csak azok a dolgozók részesülhetnek, akik 

annak kifizetésekor az intézettel munkaviszonyban állnak.
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Ta.jékoztatás 

a magánut leve lek aláírásáról

Intézetünkben a külföldi - nem hivatalos jellegű - utazásokhoz 

az intézet részéről történő hozzájárulást az utlévélkérő lap 

aláírásával az ügyvezető igazgatóhelyettes adja meg.

Az eddi iek során e tekintetben elfogadható x'endszer nem ala

kult ki. Dolgozóink érdeice azonban úgy kívánja, hogy magánútle

vél kérő lapjaik engedélyezésére minél előbb sor kerüljön.

jínnek éraekében tájékoztatásul közöljük, hogy az utlevélkérő 

lapokab a benyujuást követő munkanapon lehet átvenni az ügyve

zető igazgatóhelyettes titkárnőjénél.

Tájékoztatás 

a Találmányi Bizottság üléséről

Az intézet Találmányi Bizottsága 1972. február 3-i ülésén

- állást foglalt az íMG és a SERVINTERN KTSZ között a lyuk

galvanizálás tárgyában felmerült vitával kapcsolatban

- és egyéb folyamatos ügyeket tárgyalt.

1972. januárban és februárban megjelent, 
a KFKl-t érintő jogszabályok

43/1971. /XII.17./ Korm. és a 36/1971. /XII.17./ PM. sz. rendelet: 

a szellemi tevékenységet folytatók jövedelemadójáról.

6/1971. /XII.17./ MM. sz. rendelet: az egyes szellemi tevékenysé

gek körének meghatározásáról és minősítéséről. 

lo49/1971. /XII.24./ Korm. határozat: a Magyar Tudományos Akadémia 

Elméleti Fizikai Kutatócsoportjának megszüntetéséről.
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35/1971. /XII.24./ SZOT-szabályzat; a továbbdolgozásra ösztönző 

nyugdi jpófelékről és nyugdíj jogszabályok egyes rendelkezé

seinek módosításáról szóló 4^/1971« /XII.24./ sz. kormány- 

rendelet végrehajtásáról.

4/1971* /XII.29./ SZOT-szauályzafe; a családi pótlékról szóló 

2/196b. /VI. 1./ SZOT sz. szabályzat egyes rendelkezései

nek módosibásáról.

;>/1972. / 1 . 2 ' j . /  OT-PM-ÉVM. sz. együttes rendelet: egyes építke

zések átmeneti korlátozásáról.

Hivatalosan külföldre utazók

Budai Mik] s

Kereskedő] d  tárgyalás 
AKADIMPORT deviza 
KFKI utiktsg.

Fazekas Patrik 
Zimiiíer György ~

ICTP téli isko La 
ICTP ktsg.
KFKI utiktsg.

Gácsi Lajos 
Palfalví Laj os

Megbeszélés 
AKADIMPORT ktsg.

Kroó Norbert

Együttműködés 
EAI ktsg.

Csöppüs Gábor 
liemuk Gyorgyné 
Szabó György

Service
MJSTRIMPEX deviza 
KFKI fFt

Kiss József

Munkavállalás folytatása 
saját ktsg.

II. 6. 7 nap Szovjetunió
Moszkva

II. 6. 3 hónap Olaszország
18 nap Trieszt

II. 6. 8 nap Szovjetunió
Moszkva

II. 7. lo nap Szovjetunió
Dubna

II. 7. 21 nap NDK
Berlin, Lipcse

II. 7. - Szovjetunió
Dubna
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II. b. 1 év Szovjetunió 
Dubna

II. b.

II. lo.

3 hónap 
1 hónap

II. lo. 3o nap

3 hónap Szovjetunió 
Dubna

1 hónap Szovjetunió 
3 hónap Dubna

árpád

Munkavállalás 
¿Ál kfcsg.

Nor;.y Árpádné
i.iunivM vá 11 a 1 as 
AKAüILiPOllT deviza 
¡vFa I l'Pt

Koch József 
L a ¡utó Isbvan 
T.úzucs 'István 
Tlialer ;,y

Együt tmüködé s 
xSÁI ktsg.

Iványi Béla 
Rudolf Arpüd

L>ervice, üzembehelyezés 
MJSTRIlViPEX deviza 
KFKI fí’t

Lovas István 1971. XII. 4-én kezdődött meghívásos tanulmányútjá

rói, NSZK /Jülich/ 1972. II. 5-én hazaérkezett.

Románia
Bukarest

Külföldi vendégek

B.~i.CoyIe mérnök 

Írország

T.Gíundzeviczki mérnök 

Ausztria

*/. Ka is er szerelő 

Ausztria

S .Vaskrna mérnök 

Csehszlovákia

Prof.J .Pánie1-S z abó dék.h.
J .J'uhasz~
L . ivovác s
Prof .PrTVladimir Ha.jko rektor 

Csehszlovákia

II. 3- fogadta: Elektronikus Főosz
tály

II. fogadta: Elektronikus Főosz-
-----  tály

II. fogadta: Építési- és Énergia-
ellatási Főosztály

II. 3. fogadta: Elektronikus Főosz
tály

II.7-től fogadta: Pál Lénárd és a
2 napra Szilárdtestfizikai

Főosztály
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Markavic Sava mérnök 
De jWgiT- iái lül; inovi ty mé r n ök

Jugoszlávia

Á.F.Groenup mérnök 

Anglia

tály

II. lo-én fogadta; Kémiai Főosztály

I.P.Harnad fizikus 

Anglia 2 napra
II. lo-től fogadta: Nágyenergiáju Fi-
2 napra zikai Főosztály

Az 1972. II. 9-től 11-ig tartó "Háromszög együttműködés" keretében

megtartott szemi aárium résztvevői:

fizikus 
K .Go btiríed fizikus 
V/. Kall inger fizikus 
G.Leder lizikus 
G. Ott er fizikus 
Prof. 11 .Piet schmann fizikus 
R.lfoppert'sb'ei er fizikus 
J.Strauss 'f'i'z. cus

Ausztria

S.Conetti fizikus 
G.Fidec'äro fizikus 
¿.Penzo fizikus

Svájc

B.Castelli fizikus 
M.Ciorgi fizikus 
P.Poropat fizikus 
iVi.Sesaa flzlkuB

Olaszország

M.Juric fizikus 

Jugoszlávia

Szerkeszti: az Igazgatási és Üzembiztonsági Főosztály 
Felelős: az Igazgatási és Üzembiztonsági Főosztály vezetője

Kiadja: a Könyvtár- és Kiadói Osztály sokszorosító üzeme 
Felelős: Gyenes Imre

W.Barti fizikus 
Ti’Campbell fizikus

II. 9-től fogadta: nagyenergiájú Fi- 
3 napra zikai Főosztályzikai Főosztály

KPKI-72-6401
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1/1972«az» igazgatói utasítás

a nőnapi .iutalomszabadságról.

Az Mt 42. §• /3/ bekezdése alapján a Nemzetközi Nőnap 

alkalmából - a Szakszervezeti Bizottsággal egyetértés

ben - az intézet minden nődolgozóját március 8.-án 

1 nap jutalomszabadságban részesítem.

Intézeti érdekből az önálló szervezeti egység vezetője 

- kivételesen - e jutalomszabadságot március 8.-a he

lyett a dolgozó kérésének figyelembevételével március 1» 

és március 20.-a között bármelyik munkanapon kiadhatja»

B u d a p e s t ,  1972. február 14.

f ybi h d l  
Doleschall Sándor 

ügyvezető igazgatóhelyettes



■
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VII. (1972.) ÉVFOLYAM 8. 8ZAM

TÁJÉKOZTATÓ
A KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓ INTÉZET HIVATALOS LAPJA

/¡ATá \
Budapest 1972»  február 23. / Hfv*UM HaunáUtni 1

TARTALOM

Az Igazgató Tanács liirei 52 oldal

A Tudományos Tanácsok hírei 52 oldal
Tájékoztatás a Tűzrendészéti Bizottság

üléséről 53 oldal

Tájékoztatás a Találmányi Bizottság

üléséről 55 oldal

Másodállás, mellékfoglalkozás engedé
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Az Igazgató Tanács hirei

Az Igazgató Tanács 1972. február 16-án ülést tartott, melyen 

Pál Lénárd elfoglaltsága miatt Doleschall Sándor ügyvezető 

igazgatóhelyettes elnökölt.

Az Igazgató Tanács ülésén megvitatásra került az intézet igaz

gatója és a Szakszervezeti Tanács között kötendő Intézeti Meg

állapodás tervezet.

Az Igazgató Tanács a tervezetet bizonyos módosításokkal alkal

masnak találta arra, hogy az intézet dolgozói megismerjék és 

megvitassák.

A hozott határozatok teljes szövegét az érdekeltek közvetlenül 

kapják kézhez.

A Tudományos Tanácsok hirei

A Magfizikai Tudományos Tanács 1972. február 14-i ülésén

- az 1972. évi utaztatási tervet és a keretek fel

osztását,

- a tudományos főmunkatársak kinevezésére vonatko

zó javaslatot,

- az Intézeti Dij Bizottság javaslatát és az Inté

zeti Ifjúsági Dijra beérkezett pályázatokat, 

valamint

- a Magfizikai.Osztály 1971. évi témabeszámolóinak 

értékelését

tárgyalta.



A Nagyenergiájú Fizikai Főosztály Tudományos Tanácsa 1972.

február 15-i ülésén

- a főosztályi vezetés személyi problémáival,

- a tartós külföldi munkavállalásokkal, valamint

- az Intézeti Dij Bizottság javaslatának megtárgya

lásával

foglalkozott.

x x x

A Reaktorkutatási Tudományos Tanács 1972. február 18-i 

ülésén

- az Intézeti Dij Bizottság javaslatát 

tárgyalta.

Tájékoztató a Tüzrendészeti Bizottság üléséről

Az intézet Tüzrendészeti Bizottsága 1972. február 15-én ülést 

tartott, melyen az elmúlt három hónap tűzrendészet! munkáját 

tárgyalta meg.

Megállapította, hogy a vizsgált időszakban a tüzrendészeti fe

ladatodat - elsősorban a megelőzési munkát - az intézet terü

letén az előirt határidőn belül végrehajtották.

A Bizottság az ülés után bejárási szemlét tartott, és intéz

kedést tett. nr, ízlelt hiányosságok megszüntetésére.
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Tájékoztatás a Találmányi Bizottság üléséről

Az intézet Találmányi Bizottsága 1972. február 17-én ülést 

tartott.

Szabadalmaztatásra elfogadta Tóth Ferenc feltaláló

"Elektronikus stabilizált tápforrás és kapcsolási 

elrendezés a tápforrás hőfokfüggesztésének csökken

tésére"

a "Mágneses anyagok permeabilitását mérő berendezés" 

valamint az

"Elektronikus termofeszültségkompenzáló berendezés 

hőelemekhez*’

cimü találmányait.

Foglalkozott továbbá az EMG és a Servintern KTSz között felme

rült találmányi vitás kérdéssel kapcsolatos feladatokkal.

Másodállás, mellékfoglalkozás engedélyezése

A 5/68. MTA sz. utasitás 17.§. /2/ bekezdése és az ezzel egyező 

intézeti szabályzat a kinevezésre illetékes vezető hatáskörébe 

utalja másodállás vagy mellékfoglalkozás vállalásának engedélye

zését.

Intézetünkben az oktatással összefüggő másodállást, mellékfoglal

kozást a kinevezésre jogosult vezető engedélyezése előtt a Személy

zeti Osztálynak véleményezni kell.

a  munkaviszonyon kivüli megbízásos jogviszony létesítésének enge

délyezése is a kinevezésre jogosult vezető hatáskörébe tartozik.
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Minden esetben szükséges, hogy az engedély egy példányát a 

Munkaügyi Osztály megkapja, és arról nyilvántartást vezessen.

Az 1971» évi 37» számú Tájékoztató 263. oldalán a másodállás 

és a mellékfoglalkozás intézeten belüli engedélyezésének rész

letes szabályozását ismertettük.

Hivatalosan külföldre utazók

Pál Lénárd

Nemzetközi Béketanács ren
dezvényén részvétel. 
Országos Béketanács ktsg.

Tamási János

t jÖ JT V i  CG
AKAJJlMPORT-KFKI ktsg. 

Törő Ferenc

Tárgyalás, VIDEOTON dev. 
és fFt.

Kerényi László

Tárgyalás, VTDEOTON-KFKI 
ktsg.

Szalay Miklós 

Tárgyalás
VIDÉOTON-KFKI ktsg.

Péter István 
Váradl József

Uzembehelyezés,
METRIMPEX-KFKI ktsg.

Iványi Bélaivanyi nela 
Rudolf Árpád

Uzembehelyezés, service 
METRIMPEX-ÖKI ktsg.

Máy Tibor 
Szabó Kázmér
S ö r v i c  g
METRIMPEX-KFKI ktsg.

Kollár János

IOTP téli iskola
ICTP ktsg.,KFKI útiktsg.

II. 11.

II. 13.

II. 13.

II. 15.

II. 15.

II. 15.

II. 15.

II. 15.

II. 15.

5 nap Franciaország 
Párizs

10 nap Szovjetunió 
Dubna

5 nap

10 nap

2 hét

30 nap

30 nap

3 hét

Szovjetunió
Moszkva

NDK
Zeuthen

10 nap NDK
Zeuthen

Csehszlovákia
Bratislava

Románia
Bukarest

Csehszlovákia
Prága

Olaszország
Trieszt
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Szovjetunió
Dubna

Lengyelország
Krakkó

Bata La.jos II. 16. 2 hét
Horváth Imre

Együttműködés, EAI ktsg.

Vorsatz Bruno II. 16. 4 nap

LTA Kohászati-bányászati 
szekció ülésen részvétel 
KFKI ktsg.

Vandlik János 1972. február 10-én két és fél éves dubnai munkavál
lalásikból végleg hazaérkezett.

Hargitai Csaba 4 hónapos magyar állami ösztöndíjas tanulmányút;járól 
Angliából hazaérkezett.

Külföldi vendégek

Pham Thuong Cat
Pham Van Imi egyetemi
hallgatók

Vietnam

Duka Zólyomi Árpád 
ad jünktus

Csehszlovákia

H. Lipperheide fizikus 

KSzK

P. Leseh szerelő 

NDK

Bghi em-Xuan-Dam 
Phanam-Anh egyetemi halig.

Vietnam

P. Jacobson kereskedelmi 
osztályvezető

Dánia

P. Humnabadkar mérnök 

India

A.P. Greenup mérnök 

Anglia

Bham Plmon;: Cat; egyetemi 
hallgató

Vietnam

II.10-től fogadta: Elektronikus FÖ
VI 1.31-ig osztály

II.11-én fogadta: Elektronikus Fő
osztály

II.13-től fogadta: Magfizikai Főosz-
3 napra tály

11.15. fogadta: Magfizikai Főosz
tály

II.lp. fogadta: Fizikai-Optikai 0.

11.16. fogadta : Elektronikus Fő
osztály

11.16-tól fogadta: Elektronikus Fő-
3 napra osztály

11.17-én fonodta: Kémiai Főosztály

II.17-én fogadta : Elektronikus Fő
osztály
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Szerkeszti: az Igazgatási és Üzembiztonsági Főosztály 
Felelős: az Igazgatasi és Üzembiztonsági Főosztály vezetője

Kiadja: a Könyvtár és Kiadói Osztály solcszorositó üzeme 
Felelős: Gyenes Imre 
KFKI 72-64 32
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Személ.vi hirek

P á l  Lénárd igazgató 1972. február 1-i hatállyal

H e r c z e g Istvánt

polgári fegyveres őr alezredesi rendfokozattal a Polgári Fegyve- 

res Őrség parancsnokává,

T ó t h  Pétert

polgári fegyveres őr hadnagyi rendfokozattal a Polgári Fegyveres 

őrség váltásparancsnokává,

S z ü c s Sándort

polgári fegyveres őr hadnagyi rendfokozattal a Polgári Fegyveres 

Őrség váltásparancsnokává

H o 1 e c z Györgyöt

polgári fegyveres őr főhadnagyi rendfokozattal a Polgári Fegyve

res őrség váltásparancsnokává nevezte ki.

G o d a Gyula főosztályvezető

H e r c z e g Istvánt

1972. február 1-i hatállyal az Üzembiztonsági Osztály osztályve

zetőhelyettesévé nevezte ki.

K i s s  István főosztályvezető

P e r n e c z k y  Gábort

1972. január 1-i hatállyal a Kémiai Főosztály tudományos munka

társává nevezte ki.

-  6 0  -
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A Tudományos Tanácsok hirel

A Bzilárdtestfizikai Tudományos Tanács 1972. február 14-i 

ülésén

- a Hidegtechnikai Osztály, a Mechanikai Csoport, 

a Mérésfejlesztési Osztály és a Technológiai 

Csoport 1972. évi munkatervét}

- az 1972. évi anyagi keretek felosztását és

- az 1972. évi I. negyedévi nagyszemináriumok

tervét

tárgyalta.

A Fizikai-Optikai Tudományos Tanács 1972. január 27-i ülésén

- a Fizikai-Optikai Tudományos Tanács tisztségvise

lőinek feladatkörét;

- a kiküldetési terv összeállításának módját és a 

pénzügyi feltételeket;

- a káderjelentésre vonatkozó anyag előkészítését;

- az 1972. I. félévi munkaterv összeállítási szem

pontjait

tárgyalta.

Tájékoztató a Külügyi Bizottság üléséről

A Külügyi Bizottság 1972. február 17-i ülésén megtárgyalta

- T ó t h  László tudományos munkatárs 1 éves NSzK-beli 

meghíváson alapuló ösztöndíjas pályázatát;
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- D o l e s c h a l l  Pál tudományos munkatárs 1972. 

szeptember 1-től kezdődő, 6 hónapos finnországi munka- 

tanulmányuti pályázatát, s az esetleges 2 évig terjedő 

hosszabbitás lehetőségét;

- J á n o s s y  András tudományos munkatárs 1972. júli

usáig tartó, 1 éves franciaországi tanulmányútjának to

vábbi fél éves meghosszabbitására vonatkozó kérelmét;

- S z ii c s László és Bodnár László technikusoknak a 

VIDEOTON RT NDK-ben létesített képviseletében 1972. már

cius 1-től történő 2 éves kiküldetését.

Felkérjük az önálló szervezeti egységek vezetőit, hogy az osz

tálybizottságokkal együttmüködve, szervezeti egységenként tart

sanak március 31-ig munkaértekezletet /lásd. Működési Szabály

zat I. fejezet 2.43/,

A munkaértekezletek napirendi pontjai közé kérjük az alábbi 

témák felvételét és megvitatását:

Kérjük, hosy a munkaértekezletek jegyzőkönyvéből egy-egy példányt 

április 21-ig a Szakszervezeti Bizottságnak és az Igazgatási és 

Üzembiztonsági Főosztálynak megküldeni szíveskedjenek.

Munkaértekezletek

munkabeszámoló,

tájékoztató a szocialista brigádok érté

keléséről és

a szocialista brigád cim odaítéléséről.

Vásárhelyiné Kiss Mária s.k 

Sz.B. titkár

Doleschall Sándor s.k. 

ügyvezető igazgatóhelyettes
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Közlemények

Jánossy Lajos akadémikus 60. születésnapja tiszteletére 1972. 

március 1-én rendezendő tudományos ülésszak programjából

Tudományos ülésszak

11.00-11.20 h

11.20-11.40 h

11.40-12.00 h

12.00-12.20 h

Pál Lénárd

Varga Péter

Farkas Győző

Idám András

Megnyitó

Fotonkisérletekről az opti

kai memóriákig

Nagy intenzitású lézerfény 

hatására fellépő elektron

misszió vizsgálata

A pozitron szétsugárzás szi

lárd testekben

12. 20- 15.00 h 

15.00-15.20 h 

15.20-15.40 h

Ebédszünet

Kiss Dezső A ^u mezontól a K Q mezonig

Huszár Miklós A Lorentz-csoport uniter 

ábrázolásairól

15.40-16.00 h 

16.00-16.20 h

Szünet

Somogyi Antal Kozmikus sugárzás a Naprend

szerben

16.20 h- Jánossy Lajos Zárszó

A tudományos ülésszak helyei IV. épület tanácsterme.

K I S



Átköltözések

Kovács Tibor, a Személyzeti és Munkaügyi. Főosztály főosztályve

zetője, valnmint a Nemzetközi Kapcsolatok Osztályának és a Mun

kaügyi Osztálynak a dolgozói /az Illetményszámfe.ltés és az SzTK 

ügyintézés kivételével/ a Il-es illetve a III-as épületből a

IV/ll-es épületbe költöztek.

Kovács Tibor telefonszáma: 15-97» a többi telefonszám válto

zatlan.

A III-as épületből elköltözött a XIV/2 számú épületbe

az Ellenőrzési Osztály 

a Számitástechnikai Osztály részlege, és 

a Műszaki Ellátási Osztály részlege.

Pályázati felhívás

A Debreceni Kossuth La,jós Tudományegyetem pályázatot hirdet a 

Kísérleti Fizikai Tanszék, valamint a Fizikai-kémiai Tanszék

egy-egy docensi állására.

A Kisérleti Fizikai Tanszéken kinevezendő docens feladata lesz 

a "Mérési adatok kiértékelésének módszerei és gépi feldolgo

zásuk", és a "Magfizikai mérőmódszerek" cimü tárgyak oktatása, 

a magfizikai laboratóriumi gyakorlatok vezetése, a "Dozimetria 

és sugárvédelem" cimü speciálkollégium tartása, a "Magfizikai 

adatok kiértékelése" cimü kutatási témán dolgozó kutatók munká

jának irányítása, valamint tanszékvezető helyettesi minőségben, 

a tanszék oktatási tevékenységének irányítása.
»

A Fizikai-Kémiai Tanszéken kinevezendő docens feladata lesz a 

hallgatók fizikai-kémiai oktatásában való részvétel, tanársza

kos és vegyész hallgatók számára, főkollégium tartása, termo

dinamikai témakörben speciális előadások tartása, speciális fi

zikai -Kémiai és szaklaboratóriumi munkák vezetése, a tanszéken 

folyó oldatkinetikai kutatások végzése.

(A
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A pályázatot az egyetem Rektori Hivatalának kell benyújtani. 

Kívánatos, hogy a pályázó tudományos fokozattal rendelkezzék.

A "LICENCIA" Találmányokat Értékesítő Vállalat pályázatot hir

det fizikus, vegyész, villamosmérnök illetve gépészmérnökök ré

szére, nagy szaktudást, széles látókört igénylő, szabadalmi ügy

vivői munkakörre. A munkakör betöltéséhez német és angol, eset

leg francia nyelvtudás szükséges. A nyelvtudásnak megfelelő 

nyelvpótlékot fizetnek.

A munkakört betöltő részére lehetőség nyilik az adott szakterü

leten a külföldi és hazai tudományos technikai fejlődés legidő

szerűbb kérdéseivel való foglalkozásra, találmányok, licenciák, 

know-how-k, tanulmányozására és azokkal kapcsolatos szabadalmi

leirások elkészítésére.

A munkakör betöltésével szükség szerint külföldi tárgyalások,

utazások járnak együtt.

A pályázatot a "LICENCIA" Találmányokat Értékesitő Vállalatnál

Budapest, V., Bajcsy Zs. ut 16. kell benyújtani.

Érdeklődni lehet Siklós Róbert főosztályvezetőnél /tel: 381-592/ 

vagy Biró Lajos személyzeti osztályvezetőnél /teli 181-990/.

* « K

Hivatalosan külföldre utazók

Hasenfratz Péter

Téli iskola és három
szög konf. Meghívó fél 
ktsg., KFKI utiktsg.

II. 20. 18 nap Ausztria 
Bécs, Schladmiüg

Ary Ernő II. 21 6 hét Szovjetunió
Moszkva

Tanulmányút, OAB 
dev.mentes

Gyimesi Zoltán

Szerződés aláírás, 
OAB ktsg.

II. 21 6 nap Lengyelország
Varsó
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Szabó László II. 22. 5 nap

Megbeszélés, KFKI 
ktsg.

Csőke Antal II. 22. 4 nap
Pokó Zoltán

Üzembehelyezéssel kap
csolatos konzultáció,
KFKI ktsg.

Vesztereombi György II. 23» 30 nap

Együttműködés, EA.I 
ktsg.

Szovjetunió
Moszkva

Szovjetunió
Moszkva

Bulgárla 
Szófia

Külföldi vendégek

K. Mieser egyetemi 
tanár

NDK

W. Kaiser szerelő 

Ausztria

Pobedszky
I)r. Zitnanyszky mér- 
nökök

Csehszlovákia

I.A; Iszakov 
P.V." E'unHn”
N.B. D'eToné 
A.V. Kucenko
A.N. Oralevszki.1 
fizikusok

Szovjetunió

Nyikola.levszki.1 prof. 
akadémikus

Szovjetunió

D. Niemeck mérnök 

Ausztria

P. Söhner mérnök 

NDK

II. 21-én fogadta: Műszaki Főosztály

II. 21-től fogadta: Kutatásellátási FŐ- 
5 napra osztály

II. 22-én fogadta: Műszaki Főosztály

II. 23-tól fogadtat Pál Lénárd igazgató
és a Fizikai-Optikai 
Osztály

II. 23-án fogadta: Dolescfaall Sándor

II. 24-én fogadta: Elektronikus Főosz
tály

II. 24-én fogadta: Elektronikus Főosz
tály
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E. Polankova 
K. Zihla mérnökök

Csehszlovákia 

J. Biak
R. Harde.jevszky 

Lengyelország

M. Bánó fizikus 

Csehszlovákia

II. 24-től fogadtat Elektronikus Fő-
7-7 napra osztály

II. 24-én fogadtat Reaktor Főosztály

II. 24-én fogadtat Nagyenergiájú Fi
zikai Főosztály

Szerkeszti: az Igazgatási és üzembiztonsági Főosztály 
Felelős* az Igazgatási és Üzembiztonsági Főosztály vezetője

Kiadja* a Könyvtár és Kiadói Osztály sokszorosító üzeme 
Felelős* Gyenes Imre
KFKI 72-6440
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TÁJÉKOZTATÓ
A KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓ INTÉZET HIVATAL08 LAPJA

4»

TARTALOM

Személyi hírek 

A Tudományos Tanácsok hirei 

A Találmányi Bizottság liirei 

Közlemények

Az MTA főtitkárának 2/1972. sz. 

utasításáról

A magánútlevelek aláírásáról 

Szerződéses kutatások szerződésállo

mánya és teljesítése 

Hivatalosan külföldre utazók 

Külföldi vendégek

70 oldal
70 oldal
71 oldal 
71 oldal

73 oldal
74 oldal 

74 oldal

Melléklet: A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának

2/1972. /A.K. 3./ MTA-F számú utasítása a 

gyakorlatban közvetlenül alkalmazható aka

démiai kutatási eredményekkel, újításokkal 

és találmányokkal kapcsolatos eljárás sza

bályozás áiról

2/1972. sz. igazgatói utasitás
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Személyi hírek

P á l  Lénárd igazgató

P e l l i o n i s z  Pétert

1972. március 1-től 1974. december 31-ig szóló hatállyal a 

Műszer és Méréstechnikai Tanács tagjává nevezte ki.

A Tudományos Tanácsok hírei

A Magfizikai Tudományos Tanács 1972. január Jl-i ülésén

a leendő intézet szervezeti felépítésére és 

elhelyezkedésére vonatkozó előzetes elképze

léseket

tárgyalta meg.

A Gépészeti Műszaki Tan&cs 1972» február 22—i ülésén

- az Intézeti Dijra benyújtott javaslatokat 

vitatta meg, valamint

- a főosztály időszerű kérdéseit tárgyalta.

A Számítástechnikai Tudományos Tanács 1972. március 6-i ülésén 
megvitatta

a TPA-70 számológép software rendszerére tett 

javaslatot.



71

A Találmányi Bizottság: hirei

A KFKI Találmányi Bizottsága 1972. február 24-én ülést tar
tott, amelyen

— elbirálták az uj találmányi bejelentéseket,

— megvitatták az MA—2180 alapszámu "üzemeljárás atom— 

erőmüvekhez'’ cimü találmányi bejelentés japán 

szabadalmaztatását, valamint

— ismételten megvizsgálták a 157*231 számú magyar sza

badalmat.

Közlemények

A Tájékoztató mellékleteként teljes szövegével közöljük az 

MTA főtitkárának 2/1972. /A.K. 3»/ MTA-F. számú utasítását, 

amely a gyakorlatban közvetlenül alkalmazható akadémiai kuta

tási eredményekkel, újításokkal és találmányokkal kapcsolatos 

eljárás szabályozásáról szól.

A főtitkári utasitás tartalmazza

- a jogvédelemre vonatkozó szabályokat,

- a kutatási eredmények értékesítésének, hasznosítá

sának lehetőségeit és feltételeit, valamint

- az önálló jogi személyiséggel nem rendelkező támo

gatott tanszéki és egyéb kutatóhelyekre vonatkozó 

eltérő rendelkezéseket.

X X X
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Kiegészítés a magánútlevelek aláírásához 

/Megjelent a Tájékoztató 1972/7* számában/

A Tájékoztató 1972/7. számában megjelent "Tájékoztatás a magán

útlevelek aláírásáról" cimü közlemény félreértéseket okozott, 

ezért azt a következőkkel egészítjük ki:

Az intézet részéről a hozzájárulást a külföldi

- nem hivatalos jellegű - utazásokhoz, az utle- 

vélkérő lap aláírásával, az ügyvezető igazgató- 

helyettes adja meg.

Az utlevélkérő lapot az ügyvezető igazgatóhelyet

tes aláírása előtt a szakmai vezetővel kell alá

íratni a szabadság engedélyezésére vonatkozó ro

vatban, majd

- szocialista országokba történő utazás esetén a 

Személyzeti Osztály vezetőjével,

- nem szocialista országokba történő utazás esetén 

a Személyzeti és Munkaügyi Főosztály főosztályve

zetőjével

kell aláíratni.

A Tájékoztató 1972/7. számában megjelent közlemény a fentiek 

után következő eljárást ismerteti.

H X  H



Szerződéses kutatások szerződésállománya és teljesítése
1972. február 29-én.

1972. évi 
árbevé tel 
/előterv

1971.évről szerződéses kötele Viszonyszámok
s
0
r Szervezeti egység

áthúzódó és 
1972. évre 
megkötött 
szerződé

sek 
értéke

zettségek teljesi- 
tése

.Szerződé
sek érté
ke az 

előterv 
szerinti 
árbevé
telhez 
/4xloo/

3

Számlá
zás ér
téke a 
szerző
dések
hez

/5xloo/ 
4

Befolyt
árbevé

s
z
á
m

szerint/ I

Számlázás
Befolyt
árbevé

tel

telek a 
számlá
záshoz

/őxloo/
5

1 . 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 . 9.
1 . Magfizikai Főosztály 3 ,000,0 4-53,3 453,3 453,3 ' 15,1 loo,o loo,o

2. Fizikai*-Optikai Osztály 3 ,000,0 2,0 2,0 2,0 o,l loo,o' loo,o

3. Szilárdtestfizikai Főosztály 3 ,000,0 1,065,0 - - 35,5 - -

4. Kémiai Főosztály 5,5oo,o 1,885,0 - - 34,3 - —

5. Reaktor Főosztály 1 ,000,0 122,8 - - 12,3 - -

6. Sugárvédelmi Osztály 35o,o 174,o - -  . 49,7

7. Számitástechnikai Osztály 8,4oo,o 5,718,8 ■5o4,5 66,8 68,1 8,8 13,2
8. Elektronikus Főosztály 131,74o,o 126,181,8 11,419,3 4,7ol,6 95,8 9,o 41,2

külső kooperáció — - l,o2o,o — - _ _

export többletbevétel,bizományo
si- és fuvardijak egyenlege — 392,5 392,5 392,5 loo,o loo,o loo,o

9. Memória anyagok kutatása 
/Szilárdtestfiz.Kémia,Fiz.Opt./ 5 ,600,0 5 ,600,0 mm loo,o

lo. Műszaki Főosztály 6,000,0 8,173,6 122,2 lo4,2 136,2 85,3

Össze sen: 167,59o ,o 148,748,8 12,893,8 5,72o,4 88,8 8,7 44,4

1971.évi számlázásból befolyt 
árbevétel

Árbevétel összesen:

28,7oo,6

34,421,0

Tudományos Titkárság



Hivatalosan külföldre utazók

Gácsi Lajos

Konferencia, OAB 
ktsg.

Bárányi Ferenc 

Service,
METRIMFEX-KFKI ktsg.

Bodnár László 

Service,
VIDEOTON-KFKI ktsg.

II. 28. 6 nap

Ií. 28. 7 nap

III. 1. 2 óv

NDK
Rheinsberg

Csehszlovákia
Prága

NDK
Berlin

Külföldi vendégek

F. v/eixelbaumer mérnök II. 22-től fogadta: Elektronikus Fő-*

Ausztria

Prof.U.C. Butler

IUPAP főtitkára 

Anglia

S. Danborsky mérnök 
Kabes mérnök 

V. Kriz~nek osztályvez,
B. Mirtes főmuhkatárs 
J. Sladek mérnök

Csehszlovákia

M. Sava mérnök 

Jugoszlávia

A. Ascoli
I. Ivfndena fizikusok 

Olaszország

2 napra osztály

II. 25-én fogadta: Pál Lénárd

II. 28-tól fogadta: Elektronikus Fó-
5 napra osztály

II. 28-án fogadta: Elektronikus Fő
osztály

II. 29-én fogadta: Szilárdtestfizikai
Főosztály

Szerkeszti: az Igazgatási és üzembiztonsági Főosztály 
Felelős: az Igazgatási és Üzembiztonsági Főosztály vezetője

Kiadja: a Könyvtár és Kiadói Osztály sokszorosító üzeme 
Felelős: Gyenes Imre

K F K I  72-6458



Melléklet

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának 

2/1972. /A.K.3./ MTA—F. számú

u t a s i t á s a

a gyakorlatban közvetlenül alkalmazható 

akadémia kutatási eredményekkel, ujitásokkal 

és találmányokkal kapcsolatos eljárás 

szabályozásáról

A Magyar Tudományos Akadémia Központi Hivatala /a további

akban: Akadémia Hivatala/felügyelete alá tartozó önálló jogi 

személyiséggel rendelkező intézmények: kutatóintézetek, kutató- 

csoportok, kutatólaboratóriumok, vállalatok, szolgálatok, továb

bá az Akadémia Hivatala által támogatott önálló jogi személyiség

gel nem rendelkező tanszéki és egyéb kutatóhelyek /a továbbiak

ban: intézmény/ gyakorlatban közvetlenül alkalmazható kutatási 

eredményeinek, újításainak és találmányainak /a továbbiakban: ku

tatási eredmény/ jogvédelmére és hasznosítására az alábbi utasí

tást adom ki.

Jogvédelem

1.8

/l/ Az intézményben kidolgozott kutatási eredmények jog

védelmére vonatkozó ügyvitel megszervezése, a szolgálati talál

mányok hazai szabadalmaztatása és a jelentősebb találmányok kül

földi oltalmának megszerzése az intézmény vezetőjének feladata. 

Ennek során az intézmény vezetője gondoskodik a kutatási ered

mények nyilvántartásáról, a központi szervek által kért adatszol

gáltatásról, a szabadalmak fenntartásával kapcsolatos dijak és 

illetékek fizetéséről.

/2/ Az előző bekezdésben foglalt feladatok ellátása érde

kében célszerű, hogy az intézmény a rendelkezésre álló bérkere

ten belül olyan munkatársat foglalkoztasson, akinek szabadalmi 

ügyvivői képesítése van, vagy az Országos Találmányi Hivatal
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által szervezett középfoka iparjogvédelmi tanfolyamot elvégez, 

te és a képesítést megszerezte.

2 .§

/ ! /  Az intézménnyel munkaviszonyban vagy munkavégzésre 

irányuló egyéb jogviszonyban levő személy az intézmény feladat

körébe eső kutatási eredményeit köteles az intézmény részére 

hasznosításra, illetőleg továbbhasznositásra felajánlani; az in

tézmény vezetőjének hozzájárulása nélkül a kutatási eredménnyel 

nem rendelkezhet.

/2/ Az intézmény vezetője a felajánlott kutatási eredményt 

az újításokról szóló 57/1967* /XII.19*/ Korm. sz. rendelet szabá

lyai szerint birálja el, és egyidejűleg állást foglal a szolgála

ti találmánnyá történő nyilvánítás és szabadalmaztatás kérdésében.

/3/ Abban az esetben, ha az alkotó vagy az alkotók vala

melyike a felügyeletet gyakorló szerv által kinevezett /megbízott/ 

vezető beosztású dolgozó, az intézmény vezetője a szolgálati ta

lálmánnyá történő nyilvánítás kérdésében javaslatot tesz az Aka

démia Hivatalának az intézmény felett felügyeletet gyakorló fő

osztályához /a továbbiakban illetékes főosztály/. A javaslat te

kintetében a főosztályvezető dönt.

/4/ Az intézmény vezetője az államtitok és a szolgálati 

titok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartása mellett a kuta

tási eredmény publikálására csak akkor adhat engedélyt, ha az a 

hasznosítást, továbbhasznositást illetőleg az esetleges szabadal

mazhatóságot nem veszélyezteti.

5*§

/ ! /  A belföldi találmányi bejelentés megtételére az intéz

mény közvetlenül is jogosult; a találmányi bejelentés megtételé

re és az eljárás lefolytatására az intézmény vezetője megbízást 

adhat a Danubia Szabadalmi Irodának. Amennyiben erre a megbízás- 

na a Danubia Szabadalmi Iroda a vezető :által kívánt feltételek 
mellett nem tud vállalkozni, úgy az intézmény eseti megbizás alap- 
jaja vagy határozott időre szóló munkaviszony létesítésével szaba

dalmi ügyvivő közreműködését veheti igénybe.
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/2/ Az intézmények szolgálati találmányait általában az 

intézmény nevén kell szabadalmaztatásra bejelenteni.

/3/ Jelentősebb szolgálati találmány esetén az intézmény 

vezetője előterjesztést tehet az Akadémiai Találmányi Bizottság

nak külföldi szabadalmi oltalom megszerzésére, illetve a szóba- 

jöhető államok kijelölésére irányaié javaslat kialakítására. Az 

előterjesztést a hazai szabadalom elnyerésére vonatkozó kérelem 

benyújtásától számított három hónapon belül kell az Akadémiai Ta

lálmányi Bizottsághoz eljuttatni. Az Akadémiai Találmányi Bizott

ság javaslatát közli az illetékes főosztállyal.

/4/ Amennyiben az illetékes főosztályvezető a külföldi 

bejelentés megtételéhez hozzájárul, a külföldi szabadalmaztatás

ra vonatkozó megbízást az intézmény vezetője adja a bejelentési 

eljárás lefolytatására jogositott szervnek.

Értékesítés, hasznosítás

4 .§

/l/ Az intézmény vezetője a kutatási eredmények alkotóinak 

közreműködésével segiti elő a kutatási eredmények gyakorlati hasz

nosítását, ipari bevezetését és a szellemi export lehetőségeinek 

feltárását nagyobb intézmény esetében e célból a rendelkezésére 

álló bérkereten belül külön személyt /személyeket/ alkalmazhat.

/2/ A kutatási eredményre /gyártási, forgalombahozatali stb./ 

jogot szerzővel az értékesítési /hasznosítási/ szerződést, vala

mint /ujitás, találmány és know-how esetén/ a kutatási eredmény 

alkotóival a díjazási szerződést az intézmény vezetője köti meg.

*

/3/ Az értékesítési /hasznosítási/ és az azzal összefüggő 

díjazási szerződést az illetékes főosztályvezető felkérése alap

ján az Akadémia Hivatala képviseletében a központi szabadalmi 

ügyintéző köti meg abban az esetben, ha az alkotó vagy az alko

tók valamelyike a felügyeletet gyakorló szerv által kinevezett 

/megbízott/ vezető beosztású dolgozó. E szerződések érvényessé

géhez az illetékes főosztályvezető jóváhagyása szükséges.
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/4/ A hasznosítási szerződésekben törekedni kell arra, 

hogy az ellenérték az alkotók díjazásán felül a kutatási ered

ménnyel kapcsolatos egyéb költségeket és az intézmény részére 

járó összeget is fedezze.

5.§

/l/ Az intézmény vezetője - ha a hasznosítás szempontjá

ból szükségesnek mutatkozik - a kutatási eredmény műszaki doku

mentációját és mintamodelljét költségvetési kerete terhére elké

szíttetheti, és annak költségeit a hasznosítás során befolyó ár

bevételből történő megtérítésig megelőlegezheti.

/2/ Az akadémiai kutatási eredmények mintamodelljeit, va
lamint műszaki dokumentációját - amennyiben annak elkészítése nem 

oldható meg az érintett intézményben - célszerű a Kutatási Eszkö

zöket Kivitelező Vállalattal elkészíttetni, amennyiben ez profil

jába tartozik; egyéb esetben más szerv részére is adható megbizás.

/$/ A kutatási eredmények jogvédelmével kapcsolatban fel

merülő költségek /pl. Danubia Szabadalmi Iroda vagy szabadalmi 

ügyintéző szolgáltatása, rajzmellékletek készítése, a találmányok 

bejelentési illetékei és a szabadalmak fenntartásával kapcsolatos 

dijak/ az intézmény költségvetését terhelik. Amennyiben a kutatá

si eredmény hasznosításra kerül, ezek a költségek a hasznosításban 

érdemeket szerzett és az intézmény állományába nem tartozó szemé

lyek díjazásával együtt a kutatási eredmény hasznosítása során 

felmerült költségeknek tekintendők, és mint ilyenek, a befolyó 

árbevétel terhére az intézmény költségvetésének megtérítendők.

/4/ Az értékesítésben érdemeket szerzett és az intézmény 

állományába tartozó dolgozó ilyen cimen történő díjazását - kivé

ve az intézeti fejlesztési alap terhére végzett saját kezdeménye

zésű kutatási eredményeket, ahol az intézmény állományába tartozó 

dolgozók dÍjazását is hasznosítás! költségként lehet elszámolni

- a személyi és egyéb ösztönzési célokra rendelkezésre álló alap 

terhére kell biztosítani.
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/5/ A kutatási eredményekkel kapcsolatban felmerülő költ

ségek, továbbá a kutatási eredmények következtében befolyó ellen

értek elszámolása, valamint az itt nem szabályozott egyéb kérdések 

tekintetében a 106/1970. /P.K. 13./ PM számú utasítás, az ennek 

végrehajtására kiadott 6/1970. MTA-F. /A.K. 18./ számú és a 

8/1971. MTA-F. /A.K.9./ számú utasitás szabályait kell alkalmazni.

/6/ Az / ! /  - /5/ bekezdés rendelkezései alól kivételek a 

vállalati formában működő akadémiai intézmények, melyekre a válla

lati gazdálkodás szabályait kell alkalmazni.

Ónálló jogi személyiséggel nem rendelkező támogatott tanszé

ki és egyéb kutatóhelyekre vonatkozó eltérő rendelkezések.

6 . §

/ ! /  A támogatott kutatóhelyek iparjogvédelmi feladattal meg

bízott munkatársai részére az l.§ /2/ bek.-ben megjelölt képesítés 
megszerzése - a találmányi ügyek számát tekintve /1-2 ügy/ - álta
lában nem szükséges. A támogatott kutatóhelyek szakszerű iparjog

védelmi segitségnyujtásáról az illetékes főosztály a központi sza

badalmi ügyintéző mellé beosztott munkatárs utján gondoskodik.

/2/ Támogatott kutatóhely esetén a kutatóhely vezetője a

2.§ /2/ bek.-ben foglaltak tekintetében javaslatot terjeszt elő 
az illetékes főosztályhoz, és a továbbiakban a főosztályvezető dön

tése szerint jár el.

/5/ Támogatott kutatóhely a j .  §• /!/ bek.-ben meghatáro

zott feladat elvégzésére szabadalmi ügyvivővel munkaviszonyt nem 

létesithet.

/ V  A támogatott kutatóhelyeken kidolgozott szolgálati ta

lálmányokat a Magyar Tudományos Akadémia Központi Hivatala nevén 

kell szabadalmaztatásra bejelenteni. E találmányokkal kapcsolatos 

szerződésekben és a nyilvántartásban az érdekelt kutatóhely nevét 

is fel kell tüntetni.
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Vegyes és záró rendelkezések

7.§

/ ! /  Az intézmények részére a kutatási eredmények iparjog- 

védelmével és hasznosításával kapcsolatos kérdésekben a központi 

szabadalmi ügyintéző nyújt segítséget.

/2/ Az Akadémia kutatási eredményeivel összefüggő bel- és 

külföldi iparjogvédelmi ügyekben az illetékes főosztályvezető 

felkérésére az Akadémia Hivatala képviseletére a központi sza

badalmi ügyintéző jogosult.

/5/ Ez az utasitás 1972. január 1. napjával lép hatályba. 

Ezzel egyidejűleg a 9/1966. MTA /A.K. 15./ számú és az 5/1967* 

MTA. /A.K. 15./ számú utasitás hatályát veszti.

Budapest, 1972. január 12.

Köpeczi Béla s.k., 

mb. főtitkár



Melléklet

2/1972. számú igazgatói utasítás

a bérgazdálkodásról és az anyagi ösztönzés rendszeréről 

szóló lo/1971» számú igazgatói utasítás módosításáról

1./ A bérgazdálkodásról és az anyagi ösztönzés uj rendszeréről 

szóló lo/1971« számú igazgatói utasítás 4.§-ának /4/ bekez

dését akként módosítom, ho^y differenciált jutalmazás ese

tén

a "A" kulcsszám-csoportban 2.000.- Ft,
a "B" kulcsszám-csoportban l.ooo.- Ft,

a "C" kulcsszám-csoportban 5oo.- Ft

a kifizethető jutalom legkisebb összege.

2./ A differenciált jutalmazást és a céljutalmakat egyebekben 

a lo/1971» számú igazgatói utasitás jutalmazásról szóló 

4.§-ában foglalt rendelkezések szerint kell kifizetni.

?./ Az 1971. II. félévre esedékes maradványrészesedést - elté

rően a lo/1971» számú igazgatói utasitás 2.§. /6/ bekezdé
sében irt rendelkezéstől - az 1972. április 4-i jutalmakkal 
egyidejűleg, de attól elkülönítve kell kifizetni.

4./ A maradványrészesedés és a jutalmazás célját szolgáló kere

teket az 1971. novemberében fennálló szervezeti felépítés 
szerint bocsátom az önálló szervezeti egységek rendelkezésé

re.

B u d a p e s t  , 1972. március 8.

Pál Lénérd s.k., 

igazgató
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Személyi hirek

Tétényi Pál, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárhelyettese 1972. 

január 1-től 1974. december 31-ig terjedő időre

K i s s  Dezsőt

- tudományos tanácsadói kinevezésének változatlanul hagyásával -

S á n d o r y Mihályt

- műszaki tanácsadói kinevezésének változatlanul hagyásával -

S z a b ó  Ferencet

- műszaki tanácsadói kinevezésének változatlanul hagyásával -

V a s v á r i  Bélát

- tudományos főmunkatársi kinevezésének változatlanul hagyásával -

i g a z g a t ó h e  l y e t t  e s i  

teendők ellátásával bizta meg.
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A Tudományos Tanácsok fairéi

A Magfizikai Tudományos Tanács 1972. március 9-i nyilvános ülé

sén

- Kardon Béla: "Neutronokkal gerjesztett atommagnivók im- 

pulzusmomentumánalc meghatározása" cimü kandidátusi érte

kezésének, valamint

252
- Jéki László: "A Cf spontán hasadásánál keletkező ne

utronok energíaeloszlása" cimü kandidátusi értekezésének

munkahelyi vitája zajlott le.

A KFKI reportsorozatában 1972. .január-februárban 

megjelent, illetve munkába vett kiadványok

Pi-electron SCF MO calculations for monosubstituted 

derivatives of benzene /reprint/

Kiss A.I.*, Szőke J.

Theoretical investigation of the electronic spectra 

of mono-substituted benzene derivatives 

Kiss A.I.*, Szőke J.

A complete set of functions in the quantum mechanical 

three-body problem 

Nyiri J.

Nekotorüe puti uszoversensztvovanlja vüszokovakuumnüh 

paromaszljannüh naszoszov 

Vértes P.-né

On-line measurements and computerized data processing 

of spectra 

Szőke J.

* - gal jelöltek nem KFKI dolgozók

KFKI-72-1 

KFKI-72-2 

KFKI-72-3 

KFKI-72-4 

KFKI-72-5



76

KFKI-72-

OKI-72-

KFKI-72-

KFKI-72-

KFKI-72-

KFKI-72-

KFKI-72-

KFKI-72-

KFKI-72-

KFKI-72-

KFKI-72'

* - gal

KFKI-72- 6 Komputeres mérés és adatfeldolgozás a kémiát an 

Szőke J.

7 Influence of optical field emission on the nonlinear 

photoelectric effect induced by ultrashort laser pul

ses

Farkas Gy., Horváth Z., Kertész I,

6 Partial cancellation in the electron-hole and electron- 

electron correlation in the symmetric Anderson model 

Iche G.*, Zawadowski A.

9 Temperature dependence of the charge perturbation 

around Jd-transition metal impurities 

Grüner G.

10 Preliminary description of the soft-ware of the 

microscopes connected on line to a TPA small computer 

Hajdú K., Manno I.

11 Empirical formula for the calculation of the full 

energy peak efficiency of a 6" x 4” Nal/Tl/ crystal 
detector for point sources

Andrási A., Kötél G.

•12 Detailed ^^Fe continuous wave NME spectra in Febased 

dilute Fe-Co alloys 

Grüner G., Tompa K.

■13 Theory of anomalous charge oscillation around resonant 

scattering impurities 

Mezei F., Grüner G.

•14 Differences in the temperature dependence of the 

hyperfine field and magnetization of ferromagnetic 

metals

Vincze I., Kollár J.

•15 Spontaneous decay in a time dependent external field 

Fraskó P.

-16 A szimplex módszer egy kvantumkémiai alkalmazása 

Sütő A.

-17 Energy spectra of neutrons from /n, n ’/ and /n,2n/ 

reactions 

Kluge Gy., Jéki L.

jelöltek nem KFKI dolgozók
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KFKI-72-18 Oscillating transition probability for photoelectron 

emission

Bergou J.t Salamon T.

KM.I-72-19 Variations of cosmic ray intensity in consequence of 

the corotation effect 

Somogyi A.

KFKI-72-2o Komputeres mérés és adatfeldolgozás. 2. Kis kompute

rek alkalmazása a kémiai méréstechnikában 

Szőke J.

KFKI-72-21 RKVI, computer program to determine vibration 

characteristics of fuel rods in parallel flow 

Szabados L., M.Kovács L.

KFKI-72-22 Bound fonon pairs in solids

Ruvalds J.3*, Tüttő I., Zawadowski A.

KFKI-72-23 Theory of the roton lifetime in superfluid helium 

Solana J.*, Celli V.,* Ruvalds J.*, Tüttő I., 

Zawadowski A.

SE ~ gal jelöltek nem KFKI dolgozók

1972. február hónapban belépett dolgozók

Fizikai-Optikai Osztály 

Reaktor Főosztály 

Szilárdtestfizikai Főosztály

Számítástechnikai Osztály 

Elektronikus Főosztály

Forgács Ferencné 

Görgényi István 

Hunyadi. József 

Palik Istvánná 

Révész Péter 

Balogh Dezső 

Ács Gábor 

Dobi Ágnes 

Farkas Éva 

Szetey Zoltán

gazd.ügyintéző

épüle tgondnok

elektr.müsz.

épületgondnok

ösztöndíjas

gépkezelő

tud.ügyint.

gép-gyorsiró

tud.ügyint.

kiem.mérnök
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Műszaki Szakigazgatás Fodor Mária 

Kalmár Dénes 

Kovács László 

Peske János

Igazgatási és Üzembiztonsági Főo. Dr.Pruzsinszky

Sándor 

Novák József 

Kazinczi Béla 

Sándor György 

Sái’ik Pál

SzQiaélyzeti és Munkaügyi Főoszt. Bross Ferenc

Juhász András 

Sándor Józsefné

Tudományos Titkárság Kovács Istvánná

Pacher Donátné

Gazdasági Szakigazgatás Csendes Istvánné

Gács Lajos 

Guttmann Lászlóné 

Harányi Sándorné 

Vitovics Mária

Munkaviszonyuk az intézettel megszűnt

Magfizikai Főosztály Eige Géza 

Repka Lajos 

Tóth Józsefné 

Zieber Károly 

Sörös József 

Pásztor Hajnal 

Szekeres Piroska 

Igazgatási és üzembiztonsági Főo. Polonyi Géza

Reaktor Üzem 

Elektronikus Főosztály 

Műszaki Szakigazgatás 

Gazdasági Szakigazgatás

Áthelyezések február hónapban

nyilvántartó 

müsz.ügyint. 

lakatos 

vili.szerelő 

jogtanácsos

TT előadó 

pf .őr 

p f . ör 

pf .őr

osztályvezető 

szem.előadó 

gazd.ügyint. 

KGST ügyint. 

gazd.ügyint. 

raktáros 

gépkocsivezető 

kisegítő 

müsz.rakt. 

adminisztrátor

elektr.müsz.

technikus

technikus

műszerész

szakmunkás

adm.ügyv.dolg.

kisegítő

őrportás

Csánó Gusztáv Nagyenergiájú Fizikai Főosztályról 

Fizikai-Oi-tikai Osztályra



Császár György 

Jónás Mihály 

Kiss Lajos 

Weiss Antal 

Egri Sándorné 

Kábellá Béláné 

Baranyi Ferenc 

Dóra Gyula 

Erdős Istvánné 

Matastik Júlia 

Paitz Dezső 

Perendi Jenő 

Perkovits Péter 

Sándor Lászlóné 

Serf Egyed 

Somogyi János 

Somogyi Jánosné 

Várhalml László 

Beszteri Ilona 

Csonka Ferencné

Nagyenergiájú Fizikai Főosztályról

Fizikai-Optikai Osztályra

Nagyenergiájú Fizikai Főosztályról

Fizikai-Optikai Osztályra

Nagyenergiájú Fizikai Főosztályról

Fizikai-Optikai Osztályra

Nagyenergiájú Fizikai Főosztályról

Fizikai-Optikai Osztályra

Gazdasági Szakigazgatásról

Elektronikus Főosztályra

Pénzügyi Osztályról

Műszaki Ellátási Osztályra

Műszaki Főosztályról

Műszertechnikai Osztályra

Műszaki Főosztályról

Műszertechnikai Osztályra

Műszaki Főosztályról

Műszertechnikai Osztályra

Műszaki Főosztályról

Műszertechnikai Osztályra

Műszaki Főosztályról

Műszertechnikai Osztályra

Műszaki Főosztályról

Műszertechnikai Osztályra

Műszaki Főosztályról

Műszertechnikai Osztályra

Műszaki Főosztályról

Műszertechnikai Osztályra

Műszaki Főosztályról

Műszertechnikai Osztályra

Műszaki Főosztályról

Műszertechnikai Osztályra

Műszaki Főosztályról

Műszertechnikai Osztályra

Műszaki Főosztályról

Műszertechnikai Osztályra

Személyzeti és Munkaügyi Főosztályról

Igazgatási és Üzembiztonsági Főosztályra

Tudományos Titkárságról

Szilárdtestfizikai Főosztályra
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Hivatalosan külföldre utazók

Pallagi Dezső 
Peliionisz Péter

Intézetlátogatás, konferencia 
NAÜ ktsg.
KFKI-NAü utiktsg.

Vigassl József

NAÜ ösztöndíjas tanulmányút
folytatása 
OAB ktsg.

Almási La,-] os 
Görbe Tamas .

TPA üzemeltetése a lipcsei 
vásáron
VIDEOTON-KFKI ktsg.

Frenkel Andor 
Nyíri' JulTa

Tudományos szeminárium 
Meghívó fél és saját ktsg.

Kroó Norbert

NAÜ konferencia, intézet
látogatás 
meghívó fél ktsg.

Mezei Ferenc 
Vizi Imre

NAÜ konferencia 
OAB ktsg.

Hoitzer Lóránt 
Sándory Mihály

Vásár megtekintése 
VIDEOTON-KFKI ktsg.

Bata Lajos

NAÜ konferencia 
KFKI és saját ktsg.

Sándor László Tamás

"Vasár megtekintése és 
t irR-valás
VCDEOTON-KFKI ktsg.

III. 2. 14 nap

III. 3.

III. 5.

III. 5.

III. 5.

III. 5.

III. 6.

III. 6. 7 nap

III. 8. 15 nap

Ausztria
Hollandia
Franciaország

NSZK
Jülich

15 nap NDK
Lipcse

3 nap Ausztria 
Bécs

lo nap Franciaország
Grenoble, Saclay

7 nap Franciaország 
Grenoble

5 nap NDK
Lipcse

Franciaország
Grenoble

NDK
Lipcse
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Kerényi István 
TTájko Ferenc

Analizátor javítás 
METRIMPEX-KFKI ktsg.

Bánki Ferenc 
¿zönyí László

TPA üzemeltetés a vásáron 
VIDEOTON-KFKI ktsg.

III. 8. 21 nap

III. 8. 15 nap

NDK
Lipcse

NDK
Lipcse

Külföldi vendégek

R.Boubin mérnök 
P.Ruzicska mérnök 
^.¿denek mérnök

Csehszlovákia

R.Klng rendszertervező 

Anglia

K.Frölich fizikus

NDK

V-E.Keilin fizikus 
E .•JTK.'liiiánko fizikus

Szovjetunió

VJ .Kei ser szerelő 

Ausztria

III. 2-től fogadta: Elektronikus Fő-
2 napra osztály

III. 7-én fogadta: Elektronikus Fő
osztály.

III. 7-től fogadta: Magfizikai Főosztály
6 hónapra

III. 7-től fogadta: Szilárdtestfizikai 
lo napra Főosztály

III. lo-én fogadta: Sugárvédelmi Osztály

Szerkeszti: az Igazgatási és Üzembiztonsági Főosztály 
Felelős: az Igazgatási és üzembiztonsági Főosztály vezetője

Kiadja: a Könyvtár- és Kiadói Osztály sokszorosító üzeme 
Felelős: Gyenes Imre

KF.a-72-b498
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Személyi hirek

Pál Lénárd igazgató 1972. március 15-től 1974. március 14-ig

P i n t é r  Györgyöt

a Nagyenergiájú Fizikai Főosztály főosztályvezető-helyettesé- 

vé nevezte ki.

Az Igazgató Tanács hirei

Az Igazgató Tanács 1972. március 15-én ülést tartott. Napi

rend előtt Vasvári Béla tartott előadást "Fém-fizikai kuta

tások a Szilárdtestfizikai Főosztályon" cimmel, majd a Szi

lárdtestfizikai Főosztály munkájáról szóló beszámoló megvita

tására került sor.

A beszámoló feletti vita után Pál Lénárd határozatot hozott, 

melyben elismerését fejezte ki a Szilárdtestfizikai Főosztály 

tevékenységéért, megállapította, hogy a Főosztály eredményesen

működött és a beszámolót elfogadta.

Az Igazgató Tanács az ülés 2./ napirendi pontjaként az 1972. 

évi Intézeti Dijak odaitéléséről döntött. Az Igazgató Tanács 

négy pályázatot I. dijjal és tiz pályázatot II. dijjal jutal

mazott.

Az I. dijasok Borsos Miklós szobrászművész által tervezett 

emlékplakettben, díszoklevélben és lo.ooo Ft pénzjutalomban, 

a II. dijasok díszoklevélben és b.ooo Ft pénzjutalomban ré

szesülnek, melynek átadására március 5o-án kerül sor.
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Az Igazgató Tanács ezután egyéb ügyeket tárgyalt, melynek so

rán az intézet igazgatója Szabó -Ferenc javaslatái'a Szlávik 

Ferencet felmentette a Reaktorkutatási Tudományos Tanács tag

sága alól és a Tudományos Tanács tagjává Pellionisz Pétert, 

továbbá Tompa Kálmán javaslatára a Szilárdtestfizikai Tudomá

nyos Tanács tagjává Gyulai Józsefet nevezte ki.

Szegő Károly ismertette a KISZ Bizottság döntését az Ifjúsági 

Intézeti Dij odaítéléséről, mellyel az intézet igazgatója 

egyetértett. Az Ifjúsági Intézeti Dij I. fokozatát elnyert ku

tató díszoklevélben és 6.000 Ft pénzjutalomban, a II. dijat 

elnyert kutató díszoklevélben és 4 .000 Ft pénzjutalomban része
sül, melynek átadására az Intézeti Dijak átadásával egyidőben 

kerül sor.

A részletes határozatot az érdekeltek közvetlenül kapják meg.

A Tudományos Tanácsok hirei

A Reaktorkutatási Tudományos Tanács 1972. március lj-i ülésén

- a témák 1972. évi kutatási célkitűzéseit 

vitatta meg és hagyta jóvá.

X  3E X

A Műszaki Tanács 1972. március 14-i ülésén

- a Főosztály bérfejlesztési lehetőségeit és

- az április 4-i jutalmazás módját

tárgyalta.
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Tájékoztató 

a Külügyi Bizottság üléséről

A Külügyi Bizottság f . hó 9-i ülésén megtárgyalta és támogató- 

lag a párt VB és az igazgató elé terjeszti

- B e n c z e Gyula, a Magfizikai Főosztály tudományos 

munkatársának 1972. szeptembertől kezdődő 6 hónapos finn
országi meghívásos tanulmányutját, amelyet esetleg 2 évre 
meghosszabit a meghívó fél.

A Bizottság támogatta

- M a y e r István, az Elektronikus Főosztály villamosmér

nökének 1972. juliusban kezdődő 2 éves dubnai service 
feladatra való kiküldését,

- V e s z t e r g o m b i  György, a Nagyenergiájú Fizikai 

Főosztály tudományos munkatársának 19/2. március végén 

lejáró 1 éves dubnai munkavállalásénak 1 évvel való meg
hosszabbítási kérelmét,

- U r b á n László, a Nagyenergiájú Fizikai Főosztály tu

dományos munkatársának 1975. januártól kezdődő 1 éves 

dubnai munkavállalási kérelmét,

- P e r j é s  Zoltán és L u k á c s  Béla, a Nagyenergiájú 

Fizikai Főosztály tudományos munkatársainak 1972. nyarán 

Franciaországban sorra kerülő 1 hónapos nyári iskolára va

ló meghívásos részvételre a rendező szervhez pályázat bea

dását,

- B e n k ó György, a Nagyenergiájú Fizikai Főosztály tudo

mányos munkatársának 4 hónapos állami ösztöndij pályázatát

1972. novembertől a Szovjetunióba való kiutazáshoz,
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- P r a v e c z k y  Endre, a Szilárdtestfizikai Főosztály 

tudományos munkatársának a trieszti Elméleti Fizikai Köz

pont meghívása alapján 1972. májustól kezdődő 3 hónapos 
iskolán való részvételét a trieszti intézet költségén.

A Bizottság ezután a szovjet és magyar Atomenergia Bizottság

1973. évi devizamentes együttműködés előzetes munkatervéhez 

tett intézeti javaslatokat tárgyalta meg.

Tájékoztató 

a Találmányi Bizottság üléséről

A KFKI Találmányi Bizottsága 1972. március 16-án ülést tartott.

A Bizottság szabadalmaztatási bejelentésre korrekciókkal elfo

gadta az

a/ "Eljárás összetett anyagok reprodukálható minőségben tör

ténő előállítására"

feltalálók: András László 

Bakos László 

Csőke Antal 

Deme Sándor 

Nagy Árpád,

b/ "Eljárás nagy elemsürüségü tini- és bipoláris félvezető

eszközök előállítására ionimplantációval"

feltalálók: Gyimesi Jenő

Dr. Gyulai József 

Dr. Motál György 

Pásztor Endre 

Zanati Tibor, 

c. találmányokat.

Két régi szabadalmi bejelentés további fenntartását szükségte

lennek ítélte a Bizottság és intézkedik megszüntetésük iránt.
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Fegyelmi hirek

Az igazgató megbízásából az Igazgatási és Üzembiztonsági Főosz

tály vezetője

P a i t z Dezső 

tudományos ügyintézőt elbocsátás,

S e r f Egyed

csoportvezetőt hatarozatlan időre beosztott mérnöki munkakörbe 

való áthelyezés és egyévi időtartamra havi 2oo Ft alapbércsökken

tés,

H o r v á t h  Dániel 

művezetőt hathavi időtartamra havi loo Ft alapbércsökkentés ,

V á r h a l m i  László 

tudományos munkatársat és

B a r a n y i Ferenc 

technikust szigorú megrovás,

H o 1 c z e r György

technikust,

H o r v á t h  Csaba

technikust,
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P e r e  n 4 i Jenő

műszaki ügyintézőt,

B e n k e József

műszerészt,

£ a  n d o X’ Lászlóné

elektromüszerészt,

M a t a s t i k  Júlia

elektroműszerészt megrovás fegyelmi büntetésben részesítette 

munkaviszonyukkal kapcsolatos kötelezettségük vétkes megszegé

se miatt.

1969. decemberében az Egyesült Izzó és a KFKI szerződést kö

tött titán szivattyú és tápegység készítésére.

A tápegységek összeszerelését - túlterheltség miatt - a Műsza

ki Főosztály Elektromos Csoportja nem tudta vállalni, ezért en

gedélyt kaptak a munka kooperációban való elvégzésére. Ennek 

megszervezésével Paitz Dezsőt bízták meg. A bérmunkát a MtJlEX 

HTSZ vállalta azzal, hogy - mivel erre a munkára nincs kapaci

tása - , az intézet a munka elvégzésére bedolgozókat szerez.

A kooperációs munkák során összesen 35 tápegység összeszerelését 

kellett elvégezni. Serf Egyeddel történt megállapodás után Paitz 

Dezső eioszor norvawi Dánielt és Baranyi Ferencet, később 

Horváth Dániel segítségével Várhalmi Lászlót, Perendi Jenőt, 

Sándor Lászlónét, Benke Józsefet, Matastik Júliát, Holczer 

Györgyöt, Horváth Csabát és Frey Gyulát szervezték be a munka el

végzéséibe úgy, hogy azok rokonukat, illetve ismerősüket jelen

tették be a HTSZ-nél bedolgozónak. Az összeszerelést végzők a 

HTSZ-nél kifizetett, darabonként; 6.000 Ft munkabér felét kapták 
meg, a levonás után fennmaradó összeget egy, a Paitz Dezső által

!



kezelt alapba kellett befizetni. A képzett alapból Serf Egyed, 

részben ■-jutalmakat; fizetett, a még ki nem f izetett; összeget

- k<zös megegyezéssel - gépkocsinyeremény betétkönyvbe helyez

tek.

Tekintetl;el arra, hogy a társadalmi tulajdon sérelmére elkö

vetett csalás bűntettének alapos gyanúja merült fel, az inté

zet Paitz Dezső és Serf Egyed ellen 1971. november 12-én bün

tető feljelentést tett. A büntető eljárás a fegyelmi eljárás 

meghozatalakor még nem nyert befejezést, de a fegyelmi vizsgá

lat anyaga elegendőnek mutatkozott a fegyelmi eljárás lezárá

sára.

Paitz Dezső munkaviszonyával kapcsolatos kötelezettségét su~ 

íyowan megszegte azzal, hogy a kooperációs munka során a 

MuTEX H'i'SZ részére az Elektromos Csoport dolgozói közül "fik- 

tiv" bedolgozók állításával bérmunka elvégzését tette lehetővé.

Serf Egyed, az Elektromos Csoport vezetője közvetlenül ugyan 

nem vett részt a Mt)TEX-szel való tárgyalásokban, de Paitz Dezső 

szervező munkáját jóváhagyta, ő adott utasitást arra, hogy az 

összeszerelési munkálatokba még több csopo.rtbeli dolgozót von

janak be a "fiktiv" bedolgozói rendszer alapján.

Serf Egyed a 6.000 Ft-03 munkabért erkölcstelennek tartotta és 
Paitz Dezsővel együtt döntést hoztak, hogy a dolgozók a MÜTEX- 

től járó munkabérük 5o %-át kötelesek egy jutalmazási alapra 
leadni. Ebből az alapból kizárólagos döntési jogát fenntartva 

a már ismertetett kifizetéseket rendelte el.

Horváth Dániel, mint az Elektromos Csoport művezetője nemcsak 

részt vett a szabálytalan munkaviszony létesítésében, hanem tud

va a szabálytalanságot, a csoport dolgozóit beszervezte az ösz- 

szeszerelési munkák elvégzésébe. Ő ismertette a dolgozókkal a 

munkában való részvétel feltételeit, és a kooperációs munkákban 

kezdettől fogva részt vett és abban anyagilag is érdekelve volt. 

A tápegységek összeszereléséhez szükséges anyagok intézetből va

ló ki— és beszállításában tevőlegesen közreműködött.
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Várhalmi László maga is közvetlenül részt vett a kooperációs mun

ka végzésében és tudott a kooperációs munka szervezéséről is.

Baranyi Ferenc kezdettől részt vett a munkák végzésében és tuda

tában volt a munkaviszony szabálytalan formájának.

Holczer György, Horváth Csaba, Perendi Jenő, Benke József, Sándor 

Lászlónó, Matastik Júlia munkaviszonyával kapcsolatos kötelezett

ségének vétkes megszegésével fegyelmi vétséget követtek el. Neve

zettek nem álltak munkaviszonyban a MÜTEX HTSZ-szel, ennek ellené

re - más neve alatt - munkát végeztek és ezért munkabért vettek 

fel. Ezzel vétettek a munkajogi szabályok ellen és a jogszabály ki

játszásával részesültek jelentős anyagi juttatásban.

A fegyelmi határozat ellen Paitz Dezső, Serf Egyed, Várhalmi 

László, Horváth Dániel és Baranyi Ferenc panaszt terjesztett elő.

A tÖDDi dolgozó vonatkozásában a fegyelmi határozat jogerős.

Hivatalosan külföldre utazók

Vásár, tárgyalás 
VIDEOTON ktsg.

Sándor László Tamás III. lo. 15 nap NDK
Lipcse

Vásár
METRIMPEX ktsg.

Cseke László III. lo. 15 nap NDK
Lipcse

'Czikó Róbert 
Maróti László

III. lo. 7 nap NDK
Lipcse, Halle

Vásár, tárgyalás 
KFKI ktsg.

Kiss Elemér 
Szabó László

III. 12. 6 nap Szovjetunió
Moszkva

Ártárgyalás 
METRIMPEX-KFKI ktsg.

Fáber József 
Nemes Tibor

Vásár
VIDEOTON-KFKI ktsg.

III. 12. 5 nap NDK
Lipcse
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Somogyi Antal III. 13.
Varga András~

Tudományos ülés 
MTA egyezmény

Láng István III. 15»

Munkavállalás folytatása 
EAI ktsg.

Buchmüller Nándor III. 16.
Csarnai Sándor 
Gack Károly

Üzembehelyezés 
METRIMPEX-KFKI ktsg.

Siklós Tivadar III. 16.

Együttmüködéí 
EAI ktsg.

előadástartás

6 nap Csehszlovákia 
Prága

Szovjetunió
Dubna

21 nap Szovjetunió
Dubna, Moszkva

1 hónap Jugoszlávia 
Belgrád

Külföldi vendégek

Z.Sladek mérnök III.

Csehszlovákia

K.Barabás CsSzK Atomenergia III. 
Bizottság elnök- 
helyettese 

J.Strba magyar referens

Csehszlovákia

B .Weixelbaumer mérnök III.

Ausztria

J.Hidber technikus III.

Svájc

13*-án fogadta; Elektronikus Fő
osztály

14-én fogadta; Reaktor Főosztály

14-én fogadta; Elektronikus Fő
osztály

14-én fogadta; Tudományos Tit
kárság

Szerkeszti; az Igazgatási és Üzembiztonsági Főosztály 
Felelős: az Igazgatási és Üzembiztonsági Főosztály vezetője

Kiadja: a Könyvtár- és Kiadói Osztály sokszorosító üzeme 
Felelős: Gyenes Imre

KFKI-72-6511
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INTÉZETI DÍJASOK 

Az Igazgató Tanács határozata alapján az intézet igazgatója az 

Intézeti Dij I.fokozatával

tüntette ki

A n d r á s i  Andort 

F e h é r  Istvánt

a korszerű egésztest-számláló fejlesztése,

B á n k i  Ferencet 

K a r á d i Pált 

S z ő n y i Lászlót

a harmadik generációs kisszámitógépekkel kapcsolatos rendszer

technikai ,

C s i l l a g  Lászlót 

a Rydberg-állandó értékének pontosabb meghatározására irányuló,

G y ö r g y i  Gézát

az elméleti fizikában alkalmazott csoportelméleti kutatások te

rén elért tudományos eredményeiért.
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Az Igazgató Tanács határozata alapján az intézet igazgatója az 

Intézeti Díj II .fokozatával

tüntette ki

D é z 8 i Istvánt 

a Mössbauer-spektroszkópiai,

G é m e s i Tibort 

K r a s z n o v s z k y  Sándort 

P i n t é r  Györgyöt

a kísérleti részecskefizikai,

H a r g i t a i  Csabát 

az elméleti fémfizikai,

J é k i Lászlót*

K 1 u g e Gyulát 

L a j t a i  Albertet

a maghasadás fizikájával kapcsolatos,

M e z e i  Ferencet 

az alagút diódákkal kapcsolatos kísérleti és elméleti,

N a g y  Elemért 

V e s z t e r g o m b i  Györgyöt

a kísérleti részecskefizikai,

N a g y  Imrét

a transzport mennyiségek kritikus viselkedésével kapcsolatos,
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N y i t r a i Zoltánt 

a ferritgyürüs tároló rendszer— és alkalmazástechnikai,

P e l l i o n i s z  Pétert 

a sztochasztikus mérési és készülékfejlesztési,

S o l t  Györgyöt

az elméleti szilárdtestfizikai kutatások terén elért tudományos 

eredményeiért *

Ifjúsági Intézeti Díjasok 

A KISz Bizottság és az intézet igazgatójának jóváhagyásával

Ifjúsági Intézeti Dij I.fokozatát

adományozta

F a z e k a s  Patriknak

a magnetit fém-nemfém fázisátalakulás egyszerű modelljének ki

dolgozásáért;

az

Ifjúsági Intézeti Dij II.fokozatát

adományozta

A m b r ó z y Györgynek

az NZ-607 tipusu mágnesszalagos adatrögzítő berendezés létreho

zásáért .
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Személyi hírek

A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a

Munka Érdemrend arany 

fokozata

kitüntetést adományozta

S á n d o r y Mihálynak

a nukleáris elektronika, a számitógép-technika hazai kutatása, 

fejlesztése, a szakmai kultura megalapozása és terjesztése terén 

végzett kiemelkedő tevékenységéért;

a

Munka Érdemrend ezüst 

fokozata

kitüntetést adományozta

F o d o r  Miklósnak

a kémiai kutatásokban, a kutatómunka szervezésében és a szakszer

vezetben végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréséért;

B l a z e v i c  Ottónak

húsz éven át végzett - a kutatómunka zavartalanságát biztositó - 

pénzügyi, gazdasági tevékenységének elismeréséért.

a a a
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A Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség Központi Bizottsága 

Dicsérő Oklevéllel jutalmazta a KFKI KISz Szervezetét és

B e k e Margitot 

eredményes tevékenységükért.

k  * *

A Magyar Tudományos Akadémia mb.főtitkára a

"Kiváló Dolgozó"
*

kitüntető jelvényt adományozta

F i s c h e r Antalnak 

Ő r i  Ambrusnak

S á s d i Tibornak 

S z a b ó  Kázmérnak.

X  X  s

Pál Lénárd igazgató

M u z s n a y László

osztályvezetői kinevezését a Műszaki Főosztály Szerkesztési és 

Kisérleti Osztályán 1972.december 31-ig meghosszabbitotta.

* * x

Pál Lénárd igazgató az "atomsorompó" szerződéssel kapcsolatos 

Biztosítéki Egyezményben foglaltak ellátásával

V á r k o n y i  Lajost 

a Reaktor Üzem vezetőjét bizta meg.



A Tudományos Tanácsok hírei

Az Elektronikus Tudományos Tanács 1972.máx,cius 22-i ülésén

- az uj szervezeti keretek kialakításának aktuális 

kérdéseit

vitatta meg.

A jutalomszabadságról

A munkában tartósan kimagasló teljesítményt nyújtó dolgozók 

részére a kinevezési jogkörrel rendelkező vezetők - intézetünk

ben az önálló szervezeti egységek vezetői - évenként legfeljebb

6 munkanap jutalomszabadságot engedélyezhetnek.

Hat munkanapon felül jutalomszabadságot az intézet igazgatójá

nak javaslatára az Akadémia főtitkára engedélyezhet.

Az 1/1972.ez.igazgatói utasitás alapján a Nemzetközi Nőnap al

kalmából az intézet minden nődolgozója 1 nap jutalomszabadság

ban részesült. Az intézet nődolgozói részére ezért az önálló 

szervezeti egységek vezetői 5 nap jutalomszabadságot engedé

lyezhetnek.

A jutalomszabadság mértékénél figyelembe kell venni az 5 napos 

munkahéttel járó átszámítást, igy

6 nap engedélyezése 5 KFKI munkanapot

5 nap engedélyezése 4- KFKI munkanapot

4 nap engedélyezése 5 KFKI munkanapot

3 nap engedélyezése 3 KFKI munkanapot

jelent.
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Hivatalosan külföldre utazók

Kozmann György 
teunkatanulmanyut folyt. 
KFKI ktsg.

Cső
Sza

>üs Gábor 
Syörgy.

TPA szerviz 
AKADIMPORT és KFKI ktsg.

Karádi Pál
foörgZ

IBM tanfolyam 
IBM dev.KFKI fFt.

Bánki Ferenc 
Bogdány János 
Kisszámitógép kiállitás 
KPKI és saját ktsg.

Pál István 
Ártárgyalás 
METRIMPEX ktsg.

Nyiri Julia 
Konzultáció 
EAI egyezm.

Csőke Antal 
Egri SéTa 
Egyut tmukö dés 
EAI ktsg.

Szalay Miklós 
Tárgyalás 
AKADIMPORT és 
KFKI ktsg.

Koch József 
Somogyi Antal 
Tanácskozás
Űrkutatási Bizottság ktsg.

Kis3 István 
Konzultáció 
NAtl ktsg.
KPKI útiköltség.

Nyéki Győr 
PA Ósz-cöndi j as

III.17,

III.18.

III.18.

III.18.

III.19.

III.20.

III.20.

III.21.

III.21.

III.23.

III.23.

1 év Franciaország 
Grenoble

21 nap Szovjetunió 
Dubna

14 nap Svájc 
Zürich

10 nap Franciaország 
Párizs

5 nap Szovjetunió 
Moszkva

14 nap Szovjetunió 
Dubna

10 nap Szovjetunió 
Dubna

10 nap Szovjetunió 
Moszkva

4 nap Szovjetunió 
Moszkva

2 nap Ausztria 
Bécs

1 év Szovjetunió 
Kiev

g s a g .
töndij! 

tanulmányút folyt.
KFKI ktsg.

Haraszti János 1971»1.22-én kezdődött dubnai munkatanulmányut- 

járól 1972.III.18-án hazajött.
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Külföldi vendégek

G.Anderson
Anglia

mérnök

E.K.Talviszte fizikus 
Szovjetunió

H.Cartledge rendszertervező 
R.K'ing rendszertervező 
Anglia

III.17-től fogadta: Számítástechnikai
5 napra Osztály

III.20-tól fogadta: Szilárdtestfizi-
9 hónapra kai Főosztály

i
III.23-án fogadta: Elektronikus

Főosztály

Szerkeszti: az Igazgatási és Üzembiztonsági Főosztály 
Felelős: az Igazgatási és üzembiztonsági Főosztály vezetője

Kiadja: a Könyvtár- és Kiadói Osztály sokszorosító üzeme 
Felelős: Gyenes Imre

KFKI-72- b ^
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Személyi hirek

A Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok .Bizottságának elnöke

S z a b ó  Ferencet

a KGST Atomenergia békés felhasználásával foglalkozó Állandó 

Kormánybizottság tagjává nevezte ki.

A Tudományos Tanácsok hírei

A Kémiai Tudományos Tanács 1972.január Jl-i ülésén

- a főosztályon folyó kutatás és fejlesztés általá

nos célkitűzéseit és az 1972.évi tervet, valamint

- a Tanács 1972.évi munkatervét

Vitatta meg;

február 21-i ülésén

- a "Vékonyrétegek és felületi jelenségek vizsgálata" 

kutatási téma beszámolóját és

- az Intézeti Dij Bizottságnak az 1972.évi dijak oda

ítélésére tett javaslatát

tárgyalta.

*  H 3£
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A Szilárdtestfizikai Tudományos Tanács 1972.február 28-i 

ülésén

- az Igazgató Tanács elé kerülő főosztályi beszámolót 

vitatta meg;

március $l-i ülésén

- a főosztály nemzetközi kapcsolatainak 1972.évi tervét 

tárgyalta.

s  * 3Í

A  Nagyenergiája Fizikai Tudományos Tanács 1972.március 10-i 

nyilvános ülésén

- Tóth Kálmán "Vizsgálatok az erős kölcsönhatásu 

szórási amplitúdó nagyenergiás közelitesének meg

alapozása"

c.kandidátusi értekezését vitatta meg;

március 14-i ülésén

- a fizetésrendezés és jutalmazás

kérdéseit tárgyalta.

K I K
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Tájékoztató a Külite.yi Bizottság; üléséről

A Külügyi Bizottság 1972.március 30-i ülésén tárgyalta és támogatta:

- R é v a i  János 1 hónapos franciaországi meghívásos
tanulmányútját;

- L o v a s  István 3 hetes JSSZK-beli meghívásos és részben
saját költséges tanulmányútjátj

- V 1 n c z e Imre 3 hetes franciaországi meghívásos ta
nulmányút j át ;

- S z e g ő  Károly 2 hetes NSZK-beli és

H a s e n f r a t z  Péter 3 hetes olaszországi nyári is
kolán a rendező szerv költségén való 
részvételre pályázat beadását.

A KFKI-t érintő fontosabb jogszabályi 

r end elkezések

45/1971./XII.24./ Korm.rendelet: a továbbdolgozásra ösztönző nyug
díjpótlék és a nyugdijjogszabályok egyes rendelkezéseinek 
módosításáról.

3/1971./XII.24./ SZOT-szabályzat: a továbbdolgozásra ösztönző nyug
díjpótlékról és a nyugdijjogszabályok egyes rendelkezései
nek módosításáról szóló 45/1971 ./XII.24/..sz.kormányrende
let végrehajtásáról.

4/1971./XII.29./ SZOT-szabályzat: a családi pótlékról szóló 2/1986* 
/VI.1./ SZOT sz.szabályzat egyes rendelkezéseinek módosítá
sáról.

1/1972. MTA /A.K.4./sz.együttes utasítás: az államtitok és a szol
gálati titok védelméről és az ezzel kapcsolatos eljárás 
szabályozásáról.

1/1972. MTA-JS /A.K.4/ sz.utasítás: az országos és tárcaszintű ku
tatási főirányokban szereplő feladatok kutatása során el
ért jelentős eredmények 1972.évi jutalmazásáról.

2/1972. MTA-J2 /A.K.4/ sz.utasitás: a munkaviszony létesítésével és 
megszüntetésével kapcsolatos jogkör, valamint egyéb munkál
tatói jogkör gyakorlásáról.



Szerződéses kutatások szerződésállománya és teljesítése 
1972. március 31-én. 9 ? t .

Szervezeti egység

1972. évi 
árbevétel 
/előterv 
szerint/

1972. évre 
megkötött 
szerződé

sek 
értéke

Szerződéses kötele
zettségek teljesí

tése

Számlázás
Befolyt
árbevé

te l

Viszonyszámok
Szerződé
sek érté* 
ke az 

előterv 
szerinti 
árbevé
telhez 
/4xloo/

3

Számlá
zás ér
téke a 
szerző
dések
hez

/5*}°o/
4

Befolyt 
árbevé
telek a 
számlá
záshoz

/6sloo/
5

1. 2. 4. 5. 6. 7. 3. 9.
1. Magfizikai Főosztály

2. Fizikai Optikai Osztály

3. Szilárdtestfizikai Főosztály

4. Kémiai Főosztály

5. Reaktor Főosztály

6. Sugárvédelmi Osztály

7 . Számítástechnikai Osztály

8. Elektronikus Főosztály 
export többletbevétel»bizományo
si- és fuvardijak egyenlege

9. Memória anyagok kutatása 
/Szilárdtestfizika,Kérnia,Fiz.Opt./

lo. Műszáki Főosztály

Összesen:

3 ,000,0 453,3

3 ,000,0 2,o
3 ,000,0 1 ,065,0
5 ,5oo,o 2,335,o

l,ooo,o 138,3

35o,o 174,o

8,4oo,o 5,782,8

131,74o,o 135,779,4

- 391,1

5,600,0 5,600,0

6,000,0 8,174,8

167,590,0

1971.évi számlázásból befolyt 
árbevétel

árbevétel összesen;

453,3
2,o

l,ooo,o

122,8

1,192,1
14,791,9

391,1

127,9

453,3
2,o

444,5

9,653,2

391,1

127,o

15,1
o,l

35.5
42.5 
13,8
49.7
68.8

103.1

loo,o

136.2

159,895,7 18,081,1 11,071,1

32,566,8

95,4

43,637,9

100.0

100.0

42.8
88.8

2o,6

lo ,9

100.0

1,6

11,3

100.0

100.0

37.3
65.3

loo,o

99,3

61,2

Tudományos Titkárság
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1972.március hónapban belépett 

dolgozók

Nagy energiája Osapó Lajos szakmunkás

Fizikai Főosztály Dolánszky Ferencné laboráns

Magfizikai Főosztály Szalmán Márton müsz.ügyintéző

Fizikai-Optikai Osztály Farkas Márta vegy.technikus

Lőrik Éva gazd.ügyintéző

Szilárdtestfizikai Főo. Baka Károlyné tud.ügyintéző

Dékán Tamás laboráns

Mohácsy Tibor tud.ügyintéző

Kémiai Főosztály Pintér Endre szakmunkás

Elektronikus Főosztály Dobó Kornél részi.szerk.

Finta Gyula el.műszerész

Gál László vegy.technikus

Komlós György tud.segedmunkatárs

Marton Mátyás bet.munkás

Számítástechnikai Oszt. Telek János tud.gyak.

Gazdasági Szakigazgatás Csánó György gk.vezető

Galambos Gyuláné titkárnő

Holocsi Józsefné takarítónő

Kutszegi Józsefné könyvelő

Mergel Tiborné adminisztrátor

Szabó Gáborné takarítónő

Műszaki Szakigazgatás Galántai János esztergályos

Mészáros Ferenc bet.munkás

Nagy István szersz.lak.

Pártos Oszkár ügyintéző

Patonai László szakmunkás

Péter Miklós szersz.kész.

Igazgatási és Üzembiz
tonsági Főosztály

Béres György őr-portás

Tudományos Titkárság . Beke Józsefné könyvkötő
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Munkaviszonyuk az Intézettel megszűnt

Magfizikai Főosztály 

Elektronikus Főosztály 

Gazdasági Szakigazgatás 

Műszaki Szakigazgatás

Igazgatási és Üzem- 
biztonsági Főosztály

Veress Mihály 

Hidvégi Jánosné 

Matykó Éva 

Lajer István 

Erős Gábor

technikus

rajzoló

adminisztrátor

lakatos

őr-portás

Nyugdíjba ment

Gazdasági Szakigazgatás Hegyi Jánosné takarítónő

x x x

Elhunyt Vas Gábor tudományos gyakornok, az Elektronikus Főosztály 

dolgozója.

Áthelyezések március hónapban

Balázs Árpád Magfizikai Főosztályról
Szilárdtestfizikai Főosztályra
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Hivatalos an külföldre utazók

Csákány Antal III.24. 6 nap
Jávor András

RASSEGNA konferencia 
VIDEOTON devi za-KFKI fFt.

Koncz Pál III.24.

Munkátanulmányut.folyt.
OAB ktsg.

Molnár József 111.27« 5 nap
Paitz József

Intéze tlátogatás, 
tapasz talatcsere,
KFKI és saját ktsg.

Tóth. Ferenc 111.27» 5 nap

Intéze tlátogatás, 
tapasztalatcsere,
KFiíI ktsg.

Reznyikov Garij 111.27» 5 nap

ESzR tárgyalás 
SZKI ktsg.

ffr-ő János 111.27» ^ nap

Tanácsülés 
OAB ktsg.

Krasznovszky Sándor 111.27« 7 nap

Munkaértekezlet 
jBAI ktsg.

Pintér György 111.27« 7 nap

Konzultáció 
MTA egyezmény

Zámori Zoltán III.JO. 2 óv

Munkavállalás 
EAI ktsg.

Pálmai Imre III.Jl.

Munkátanulmányut folytatása,
OAB úti ktsg.

Blasovszky Miklós IV*3« 7 nap

Orvoskibernetikai kongr.
KFKI és saját ktsg.

Olaszország
Róma

Szovjetunió
Dubna

Franciaország
Grenoble

Franciaország
Grenoble

Szovjetunió
Moszkva

Szovjetunió
Dubna

Lengyelország
Varsó

Lengyelország
Varsó

Szovjetunió
Dubna

Szovjetunió
Dubna

Olaszország
Nápoly
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Zobor Ervin XV.4.

NAÜ szakértői értekezlet 
OAB ktsg.

Iványl Gyulámé IV. 3»

Tárgyalás 
TESGO ktsg.

Szűcs László IV.5»

Szerviz munkák végzése 
VIDEOTON devi za-KFKI fFt.

Lovas István IV.5»

Előadás tartás
meghívó fel és saját ktsg.

Haraszti Jánosné IV.6.

Munkátanulmányut folyt, 
saját úti ktsg.

lelbiaz Ferenc IV.6.

Tanulmányút és CERN konf. 
meghivó fél és saját ktsg.

Nyitral Zoltán IV.6.
Reé Eörs 
Szabó Zsolt

Kiállítás
VIDEOTON deviza-KFKI fFt.

9 nap

5 nap

1 év

7 nap

3 hót

7 nap

Olaszország
Róma

NDK
Berlin

NDK
Berlin

NDK
Rossendorf

Szovjetunió
Dubna

Franciaország
Strasbourg
Svájc
Genf

Franci aország 
Párizs

Szigeti János 1972.III.29-én leningrácLL tanulmányútjárói,

Rénvi Istvánná 1972.111.29-én angliai Royal Society ösztöndíjas tanul

mány útjáról hazaérkezett.

Külföldi vendégek

V.G.Mnrinvin fizikus 
Szovjetunió

III.24-én

III.30-tól 
2 nap

fogadta: Szilárdtestfiz. 
Főosztály 
Fizikai-Optikai 0, 
Magfizikai Főo.

fogadta: Elektronikus Főo.
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N . A.Patrikeeva tanár III.31-én fogadta: Reaktor Főosztály
éa 26 középiskolái tanuló Magfizikai Pőo.
Szovjetunió Számitásteclin.O»

M.Shelley igazgató III.31-én fogadta: Elektronikus Főo.
USA

Ch.Kaufman fizikus IV.6-tól fogadta: Nagyenergiájú
V g & -----  14 napra Fizikai Főo.

Szerkeszti: az Igazgatási és Üzembiztonsági Főosztály 
Felelős: az Igazgatási és Üzembiztonsági Főosztály vezetője

Kiadja: a Könyvtár- és Kiadói Osztály sokszorosító üzeme 
felelős: Gyenes Imre

KFKI-72-6575



VII. (1972.) ÉVFOLYAM
105. Fülöpné Ördög Vera 1 5 .  SZÁM

TAJEKOZTATO
A KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓ INTÉZET HIVATALOS LAPJA

TARTALOM

A Tudományos Tanácsok hirei 

Vietnami szolidaritási gyűlés 

Lakásfelhivás

Hivatalosan külföldre utazók 

Külföldi vendégek

116 oldal 

116 oldal

116 oldal

117 oldal
118 oldal
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A Tudományos Tanácsok hirei

/

A Kémiai Tudományos Tanác3 1972.április 10-i ülésén

- a "molekuláris elektronika" kutatási 

téáa beszámolóját

vitatta meg.

Vietnami szolidaritási gyűlés

Április 11-én vietnami szolidaritási nagygyűlés volt intézetünk

ben, melyen felszólalt Din Ba Thi, a DVK magyarországi nagykö

vete és Dr.Kende István, az Országos Békatanács elnökségének tag

ja. A gyűlésén ott volt fíguyen Khac Duy, a VDK budapesti nagykö

vetségének ideiglenes ügyvivője. A vendégeket a nagygyűlés után 

a IV.épület tanácstermében tájékoztatták az intézet munkájáról, 

majd megtekintették az atomreaktort.

Lakásfelhívás

A Magfizikai Főosztály tudományos munkatársa, Doleschall Pál, 

külföldi tartózkodásának időtartamára /1972.május 1-től 1974. 

szeptember 1-ig/ Bp.XI., Bar anyai u.Jl/a. I.em.4.sz. alatti 2 és 

fél szoba összkomfortos lakását az intézet részére átengedi.

Azok a dolgozók, akik a lakásba albérlőként beköltözni kivárnak, 

erre irányuló kérelmüket 8 napon belül juttassák el Schiszler 

Frigyesné szoc,előadónak. A kérelemhez az önálló szervezeti egy

ség vezetője, az OB titkár és a KISz alapszervi vezetőség javas

lata, valamint két tanú által aláirt befogadási nyilatkozat csa

tolása is szükséges.
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Hivatalosan külföldre utazók

Pál Lénárd

INTEfíMAG konf.
VIDEOTON deviza-KFKI fFt.

Binder Gyula

INTEBMAG konf.
OMFB deviza-KB1 KI fFt.

Simonits András

Konf.előadástartás 
OAB ktsg.

Kiss D^zső

Munkaértekezleten részv. 
Tud.Tanács ülésen részv. 
EAI-OAB ktsg.

Gémesy Tibor

Munkaértekezleten részv. 
EAI ktsg.

Bürger Gáborné

Konferencia 
Sajat ktsg.

Gyimesi. Zoltán

Valkó János

Szeminárium 
OAB ktsg.

Fischer Ádám 
Bessinp; György

Szemináirium 
KFKI ktsg.

Buchmüller Nándor 
Marton Zoltán

Konferencia
VIDEOTON deviza-KFKI fFt.

Kindzlerszky Emil

Munkatanulmányút folyt. 
Saját utiktsg.

Tóth Tivadar

Tanulmányút 
KFKI ktsg.

IV.7.

IV.7.

IV.9.

IV.10.

IV.10.

IV.10.

IV.10.

IV.10.

IV.10.

IV.11.

IV.11.

10 nap

10 nap

6 nap

20 nap

20 nap

6 nap

7 nap

7 nap

7 nap

11 nap

Japán
Kyoto

Japán
Kyoto

Jugoszlávia
Ljubljana

Szovjetunió
Dubna

Szovjetunió
Dubna

Anglia
Leicestershire
Loughborough

Lengyelország
Zakopane

Lengyelország
Zakopane

Csehszlovákia
Osztrava

Szovjetunió
Dubna

Csehszlovákia
Pozsony
NDK
Halle



118 -

Sebestyén Ákos

Szimpózium 
EAI ktsg„

Kajcsos Zsolt

Iskola 
EAI ktsg.

IV.12.

IV.12.

12 nap

17 nap

NDK
fíe inbardsbrunn

Szovjetunió
Alusta

Külföldi vendégek

K.Kudela fizikus 
UséhszTovákia

B.Betev fizikus 
Bulgária

R .Kn.uth fizikus
HDK

A.A.Luzov fizikus 
¿Jzovjc bunió

A.RJ.lkrtcs jan fizikus 
Szovjetunió

T.Kav/aguchi egyetemi tanár 
TÍBa'-vgnura ügyvezető igazgató 
ŰJ7' u.ao vállalati igazgató
Japán

D r .J.Fllo MTESz főtitkár 
A.Borska NKO vezetőh. 
Csehszlovákia 
J.Czgmarski MTESz főtitkár 
Wtuovaix ¿¡KO vezető 
Lengyelország

E.Kaiser NKO vezető 
E lM.

G.Pedeu 
ÜTuprea 
Komahía

V.G.Szilujanov MTESz alelnök 
L.A.ivorszalova NKO vezetoh. 
Szovjetunió

Gábor Dénes Nobel-dijas 
Anglia fizikus

Tanács tagja 
NKO vezető

IV.10-től 
5 napra

fogadta: Nagyenergiájú
Fizikai Főosztály

I»

n

ti

rt

IV.12-től 
7 napra

IV.13-án

fogadta: Szilárdtestfizikai 
Főosztály

fogadta: Szlávik Ferenc

I V .13-án fogadta: Doleschall Sándor

IV.14-én fogadta: Doleschall Sándor

Szerkeszti: az Igazgatási és Üzembiztonsági Főosztály 
Felelős: az Igazgatási és üzembiztonsági Főosztály vezetője

Kiadja: Könyvtár- és Kiadói Osztály sokszorosító üzeme 
Pelei os: Gyenes Imre

KFKI-72-6586
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TÁJÉKOZTATÓ
A KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓ INTÉZET HIVATALOS LAPJA

TARTALOM

A Tudományos Tanácsok hirei 

Tájékoztató a Külügyi Bizottság üléséről 

Az MTA főtitkárának 3/1972. sz. utasítása 

A szolgálati találmány dijazása 

A Jóléti Csoportról 

Akadémiai lakásépítő akció 

Hivatalosan külföldre utazók 

Külföldi vendégek

Melléklet:

3/1972. sz. igazgatói utasitás a május 22-i munkanap 
áthelyezéséről

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának 3/1972. 

MTA-F/A.K.5./ számú utasitása a munkáltatói jogok 

gyakorlásáról

120 oldal

121 oldal

122 oldal

122 oldal

122 oldal

123 oldal

123 oldal

125 oldal

A szolgálati találmány dijazása
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A Tudományos Tanácsok hírei

A Szilárdtestfizikai Tudományos Tanács 1972.március 27-i 

ülésén

- a szilárdtestkutatások koordinálásával kapcso

latos kérdéseket és

- a főosztály gazdasági helyzetét;

1972.március Jl-i ülésén

- a főosztály 1972.évi nemzetközi kapcsolatait

tárgyalta.

* 3€ 3i

A Reaktorkutatási Tudományos Tanács 1972.április 18-i ülésén

- tájékoztatták a Tanács tagjait az Interkozmosz 

szerződés alapján folyó munkákról, majd

- beszámoltak az NVH program állásáról.

k * n

A Fizikai-Optikai Tudományos Tanács ly72.április 20-i ülésén

- az osztály szerződeses és egyéb belföldi kapcsola

tainak alakulását,

- az ly72.evi keret-elosztás, gazdálkodás kérdéséit 

és

- az 1972.évi célfeladatok kitűzését 

tárgyalta.

K  if Sí
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A Szilárdtestfizikai Tudományos Tanács es a Fizikai Optikai 

Tudományos Tanács 1972.április 20-i nyilvános ülésén

Mezei Ferenc ’’Szennyezett fém-szigetelő-fém alagút 

diódák vizsgálata"

c. kandidátusi értekezését vitatta meg.

s  s  s

Tájékoztató a Külügyi Bizottság; üléséről

A Külügyi Bizottság 1972.április 21-1 ülésén jóváhagyta

- P á l m a i  Imre dubnai munkavállalási szerződesének
2 hónappal, 1972.¿junius 1-ig való 
meghosszabbítását;

- K i n d z i e r s z k y  jüqíI dubnai munkavállalási szer
ződésének 1 évvel, 1973» ¿július 1-ig 
való meghosszabbítását;

- B e r e g i  Péter dubnai munkavállalási szerződesének 8
hónappal, 1972.november 30-ig való meg
hosszabbítását ;

- K o n c z  P á l  dubnai munkavállalási szerződésének 2
évvel, 1974.május 3-ig való meghosszab
bítását.

A Bizottság támogatólag ter;jeszti a párt V.B. és az igazgató

elé

- F r e n k e l  Andor 9 hónapos franciaországi e^yezmenyes
tanulmány útra benyitott pályázatát;

- G- r ü n e r György összesen 4 hónapos franciaországi meg
hívásos tanulmányút¿ját, amelyet angliai
1 éves tanulmányút¿jához csatlakozóan 
fog Franciaországban tölteni.
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Az MTA főtitkárának 3/1972.MTA-F 

/A.K.5./sz. utasitása

E Tájékoztató mellékleteként közöljük a Magyar Tudományos 

Akadémia főtitkárának 3/1972. sz. utasítását a munkáltatói jo

gok gyakorlásáról.

Az utasitás az MTA Központi Hivatalánál és a felügyelete alá 

tartozó intézményeknél szabályozza a kinevezési és egyéb mun

káltatói jogokat.

A szolgálati találmány 

di.j ázásáról

A Találmányi Bizottság a 120/1971.számú igazgatói határozat 

alapján elkészítette az intézeti szolgálati találmányok díja

zásának elvét. A dijazási elv tartalmazza a találmányi beje- 

lentesek ügyintézésének legfontosabb kérdéseit, a dijazási 

kötelezettség feltételeit, a találmány hasznosításáért járó 

dij folyósításának felteteleit és mértékét.

A részletes díjazási elvet a Tájékoztató mellékleteként közöljük.

A Jóléti Csoportról

A Személyzeti es Munkaügyi Főosztály Jóléti Csoportja a 

II.épület 110-es szobájában működik /telefon: ltí-18/. A 

csoport munkatársai: Schiszler Frigyesne es Kren iiinilné.
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Akadémiai lakásépítő akció

A Magyar Tudományos Akadémia - megfelelő számú jelentkező esetén - 

tervbe vette a központi szervezéssel megvalósítandó telepszerű 

lakásépítést is.

Kérjük azokat a dolgozókat,, akik a központi lakásépitési ak

cióban részt kivárnak venni, Írásban adják le jelentkezésüket 

az intézet ¿jóléti csoportján Schiszler Frigyesnénél.

Kérelmükben fel kell tüntetni

a dolgozó nevet, életkorát, munkakörét, családi állapotát, 

a létesítendő lakásban elhelyezendő személyek számát 

/külön megjelölve az eltartott és a keresettel rendelkező 

családtagok számát/,

továbbá azt is, hogy egy év alatt az előtörlesztes mini

mális összegét /a lakásár 15%-át/ biztosítani tudják.

Jelentkezési határidő 1972.május 10.

A kért adatközlés tájékoztatás jellegű, sem az intézményre, 

sem a dolgozókra kötelezettséget nem jelent.

Hivatalosan külföldre utazók

■Rezn;yikov Garij

ESZfi konferencia 
SzKI ktsg.

Fejes Tibor 
Elss Elemér 
Varhalmi László

Service
Me TKIMPEX ktsg.

Szentpéteri Imre

Tanulmányút folyt. 
Saját utiktsg.

üüvöa András

*ü.ullitas 
METRIMJJEX ktsg.

IV. 9.

IV.14.

IV.15.

IV.15.

6 nap

10 nap

50 nap

Szovjetunió
Moszkva

EAK
Kairó

Dánia
Koppenhága

NDK
Berlin
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Szabó Pál 
Vegh 5hcire

Konferencia
VIDEOTON deviza-KFKI fFt.

Bakos József

Tanulmányát 
MTA egyezm.

Kántor Judit 

Tárgyalás
AKAD IMPORT dev.-KFKI fFt.

Pintér György

Bizottsági ülés 
EAI ktsg.

Nagy Elemér 
Vanxcsék László

Bizottsági ülés és 
együttműködés 
EAI ktsg.

Gser László

Konferencia 
OMFB ktsg.

Nyiri Júlia

Konzultáció 
MTA egyezm.

Jenik Livia

Munka-kiertékelés 
EAI egyezm.

Somlai László 
Súlyán János

Vásár
METJRIMPEX dev.-KFKI fFt. 

Deme Sándor

Munkatanulmányut folyt. 
Saját utiktsg.

Kiss István

Előadás tartás 
I'jAÜ ktsg.

IV.16.

IV.16.

IV.1 7.

IV.1 7.

IV.1 7«

IV.1 7.

IV.1 7.

IV.20.

IV.20.

IV.20,

IV.20,

6 nap

7 nap

7 nap

14 nap

10 nap 
5 nap*

4 nap

7 nap

10 nap

6 nap

4 nap

Anglia 
Scheff ield

Szovjetunió
Moszkva

Szovjetunió
Moszkva

Szovjetunió
Dubna

Szovjetunió
Dubna

Szovjetunió
Moszkva

Csehszlovákia
Prága

Szovjetunió
Dubna

NSZK
Hannover

Szovjetunió
Dubna

Aus zti'ia
Bécs



Külföldi vendégek

0. P . J ■ V a >1 iíorckhof 
v/.  G. Í  l . S papens 
7.íl .Tan o.e Vooren
a Pnil:i.ps-ee[; 
Hollandia

¡zakembex'ei

IV.14— en foKadta: Gazdasági Szak-
í  ̂clZ ¿¿cl Ccl £3

P . Asauki tud.munkatárs
P . J a;/lco igazgató 
U .hilvT tud. munkatárs 
i7Tr! nox'szág

G.Sobe fizikus
í'i DK

G.Andersón mérnök 
B .D .Polin " mérnök 
AU.yJ.jLa .

ß.Csisztjalcov konstruktőr
G.Gug.yolin szerelő 
Szovjetunió

Ma'.'j.Green vegyész 
r.'t.ICInsley vegyesz 
UBa

R.h. Joli aus a on ipar ügyi min. 
S ♦ .b.111 iehóo7c nagykövet 
-i- ~j fo 
Svédország

L.A.Osernov tud.munkatárs 
A.i.i.iogilnec főoszt.vez. 
Szovjetunió

J .Kenus mérnök 
T. ,j jy or mérnök 
^ •>1 adele nie i.nök 
r . vfoTner mérnök 
U a e hsziov ákia

IV.17~én fogadta: Reaktor Főosztály

IV.18-tól
7 napra

IV.18-tól 
2 napra

IV.18-tól 
21 napra

fogadta: Szilárdtestfiz. 
Főosztály

fogadta: Számítástechnikái
OS '.4 iy

fogadta: Szilárdtestfiz. 
Főosztály

IV.19-én fogadta: Kémiai Főosztály

IV.19-én fogadta: Pál Lenárd

IV.20-tól fogadta: Reaktor Főosztály
8 napra

IV.20-tól fogadta: Elektronikus Főo.
20 napra

Szerkeszti: az Igazgatási és üzembiztonsági Főosztály 
Felelős: az Igazgatási es üzembiztonsági Főosztály vezetője

íiijutujja: Könyvtár- es Kiadói Osztály sokszorosito üzeme 
Föleies: Gyenes Imre

KFKI 72-6650
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A szolgálati találmány díjazása

Szolgálati találmány annak a találmánya, akinek munkaviszony

ból, vagy más jogviszonyból folyó kötelessege, hogy a találmány 

tárgykörebe tartozó megoldásokat dolgozzon ki.

Szabadalmazható találmány minden uj haladást jelentő műszaki 

jellegű megoldás, mely a gyakorlatban alkalmazható.

A Találmányi Bizottság az intézetnek felajánlott találmányok 

sorsáról háromfeleképpen dönthet:

1./ Elfogadja a találmányt szabadalmaztatásra és az 

intezet feltalálói dijszerzodést köt a feltalálóval.

2./ Eltekint a találmány szabadalmaztatásától és, a közzé

tétel elrendelése után azt visszavonja, ami elisme

ri a találmányi szintet, de a találmányt titkosan ke

zeli. Az intézet feltalálói dijszerzodést köt a fel

találóval.

3./ Hozzájárul ahhoz, hogy a találmánnyal a feltaláló 

szabadon rendelkezzék.

Amennyiben az intezet a szolgálati szabadalom megszerzé

séről lemond és jogát a feltalálónak engedi át, vagy a már 

megszerzett szabadalmat a feltalálóra ruházza át úgy ez a meg

állapodás a későbbi viták elkerülése céljából szerződésben 

rögzítendő.

Dijazási kötelezettség

A szolgálati találmany feltalálóját az intézet a 4i>/iyb9. 

sz.Koi'm.rendelet rendelkezései szerint díjazni köteles.

Találmányi dijra jogosult a  ¡aegvalósitas /ertekesites/

után:
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a/ az érvényes szabadalommal védett szolgálati találmány 

feltalálója;

b/ a szolgálati találmány feltalálója, ha talalmányának 

szabadalmi oltalma az intezet lemondása vagy illeték 

nem fizetés következtében megszűnt;

c/ a szolgálati talalmány feltalálója, ha találmányát 

az intézet intézeti érdekből közzététel előtt vissza

vonja. libben az esetben vélelmezni kell, hogy a meg

oldás a szabadalmazható találmány követélményéit ki

elégíti.

A rendelet szerint az intézet mentesül a díjazási köte

lezettség alól, ha hozzájárul ahhoz, hogy a találmánnyal a fel

találó rendelkezzék, vagy ha bizonyítja, hogy a találmány nem 

felel meg az i969.II. tv.l.§-ában megjelölt követelményeknek.

A találmányért járó dij

A találmány értékesítése esetén a feltalálónak feltalálói 

dij jár. Értékesítésnek kell tekinteni;

a/ a találmány tárgyának az intézet gazdasági tevékeny

sége körében való rendszeres előállítását, használa

tát, és forgalombahozatalát;

b/ az a/ pont szerinti hasznosítás más részere történő 

engedélyezését;

c/ a találmány, illetőleg a szaoadalom átruházását.

Az előző bekezdés b/ és c/ pontja szerinti esetben a fel

találói dij akkor is jár, ha a Hasznosítás engedelyezese, ille

tőleg az átruházás térítés nélkül történt.



Az intézet kivételes esetekben, ha a gazdasági erdeke azt 

indokolttá teszi értékesítés előtt is fizethet feltalálói dijat.

A találmányért járó dij mértéké, folyósításának ideje és 

módja tekintetében az intézet és a feltaláló szerződésben álla

podnak meg.

A szolgálati találmány feltalálókat általában 5-8 éven át 

illeti meg a díjazás a szerződesben meghatározott időponttól 

számitva, de ettől a találmányi dijszerződesben indokolt eset

ben el is lehet térni.

A találmányi dijszerződést az ügyvezető igazgatóhelyettes 

köti meg a feltalálókkal. Ha a feltaláló az MTA által kineve

zett vezető beosztása dolgozó, úgy a szerződés érvényességéhez 

az MTA jóváhagyása szükseges.

Dijmeghatározó tényezőként kell figyelembe venni:

a/ A berendezésben levő találmányok száma és azok műszaki 

es gazdasági jelentősege. Vannak olyan találmányi meg

oldások is, melyek műszaki és gazdasági jelentősége nem 

mérhető fel. Például egeszség-vagy balesetvedelem.

Ezeknel eszmei dij állapítható meg mely az üzemszerű 

bevezetés után 3 hónappal később válik esedékessé, ha 

az üzemszerű rlkalmazásba vétel után á berendezés a hoz

záfűzött reményeket már beváltotta.,

b/ A feltalálók által kifejtett tevékenyseg mértékét,a 

megoldás műszaki színvonalát, a megoldott feladat bo

nyolultságát, a megoldás önállóságát, eredetisegét, a 

létrehozott termék gyártás, értekesites es export 

szempontjából vett jelentősegét.

A szolgáltatás mértékét, amit a feltaláló nyújt,a hasznos 

eredmeny, az ellenszolgáltatást pedig a dijazás fejezi ki, 

melynek a hasznos eredménnyel arányban kell állnia.



- 4 -

Az intézetnek fizetendő /és a feltalálói dijat is magában 

foglaló/ találmányi dij mértékét a Találmányi Bizottsággal 

egyetértesben kell megállapítani.

Az intézetben a szolgálati találmány díjazásának alapja az 

S z K szerződések alapján az intézethez befolyó találmányi din.

A fenti elvek figyelembevételével általában a befolyó /kalku

lált/ találmányi dij 40-60%-a kei'ül kifizetésre. Ha a talál

mányt az intezet gazdasági tevekenysége során rendszeresen meg

valósítja, de ellenérték azután nem, vagy nem kimutathatóan 

folyik be, az összes körülmény mérlegelésével kell a dijat a 

szerződésben megállapítani.

Ha a találmány alkalmazásával készült berendezést, dokumenr- 

tációt, vagy magát a találmányt külföldön értékesítjük, ez 

dijnövelő tenyező, különösen, ha az értékesítés tőkés relá

cióban történt.

Feltalálói dijat csak az intézet és a feltaláló között meg

kötött szerződés alapján lehet kifizetni. Az intézet a beje- 

lentessel egyidőben egy előzetes szerződést majd a hasznosí

tás es a találmány közzétételének elrendelése után végleges 

szerződést köt a feltalálókkal.

A feltalálói dij elszámolása egy-egy gazdasági időszak be

fejezése után félévenként, a naptári félévet követő ¿0 napon 

belül történik.

A feltalálói dij elszámolását a Jogi és Igazgatási Osztály 

vezetője kezdeményezi, aki levélben felkéri a Pénzügyi Osztályt 

a szerződés szerinti feltaláló dij elszámolására.
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A Magyar Tudományos -Akadémia főtltkárának 3/1972« 

MTA-ff/A.K.5«/ számú

u t a s í t á s a  

a munkáltatói jogok gyakorlásáról

A Magyar Tudományos Akadémia Központi Hivatalánál /a továb

biakban! Akadémia Hivatala/ és a felügyelete alá tartozó intéz

ményeknél, a kinevezési /alkalmazási/ és egyéb munkáltatói jogok 

gyakorlását a következők szerint szabályozom.

l.§

/ ! /  Az Akadémia Hivatala és felügyelete alá tartozó, költ

ségvetési rendszerben gazdálkodó intézmények, az Akadémia Hiva

tala által támogatott tanszéki és egyéb kutatóhelyek, valamint 

a vállalatok dolgozóinak kinevezésére /alkalmazására/, továbbá 

az e^.yeo munkáltatói jogok gyakorlására az utasítás 1. és 2.szá

mú melléklete szerint meghatározott vezetők jogosultak.

/2/ Az egyes kinevezésekkel kapcsolatban a személyzeti szerv

- a vonatkozó előírásoknak megfelelően - gondoskodik az illeté

kes párt- és szakszervezeti szervek álláspontjának beszerzésé

ről, és ezt a vezetővel közli.

/3/ Az egyetemeken az akadémiai kutatói állásokat csak az 

egyetemek illetékes vezetői előzetes véleményének meghallgatá

sával lehet betölteni.

/4/ A kutatóintézetekben, kutatólaboratóriumokban, kutató- 

csoportokban, központokban, valamint a támogatott tanszéki és 

egyéb kutatóhelyeken a tudományos kutató részere tudományos ve

zetői /pl.igazgatói/ feladatok ellátására szóló megbízásra vo

natkozó jogkör az utasítás 3 . számú, mellekleteben felsorolt ve

zető állású dolgozókat illeti meg.

/5/ A munkaviszonyban töltött idő beszámítása, valamint a 

jubileumi jutalom és a bérpótlék megállapítása az utasítás 4. 

számú melleklete szerinti vezető állású dolgozók jogkörebe tar

tozik.
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/6/ Az Akadémia Hivatala és felügyelete alá tartozó költ

ségvetési rendszerben gazdálkodó intézmények, továbbá az Aka

démia Hivatala által támogatott tanszéki és egyeb kutatóhelyek, 

valamint a vállalatok dolgozóinak személyi minősitése az utasí

tás 5*számu mellékletében feltüntetett vezető állású dolgozók 

jogkörébe tartozik.

2.§

A veaető a munkáltatói jogok gyakorlását az irányítása alá 

tartozó egység vezető munkakört betöltő dolgozójára részben 

vagy egészben átruházhatja.

/ ! /  A kinevezési /alkalmazási/ és egyéb munkáltatói jogok 

gyakorlásánál az utasítás mellékleteiben közölt eljárási sza

bályok az irányadók.

/2/ A munkáltatói jogok gyakorlásával kapcsolatos döntés 

előtt az intézmény igazgatójának véleményét meg kell hallgatni. 

Azokban az esetekben, amikor a jogszabály előírja, a döntéshez 

a szakszervezet álláspontjának ismerete is szükséges. /Pl. az 

Mt.l6.§-a szerint a szakszervezet választott tisztsegviselője 

munkaviszonyának az intézmény által való megszüntetésehez a 

közvetlen felsőbb szakszervezet egyetértését kell kikérni./

/ $ /  Az Akadémia Hivatalánál a dolgozók kinevezésére /alkal

mazására/, átsorolására /előleptetesére/, áthelyezéséin, mun

kaviszonyának megszüntetésére vonatkozó intézkedéseket a Gaz

dasági Osztály, a főtitkár es a főtitkárhelyettesek hatásköré

be tartozókat a Terv- és Pénzügyi Főosztály, a tudományági fő

osztály vezetőn. hatásKörebe tartozókat pedig az illetékes tudo

mányág! főosztály készíti elő.

A kinevezési, átsorolási es a munkaviszony megszüntetésére 

vonatkozó okmányokat négy példányban kell elkészíteni. Az első 

példány a dolgozóé, a második példány a tízeuielyzeti Főosztályé, 

a harmadik példány a berszamfejtőe, míg a negyedik példány a 

munkakönyvét kezelő dolgozó.bizonylata. Amennyiben a berszam-
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fejtő és a munkakönyvét kezelő személy azonos, úgy a negyedik 

példányt irattári példányként kell megőrizni.

4.§

/ ! /  A jogszabályban biztosított rendes és tanulmányi sza

badságot - ideértve a sportolók részére járó szabadságot is 

valamint a jogszabályon alapuló fizetésnelküli szabadságot a 

közvetlen vezető engedelyezi. Ugyancsak a közvetlen felettes

nek kell bejelenteni azt, ha a dolgozó munkavégzésre irányuló 

egyéb jogviszonyt kiván létesíteni. A munkában töltött idő és 

a távoliét igazolására is a közvetlen vezető az illetékes.

/2/ Az ösztöndíjjal külföldön tartózkodók reszere, vala

mint egyeb külföldi tanulmányút esetén engedelyezhető rendkí

vüli, illetve fizetésnélküli szabadság és ezzel kapcsolatos el

járási szabályok tekintetében a 5/1971.MTA-E /A.K.4-./ számú 

utasításban foglaltak az irányadók.

5.§

Ez az utasitás közzététele napján lep hatályba; egyidejű

leg hatályát veszti

- az 1/1968./A.K.5./ MTA számú utasitás 8.§-ának /4/ bekez

dése,

- a 3/1968./A.K.9»/ MTA számú utasitás 5*§-ának /l/ bekezdese,

- a 6/1968./A.K.13./ MTA számú utasitás 25-28.pontja,

- az 5/197Í.MTA-F /A.K.7 ./ számú utasitás 28-29*pontja, 

továbbá

- a 6/1971.MTA-F /A.K.7./ számú utasitás 7 .pontjának második 
mondatában a "gazdasági igazgatóhelyettesek, illetőleg gaz

dasági vezetőR"-re vonatkozó utalás.

Budapest, 1972.február 28.

Köpeczi Béla s.k. 

mb.főtitkár



_ 4 -

1.száma melleidet a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának 

3/1972.MTA-F /A.K.5»/ száma utasításához

A kinevezési, alkalmazási jogkör szabályozása

A kinevezésre, 
alkalmazásra 

jogosult

Az állás megjelölése

Akadémia
Hivatala

Kutatóintéze
tek, támogatott 
kutatóhelyek

Központi és 
szolgáltató 
szervek,jólé
ti intézmények

Vállalatok

Főtitkár vezetők,ügyin
tézők

ügyvezető
igazgató

igazgató igazgató

Főtitkárhe
lyettesek

kutatóintéze
teknél: ügyve
zető igazgató- 
helyettes ; tudo
mány 0 s , müs zaki 
és gazdasági 
t anác s adó; g az- 
dasági igazga
tóhelyettes, 
gazdasági ve
zető I-II;tá
mogatott kuta
tóhelyeknél 
tudományos ta
nácsadó

a Könyvtár 
igazgatóhe
lyettese ; 
gazdasági 
igazgatója

A Terv-és Jrénz- 
ügyi Főosztály 
felügyeletét 
ellátó főtit
kárhelyettes

szolgáltató 
szervnél: 
igazgatóhe
lyettes,il
letve gazda
sági vezető

igazgatóhe
lyettes
/főköny
velő/

F
ő
o
s
z
t
á
l
y
v
e
z
e
t
ő
k Tudomány

ági

ügyvitelt 
ellátok és 
kisegitők 
állománycso
portjába 
tartozók

támogatott ku
tatóhelyeknél: 
az állandó fő
foglalkozású 
munkaviszonybac 
levő dolgozók a 
tudományos ta-r 
nacsadó kivéte
lével

Funkci0- 
nális

ügyvitelt el
látók es ki
segitők állo
mánycsoportjá
ba tartozók

jóléti intéz
mény vezetője 
főkönyvelője

Igazgató

A fel nem sorolt többi dolgozó,/a hat napot 
meghaladó rendkívüli es jutalomszabadság, 
három hónapot meghaladó fizetes nélküli 
badság engedelyezese az Akadémia főtitkárá
nak hatáskörebe tartozik/.



A kinevezési, alkalmazási jogkör gyakorlásával együtt jár 

az átsorolási, áthelyezesi, munkaviszony megszüntetési, jutal

mazási, ixat napot meghaladó rendkívüli és jutalomszabadság, há

rom hónapot meghaladó fizetésnélküli szabadság, második munka- 

viszony engedélyezése, fegyelmi eljárás, anyagi felelősségre vo

nás jogköre is.

A főtitkár és főtitkárhelyettesek kinevezési hatáskörébe 

tartozó dolgozók fegyelmi, anyagi felelősségre vonására vonat

kozó eljárást a Személyzeti Főosztály kezdeményezi és folytatja 

le. A Szemelyzeti Főosztály az eljárás alapján - döntés végett - 

javaslatot tesz a kinevezőnek.

A főtitkár, valamint az illetékes főtitkárhelyettes hatáskö

rébe tartozik a kutatóintézetnél az igazgatói, továbbá tudomá

nyos igazgatóhelyettesi teendők ellátásával megbízott dolgozónak 

megfelelő tudományos kutatói munkakörbe történő kinevezese és a 

felsorolt egyéb munkáltatói jogok gyakorlása is. Pl. a tudomá

nyok doktora fokozattal rendelkező tudományos főmunkatársat a 

főtitkár tudományos tanácsadóvá nevezi ki és egyidejűleg megbí

zást ad az igazgatói teendők ellátására is. /A megbízási jog

kört az utasítás ¿.sz.melléklete tartalmazza./

üljárási szabályok:

1. A főtitkár hatáskörébe tartozó ügyekben:

A felsorolt munkáltatói jogok gyakorlására vonatkozó javaslatot 

az illetékes tudományági, illetve funkcionális főosztály készí

ti el, a Szemelyzeti Főosztállyal egyezteti, ezt követően pedig 

az illetekes főtitkárhelyettes vélemenyevel ellátva a főtitkár

hoz terjeszti. Ugyanígy kell eljárni az igazgató reszére meg

állapítható jutalom eseteben is.

Az Akadémia Hivatalánál a tudományág! es funkcionális főosz

tályvezetők vonatkozásában a javaslatot - az illetekes főtitkár

helyettessel egyetertesben - a Szemelyzeti Főosztály terjeszti 

elő a főtitkárnak. A többi vezető állású, valamint az ügyintézői 

oiuiiicakört betöltő dolgozók eseteben az illetekes főosztályvezető 

javaslatát - a főosztály felügyeletét ellátó főtitkárhelyettes-
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sel egyetertesben - a Személyzeti Főosztály vélemenyezi és' ter

jeszti a főtitkárhoz.

Az emlitett szabadságok engedélyezésére az Akadémia Hiva

talánál a tudományági és funkcionális főosztályvezetők eseté

ben a főtitkárnak a Személyzeti Főosztály tesz javaslatot az 

illetékes főtitkárhelyettessel egyetértésben.

2. A főtitkárhelyettes/ek/ hatáskörébe tartozó ügyekben:

A munkáltatói jogok gyakorlására vonatkozó javaslatot az 

illetékes tudományági főosztály, a vállalati igazgatóhelyettes 

/főkönyvelő/ eseteben a Terv- és Pénzügyi Főosztály - a Sze- 

melyzeti Főosztály meghallgatásával - késziti el, és azt az 

illetékes főtitkárhelyetteshez terjeszti.

A felsorolt munkakörök közül az igazgatóhelyettesi - kivé

ve az Akadémiai Könyvtár igazgatóhelyettesét -, a gazdasági 

igazgatói, a gazdasági igazgatóhelyettesi, a gazdasági vezetői 

I-II.munkakörök tekinteteben az érintett tudományági főosz

tály javaslata alapján a Terv- és Pénzügyi Főosztály tesz elő

terjesztést az illetékes főtitkárhelyettesnek.

J. A tudományági, illetve funkcionális főosztályvezetők 

hatáskörébe tartozó ügyekben:

A tudományági, illetve funkcionális főosztályvezetők az 

ügyvitelt ellátók és kisegitők állománycsoportjába tartozó 

dolgozóknál az alkalmazási jogkört a Személyzeti Főosztály ve- 

lemenyének meghallgatásával gyakorolják.

Az Akadémia Hivatala által támogatott kutatóhelyeknél az 

állandó főfoglalkozású dolgozók kinevezésére /alkalmazására/ 

a kutatóhely vezetője /tanszekvezető/ tesz javaslatot az il

letékes tudományági főosztályvezetőnek. A javaslatot az egye

tem /muzeum, könyvtár stb./ illetekes állami és társadalmi 

szerveivel előzetesen egyeztetni kell.

A jóléti intézményeiméi a Jóléti Csoport vezetője tesz ja

vaslatot - a Szemelyzeti Főosztály előzetes velemenyének figye- 

lembevételevel - a Központi Igazgatási Titkárság vezetőjének 

az alkalmazási es egyéb munkáltatói jogok gyakorlására.

4. A Terv- és Pénzügyi Főosztály vezetőjének előzetes egyet

értését kell kikérni:

- a kutatóintezeteknel, támogatott kutatónelyeknel a gazda

sági főosztályvezetői, gazdasagi osztályvezetői,



- 7 -

- a szolgáltató szerveknél főosztályvezetői és osztályve

zetői,

- a jóléti intézményeknél a főkönyvelői, valamint

- a tudományos társaságoknál a gazdasági ügyintézői munka

körbe történő kinevezés, átsorolás - és az ezzel összefüggő e- 

gyéb munkáltatói jogok gyakorlása - esetében.

2.számú melleidet a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának 

3/1972. Ml'A-F /A.K.5«/ számú utasításához

Hat napig terjedő rendkívüli és jutalomszabadság, valamint a 

három hónapig terjedő fizetés nélküli szabadság engedélyezésé

nek szabályozása

Az á,.lás megjelölese
A munkáltatói 
jog gyakorlásá
ra jogosult

Akadémia.
Hivatala

Kutatóint ézetek; 
támogatott kút. 

helyek

Központi és 
szolgáltató 
szervek, jólé
ti intézm.

Vállalatok

Főtitkár vezetők állo
mánycsoportjá
ba tartozók

Főtitkár-
helyettesek

igazgató,ügyve- 
zető igazgató; 
tudományos i- 
gazgatóhelyet
tes; ügyvezető 
igazgatóhelyet
tes

Könyvtár igaz
gatója, igaz
gatóhelyettese

A
P
Oí
6;
t<
1?

Terv- és 
enzügyi Fő
sz tály felü- 
yeletét ellá- 
ó főtitkárhe- 
/ettes

szolgáltató 
szerv igazga
tója

igazgató; igaz
gatóhelyettes 
/főkönyvelő/

-M
>o+3
<i>

Tudomány
áéi

ügyintézők,ügy
vitelt ellátók 
és kisegitók

N 
d) 
> 
P V  
H  i 

'td 
-p
N
OJ
o

Funkcio
nális

ügyintézők,ügy
vitelt ellátók 
és kisegítők

gazdasági igaz
gatóhelyettes, 
gazdasági veze
tő I-II.

¿önyvtar gazda
sági igazgatója,
szolgáltató 
szerv igazgató
helyettese,ill. 
gazdasági veze
tője, jóléti in
tézmény Vezető
ié. főkönyvelője

J[gazgató
a fel nem so
rolt többi d d -
KOZÓ

a fel nem sorolt többi dolgozó

l'ámogatot t 
kutatóhely 
Vezetője

támogatott ícu- 
tatóhelyeknél: 
valamennyi dol
gozó
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A hat napig terjedő rendkívüli és a három hónapig terjedő fi

zetés nélküli szabadságot a dolgozónak Írásban kérnie kell. A ké

relmet a közvetlen hivatali felettes, valamint a Szemelyzeti Fő

osztály véleményezi, és azt az engedelyezésre jogosult vezetőnek 

megküldi. Pl: ügyvezető igazgatóhelyettes öt munkanapra rendkívü

li szabadság engedelyezését kéri. A kérelmet az intézet igazgatójá

nak nyújtja be, aki véleményével az illetékes tudományági főosz

tályvezetőnek megküldi. A Személyzeti Főosztály javaslatának ismere

teben a tudományági főosztályvezető döntésre az illetekes főtitkár- 

helyetteshez terjeszti.

A jutalomszabadság engedélyezésére a dolgozó közvetlen hivatali 

felettese tesz javaslatot a Személyzeti Főosztály véleményének fi

gyelembevételével az engedelyezőnek.

A felsorolt munkáltatói jogok gyakorlásánál engedélyezőnek a 

kutatóintezetek gazdasági igazgatóhelyettesi, gazdasági vezetői I-

II.,továbbá a szolgáltató szerv igazgatóhelyettesi, illetve gazdá

sági vezetői munkaköreioen a Terv- és Pénzügyi Főosztály vezetőjét, 

a jóléti intézmény vezetője, főkönyvelője esetaoen peaig a Központi 

Igazgatási Titkárság vezetőjét kell tekinteni.

Az igazgató hatáskörébe tartozó szabadságok engedélyezésének el

járási szabályait az igazgató állapitja meg.

5.számú melléklet a Magyar Tudományos Akadémia fŐtitká- 
rának 3/l9V2.MTA-jb'/A.K.5./sz.utasításához

A tudományos vezetői munkakörre vonatkozó megbizási jogkö
rök szabályozása

Eljárási szabályok:

A munkakör megjelölése
A megbízásra 

jogosult kutatóintézeteknél támogatott
kutatóhelyeknél

Főtitkár Igazgató

Főtitkárhe
lyettesek

tudományos igazgató- 
helyettes; tudomá
nyos főosztályvezető

tanszéki akadémiai 
kutatócsoport es 
munkaközösség veze
tője; tudományos 
főosztályvezető

Tudományági
főosztály-
vezetők

tudományos osztály
vezető /az illeté
kes főtitkárhelyet
tes előzetes egyet
ertesével/

Igazgató

tudományos osztályve
zető /az illetékes fő
titkárhelyettes előze
tes egyetertesével/



-  9 -

Az igazgató és tudományos igazgatóhelyettesi munkakör ellá

tására vonatkozó megbízások adásánál az 5/1971.MTA-F /A.K.7«/ 

számú utasitás 15-2J.pontjaiban foglaltak az irányadók. Azokban 

az esetekben, amikor a tudományos igazgatói és tudományos igaz

gatóhelyettesi munkakör ellátására pályázat kiírására nem kerül 

sor /pl.igazgatói megbizás lejártával további meghatározott i- 

döre ugyanazt a személyt bizzák meg/* a javaslatot az illetékes 

tudományági főosztály a Személyzeti Főosztály előzetes vélemé

nyezésével terjeszti a megbízásra jogosult vezetőhöz.

A anszéki akadémiai kutatócsoport, valamint munkaközösség 

vezetője és tudományos főosztályvezető részére megbizást az ér

dekelt tudományági főosztályvezetőnek a Személyzeti Főosztállyal 

egyeztetett javaslata alapján az illetékes főtitkárhelyettes ad.

A kutatóintezetek tekintetében a tudományos főosztályvezetői 

megbízásra az intezet igazgatója tesz előterjesztést - a felü

gyeletét ellátó tudományági főosztály utján - az illetekes fő

titkárhelyettesnek.

A tudományos osztályvezetői megbizást a kutatóintézeteknél az 

intézet igazgatója adja. A megbizást megelőzően a felügyeletet 

ellátó tudományági főosztály utján az illetékes főtitkárhelyet

tes egyetértesét ki kell kérni.

A tanszéki akadémiai kutatócsoportnál /munkaközösségnél/ a 

tudományos osztályvezetői megbizás adása az illetékes tudomány

ági főosztályvezető hatáskörébe tartozik. A megbízáshoz az il

letékes főtitkárhelyettes és a Személyzeti Főosztály előzetes 

egyetértése szükséges.

Eljárási szabályok:
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4.számú melléklet a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának 
3/1972.MTA-F /A.K.3./ számú utasításához'

A munkaviszonyban töltött idő beszámítására vonatkozó 
' jogkör szabályozása

Az állás megjelölése

A beszámításra 
jogosult

Akadémia
Hivatala

Kutatóintéze
tek, támoga
tott kutatóhe
lyek

Központi és 
szolgáltató 
szervek,jóléti 
intézmények

Vállalatok

Főtitkárhelyet
tesek

igazgató igazgató

Tudományági 
főosztályveze
tők

támogatott ku
tatóhelyeknél: 
az állandó fő
foglalkozású 
munkaviszonyban 
levő dolgozók

Terv- és Pénz
ügyi Főosztály 
vezetője

ügyvezető igaz
gató ; tudomá
nyos igazgató- 
helyettesi ügy
vezető igazgató 
helyettesjgaz- 
dasági vezető 
I-II.

a Könyv tál- gaz
dasági .igazga
tója; szolgál
tató szervnel: 

-a vezető he
lyettese jgazda- 
sági vezető; 
üdülővezető; 
bölcsődeveze tő

Igazgató a fel nem sorolt többi dolgozó

Jóléti intéz
mény vezetője

a fel nem so
rolt többi dol
gozó

Gazdasági 
Osztály veze
tője

.........  , ............ .. ,i

vezetők,ügyin
tézők ?ügyvitelt 
ellátok és ki
segítők állo
mánycsoportjá
ba tartozók

Az, aki a munkaviszonyban töltött idő beszámítására vonat

kozó jogkört gyakorolja, jogosult a jubileumi jutalom es a bér

pótlék megállapítására is.
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JSljárási szabályok:

Azokban az esetekben, amikor valamely bérpótlékra a jogszabály lehető

seget nyújt /pl.nyelvtudási pótlékra/ az erre vonatkozó javaslatot a köz

vetlen hivatali felettes terjeszti az engedelyezőhöz. Az Akadémia Hivatalá

nál a nyelvtudási pótlékot a Gazdasági Osztály vezetője a Személyzeti Fő

osztállyal egyetértésben állapitja meg. Az intézmény vezetője esetében a 

bérpótlék elbírálásához szükséges adatokat az intézmény gazdasági vezetője 

a felügyeletet ellátó tudományági főosztályvezetőhöz terjeszti, aki javas

latával ellátva - engedélyezés céljából - előterjeszti az illetékes főtit

kárhelyetteshez .

A jogszabály által kötelezően előirt esetekben /pl: korpótlék, jubileu

mi jutalom/ a juttatást a munkakönyvét kezelő szerv állapitja meg és egyi

dejűleg intézkedik a folyósításról.

5.számú melleklet a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárénak 
3/1972. iiiiA- íT / a j T .?./ szamu utasításához

A szemelyi minősítési jogkör szabályozása

A minősítésre 
jogosult

Az állás megjelölese

Akadémia
Hivatala

Kutatóintéze
tek, támoga
tott kutatóhe
lyek

Központi es 
szolgáltató 
szervek,jóléti 
intézmények

Vállalatok

Főtitkár

főosztályveze
tők; főosztály
vezetőhelyet
tesek

Főtitkárhe
lyettesek

igazgató; ügyve
zető igazgató; 
tudományos igaz- 
gatóhelyettes; 
ügyvezető igaz
gatóhelyettes

Könyvtár igaz
gatója, igaz
gatóhelyettese

A Terv- és 
Pénzügyi Főosz
tály felügyele
tét ellátó fó
ti tkárhelyet- 

_tea

igazgató
igazgató,igaz
gatóhelyettes 
/főkönyvelő/

'O
£ Tudomány
ai ági 
<!)

osztályvezetők; 
osztályvezető
helyettesek; 
csopox'tvezetők 
és ügyintézőkí> -----  -------

H
-ctj

Funkcio-
") náiis 
o
•-o

osztályvezetők;
osztályvezető-
helyettesek; 
csoportvezetők 
es ügyintézők

gazdasági igaz
gatóhelyettes, 
gazdasági ve
zető I-ÍI.

gazdasági igaz
gató, igazgató- 
helyettes,gaz- 
dasági vezető, 
jóléti intéz
mény vezetője, 
főkönyvelője

,__Igazgató
a fel nem sorolt több doigozo 

___  ____... ■ ■ ■■■■—--- ~~ j ..

fogatott- 
"^tmjónoi.v -"j

az illandó fő- j
foglalkozású
dolgozók............  ...... 1— ..— -- ------ -
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A főtitkár minősítési hatáskörébe tartozó esetekben a személyi 

minősítés tervezetet az illetékes főtitkárhelyettesek a Személy

zeti Főosztállyal egyetértésben keszitik el.

Az illetékes főtitkárhelyettes minősítési jogkörebe tartozó 

személyi minősítési javaslatot az illetékes tudományági vagy funk

cionális főosztályvezető az érintett dolgozó közvetlen vezetője 

velemenyének figyelembevetelével kesziti el és azt döntésre-) a Sze- 

melyzeti Főosztály terjeszti az illetékes főtitkárhelyetteshez.

A tudományági, illetve funkcionális főosztályvezetők minősítési 

jogköreoe tartozó esetekben a személyi minősítési javaslatot a ku

tatóintézetek vonatkozásában az intézet igazgatója az illetékes tu

dományági főosztálynak küldi meg. A minősítést a tudományági főosz

tály késziti el a közvetlen vezető javaslatának, valamint a Személy

zeti Főosztály veieményenek figyelembevételével, és minósiti a ha

táskörébe tartozó dolgozókat; illetve gazdasági igazgatóhelyettesi, 

gazdasági vezetői munkakört betöltő dolgozóknál a javaslatot a 

Terv- és Pénzügyi Főosztályhoz terjeszti.

A jóléti intézmény vezetőjének, főkönyvelőjének személyi minősí

tésére a javaslatot a Jóléti Csoport vezetője kesziti el es a. Sze

mélyzeti Főosztály véleménye alapján terjeszti a Központi Igazgatási 

Titkárság vezetőjehez.

A központi és szolgáltató szervek igazgatója a helyettesenek, va

lamint a ¿azdasági igazgatónak, illetőleg gazdasági vezetőnek sze

mélyi minósitesere vonatkozó javaslatát a Terv- és "Pénzügyi Főosz

tálynak küldi meg. A szemelyi minositést a Szemelyzeti Főosztály vé

leményének figyelembevételével a Terv- és Pénzügyi Főosztály veze

tője késziti el.

A támogatott kutatóhely vezetője a minősítést — az egyetemi /mu— 

zeumi, könyvtári stb./ társadalmi és személyzeti szerv közremüköde— 

sével — a felügyeletet ellátó tudományági főosztály, valamint a Sze

mélyzeti Főosztály véleménye alapján kesziti el.

A tudományos intézmények, az Akadémia Könyvtára, a Kutatási Ellá

tási Szolgálat, a Műszerügyi és Méréstechnikai Szolgalat vezetőinek, 

kutatóinak, valamint érdemi ügyintéző beosztású dolgozóinak, továb- 

oá a vállalatok azon vezetőinek "Szemelyi Minősítő Lap"-ját, akiknek 

kinevezése a főtitkár, illetne főtitkárhelyettes hatáskörébe tartozik* 

két példányban kell kiállítani, és a másodpéldányt az MTA Szemelyze

ti Főosztályának kell megküldeni.

A vezetők és a tudományos tanácsadók minősítését a minősítettel 

való közlés előtt meg kell küldeni a kinevezőnek, hogy a m i n ő s í t é s t  
megismerhesse.

KFKI 72-6652

Eljárási szabályok:
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Az Igazgató Tanács hírei

Az Igazgató Tanács 1972. április 26-án ülést tartott. Napi

rend előtt Gyulai József tartott előadást "Ion-implantáció 

és alkalmazása felvezető elemek előállitására" cimmel, majd 

az ion-implantációs program jelenlegi állásáról szóló beszá

molót vitatták meg.

A beszámoló vitája után az igazgató határozatot hozott, mely

ben elismerését fejezte ki az ion-implantációs programban 

résztvevő munkatársak tevékenységéért; megállapította, hogy 

eredményesen dolgoztak és a beszámolót elfogadta. Az ion-im

plantációs program továbbra is intezeti célprogramnak tekin

tendő.

Az Igazgató Tanács ezután egyéb ügyeket tárgyalt, melynek so

rán megvitatta a KFKI-ban dolgozó fiatalok munka- és életkö- 

rülmenyeinek javításával kapcsolatos intézkedési tervjavasla

tot. Az intézkedési tervjavaslat felméri az intézeti fiata

lok helyzetet és javaslatokat tesz annak további javítására,

A határozat értelmében az előterjesztést - a vitában elhang

zottak alapján - április 28-ig ki kell egészíteni.

A részletes határozatot az érdekeltek közvetlenül kapják meg.
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A Tudományos Tanácsok hírei

A Számitástechnikai Tudományos Tanács 1972.április 25-i ülésén

- a témafigyelés számológépes módszereiről 

számoltak be, majd

- NemetJa Géza a Szovjetunióban benyújtandó "Általánositott 

hipergeometrikus függvények sorbafejtése Osebisev polino- 

mok szerint" c. kandidátusi értekézésének előzetes vitá

ját

tartották meg.

Tájékoztató a Találmányi Bizottság 

üléséről

A Találmányi Bizottság 1972.április 27-i ülésén jóváhagyta

- a "Roncsolásmentes neutronaktivációs analitikai eljá- 

rá§ csoportos fémkelát extrakcióval" cimü korábban már 

elfogadott találmány leirásának módösitását,

- a "Csiga menetvágó készülék nagypontosságu csigák gyár- 

tááához" c. ujitásnak a Budapesti Nemzetközi Vásáron va

ló kiállítását.

Javaslatott tett a lyukgalvanizálás témakörbe tartozó találmá

nyok feltalálóinak dijazáaara, majd a szabadalomkutatás terén 

a Bizottság előtt álló feladatokat tárgyalta.
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Tudományos Titkárság
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Az 1007/1972»számú Korm.határozat 

a szocialista munkaversenyről

jB szám mellékletekent közöljük a Magyar Forradalmi Munkás- Pa

raszt Kormány 1007/1972./IV.12./ számú határozatát a szocalis- 

ta munkaversenyről.

A natarozat megállapítja a versenyben résztvevők körét, foglal

kozik a munkaverseny céljával, tartalmával, demokratizmusával, 

formáival, minősítésével, az elnyerhető kitüntetésekkel és ju

talmakkal, a munkaverseny propagandájával, valamint az állami- 

gaí lasági szervek és vezetők feladataival a munkaverseny irá

nyításában és szervezésében.

A határozat 1973»január 1-én lép hatályba, de rendelkezeseit 

már kihirdetése napjától kezdve alkalmazni kell a munkaverseny 

irányítására, szervezésére és feltételeire.

Közlemény a Számítástechnikai Osztály 

szemináriumáról

A Szémitástechni^ai Osztály 1972.május 9-én, 16-án es 2>-án 

14 órákor a III.épület tanácstermében szemináriumot tart

"A SIJRIUS /MPAA MPEX MPN1 SDM1 stb./ sokcsatornás 

analizatorral mert spektrumok tárolását, kezelését 

és feldolgozását végző programrendszer ismertetése"

cimmel.

iíllőadó: Kulcsán Katalin

A szemináriumon szívesen látják az érdeklődőket.
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A Magyar forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 1007/1972.

/IV.12./számú határozata 

a szocialista munkaversenyről

A munkaverseny-mozgalom a szocializmus magasabb fokon történő 

épitésenek nagy erőforrása és legszélesebb társadalmi támasza. 

Fontos rendeltetése, hogy biztosítsa a dolgozók politikai egyetér

tését és cselekvő közreműködéset a gazdaság intenziv fejlesztésé

ben, a nemzeti jövedelem gyors ütemű növelésében, a szocialista 

demokratizmus országos és munkahelyi érvényesítésében, a szocia

lista emberi viszonyok kiteljesedésében.

A munkaverseny elsősorban munkahelyi mozgalom, melynek súly

pontja a termeles; egyben, fontos politikai tényező is, a munkához, 

a társadalomhoz való szocialista viszony megnyilvánulása.

A munkaverseny az egyes dolgozók és munkakollektivák munkakö

ri -kötelezettsegét meghaladó önkéntes termelesi, fejlesztesi, gaz

dásági kezdeményezés, továbbá a népgazdasági célkitűzések teljesí

tését átlagon felüli mezetekben elősegítő vállalati fcevekenység.

A munkaverseny magában foglalja a dolgozók, kollektívák és válla

latok közötti kölcsönös segitsegnyujtást, a korszerű ismeretek gya- 

rapitasara, a szocialista munkaerkölcs és gondolkodásmód erősíté

sére irányuló tevékenységet.

A dolgozók és a kollektívák munkaversenye elválaszthatatlan 

a munkafolyamatokból, a munkavégzés minőségileg magasabb foi'mája. 

Irányítása az állami-, gazdasági szervek és vezetők, valamint a 

társadalmi szervek közös feladata. A munkaverseny szervezése és 

ösztönzésé a gazdasági irányitó munka szerves reaze, a gazdasági 

vezetők múmiakor! kötelessege.

I.

a szocialista munkaverseny-mozgalom rendszere

1. A munkaversenyben resztvevok köre

A munlcaversenyban az önkentesseg alapján reszt vehet valamennyi 

termelést, szolgáltatást folytató vállalat, intezet, intézmény 

/a továbbiakban: vállalat/ os szövetkezet, illetve e szervek vala

mennyi dolgozója.



2. A munkaverseny célja, tartalma

a/ Áltaianos es minden mun&anelyen érvényes célkitűzés a gaz

dálkodás hatékonyságának a vállalati ei'edmeny növelesenek elómuz- 

ditása az eszközök, termelőberendezések, valamint az emberi munka 

ésszerű hasznosítása utján olyan módon, hogy a munkaverseny álljon 

szoros összhangban a mindenkori gazdaságpolitikai célokkal, az e~ 

vés és középtávú népgazdasági és vállalati tervekkel, a munkahelyi 

programokkal•

b/ A tervek mennyiségi túlteljesítését ott kell munkaverseny- 

célként kitűzni, ahol a többlettermék tényleges társadalmi szük

ségletet elégít ki.

c/ A munkaverseny segítse a termelésnek és szolgáltatásoknak 

az igényekhez való rugalmas alkalmazkodását, a váx’atlan gazdasági 

nehézségek leküzdését, a kollektív szerződés és a munkaviszonyra 

vonatkozó egyéb szabályok /szövetkezeteknél az alapszabály és bel

ső szabályzatok/ előírásainak betartásával.

d/ A gazdasági hatékonyság növelésére különösen az alábbi kez-

deményezesek országos elterjesztésére es folyamatos alkalmazására 

kell törekedni:

- a tei'mékek és a munka minőségének javítására, a gyár hírnevé

nek megteremtesére, illetve megőrzésére irányuló munkamozgalmak;

- az üzem es munkaszervezés korszerűsítésére, a "dolgozz hi

bátlanul" munkarendszer meghonosítására, a dolgozók es a kollektí

vák aktív közreműködésével;

- az újítási es feltalálói tevekenység fellenditéséi-e a műszaki, 

technológiai fejlődés előmozdítása érdekében.

e/ A vállalatok versenyében az alábbi általános gazdasági cé-' 

lókat kell követni:

- a vállalatok versenye a gazdaságpolitikai celkitüzesek, a 

népgazdasági terv és a gazdasági, hatékonyság követelményeinek ki

elégítésére, az e téren korábban elert eredmenyek túlszárnyalására 

irányul jón;

- az ipari vállalatoknál a lakosság és a termelői fogyasztás 

igényeinek jobb kieleyitese, a külkereskedelmi versenykepesseg fo

kozása, a munka termelékenységének emelése, a termeles— szervezés 

korszerűsítése, a távlati fejlesztés megalapozása;
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- az építőipari vállalatoknál ezen túlmenően az epitkezések 

határidő előtti befejezése, a kivitelezés minősegének javitása;

- a kőzlekedesi, szállítási vállalatoknál es a szolgáltatások 

teriiletén az igények kulturált, jó minőségű kielegitese;

- a mezőgazdaságban a hozamok növelése, a korszerű agrotech

nika es üzemszervezés alkalmazása;

- a kereskedelmi vállalatoknál a bel- és külföldi fogyasztói, 

illetőleg felhasználói igényeknek és szerződéseknek megfelelő for

galom, áruválaszték biztosítása, az optimális készletezés és a 

kulturált kiszolgálás.

3. A munkaverseny demokratizmusa

a/ Biztosítani kell a dolgozók közreműködését a vállalati 

feladatok és munkaverseny célok kialakításában. A vállalati ter

vek, munkahelyi programok véglígasitesekor hasznosítsák a dolgozók 

és kollektívák helyes javaslatait.

b/ A célkitűzéseket úgy kell meghatározni és ismertetni, hogy 

a munkahelyeken alapot adjon a muncaverseny kezdemenyezések és 

munkamozgalmak kibontakozásához, a dolgozóknak szocialista köte

lezettségvállalásaik megtételere.

c/ A kollektívák bevonásával rendszeresen értékelni kell a 

tervfeladatok, az időszakos programok teljesítését és ebben a munka

verseny eredményeit.

4. A munkavei'seny formái

a/ A munkaverseny az egyenek kezdemenyezésére épüljön. A kol

lektív versenyfox'mákon belül is döntő az egyének képességeinek er- 

vényesülése, munkakezdemenyezeseik hasznosítása.

b/ A munkaverseny alapvető formája a szocialista brigádmozga- 

lorru Biztosítani kell, hogy a szocialista brigádok a dolgozók olyan 

vezető kollektíváivá legyenek, amelyek mozgositó es példamutató 

szerepet töltenek be a munkában, a tanulásban, a közösségi eletben.

A szocialista brigád cim elnyerésének követélményéit az elő

zőeknek megfelelően a jelenieginel magasabb szinten kell megszabni.
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c/ Az ifjúsági termelési mozgalmakat, mint a munkaverseny sa

játos formáit és módszereit kell alkalmazni és továbbfejleszteni, 

tízzel összhangban kell fejleszteni az ifjúsági szocialista brigád

mozgalmat, valamint a társadalmilag jelentős speciális ifjúsági 

táborokat is.

Á fiatal dolgozók lelkesedését, uj iránti fogékonyságát cél

szerűen hasznosító, a szakmai, tudást elmélyítő sajátos versenyfor

mák alkalmazás áx'a kell törekedni.

d/ A népgazdasági jelentőségű beruházások és a lakásépítési 

program megvalósitásáuan érintett, valamint az állampolgárok fo

gyasztási igényeinek kielégítésében érdekelt ipari, mezőgazdasá

gi, bel-és külkereskedelmi vállalatok kollektívái kössenek szocia

lista me ga. 11 ap o < i a sokat a valíalati szerződéses kötelezettségek ma— 

radéktalan teljesítésére.

5. A vállalatok és szövetkezetek tevékenységének, versenyének mi

nősítése

a/ Az értékelést és minősítést evenként, valamint népgazdasági 

szinten a középtávú tervek befejezését követően, öt évenként el 

kell végezni.

b/ A megítélésnél a tevékenység színvonalával szemben támasz

tott ágazati és népgazdasági követelményeket kell alapul venni. 

Jüiiellett méltányolni kell a kedvezőtlen adottságú és felkészültsé

gű gazdasági egységek viszonylagos fejlődését is.

c/ Az értékelés eredményeitől függően kell a vállalatokat, és 

szövetkezeteket a különböző kitüntetésekre felterjeszteni.

6. a  munkaversenyben elnyerhető kitüntetések és jutalmak

a/ A legeredmenyesebben működő vállalatokat és szövetkezeteket 

évenként, május 1.alkalmával "Kiváló Vállalat", illetve "Kiváló 

Szövetkezet" címmel és a vele'járó pénzjutalommal lehet élismerni:

- évenkent az ágazatokhoz tartozó vállalatoknak és szövetkeze

teinek 10-lÍ3>a-át lehet kitüntetni;

- a vállalatok részére a kitüntetést a felügyeletet gyakoi\ló 

miniszterek, illetve országos hatáskörű szervek vezetői és a szak- 

szervezetek elnöksegei együttesen adományozzák. Tanácsi vallala—



tok esetében a kitüntetést az ágazati miniszter, vagy az országos 

hatáskörű szex-v vezetője adományozza, előzetesen kikerve a terüle

tileg iiletekes tanácsi vb-ok és szakszervezeti szei'vek javaslatát, 

illetőleg véleményét;

- a "Kiváló Szövetkezet" kitüntetést mezőgazdasagi termelő

di zö vetkezetnek a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsa javasla

tára a mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter, ipari szövetke

zetnek az Ipari Szövetkezetek Ox'szágos Tanácsa javaslatára az il

letékes ágazati miniszter, fogyasztási, értékesítő és beszerző 

szövetkezetnek a Fogyasztási Szövetkezetek Országos Tanácsának 

javaslatára a belkereskedelmi miniszter és az iiletekes szakszer

vezet elnöksége adományozza;

- a kitüntetéssel járó pénzjutalom mérteke az átlagos állo

mányi létszám alapján, egy főre számítva 50,-Ft.

b/ A középtávú tervidőszakban kiemelkedő eredmenyt elert vál

lalatokat öt evenkent, augusztus 20.alkalmával a "Minisz tér tanács 

és a SZOT Elnöksége Vörös Zászlajával" a szövetkezeteket a "Minisz

tertanács Vöi'ös Zászlajával" és a veié járó pénzjutalommal lehet 

elismerni;

- oc evenkent 5U-60 vállalatot, 12-15 mezőgazdasági termelő

szövetkezetet, 3-4 ipari szövetkezetet és 2-3 fogyasztási, érteke- 

sitő és beszerző szövetkezetet lehet kitüntetni;

- a kitüntetést az állami vállalatok részére - az esetenként 

meghatározott ágazati keretszámok alapján - és a fogyasztási szö

vetkezetek reszére a Minisztertanács és a SZOT Elnöksége a szövet

kezetek részére a Minisztertanács adományozza;

- állami vállalatok részére a Minisztertanács és a SZOT Elnök

sége, szövetkezetek részére a Minisztertanács a kitüntetéssel e- 

gyütt az átlagos állományi létszám alapján, 1 főre szamitva 100 Ft 

pénzjutalmat és a legnagyobb eredmenyeket; felmutató vállalatok és 

szövetkezetek részére, az eredményükkel és nagyságrendjükkel arany

ban álló, a kollektíva éx'dekeit szolgáló szociális, kulturális vagy 

sportletesitmenyt is adományoz;

- a kitüntetés a vállalatokat és s z ö v e t k e z e t e k e t  öt évig, a 

következő középtávú tervidőszak végéig illeti meg.



- b -

c/ A kitüntetések elnyeresére a vállalatok pályázatot nyújt

hatnak be a felügyeletet gyakorló miniszterhez, országos hatáskö

rű szerv vezetőjéhez, tanácsi vállalatok az illetékes tanács v d 

utján, az ágazati miniszterhez, országos hatáskörű szerv vezetőjé

hez. A pályázatot meg kell küldeni az illetékes szakszervezet el

nökségéhez, tanácsi vállalatok eseteben a Szakszervezetek Megyei 

/Budapesti/ 'fanácsához is. A szövetkezetek a pályázatot a szövet

kezetek országos erdekképviseleti szervéhez nyújthatják be. A pá

lyázatok elbírálása a kitüntetések adományozására jogosult szer

vek feladata.

d/ A szocialista brigádok, munkacsoportok részere legmagasabb 

kitüntetéskent - az 196J.evi 36.számú törvényerejű rendelet ren

delkezéseinek megfelelően - Állami Dijat lehet adományozni. A Mi

nisztertanács célszex'ünek tartja, hogy a szocialista brigádok és 

munkacsoportok részéx’e a Munka Vörös Zászló Érdemrendje is ado- 

manyozasra icex-űlnessen. Megbizza a munkaügyi minisztert, hogy 

ennek érdekében 1972.május 31-ig tegyen előterjesztest a Minisz

tertanácshoz a vonatkozó jogszabályok szükséges módosítása érdeké

ben /1963.evi 35.tvr.,1009/1964./IV.10./Korm.számú határozat/. 
Emellett továbbra is ervenyben maradnak a szocialista brigádok 

elismeresere es kitüntetésére vonatkozó korábbi rendelkezések 

/1001/1970./I.7*/Korm.számú határozat/.

e/ A dolgozók legkiválóbb egyéni munkaverseny eredmenyeit a 

"Szocialista Munka Hőse” és egyéb kormánykitüntetésekkel, minisz

teri és vállalati "Kiváló Dolgozó" kitüntetéssel lehet elismerni.

A vállalati "Kiváló Dolgozó" kitüntetésben részesített dolgozók

nak legalább'felhavi átlagkéresetnek megfelelő pénzjutalom jár.

f/ Bármely kitüntetésben azokat a személyeket és szocialista 

brigádokat, munkacsoportokat lehet reszesiteni, akik kiemelkedő 

munkaeredmenyeik mellett példamutató magatartásukkal, magas fokú 

munkaerkölcsükkel, közéleti tevékenységükkel arra rászolgáltak.

g/ A vállalatoknál a személyi jövedelmek növelésére rendelke

zésre álló eszközök olyan elosztását kell biztosítani, amely ha

tásosan ösztönöz a célfeladatok megvalósitására és amely arányban 

áll a munkaversenyben kifejtett tevékenységgel. Ennek megfelelően 

kell továbbfejleszteni a jöveuelmek felosztásának módszereit a szö- 

vetütízetekoen is. Jjehetóvtj kell tenni, hogy a kollektívák az el

nyert jutalmat saját hatáskörben differenciáltán osszak fel.
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h/ Érdemtelenség eseten a kitüntetéseket vissza kell vonni, 

illetőleg a visszavonásra kell javaslatot tenni.

7. A munkaverseny-mozgalom propagandája

a/ Az országos, megyei és városi hirközlő szervek tegyék rend

szeressé és sokoldalúvá a munkaverseny-propagandát és tevőlegesen 

támogassák a határozatban foglalt elvek gyakorlati megvalósitását.

b/ jS szervek biztositsák az országos jelentőségű kezdeménye

zések, versenyeredmények megismertetéset, a kimagasló eredményt 

elért vállalatok, szövetkezetek, brigádok, munkások, műszaki és 

gazdasági szakemberek munkájának népszerüsitését.

c/ A vállalatoknál és szövetkezeteknél a demokratikus fórumo

kon, üzemi lapokban hiradókban rendszeresen értékeljék es ismer

tessék a munkaverseny eredményeit, a brigádok kezdemenyezéseit, a 

dolgozók javaslatait.

II.

Az állami-gazdasági szervek és vezetők, 

illetve a szövetkezetek érdekképviseleti szer

veinek feladatai a szocialista munkaverseny 

irányitásaban és szervezésében

1. Az állami irányitó szervek és a szövetkezetek országos érdek- 

képviseleti szerveinek feladatai

a/ A miniszterek, az országos hatáskörű szervek vezetői, va

lamint a SZÖVOSZ es az OKISZ;

- a középtávú tervfeladatokkal, valamint az éves célkitűzések

kel összhangban határozzák meg vállalataik, azövetkezteik számára 

a munkaversennyel kapcsolatos igényeiket, a kitüntetések elnyeré

sének követelményrendszerét;

- a vállalatok és szövetkezetek tevékenysegének minősítése so

rán elemezzek és értékeljék a munkaverseny gazdasági eredményeit;

- időnként számoltassak be a vállalatokat es a szövetkezeteket 

a munkaverseny tapasztalataii'ól, a dolgozók termelesi aktivitását 

elomozditó feltételek biztositásáról;
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- gondoskodjanak a jelentősebb kezdemenyezesek ágazaton belü

li elterjesztéseről;

- biztosítsák a munkaverseny pályázatok objektiv elbírálását 

és a legjobb vállalatok, szövetkezetek elismei’éset, kitüntetését;

- a miniszterek és az országos hatáskörű szervek vezetői e 

munkájukat az illetekes szakszervezetek vezető testületeivel együtt

működve végezzek.

b/ A munkaverseny-mozgalom anyagi-erkölcsi ösztönzesevel össze

függő állami feladatokat, azok tárcaközi összehangolasát a Minisz

tertanács megbízásából a munkaügyi miniszter látja el, együttmű

ködésben a SZOT ¿elnökségével és a szövetkezetek országos érdekkép

viseleti szerveivel.

2. A vállalatok igazgatóinak és a szövetkezetek vezetőinek felada

tai

a/ A vállalati tervek készítése során, azoküal össznangban ha

tározzák meg a munkaverseny helyi célkitűzéseit.

b/ Az előzetes tervek és munkaverseny célok megvitatásához és 

jóváhagyásához biztosítsák a dolgozók, kollektívák tevekeny köz

reműködésének lehetőségét. Gondoskodjanak arról, hogy a célkitű

zések értelmet, lényeget a dolgozók megismerjék és támogassák.

c/ Biztosítsák a munkakezdeményezések és munkamozgalmak kibon

takozásához a folyamatos, zavartalan munkavégzéshez szükséges tár

gyi, személyi és szervezesi feltételeket.

d/ A munkaverseny szervezését, a kezdeményezeaek hasznosítását 

tegyek a munkahelyi vezetők feladatává. Ebben biztosítsák a munka

helyi vezetők személyes erkölcsi és anyagi érdekeltségét, valamint

jogkörük célszerű bővítését.

e/ Alakítsák ki a gazdasági egysegek vezetőinek a munkaverseny- 

nyel kapcsolatos számadási kötelezettségét a vállalati, szövetke

zeti vezetés számára, valamint a dolgozók demokratikus fórumain.

f/ Gondoskodjanak a legjobb újítások, munkamegoldások, kezde

menyezesek elterjesztéseről a vállalaton, illetve szövetkezeten 

belül.

g/ tíatarozzak meg a vallalat, illetve szövetkezet feladatait 

hatásosan előmozdító, a kiemelkedő eredmenyeket megfelelően melta-



nyolc» ösztönzési és elismeresi rendszert.

h/ A munkavex'seny irányításában és szex'vezesében alakítsanak 

ki összehangolt együttműködést, célszerű munkamegosztást a szak- 

szex'vezeti és KISZ szervezetekkel, tisztségviselőkkel.

III.

Vegyes és hatálybaléptető rendelkezesek

1. A Minisztertanács felkéri a SZOT Elnökségét és a KISZ Központi 

Bizottságát, hogy a határozatban foglalt feladatok végzésében mű

ködjenek közre. Határozzák meg a szakszervezeti es KISZ aserveze- 

tek feladatait.

2. Me&bizza a minisztereket, az országos hatáskörű szervek vezetőit, 

valamint felkéri a SZÖVOSZ-t és az OKISZ-t, hogy a kormányhatáro

zat végrehajtására, ágazati sajátosságaik figyelembe vételével te

gyék meg a szükséges intezkedeseket.

3. A Minisztertanács felkéri a Termelőszövetkezetek Országos Taná

csát, hogy a jelen határozat elveinek figyelembe vételével dolgozza 

ki a mezőgazdasági termelőszövetkezetekre érvényes 1009/1968./III. 

24./.Korm.számú határozat módosítására vonatkozó javaslatot, s azt 

az érdekelt miniszterekkel és a Szakszervezetek Országos Tanácsával 

egyeztetve, jóvanagyásra terjessze be a Minisztertanács elé.

4. A "Kiváló Vallalat" és a "Kiváló Szövetkezet" cim, illetve az 

MT-SZOT Elnökség Vöröá Zászlája, valamint szövetkezetek részére 

az "MT Vörös Zászlaja" kitüntetésekkel járó jutalmat az állami 

költségvetesben a penzügyminiszter biztosítja.

5. Ez a határozat 1973.január 1.napján lép hatályba. Egyidejűleg 

a Minisztertanács és a SZOT Elnöksége 1031/1967* /X.1 2./számú 
határozata - a szocialista brigádok kitüntetéséről szóló es az 

lOOl/ly/O./I.7./Korm.számú hatarozattal m e g á l l a p í t o t t  rendelke

zesek kivételevei - , továbbá a 1011/1962./IV.25*/Korm.számú, va 

lumint az ezt módosító lüll/1964./IV.18./Korm.számú Hatóiozat 

hatályát veszti.
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B határozat rendelkezéseit már kihirdetése napjától kezdve 

alkalmazni kell a munkaverseny irányítására, szervezésére és fel

tételeire; ezek alapulvételével a "Kiváló Vállalat" és a "Kiváló 

Szövetkezet" kitüntetések adományozására első izbeh 1973.öájus 1. 

alkalmából,'az "MT-SZOT Elnökségé Vörös Zászlaja" kitüntetés, il

letve az "MT Vöfös Zászlaja" kitüntetés adományozása pedig első 

izben 1976.augusztus 20-a alkalmából történik.

Fock Jenő s.k. 

a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány

elnöke

KFKI-72-6688
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TAJEKOZTATO
A KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓ INTÉZET HIVATALOS LAPJA

/ m ta \
BUDAPEST 1972. május 10. Hivatalt Használatra 1

TARTALOM

Személyi hirek 136 oldal

V.I. Pavlov látogatása 136 $ldal

Határozat az országos távlati tudományos kuta

tási tervről 136 oldal

Pályázati felhívás doktorátusi ösztöndíjra 137 oldal

KISZ vezetőképző tábor 139 oldal

Munkaerő-változások április hónapban 139 oldal

Hivatalosan külföldre utazók 140 oldal

Külföldi vendégek 141 öldal
•

Melléklet:
A Minisztertanács 1012/1972. /IV.2U  számú hatá

rozata az 1971-19Ü5. közötti időszakra szóló or

szágos távlati tudományos kutatási tervről
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Személyi fairek

A Magyar Tudományos Akadémia elnöksége az 1972. évi akadémiai 

aranyérmet

J á n o s s y Lajosnak 

adományozta. A kitüntetést Erdey-Gruz Tibor, az MTA elnöke adta át.

V.I. Pavlov látogatása

V.I. Pavlov, a Szovjetunió magyarországi nagykövete és a nagykö

vetség munkatársai 1972. május 4-én látogatást tettek intézetünk

ben. A vendégeket Tétényi Pál, az MTA főtitkárhelyettese és Pál 

Lénárd fogadta és tájékoztatta az intézetben folyó kutatási tevé

kenységről. A delegáció ezután megtekintette a számítástechnikai 

és szilárdtestkutatással foglalkozó laboratóriumokat.

Az lol2/1972. sz. Mt. határozat 

az 1971-1985. közötti időszakra szóló 

országos távlati tudományos kutatási tervről

A tudományok hazai művelői és az érdekelt irányitó szervek mun

kája tervszerűségének fokozására szükségessé vált egy olyan hosz- 

szutávu országos kutatási terv kidolgozása, amely megjelöli az 

elérendő legfontosabb célokat, az ezek érdekében megoldandó leg

aktuálisabb kutatási és irányitási feladatokat, s e kérdések te

kintetében megfelelő előrelátást biztosit az irányitó szervek és 

a kutatóhelyek számára.

A távlati terv elkészült és a távlati tudományos kutatási terv

ről és annak végrehajtásáról szóló minisztertanacsi határozat 

teljes szövegét lapunk mellékleteként közöljük.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

fizikai, kémiai és matematikai doktorátusi ösztöndíjra

A Magyar Tudományos Akadémia Központi Fizikai Kutató Intézete

p á l y á z a t o t  

hirdet 2 éves egyetemi doktorátusi ösztöndíjra.

ösztöndíjban részesülhet olyan fizikus, vegyész, matematikus, 

aki diplomáját a közelmúltban szerezte meg, vagy 1972-ben meg

szerzi és tudományos tevékenységet kiván folytatni.

Az ösztöndíj 2 évi lehetőséget nyújt arra, hogy a diplomás fi

zikus, vegyész, matematikus az egyetemi doktori disszertáció

ját az intézet laboratóriumaiban az alábbi témakörök valamelyi

kében elkészíthesse és ledoktorálhassons

1./ Számítógépek memória-anyagainak kutatása

1.1 Mágneses huzal- és tárcsamemóriák

1.2 Mágneses buborékmemóriák

1.3 Optikai memóriák /holográfia/ fejlesztése

2./ Folyadék kristályok kutatása

3./ Amorf félvezető anyagok kutatása

4./ Operációs rendszerek kutatása /számítástechnika/

5./ Atomreaktorok sztatikai és dinamikai jellemzőinek 

vizsgálata

6./ Fémek és ötvözetek kutatása.

Az ösztöndíj induló összege havi 1.6oo.- Ft, melyhez 3o % intéze

ti pótlék járul. Ez az összeg a későbbiek folyamán a végzett mun

kától függően, a 127/1967. Mü.M. sz. rendeletben a tudományos se

gédmunkatársak részére biztosított illetménynek megfelelően emel

kedik.
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Aki az ösztöndijat elnyer:., azzal az intézet határozott időre szó

ló /2 éves/ ösztöndij-sze: ződést köt, amely a munkaviszonnyal azo

nos jogviszonyt hoz létre.

Az ösztöndíj tartama alato az ösztöndíjas más munkaviszonyt nem 

létesíthet.

A pályázathoz csatolni ke 1:

- az egyetemi diploma masolatát, vagy erről szóló igazolást,

- részletes életrajzot,

- a pályázatban meg koll jelölni, hogy a pályázó mely tudo

mányágban kiván ösztöndijat elnyerni.

A pályázat beadásának végső határideje: 1972. julius 1.

A pályázatokat a KFKI igazgatójához /Budapest XII., Konkoly Thege 

ut/ kell benyújtani.

Felvilágosítást a KFKI Személyzeti Osztálya ad.

Az ösztöndíj folyósítása 1972. szeptember 1-vel kezdődik.

A beadott pályázatok elbírálására az igazgató bizottságot nevezett 

ki.

A bizottság elnöke: Vasvári Béla igazgatóhelyettes, a fizikai tudo

mányok kandidátusa

A bizottság tagjai: Rejtő István a Személyzeti Osztály vezetője,

Kosály György tudományos főmunkatárs, a fizikai 

tudományok kandidátusa,

Krén Emil főosztályvezető-helyettes,

Fodor Miklós osztályvezető, a kémiai tudomá

nyok kandidátusa,

Varga László osztályvezető, a matematikai tudo

mányok kandidátusa,

Bakos József tudományos főmunkatárs, a fizikai 

tudományok kandidátusa.
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KISZ vezetőképző tábor

A KISZ KFKI Bizottsága május 18-24. között vezetőképző tábort ren

dez Felsőtárkányban. A táborban való részvétel - az ügyvezető igaz

gatóhelyettes engedélye szerint - hivatalos távollétnek számit.

1972. április hónapban belépett dolgozók

Magfizikai Főosztály 

Fizikai-Optikai Osztály 

Szilárdtestfizikai Főosztály 

Kémiai Főosztály

Számitástechnikai Osztály

Gazdasági Szakigazgatás

Műszaki Szakigazgatás 

Tudományos Titkárság

Szulman Márton 

Lőrik Éva 

Nagy Imre 

Pintér Endre 

Szabón Jánosné 

Rovó Gyöngyi 

Telek János 

Kun József

Wisniewski Wladislaw 

Patonai László 

Szécsy Papp Endréné

müsz. ügyint. 

gazd. ügyint. 

laboráns 

mech.műszerész 

tud.munkatárs 

tud.segédm.társ 

tud.gyakornok 

tud.ügyintéző 

rakt.sm. 

lakatos 

könyvkötő

Munkaviszonyuk az intézettel megszűnt

Magfizikai Főosztály 

Reaktor Főosztály 

Elektronikus Főosztály

Műszaki Szakigazgatás 

Igazgatási és Üzembiztonsági 

Főosztály

Szebeni Marianna 

Bagyinszky Jánosné 

Jáki Zoltánná 

Novak Gyula 

iíeznyikov Garij 

Pozsonyi Tibor

Béres György

laboráns

tud.munkatárs

szakmunkás

géplakatos

tud.munkátárs

kisegítő

őrportás



Áthelyezések április hónapban

Csarnai Imréné Tudományos Titkárságról 

Elektronikus Főosztályra

Hetzer Emilné Kémiai Főosztályról 

Fizikai-Optikai Osztályra

Krén Emilné Szilárdtestfizikai Főosztályról 

Személyzeti- és Munkaügyi Főosztályra

Makai István Műszaki Szakigazgatásról 

Gazdasági Szakigazgatásra

Pálmai Imre Reaktor Főosztályról 

Fizikai-Optikai Osztályra

Pintér Endre Kémiai Főosztályról 

Fizikai-Optikai Osztályra

Szőke József Kémiai Főosztályról 

Fizikai-Optikai Osztályra

Vasáros Lászlóné Magfizikai Főosztályról 

Szilárdtestfizikai Főosztályra

Hivatalosan külföldre utazók

Zámori Zoltánné

Megbeszélés 
meghivó fél ktsg.

Vértes Péter

NAÜ ösztöndíjas tanulmányút
folytatása
saját utiktsg.

IV. 28. 6 nap

IV. 29.

Szovjetunió 
Dubna

NSZK
Karlsruhe
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Nagy György

Munkatanulmányut folytatása 
OAB ktsg.

Balla János 
Krén Emil 
Pető GáBor

Megbeszélés 
saját + KFKI ktsg.

Sándory Mihály

Tárgyalás 
VIDEOTON ktsg.

V. 3.

V. 3. 4 nap

V. 3. 7 nap

Szovjetunió
Dubna

Csehszlovákia
Kassa

Csehszlovákia
Prága

Külföldi vendégek

J.M.D. Coey fizikus 

Anglia

K.Mikuleij mérnök 

Ausztria

J.Horster mérnök 
K. Lohs~e~mérnök

NDK

G.Anderson mérnök 

Anglia

V.I. Pavlov nagykövet 
Jez'sov tanacsos 
Popov titkár

Szovjetunió

V.M.Guszev labor.vezető
V.V.Tyitőv tud.munkatárs

Szovjetunió

D.fí.Állmán mérnök 

Anglia

V.V.TucsxevicB fizikus 

Szovjetunió

V. 2-től fogadta: Szilárdtestfizikai
4 napra Főosztály

V. 3-tól fogadta: Elektronikus Főosz-
2 napra tály

V. 3-án fogadta: Elektronikus Főosz
tály

V. 3-án fogadta: Számítástechnikai
Osztály

V. 4-én fogadta: Pál Lénárd

V. 4-től fogadta: Magfizikai Főosztály
14 napra

V. 4-től fogadta: Kémiai Főosztály
15 napra

V. 4-én fogadta: Szilárdtestfizikai
Főosztály

Szerkeszti: az Igazgatási és Üzembiztonsági Főosztály 
Felelős: az Igazgatási és Üzembiztonsági Főosztály vezetője

Kiadja: a Könyvtár- és Kiadói Osztály sokszorositó üzeme 
Felelős: Gyenes Imre

KFKI-72-6702

\





A Minisztertanács 

1012/1972./IV.27./ számú 

határozata

az 1971-1965. közötti időszakra szóló országos távlati tudo

mányos kutatási tervről

A szocialista társadalom építésében kezdettől fogva fontos helyet 

foglal el a tudományos alkotó munka.* Széles körű kibontakoztatásának 

előmozdítására a felszabadulás óta hazánk - anyagi és szellemi erőfor

rásaihoz mérten - jelentős tudományos kutatási és műszaki fejlesztési 

bázist hozott létre. E bázis az elmúlt két évtizedben alapjában véve 

egészségesen fejlődött, és alkalmassá vált arra, hogy a társadalmi-gaz

dasági fejlődés során felmerült fontos és aktuális tudományos problémá

kat eredményesen megoldja, s ezzel segítse társadalmi-gazdasági célja

ink elérését.

A szocialista társadalom teljes felépítésének időszakában az ed

diginél is nagyobb feladatok várnak a tudományra és a tudományok hazai 

művelőire. Társadalmunk jövőbeni hatékony fejlődése érdekében - a ren

delkezésünkre álló lehetőségek keretei között - minden eszközzel és 

minden módon segíteni kell országunkban a tudományos-műszaki forradalom 

kibontakozását, s az itthoni, valamint a külföldi jelentősebb tudomá- 

öyos-müszaki vívmányok hazai hasznosításának meggyorsitáBát.

A tudományok hazai művelői és az érdekelt irányitó szervek munkája 

tervszerűségének fokozására szükségessé^vélt egy olyan hosszutávu orszá

gos kutatási terv kidolgozása, amely megjelöli az elérendő legfontosabb 

célokat, az ezek érdekében megoldandó legaktuálisabb kutatási és irányí

tási feladatokat, s e kérdések tekintetében megfelelő előrelátást bizto

sit az irányitó szervek és a kutatóhelyek számára. A távlati terv - több 

éves előkészítő munka után - elkészült.

Az 1971-1985• évek időszakára szóló országos távlati tudományos 

kutatási tervről és annak végrehajtásáról a Minisztertanács a követke

zőket határozza.

* E dokumentumban a tudományos kutatás alatt a ^ ^ í ^ ^ ^ e s z t é s
tevékenység és az ezzel szorosan összefüggő mus
értendő
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I„ FEJEZET

t u d o m á n y : jo l i t m i  i r á n y e l v e k

A tudományos kutatás általános Bzerepe és feladatai

1. A Minisztertanács felEdatának tekinti annak biztosításét, 

hogy a tudományos kutatómunka - mind mélyrehatóbban megismerve és 

feltárva a természet, valamint a társadalom mozgástörvényeit és 

fejlődési tendenciáit - hatékonyan szolgálja a szocialista társada

lom teljes felépítésének érdekeit és konkrét céljait. A tudomány 

társadalmi szerepéből fakadóan, a kutatómunkának kettős szórepe van: 

egyrészt konkrét és aktuális gazdasági, valamint egyéb társadalmi 

feladatok megoldását kell előmozdítania? másrészt az előbbiekkel szer

ves egységben a tudományok belső fejlődéséből fakadó kutatási felada

tok megoldásával kell a figyelmet ráirányítania a távlati célokra, e- 

lőkészitve ezek kitűzését és megoldását ia.

2. Az 1. pontban foglaltak megvalósítására:

1) A tudományos munkát főleg a társadalmi igényeket kielégítő, 

olyan progresszív irányokban kell fejleszteni, amelyek hatékonyan 

mozdítják elő a termelőerők, illetve a termelési viszonyok fejlődését? 

és az anyagi javak termelésével kapcsolatban álló konkrét célokat szol

gáló kutatások eredményeit gyorsabban kell felhasználhatóvá tenni a 

gyakorlatban.

2) Fokozódjék a társadalomtudományok részvétele a szocialista 

társadalom fejlődése által napirendre tűzött kérdések alkotó megol

dásában? a társadalomtudományok művelői - a marxizmus - leninizmus 

pluralizálására irányuló törekvéseket elutasítva - segítsék ideológi

ánk, kommunista világnézetünk, a marxi-lenini eszmék és módszerek tér

hódítását .

3) Haladó tudományos hagyományainkat ápolva, tudományos értéke

inket őrizve és gyarapítva, a tudományos kutatások szerepe társadal

munkban növekedjék, járuljanak hozzá fejlődésünk meggyorsításához, a 

társadalmi aktivitás növekedéséhez.
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A tudomány szabadságának biztosítása

3. A tudomány helyesen értelmezett szabadsága jegyében a Miniszter- 

tanács bátorítja a tudományos vitákat, elismeri a tudomány művelőinek 

azt a jogát, hogy megfelelő fórumon szabadon képviseljék tudományos meg

győződésüket, alakítsák tudományos munkamódszereiket, de ugyanakkor 

elvárja a tudomány művelőitől a szocializmus, a társadalmi haladás i- 

ránti elkötelezettséget. A Minisztertanács támogatja a tudomány egész

séges fejlődését szolgáló különböző tudományos iskolákat, és sikraszáll 

a tudományos közélet tisztaságáért.

4. A 3* pontban foglaltak érdekében:

1) Támogatni kell a tudományos testületek és tudományos társaságok 

tevékenységét, a különböző tudományos iskolák egyidejű létezését és ilye

nek létrejöttét, a tudományos iskolák közötti egészséges versengést.

2) Tovább kell ápolni és erősíteni azt a gondolatot, hogy a tudo

mány művelőinek kötelességei vannak népével, országával szemben. A tudós

nak fel kell tudnia ismerni mindenkor a társadalom reális igényeit, le

hetőségeit, ezekkel számolnia kell a kutatási feladatok kiválasztásakor 

és a kutatási témák vállalásakor.

3) A különböző tudományos (akadémiai, minisztériumi, intézeti) 

testületeket (vezetőségeket, bizottságokat, szerkesztőbizottságokat 

stb.) meghatározott időszakonként fel kell frissíteni, s el kell ke

rülni, hogy e testületekben egyidejűleg ugyanazon személy több - különö

sen vezető - funkciót töltsön be? e tevékenységbe nagyobb számban kell 

bevonni gyakorlati szakembereket. Meg kell előzni, hogy egyes tudósok 

állami állásuk, tudománypolitikai, gazdasági és társadalmi funkciójuk 

alapján szakmai monopóliumot teremtsenek.

4) Tovább kell fejleszteni a hazai tudományos könyv- és folyóirat- 

kiadást» hogy kielégítse az indokolt hazai és külföldi publikálási igé

nyeket.

5) A tudományos dolgozók széles köre számára rendszeresen lehetősé

get kell biztosítani a tudományos közvéleményt foglalkoztató jelentős kér

dések megvitatására.

6) A tudományos testületekben és társaságokban nagyobb gondot kell 

fordítani a tehetséges fiatalok és a nők közéleti szereplésének ösztönzé

sére .
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A kutatási bázis fejlesztése

5. A felszabadulás óta eltelt időszak alatt a hazánkban létre

hozott kutatási bázis nagysága nagyjából kielégítő, és minőségi szem

pontból is általában megfelelő. Ez a bázis alkalmas arra, hogy a 

benne dolgozó szakemberek: a) nyomon kövessék a világ tudományának

a haladását, és felhasználják a legjobb külföldi vívmányokat; b) né

mely tudományágazatban világszínvonalon álló eredményeket érjenek el;

c) a szocializmus építése hazai és nemzetközi tapasztalatainak álta

lánosításával elméleti és módszertani segítséget nyújtsanak társadal

mi fejlődésünk további feladatainak kijelölésében és megvalósításában;

d) eredményesen szolgálják a tudományos gondolkodás fejlesztését, a 

műszaki kultura növelését, az oktatás és a képzés tartalmának és mód

szereinek korszerűsítését. A kutatási bázis fejlesztése során a jövő

ben törekedni kell elsősorban a meglévő bázis optimális kihasználásá

ra, a kutatások indokolt mértékű koncentrálására és a korszerű kutatá

si struktúra kialakítására.

6. Az 5. pontban foglaltak érdekében:

1) A szellemi és az anyagi erők körültekintően megállapított je

lentős hányadát a II. fejezetben szereplő kutatási feladatok megoldá

sára kell koncentrálni; s ahol lehetséges, ott létre kell hozni a 

koncentrált irányitásu kutatási vertikumokat.

2) Az eddiginél nagyobb anyagi eszközök rendelkezésre bocsátásával 

fokozni kell az egyetemeken és a főiskolákon folyó kutatások arányát és 

súlyát a hazai kutatások összességében, továbbá korszerűsíteni kell 

szervezeti kereteiket.

3) Folyamatosan figyelemmel kell kisérni a kutatóintézetek rendel

tetés szerinti céljait, valamint törekedni kell a célok megvalósítását 

leginkább szolgáló korszerű szervezeti keretek kialakításéra és elter

jesztésére .

4) Annak érdekében, hogy a kutatási, bázis szerkezete jobban meg

feleljen a társadalmi igényeknek, az alkalmazott kutatásokra és a műsza

ki fejlesztésre fordított anyagi eszközöket nagyobb arányban kell növel

ni, mint a szorosabb értelemben vett alapkutatások anyagi eszközeit, de 

egyúttal folyamatosan kell (abszolút értékben) növelni az alapkutatá

sokra fordított anyagi eszközöket.
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5) Hazai adottságaink között fontosak általában a középméretű, 

sőt némely tudományágazatban a viszonylag kis méretű intézmények is. 

Nagyméretű kutatási központok létesítése és fenntartása akkor indokolt, 

has a) valamely nagy kisérleti berendezés kihasználáséhoz szükséges,

b) a kutatómunka nagy számban igényli különböző képzettségű szakembe

rek komplex és állandó együttműködését, c) a nagyarányú kutatómunka 

eredményeinek realizáláséhoz a megfelelő termelési bázis biztosítható, 

d) a kutatómunkát nemzetközi együttműködési igények alapján szervezik 

meg.

6) Jelentőségüknek megfelelően kell fejleszteni a marxizmus-leni- 

nizmus alapján álló társadalomtudományokat, különösen azokat, amelyek 

közvetlenül támogatják a társadalmi és a politikai gyakorlatot, továb

bá azokat,.amelyek fejlődésükben elmaradtak társadalmi jelentőségük

höz képest.

7) A hazai kutatási bázis jobb kihasználása, a kutatók és az 

oktatók fejlődésének elősegítése végett bővíteni kell a kutatóinté

zetek és a felsőoktatási intézmények közötti kölcsönös kapcsolato

kat és az együttműködést.

8) A hazai kutatóhelyek egészségesebb területi megoszlásának elő

segítésére fokozottabban kell törekedni a vidéki tudományos központok 

kiépítésére és fejlesztésére.

A tudományos szakemberek képzése

7. A tudományos kutatómunka a dolgozó népesség egyre növekvő hánya

dát foglalkoztatja, s nagy képzettségű szakembereket igényel. Hazánk

ban — a kutatási bázis kiépítésével párhuzamosan - létszámában kielé

gítő, s általában jól felkészült tudományos kutatói gárda nőtt fel.

Bár az ország munkaerőforrásai a következő 15 év alatt az eddiginél 

jóval lassúbb ütemben növekszenek, megvan a lehetőség arra, hogy a tu

dományos kutatómunkához szükséges szakemberek állománya a szükségle

teknek megfelelően, az összes foglalkoztatottak számánál jóval gyorsab

ban növekedjék. A szükséges számú szakember kiképzése mellett azonban 

a fő figyelmet a.tudományos szakemberállomány szakmai struktúrájának 

tökéletesitésére, valamint a szakemberek képességének és képzettségi 

színvonalának fejlesztésére kell fordítani.
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8. A 7* pontban foglaltak érdekében:

1) A kutatási bázis ¿jelenlegi munkaerő állományának korösszetétele 

azt jelzi, hogy a 15 éves tervidőszakban viszonylag jelentős számú 
munkaerő kiválásával és pótlásival kell számolni. Emellett megfelelő 

bérarányok kialakításával és f'inntartásával, továbbá más szükséges 

intézkedésekkel gondoskodni kell arról, hogy a kútatás-termelés-oktatás- 

államapparátus közötti káderárámlás egészségesen fejlődjön, de a kuta

tóintézmények megtarthassák legértékesebb kádereiket.

2) Elő kell mozdítani azt, hogy a tudomány hazai művelőinek köre 

folyamatosan felfrissüljön az f.lkotó munkára alkalmas fiatalokkal; a 

tudományos káderek képzését már a felsőoktatásban meg kell alapozni, 

és olyan széles körűvé tenni, hogy a kutatóhelyeknek megfelelő válasz

tási lehetőség álljon rendelkezésükre.

3) Az akadémiai és minisztériumi ösztöndijak, bel- és külföldi ta

nulmányutak lehetőségeinek jobb felhasználásával fokozni kell a fiatal 

szakemberek posztgraduális képzését, elő kell segíteni számukra a szé

les körű kutatási tapasztalatszerzést és képességeik gyorsabb kifejlő

dését. Kádercserék révén mindenkor a legalkalmasabbakat kell a kutató

helyek munkájába tartósan bekapcsolni.

4) Az akadémiai és a felsőoktatási intézmények fokozott - saját 

szükségleteiket megahaladó - mértékben gondoskodjanak a kutatómunkára 

alkalmas szakemberek kiképzéséről, illetve továbbképzéséről, figyelem

be véve más kutatóintézmények káderigényeit is.

5) A kutatóintézetekben a meghatározott időre szóló vezetői és 

kutatói megbízások rendszerét a vezetési színvonal emelésének és a ku

tatói állomány minőségi javításának szolgálatába kell állítani.

6) A nagy képzettségű és a gyakorlott tudományos kutatók képessé

geinek jobb kihasználása céljából a rendelkezésre álló létszámnövelési 

lehetőségek nagyobb részét a kutató-segéderő arány javítására kell fel

használni. A kutatókénál gyorsabb ütemben kell növelni a kutatóhelyek 

technikusi, laboráns! és egyéb kisegítő állományát, tudományáganként és 

ágazatonként megfelelően differenciált mértékben. Egyidejűleg gondoskod

ni kell a segéderők rendszeres szakmai továbbképzéséről is.

7) Az aspirantura és a tudományos minősítés továbbra is a tudományos 

szakemberképzés fontos módja marad. A tudományos minősítésben következe-
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tesebben kell érvényesíteni azt a követelményt, hogy a pályázók a 

társadalmi igényekkel összhangban álló és valóságos tudományos érté

kű teljesítmények alapján kapjanak tudományos fokozatot. Az előbbiek 

mellett a tudományos szakemberek képzésében és továbbképzésében nélkü

lözhetetlen az önképzés, az ösztöndíjak és a tanulmányutak, valamint 

a tanfolyamok rendszere.

8) A kutatóintézetekre érvényes munkaköri besorolásnak mindenkor 

a kutatás korszerű igényeihez kell alkalmazkodnia, s elő kell segítenie 

a kutatómunka - eredményektől függő - árnyaltabb erkölcsi és anyagi 

megbecsülését.

A kutatások anyagi-pénzügyi ellátási rendszerének fejlesztése

9* A kutatási és fejlesztési ráfordítások növekedési üteme hazánkban 

az utóbbi évtizedben több mint kétszeresen meghaladta a nemzeti jöve

delem növekedésének ütemét. Szocialista államunk - erőforrásaihoz mér

ten - a jövőben is tervszerűen gondoskodik a tudományos kutatómunka 

normális anyagi feltételeinek biztosításáról. A tudományos kutatások

ra forditott anyagi e szközök növekedési ütemének a jövőben is általá

ban meg kell haladnia a nemzeti jövedelméét, biztosítva a kutatómunka 

megfelelő anyagi ellátását, a kutatáshoz szükséges technikai eszközök 

korszerű szintentartását, s a tudomány művelőinek fokozottabb anyagi 

megbecsülését.

10. A 9. pontban foglaltak érdekében:

1) A kutatások finanszírozásának rendjét - indokolt esetekben - a 

népgazdaság egészére érvényes finanszírozási politikától eltérő módon 

kell szabályozni.

2) A tudományos kutatási és műszaki fejlesztési tevékenység fi

nanszírozásának fő forrása a jövőben is az állami költségvetés és a 

műszaki fejlesztési alap lesz. Emellett - a szükségletekhez képest - 

ösztönözni kell a vállalatokat, hogy a műszaki fejlesztési alapon túl

menően is finanszírozzák a műszaki fejlesztést. Amint erre a szükséges 

feltételek megteremtődnek, a mezőgazdaságban is létre kell hozni a mű 

szaki fejlesztés céljait szolgáló pénzügyi alapot.

3) A kutatások finanszírozását oly módon kell továbbfejleszteni,
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hogy minél inkább megvalósuljon a tematikai és a pénzügyi tervezés 

összhangja, s az országos és tárcaszintű kutatási feladatok, vala

mint a kutatóhelyek számára legalább ötéves finanszírozási előrelá

tás biztosíttassák.

4) A 15 éves tervidőszakban minden tudományág területén a rá

fordítások növekvő hányadát kell a kutatási eszközállomány korszerű

sítésére és bővítésére fordítani. A kutatóhelyeket gazdaságilag is 

ösztönözni kell arra, hogy saját anyagi, alapjaikból minél többet for

dítsanak a kutatómunka technikai felszereltségének indokolt mértékű 

javítására.

5) A kutatóhelyeket irányitó szervek a kubatások finanszírozá

sának rendszerét saját felügyeleti területükön differenciáltan fej

lesszék tovább, figyelemmel a kutatási típusok és a tudományágak el

térő sajátosságaira és igényeire. A jövőben kombinált módon alkalmaz

zák a finanszirozás fő formáiként: a) meghatározctt fontos feladatok 

feladatonként való finanszirozását; b) az intézmények közötti szerző

déses megbízások keretében történő finanszírozást; c) a kutatóhelyek 

rendeltetésszerű kutatási tevékenységének költségvetési támogatását;

d) saját kezdeményezésű kutatásokhoz állami támogatást és ösztönzést.

Az érdekelt irányító szervek törekedjenek a kutatómunka tudományos és 

gazdasági hatékonyságának megítélésére és mérésére szolgáló módszerek 

kidolgozására és alkalmazására.

6) A kutatóhelyek vezetői gondoskodjanak a rendelkezésükre bocsá

tott anyagi és műszaki eszközök ésszerű és rendeltetésszerű felhasz

nálásáról, s az általuk produkált tudományos-műszaki eredmények nép- 

gazdasági és egyéb irányú hasznosításának meggyorsításáról. Egyidejű

leg a termelő-vállalatok fokozzák készségűket az általuk hasznosan al

kalmazható tudományos-műszaki eredmények átvételére és realizálására.

A népgazdasági beruházásoknál előnyt kell biztosítani a társadalmi

gazdasági fejlődésünk szempontjából különösen fontos tudományos-műszaki 

eredmények gyakorlati realizálását célzó, vagy azokkal szorosan össze

függő beruházások számára.

A nemzetközi tudományos kapcsolatok fejlesztése

11. A tudományos fejlődés korunkban mind nagyobb mértékben függ 

a nemzetközi kapcsolatok alakulásától. Országunk - viszonylag k s mé

reteiből, valamint korlátozott anyagi és szellemi erőforrásaiból kö

vetkezően - különösen érdekelve van a nemzetközi tudományos kapcsolatok
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ápolásában, mert összes tudományos igényünket saját erőnkből sem ina, 

sem a jövőben nem elégíthetjük ki. Ezért az ország érdekeivel, ezt 

szolgáló külpolitikánkkal is összhangban kell fejleszteni nemzetközi 

tudományos kapcsolatainkat, különösen peaig a nemzetközi tudományos 

munkamegosztásban való részvételünket.

12. A 11. pontban foglaltak érdekében:

1) Elsősorban a szocialista országokkal, első helyen a Szovjetunió

val kivánatos fejleszteni tudományos kapcsolatainkat. E téren az együtt

működésnek főleg olyan elemeit kell erősíteni, amelyek a szocialista 

gazdasági és tudományos integráció irányában hatnak.

2) A KGST keretében folyó tudományos-műszaki együttműködés terén 

folytatni kell erőfeszitéseinket az együttműködés uj, korszerűbb for

máinak kialakítására és alkalmazására, és tovább kell szélesíteni a 

szellemi termékek érték szerinti elszámoláson alapuló kölcsönös cseré

jét azokkal a KGST tagországokkal, amelyek ezzel egyetértenék .

3) Törekedni kell arra, hogy a szocialista országokkal való 

tudományos-műszaki együttműködés egyre inkább a kutatóhelyek között 

létesülő közvetlen kapcsolatok alapján bővüljön.

4) A nem szocialista országokkal is fejlesztenünk kell a kölcsönö

sen előnyös - főként a gazdasági kooperációt előkészítő - tudományos 

kapcsolatokatj egyezményszerü rendezésre kell törekedni ott, ahol er

re lehetőség nyílik. Előnyben kell részesíteni az európai tudományos 

kapcsolatok ápolását, megfelelő arányban biztosítva a tengerentúli 

tudományos kapcsolatok létesítésének és fejlesztésének lehetőségeit

is.

5) A fejlődő országok relációjában törekednünk kell a társadalmi 

rendszerünk lényegéből fakadó szocialista segitségnyujtásra, s a jövő

beli együttműködést megalapozó tudományos kapcsolatok kiépítésére.

6) A nemzetközi tudományos szervezetek munkájában hatékonyabbá 

kell tenni részvételünket, s törekednünk kell arra, hogy e szerveze

tekben tudományos súlyúnknak megfelelően szerepeljünk, s eredménye

sen hasznosítsuk az ezzel járó lehetőségeket.

7) A korábbi évek autarkikus maradványainak megszüntetése érdeké-
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ben aktívabb szellemi export-import politikát kell folytatnunk, a 

fejlesztési feladataink megoldásához a saját kutatás és fejlesztés 

helyett külföldi tudományos-műszaki eredmények beszerzésére kell tö

rekedni olyan esetekben, amikor ez gazdaságilag számunkra előnyösebb, 

s nem sérti egyéb érdekeinket. Egyidejűleg gondoskodni kell szellemi 

exportunk fejlődésének meggyorsításáról is. Az ország érdekeit szol

gáló nemzetközi együttműködést anyagilag és erkölcsileg meg kell be

csülni .

8) A jövőben is elő kell segíteni kutatóink széleskörű, szemé

lyes külföldi kapcsolatainak ápolását, tanulmányútjaikat,.s a nemzet

közi tudományos szervezetek munkájában való részvételüket. Az érdekelt 

irányitó szervek gondoskodjanak a nemzetközi tudományos kapcsolatok 

szélesítéséhez szükséges feltételek mindenkori biztosításáról, bele

értve a kutatók idegennyelv-ismeretének bővítését is.

A kutatásirányitás rendszerének fejlesztése

13. A tudományos kutatások irányításában a minisztériumok és e- 

gyéb országos hatáskörű szervek többsége közvetlenül is érdekelve van. 

Az állami kutatásirányitás összefüggő rendszere az elmúlt évek során 

lényegében kialakult, s megvannak a hatékony működés feltételei. A 

Minisztertanács az állami kutatásirányitás olyan mechanizmusának ki

alakítására és megszilárdítására törekszik, amely optimálisan segiti

a tudományok művelését és fejlődését, valamint a kutatómunka eredmé

nyeinek társadalmi méretű hasznosítását.

14. A 13. pontban foglaltak megvalósítására:

1) A Magyar Tudományos Akadémia és az Országos Műszaki Fejlesztési 

Bizottság erősitse a tagjaik, valamint szerveik utján gyakorolt eszmei 

és módszertani ráhatást a tudományos kutatás és a műszaki fejlesztés 

meggyorsitására; serkentsék javaslatokkal és ajánlásokkal az állami 

kutatásirányitás szinvonalának emelését.

2) Az állami kutatásirányításban fokozatosan erősíteni kell a mi

nisztériumok és az egyéb országos hatáskörű szervek felelősségét a fel

ügyeletük alatt folyó kutatások hatékony megszervezéséért; s gondoskod

ni kell arról, hogy egyidejűleg eredményesen kibontakozzék a tudomány

ágak szerinti országos koordinációt ellátó főhatóságok tevékenysége i3.

/
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3) A kutatásban-fejlesztésben érdekelt intézmények egymás közötti 

kapcsolataiban főként két kapcsolattípust kell erősitenit a) a kutatási- 

fejlesztési eredményeket kidolgozó és felhasználó intézmények közötti 

közvetlen kapcsolatokat, és b) a komplex, valamint a multidiszcipliná

ris kutatási területek ápolásához szükséges intézményi kapcsolatokat.

4) A demokratikus centralizmus társadalmi gyakorlaténak megfelelő

en az állami kutatásirányításban érdekelt szervek egymást erősítő módon 

alkalmazzák: a) az eszmei-ideológiai ráhatást» b) a különböző tipusu éB 

szintű kutatási terveket, c) a közvetlen és közvetett gazdasági szabályo

zást, d) a szervezetek és a szervezeti kapcsolatok korszerűsítését. A 

kutatásirányitésban mindenkor Jussanak kellő mértékben kifejezésre az 

egyéni, kutatóhelyi és egyéb partikuláris érdekeket az országos érdekek

kel összhangoló törekvések és ösztönzések.

5) Az állami kutatásirányitésban érdekelt szervek - a kutatási fel

adat k jellegétől függően - gondoskodjanak tervezési módszereik tovább

fejlesztéséről, a felügyeletük alatt működő kutatóhelyek belső szerveze

ti rendjének szükség szerinti továbbfejlesztéséről, s a hatékony kuta

tás-szervezési módszerek kidolgozásáról és széles körű elterjesztéséről.

A tudománypolitikai irányelvek realizálása

15. A tudománypolitikai irányelvek megvalósulásának figyelemmel ki

sérése, ellenőrzése és a tapasztalatok.továbbítás a a Minisztertanácshoz 

a Tudománypolitikai Bizottság feladata.

16* A Magyar Tudományos Akadémia elnöke a határozat 1« fejezetében 

foglalt tudománypolitikai irányelvek számottevő módosításának igénye és 

szükségessége esetén gondoskodjék az erre irányuló javaslat elkészítésé

ről, kidolgozásáról és előterjesztéséről.

17. A tudománypolitikai irányelvek gyakorlati érvényesítéséről az 

állami kutatásirányitésban érdekelt irányitó és funkcionális szervek sa

ját hatáskörükben gondoskodjanak. Ez irányú tevékenységükről közvetle

nül a Tudománypolitikai Bizottságnak számolnak be.

18. A Minisztertanács azzal a felhívással fordul a tudomány minden 

hazai művelőjéhez, hogy tudásuk és képességeik legjavát nyújtva, segit 

sék a kitűzött tudománypolitikai irányelvek valóra válását, s e^zel a 

hazai tudományos élet további felvirágzását.
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II, FEJEZET

ORSZÁGOS SZINTŰ KUTATÁSI FŐIRÁNYOK ÉS CÉLFROGRA.MOK

Az országos azlntü kutatási feladatok .jellege

19* A  ¡15 éves tervidőszakban hazánkban nagyszámú kutatási feladat 

vár megoldásra. E feladatok kitűzése során differenciáltan kell eljár

ni. A kutatási feladatok nagyobb hányadát a kutatási eredményeik felhasz

nálói és kidolgozói közötti közvetlen kapcsolatok keretében célszerű 

meghatározni, mert ezáltal hathatnak leginkább a konkrét igények a ku

tatási tematika kialakítására. Több vonatkozásban viszont szükség van 

minisztérium és egyéb országos hatáskörű szerv szintjén kijelölendő ku

tatási feladatok megfogalmazására is, amennyiben ezek egy-egy népgazda

sági ág, ágazat, vagy tudományág, tudományágazat komplex fejlesztését 

szolgálják. Végül, nélkülözhetetlen kevés számú olyan kutatási feladat 

kitűzése, amelyek társadalmunk fejlődésének legaktuálisabb, nagyhord

erejű gazdasági, társadalmi, politikai, kulturális, egészségügyi, tudo

mányos céljait szolgálják. A Minisztertanács tudatosan jelöl ki kevés 

számú országos szintű kutatási feladatot, s az ezekre leköthető szelle

mi és anyagi kutatási-fejlesztési kapacitást az országosnak 1/4-1/J ré

szében határozza meg.

20. Az országos szintű kutatási feladatok részben országos kutatá

si főirányok, amelyek közvetlenül nem gazdasági, hanem más - társadalmi, 

politikai, kulturális, egészségügyi, tudományos - célok elérését szol

gálják; b részben országos kutatási célprogramok, amelyek közvetlenül

az anyagi termelés céljait szolgálják. Ez a tartalmi különbség egymás

tól eltérő tervezési és irányítási módszereket indokol,

21. Az országos szintű kutatási feladatok a hazai kutatások és a 

tudományos élet fejlődésének fő tendenciáit hivatottak meghatározni, 

részletes kidolgozásuk és a végrehajtás megszervezése.a kijelölt mi

nisztérium és egyéb országos hatáskörű szerv feladata.

22. Az országos szintű kutatási feladatok megoldásának részletes 

tervezése és irányítása az állami kutatásirányitás kialakult és hatályos 

rendjének megfelelően történjék.
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OrszágoB szintű kutatási főirányok

23. Az országos szintre kiemelt kitatási főirányok megnevezését, 

tárgyát, illetve célját és felelősét a Minisztertanács az alábbiak 

szerint határozza megt

1. "Szilárdtestek kutatása"

Tárgyat A szilárdtestek elektronszerkezetének, fázisátalakulásai

nak, valamint idegen atomok hatásának vizsgálata; különleges tulajdon- 

ságu anyagok kutatása; a szilárdtesttechnológia uj módszereinek meg

alapozása; a korszerű szilárdtestkutatáshoz szükséges kísérleti és mé

réstechnika fejlesztése. A kutatás eredményei mind a termelőeszközök, 

mind a fogyasztási cikkek gyártásában nagyon fontosak.

Felelősei a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára,

2. "Az életfolyamatok szabályozásának mechanizmusa"

Tárgyat A magasabbrendüen szervezett élőanyagban, a sejtek és a 

szervezetek szintjén a szabályozás mechanizmusának kutatása. A moleku

láris szinten elért eredmények alapján tovább haladva, elsősorban a 

sejtosztódás és az egyedi fejlődés, valamint az idegrendszeri tevékeny

ség mechanizmusának felderítése. A bioregulációval összefüggj kutatások

nak az orvostudományban, a növénynemesités és az állattenyésztés módsze

reinek tökéletesítésében van jelentőségük.

Felelőset a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára.

3. "A közigazgatás fejlesztésének komplex tudományos vizsgálata"

Tárgyat Az állam szervei által közhatalmi jogosítványaik alapján vég

zett igazgatási tevékenységnek, azaz a közigazgatás fejlesztésének komp

lex tudományos megalapozása, különös tekintettel a napjainkban lezajló 

tudományos-technikai forradalomra és ennek az igazgatás egész struktú

ráját átalakitó hatására. E körben vizsgálatra kerülnek a közigazgatás 

társadalmi-politikai összefüggései (a közigazgatás mint társadalmi 

jelenség, a közigazgatás mint állami tevékenység, az urbanizáció hatá

sa a közigazgatásra, a közigazgatás alakulása a szocializmus feltételei 

között); a közigazgatás különböző szintű szervezetrendszerei, azaz a 

központi Irányító szervek, a helyi (városi, községi) és területi (járá

si, megyei) igazgatással kapcsolatos problémák és a regionális igazga

tás fejlesztésének lehetőségei; a közigazgatás személyi állománya, 

ideértve a képzést és a továbbképzést is; a közigazgatás működésének



14 -

alapkérdései, pl. a közigazgatás információs rendszere, a közigazga

tási döntések (a közigazgatás tevékenységének jogi és nem jogi elemei), 

a közigazgatási tevékenység mérésének és hatékonyságának problematikája, 

a közigazgatás gépesítésének és automatizálásának lehetőségei.

Felelőse: a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára.

4. "A szocialista vállalat"

Tárgya: A vállalatok (szövetkezetek) a szocialista népgazdaság alap

egységei, az ország emberi és anyagi termelőerői jelentős mértékben ben

nük öszpontosulnak. A kutatások a vállalati hatáskörben folyó termelés

sel, a forgalommal kapcsolatos problémákra irányulnak, beleértve a vál

lalati irányítás, vezetés és szervezés hatékonyságát is, hogy következ

tetéseket tudjunk levonni az intenzív fejlődésre való áttérés, gazdasá

gunk modernizálása, világpiaci versenyképességének, integrációs kész

ségének, s általában a dinamikus egyensúlyban történő hatékony növeke

dést célzó gazdaságpolitikánk tekintetében.

Felelőse: a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára.

5. "Biológiailag aktiv vegyületek kutatása"

Tárgya: Olyan alapkutatások, amelyek az emberi, állati és növényi 

szervezet normális vagy kóros életfunkcióinak megismerésére és befolyá

solására irányulnak. Ennek megfelelően a kutatási főirány az ember

gyógyászatban, az állatgyógyászatban és az állattenyésztés területén, 

továbbá a növénytermesztésben felhasználható vegyületek körét öleli fel.

Felelőse: a nehézipari miniszter.

Országos szintű kutatási célprogramok

24. Az országos szintre kiemelt kutatási célprogramok megnevezését, 

célját és felelősét a Minisztertanács az alábbiak szerint határozza meg:

1. "Az alumíniumipar központi fejlesztési programjának kutatási, célprog

ramja"

A kutatási program célja a Kormány 3098/1970. szamu határozatával 

jóváhagyott központi fejlesztési program végrehajtásához szükséges mű

szaki, tudományos információk megszerzése. A központi fejlesztési prog

ram elsősorban a bauxitbányászat, a timföldgyártás, a félkész- és kész*- 

árugyártás fejlesztését tűzte ki célul. Az alumíniumkohászat mérsékelt
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fejlesztési előirányzata a nemzetközi egyezményekből adódik. Az egyes 

ágazatokon belül a kutatás főbb céljai}

a bauxitbányászat gépi berendezéseinek továbbfejlesztése, a fejté

sek komplex gépesítése, bányaszállitás, bányavédelem és a bauxitok komp

lex ipari értékelése;

- a timföldgyártás technológiai, műveleti, apparativ továbbfej

lesztése, korszerű automatizálási és szabályozási rendszerek kidolgo

zása;

- az alumíniumkohászat! berendezések további intenzívvé tétele;

- a félgyártmánykészltés technológiájának fejlesztése, a termékek 

minőségének javítása, választékának bővítése;

- az aluminiumkészáru-gyártás területén pedig az aluminium gazda

ságom felhasználása a villamosipar, a járműgyártás* az élelmiszeripar, 

az építőipar és a mezőgazdaság területén.

Felelőse: az Alumíniumipari Kormánybizottság elnöke.

2. "Petrolkémiai központi fejlesztési program kutatási célprogramja"

A petrolkémiai központi fejlesztési program megvalósításához szük

séges legfontosabb technológiai igényeket üzemvásárlással egybekötött 

licenc, "know-how"-vásárlások elégítik ki. A hazai kutató és fejlesztő 

munkának ezért alapvetően.

- a vásárolt technológiák intenzívvé tételére,

- a terméknemesitésre és választékbővítésre,

- a nehézvegyipari jellegű, eszközigényes alaptechnológiákkal kapott 

végtermékek, közbenső termékek, melléktermékek továbbdolgozását, illetve 

feldolgozását jelentő kis- és középvolumenü gyártástechnológiák kidol

gozására,

- a kapott termékek és melléktermékek gazdaságos felhasználására, 

a hozzá szükséges segédanyagok előállítására kell irányulnia.

Felelősei a nehézipari miniszter.

3. "A számítástechnikai központi fejlesztési program kutatási célprog

ramja"

A számítástechnikai központi fejlesztési program alapkoncepciójából
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kiindulva, a kutatási-fejlesztési tevékenység fő területei:

- a számitástechnikai kultura elterjesztése, ehhez a kiinduló bázis 

megteremtése,

- a hazai gyártás megindítása és a további fejlesztés megalapozása,

~ a távadatfeldolgozás, "on-1iné"-alkalmazások bevezetése és el
terjesztése, számitógéphálózatok létesitésének megalapozása és előkészí

tése, valamint annak széles körű elterjesztése,

- kiterjedt számitógépes hálózatok kialakitása,

- közüzemi jellegű számitástechnikai szolgáltatás széles körű meg

valósítása.

A számitástechnikai központi kutatási célprogram szorosan kapcso

lódik a számítástechnika hazai alkalmazásának elterjesztéséhez, az Egy

séges Számitógép Rendszer általános megvalósításához és továbbfejlesz

téséhez, hazai számítógépgyártás fejlesztéséhez és egyéb, a nemzetközi 

együttműködésben vállalt kötelezettségekhez. A célprogram további jelen

tősége az, hogy egy olyan uj, modern kutatási irányzatot is elterjeszt, 

amely a kutatási-fejlesztési tevékenység színvonalának emelését más 

területeken is nagymértékben elősegíti.

Felelőse: a Számitástechnikai Tárcaközi Bizottság elnöke.

4. "A komplex könnyűszerkezetes építési mód központi fejlesztési 

program kutatási célprogramja"

A program célja a könnyűszerkezetes épitésmód hazai elterjesztésé

nek elősegítése. A program túlnyomórészt acélra, alumíniumra, műanyagra, 

faanyagokra alapozott magas fokú üzemi elöregyártással alátámasztott 

egyszerű szállítást és helyszíni szerelést lehetővé tevő komplex könnyű

szerkezetes építést irányoz elő. Felöleli a szabályozás, a tervezés, a 

gyártás, a tárolás, a szállítás és a szerelés műszaki-gazdasági, kuta

tási problémáit, az építészet, $z épület- és tartószerkezet, valamint 

az épületgépészet szakterületét. A kutató-fejlesztŐ munkák főbb terüle

tei:

- uj, vagy újszerű formában alkalmazott anyagok műszaki jellemzői

nek megállapítása,

- uj tipusu szerkezetekkel szemben támasztandó követelmények meg

határozása és a vizsgálati módszerek kidolgozása,

- az uj épitésmóddal kapcsolatban szükséges építőipari szabályzatok, 

előírások kidolgozása,
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- a legmegfelelőbb épületgépészeti berendezések kiválasztása,

- uj szerkezetek gyártástechnológiájának kidolgozása,

- a könnyűszerkezetes rendszer müs:;aki tervezési és kivitelezési 

gépesitési lehetőségeinek kutatása,

- a könnyűszerkezetes építés népgazdasági hatékonyságának és ki

hatásainak vizsgálata.

Felelőse: az építésügyi és városfejlesztési miniszter.

5. "Az emberi makro- és mikrokörnyezet legkedvezőbb kialakítása"

A program célja az iparosítás és a termelés fokozódó növekedése, 

valamint az urbanizálódás következtében keletkezett, az emberi szerve

zetre káros hatások feltárása, vizsgálata és ennek alapján a szükséges 

intézkedések megalapozása. Az iparosítás növekedése és a népesség 

koncentrálódása következtében olyan káros hatások (ártalmak) jönnek 

létre, amelyek károsítják a levegőt, a vizeket, a talajt, lényegében 

az ember természeti környezetét és ezáltal akadályoznák az ember ter

mészetes élettevékenységét, gátolják a termelőmunkát. Ezért szükséges 

a káros hatások csökkentésére vonatkozó intézkedések kidolgozása, a 

műszaki követelmények meghatározása, az épületek, települések komplex 

tervezéséhez számitási eljárások kidolgozása, épités- és település - 

politikai irányelvek kialakítása, szociológiai, egészségügyi, műszaki- 

gazdasági értékelő módszerek megalkotása.

Felelőse: az építésügyi és városfejlesztési miniszter.

6. "A gépgyártástechnológia kutatása-fejlesztése"

A program célja azoknak az uj ismereteknek megszerzése, amelyek az 

előirányzott gépipari fejlődéséhez szükséges korszerű gyártástechnológi

át megalapozzák. Ezen belül:

- az előalakitásban a jelenleginél pontosabb, kisebb ráhagyásu és 

méretállandó előgyártmányok hulladékmentes és sorjaszegény előállítása, 

az alkatrészgyártás gazdaságos automatizálása feltételének megteremté

se és a megmunkálás munkaigényének csökkentése céljából,

- az alkatrészgyártásban az egyedi és kissorozatgyártás gazdaságos 

automatizálása, továbbá az alkatrészek minőségét javitó, tartósságát 

növelő eljárások kifejlesztése,
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- a forgácsoló és alakitó szerszámok anyagainak, valamint 

gyártástechnológiájuknak fejlesztése,'továbbá az uj technika igényei

nek megfelelő szerszámkonstrukciók és szerazámozási rendszerek kiala

kítása,

- a hegesztéstechnológiában a hegesztett szerkezetek korszerű 

méretezésének és gyártásának továbbfejlesztése, nagy termelékenységű 

hegesztőanyagok és eljárások kialakítása, a technológiai paraméterek 

folyamat közben való optimalizálása és a hegesztés komplex gyártási 

sorokba való illesztése,

- a szereléstechnológiában a szerelés gépesítése és automatizálása 

feltételének megteremtése,

- a gyártási folyamatok komplex rendszertechnikája, amely a gyár

tás műszaki előkészítésétől a késztermék raktározásáig tartó gyártási 

szakaszokat integrált anyag- és adatfeldolgozó rendszerbe foglalja e- 

lektronikus számítógépek alkalmazásával.

Felelőse: a kohó- és gépipari miniszter.

7. "Elektronikai alkatrészek kutatása-fejlesztése"

A program célja a hazai számítástechnikai ipar, a hiradástechnika, 

a műszeripar és az automatika korszerű alkatrészellátásának biztosítása, 

felhasználva a szilárdtest kutatások legújabb eredményeit. Ezen belül:

- félvezető alapú integrált áramkörök kutatása-fejle sztése,

- szigetelő alapú integrált áramkörök kutatása-fejlesztése,

- optielektronikai eszközök kutatása,

- korszerű memóriaegységek kutatása,

- RC-alkatrész kutatása-fejlesztése,

- elektronikai alkatrészek kutatása- fejlesztése,

- elektroakusztikai és piezoelektromos alkatrészek kutatás a-fej- 

lesztése.

Felelőse: a kohó- és gépipari miniszter.

8. "HirkÖzlő rendszerek és berendezések kutatása-fejlesztése"

A program célja az ország hírhálózatának korszerűsítéséhez, vala-
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mint az ipar export céljainak a megvalósításéhoz szükséges vezetékes 

és vezetéknélküli hírközlő berendezések továbbfejlesztése, elsősorban 

a harmadik generációs hírközlő berendezések kutatásával és fejlesztésé

vel. Ezen belüls

- kapcsolástechnikában a crossbar távbeszélő központ-családok fej

lesztésének, illetve honosításának befejezése, kis és közepes, valamint 

nagy kapacitású félelektronikus központ-családok kialakítása az elektro

nikus központok fejlesztésének kutatási előkészítése,

- vezetékes átviteltechnikában a légvezetékes és szimmetrikus ká

beles berendezés-családok továbbfejlesztése, a kis koaxiális kábeles 

berendezés-család fejlesztésének és honosításánál: befejezése, az idő

osztásos PCM-berendezés-család első típusainak kifejlesztése,

- mikrohullámu technikában egységes berendezés-családok kialakí

tása, továbbá a teljes félvezetősités megvalósítása, integrált áram

köre1' alkalmazása,

- TJRH-technikában a mozgó előfizetők és a gépi kapcsolású postai 

távbeszélőhálózat automatikus csatlakoztatását biztositó un. mozgó- 

szolgálatú URH-rendszer kidolgozása,

- távbeszélő készülékek területén a mai készülékek paramétereinek 

javítása és.a félelektronikus és elektronikus központok készülékeinek 

kialakítása.

Felelősei a kohó- és gépipari miniszter.

9. "Talajtermékenység fokozása alapvetően uj irányok kidolgozásával"

A program célja a tálajtermékenység megóvása, illetve növelése 

céljából a talajvédelem, a talaj javitás, a talajerő visszapótlás, vala

mint a talajmüvelcs eszközeinek, eljárásainak, rendszereinek korszerű

sítése. Uj, hatékonyabb anyagok felkutatása és a termelésbe való vonása, 

komplex rendszerek kidolgozása. Az uj eljárások agrokémiai és műszaki 

technikai rendszereinek kialakítása. A kapcsolódó ipari bázis megala

pozott fejlesztéséhez szükséges információk, adatok, illetve paraméte

rek biztosítása. Ezen belüli

- a talaj javítási és talajmüvelési eljárások, módszerek, rendsze

rek és a gépesítés továbbfejlesztése,

- a főbb talajtípusokra és növénykulturákra vonatkozóan a műtrá

gyák gazdaságos dózisainak és legmegfelelőbb arányainak megállapítása,
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- uj talajjavító anyagok alkalmazási lehetőségeinek és módjainak 

megállapitása.

Felelőse: a mezőgazdasági éj élelmezésügyi miniszter.

10. "A hústermelés fejlesztése"

A program célja a hústermelés fejlesztésére olyan tudományos 

iparszerü termelési rendszerek kialakítása, illetve továbbfejlesztése, 

amelyekben az egyenletes és a :iagy termelésre kitenyésztett állatokat, 

hibrideket képességeik maximális kihasználását biztositó környezetbe 

helyezik, és képzett szakértők közreműködésével programozzák a rotáció

ban egymást követő termelési folyamatokat. A kutatás középpontjában 

nagy termelőképességü állatok kitenyésztése és a biológiai potenciált 

maximálisan kihasználó iparosított környezet kialakítása áll integrált 

egységben.

Felelőse: a mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter.

11. "Az élelmiszerek választékának bővitése, feldolgozásuk és tartósí

tásuk uj irányai"

A program célja az élelmiszerkészletek uj műszaki módszerekkel való 

jelentős és gazdaságos növelése, a meglevő és várható uj alapanyagok 

felhasználásával, a táplálkozástani szempontból legfontosabb élelmisze

rek bő választékának előállítása, továbbá a már megtermelt élelmi anyag

készleteknek a lehető legkisebb veszteséggel való hosszú idejű tárolása 

és az idényszerűen termelt készletek egész éven át egyenletesen való el

osztása. Ezen belül az élelmiszerkészletek növelése meglevő nyersanyagok 

jobb kihasználásával, valamint uj élelmiszerforrások feltárásával.

Az élelmiszerek tápértékének és minőségének javítása gyártás- 

és gyártmányfejlesztéssel. Az élelmiszerek megőrzése a tárolás és tartó

sítás fejlesztésével.

Felelőse: a mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter.

Az országos szintű kutatási feladatok végrehajtása

25- 1) Az országos szintű kutatási feladatok operatív tervezéséről 

ős a végrehajtás megszervezéséről a kijelölt felelősök az 1 . számú mel
lékletben bemutatott tervtanulmány vázlatok (annotációk) figyelembevé

telével saját hatáskörükben gondoskodnak. E  felelősség kiterjed az a d o t t  

kutatási feladattal kapcsolatos, más tárcák kutató-fejlesztő helyein
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végzendő munkálatokra is. Szükség esetén az illetékes felügyeleti 

szerv vezetőjével egyetértésben kell eljárni.

2) A Minisztertanács tájékoztatásul tudomásul veszi.a tárcaszintű 

kutatási főirányok és célprogramok jegyzékét, melyet a 2. számú mellék

let tartalmaz. Anélkül, hogy ezek kérdéseiben határozna, felhívja az 

illetékes országos hatáskörű szervek vezetőit, hogy kutatási főirányai 

kát és célprogramjaikat egyeztessék a Minisztertanács által jóváhagyott 

országos főirányokkal, valamint célprogramokkal, és törekedjenek további 

koncentrációra,

3) Az 1. és a 2. számú mellékletet az érdekeltek közvetlenül meg

kapják.

26. Az országos kutatási főirányok felelősei a főirányok tekinte

tében a Magyar Tudományos Akadémia elnökének, az országos kutatási cél

programok felelősei pedig a célprogramok tekintetében az Országos Műsza

ki Fejlesztési Bizottság elnökének tartoznak beszámolni, akik a Minisz

tertanács megbízásából a Tudománypolitikai Bizottságnak számolnak be.

27* A Minisztertanács felhívja a Magyar Tudományos Akadémia főtit

kárát - mint a természet- és a társadalomtudományi kutatások országos 

koordinálásának a felelősét -, hogy folyamatosan kisérje figyelemmel az 

országos kutatási főirányok operatív tervezését és koordinálja a főirá

nyok keretében folyó kutatási tevékenységet, és - a Tudománypolitikai 

Bizottság elnöke által meghatározott időszakonként - számoljon be a 

Tudománypolitikai Bizottság fórumán.

28. A Minisztertanács felhívja az Országos Műszaki Fejlesztési Bi

zottság elnökét - mint a műszaki kutatások országos koordinálásának a 

felelősét -, hogy folyamatosan kísérje figyelemmel az országos kutatási 

célprogramok opeidtiv tervezését és koordinálja a célprogramok kereté

ben folyó kutatási tevékenységet, s - a Tudománypolitikai Bizottság 

elnöke által meghatározott időszakonként - számoljon be a Tudomány- 

politikai Bizottság fórumán.

29* A Minisztertanács felhívja az országos kutatási feladatok vég

rehajtásában érdekelt irányitó szerveket, kutató^fejlesztő helyeket és 

azok dolgozóit, hogy munkájukban fordítsanak kellő figyelmet az orszá

gos kutatási feladatokból rájuk háruló részfeladatokra, és segítsek e 

részfeladatok maradéktalan, tervszerű és színvonalas végrehajtását.
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30. Az országos kutatási feladatok végrehajtása során elért 

kutatási—fejlesztési eredmények hasznosításának feltételeiről a hasz

nosításban érdekelt Irányító és gazdálkodó szervek vezetői tartoznak 

kellő időben gondoskodni.
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III.FEJEDET

A KUTATÁSOK 

ANYAGI-PÉNZ ÜGYE ELLÁT/SÁNAK RENDSZERE

A kutatásfinanszírozás távlati alapéival

31. A 15 éves tervidőszakban a kutatási-fejlesztési ráfordítások pénz

ügyi alapjait oly módon kell megállapítani, hogy megvalósíthatók legyenek 

egyrészt a különböző szintű tervekben foglalt kutatási feladatok, másrészt 

meg legyen alapozva a kutatóhálózat általános anyagi-műszaki fejlesztése.

E pénzügyi alapok nagyságát - a 9. pontban foglaltak figyelembevételével - 

ötévenként kell a Tudománypolitikai Bizottságban meghatározni.

Az 1971-75. évekre szóló előirányzatokat a IV. ötéves népgazdasági 

terv már tartalmazza.

Az V. és VT. ötéves terv időszaka alatt e pénzügyi alapok nagyságának 

a nemzeti jövedelemhez viszonyított növekedési aránya kedvezőbb legyen, 

mint amivel a IV. ötéves terv számolt.

52. A hazai kutatás-fejlesztés céljait szolgáló pénzügyi alapok fő 

forrása - a mai arányok fenntartásával, 15 év átlagában - a műszaki fej
lesztési alap, illetőleg az állami költségvetés legyen. Ebből a szempont

ból a vállalati költségek között elszámolt kutatási-fejlesztési ráfordítá

sok a műszaki fejlesztési alappal azonos tipusu forrásnak tekintendők.

A finanszírozási program végrehajtása

53- A finanszírozási program végrehajtásáról a hazai kutatás és fej

lesztés finanszírozásában érdekelt irányitó szervek vezetői saját hatás

körükben gondoskodnak.

34. A Minisztertanács felhívja a pénzügyminisztert és az Országos l.erv 

hivatal elnökét, hogy kísérjék figyelemmel a finanszírozási progiam vcgre 

hajtását, a tapasztalataikról éves, illetve ötéves időszakokban együttesen 

számoljanak be a Tudománypolitikai Bizottság fórumán.

35. A kutatás-fejlesztés területére kiható gazdasági me chnn.i zmus n.ncl
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jét és mértékét az általános gazdasági szabályozókkal összhangban, 

de indokolt esetben továbbra is azoktól eltérően kell meghatározni 

úgy, hogy azok hatékonyan segitBék az I. fejezetben foglalt tudomány- 

politikai irányelvek és a II. fejezetben foglalt országos szintű kuta

tási feladatok maradéktalan és tervszerű megvalósítását,

56. A Minisztertanács ajánlja az országos szintű kutatási felada

tok felelőseinek, hogy e feladatok finanszírozása terén fokozatosan al

kalmazzék a feladatok szerinti finanszirozás elveit és gyakorlatát oly 

módon, hogy az ezekből folyó részfeladatok vállalása és kellő színvona

lon, határidőre történő végrehajtása a számbajühető kutató-fejlesztő 

intézmények számára - más tipusu feladatokhoz képest - gazdaságilag is 

előnyös legyen.

57. A Minisztertanács felhívja a tudományági koordinálásért orszá
gosan felelős szervek vezetőit, hogy kísérjék figyelemmel a kutatás

fejlesztés területén érvényesülő gazdasági mechanizmus hatását, s tapasz

talataikról - a Tudománypolitikai Bizottság elnöke által meghatározott 

időszakonként - számoljanak be a Tudománypolitikai Bizottságnak.
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IV. FEJEZET 

KÁDERKÉPZÉSI PROGRAM

A kutatási káderképzés távlati alapelvei

38. A 15 éves tervidőszakban a hazai kutatóhelyek dolgozóinak 

országos létszáma - a 7*pontban foglaltak figyelembevételével - 

növelhető,

39. A tudományos kutatás és a műszaki fejlesztés területére irá

nyuló fiatal szakemberek szakmai fejlődésének jobb megalapozása érde

kében ki kell dolgozni annak a módját és szervezeti kereteit, hogy a 

diploma megszerzése után tapasztalatokat szerezzenek és gyakorlatra 

teg^ nek szert a kutatásban. Ez általában az akadémiai és felsőoktatási 

intézményekben végzett munkával néhány éven át valósítható meg.

40. A 15 éves tervidőszakban lényegesen javítani kell a kutató

helyek jelenlegi létszámstruktúráját. Növelni kell az egy kutatóra jutó 

segéderők számát, szorgalmazni kell a kutatók-fejlesztők körében a két 

idegen nyelv ismeretét, továbbá a dinamikusan fejlődő tudományágazatok

ban - az ide vonatkozó követelmények szigorú betartásával - növelni 

kell a tudományos fokozattal rendelkezők számarányát.

41. Az un. hiányszakmákban, s olyan területeken, amelyeken viszony

lag kisszámú a hazai szakemberszükséglet, a hazai igények kielégítését 

lehetőleg külföldön történő képzéssel kell megoldani.

A káderképzési program végrehajtása

42. A tudományos kutatók káderképzési programjának végrehajtásá

ban érdekelt irányitó szervek ötévenként készítsenek tervet a saját 

területükre. E tervek koordinálásáról és országos összesítéséről a 

művelődésügyi miniszter gondoskodik - a Magyar Tudományos Akadémia 

elnökének közreműködésével.

A művelődésügyi miniszter - a Magyar Tudományos Akadémia elnökének 

közreműködésével - kisérje figyelemmel a program végrehajtását és a 

Tudománypolitikai Bizottság elnöke által meghatározott időszakonként 

tapasztalatairól számoljon be a Tudománypolitikai Bizottságnak .
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43. A szakembereknek a tudományos fokozatok megszerzésére irányu

ló képzéséről a Magyar Tudományos Akadémia elnöke gondoskodik a műve

lődésügyi miniszter bevonásáváL.

44. A vezetőtovábbképzési a munkaügyi miniszter drányitja az ér

dekelt miniszterek bevonásává).

45. A Minisztertanács felfaivja a munkaügyi minisztert, hogy kísér

je figyelemmel a kutatóhelyeken hatályos munkajogi szabályok végrehaj

tásának tapasztalatait, s ezek alapján gondoskodjék a szükséges kor

szerűsítésről, figyelembe véve a kutatási munkaszervezés fejlődését,

a bérarányokat, a munkaerőéiszívást és más tényezőket.
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V. FEJEZET 

ZÁEÓRENDELKE ZÉSEK

46. E határozat kihirdetése napján lép hatályba.

47. A Minisztertanács felhivja az Országos Tervhivatal elnökét, 

hogy e határozatban foglaltakat vegye figyelembe a távlati, illetőleg 

a soron következő ötéves népgazdasági tervek előkészítésében, továbbá 

gondoskodjék arról, hogy a távlati népgazdasági terv szerves részeként 

a tudományos kutatás és a műszaki fejlesztés anyagi megalapozásának 

terve is kidolgozásra kerüljön.

48. A Minisztertanács felhatalmazza a Tudománypolitikai Bizottság 

elnök/'; arra, hogy saját hatáskörében koordinálja az országos távlati 

tudományos kutatási terv végrehajtását és szabályozza az erről készí

tendő beszámolás rendjét.

49. A Minisztertanács felhívja a Tudománypolitikai Bizottság elnö

két, hogy szükség szerint, de legalább öt évenként e tervet vizsgálja 

felül, értékelje, és a kutatási feladatok indokolt változtatását hajtsa 

végre, illetve feladatok törlését vagy újabbak felvételét kezdeményezze.

Fock Jenő s.k., 

a Minisztertanács elnöke
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A Tudományos Tanácsok hírei

A Magfizikai Tudományos Tanács 1972. május 9-i ülésén

— a Dubnával kooperációban dolgozó "Sokszálas proporcionális 

számláló" téma, valamint

- az "Ion-implantáció" intézeti célfeladat 1.sz.munka- 

csoport jának

beszámolója hangzott el, majd a Tudományos Tanács napi ügyeket 

tárgyalt.

h  x  *

Tájékoztató a Külügyi Bizottság üléséről

A Külügyi Bizottság 1972.május 11-i ülésén jóváhagyta

K i r á l y  Péter 1 hónapos franciaországi nyári iskolán,
a meghívó fél költségén való részvételét;

F  r i t z jErzsebet 1 éves dubnai munkavállalási pályázatát;

K o n c z o s Géza 4 hónapos NDK-ba kért magyar állami
ösztöndijas pályázatát;

V 1 g a s s y József NSzK-beli NAÜ ösztöndijas tanulmányútjá-
nak 1972.augusztustól 2 hónappal való 
meghosszabbítási kérelmét.

A Bizottság támogatólag terjeszti a párt VB és az igazgató elé

K i s s  István a Tudományos Titkárság vezetőjének 10 hónapos 
USA-beli tanulmányutra benyújtott pályázatát;

K o s t k a Pál NSzK-beli meghívásos tanulmányútjának 1972.
szeptembertől 1973«március Jl-ig, 6 hónappal 
való meghosszabbítási kérelmét;

P á l l á  Gabriella NSzK-beli meghívásos tanulmányútjának
1972.juliustól 1973.április 30-ig való meg
hosszabbítási kerelmet;

az 1973.évre, az Országos Ösztöndíj Tanacs kezeleseben levő
ösztöndijakra benyújtott pályázatokat.
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Kártérítési határozatok

Az ügyvezető igazgatóhelyettes az Mt.V.58. és 96»S-ában foglaltak 

alapján, leltárhiány kivizsgálása soráu megállapított megőrzési-kö- 

telezettség elmulasztása miatt

H o r v á t h  Jündre műszerészt, a Műszaki Kísérleti Üzem
Finommechanikai Műhelyének dolgozóját 
jogerősen 42.-Ft,

a t a s t i k Julia műszerészt, a Műszertechnikai Osztály 
dolgozóját ugyancsak jogerősen 300.-Ft,

R é v é s z András mérnököt, a Magfizikai Főosztály dolgo
zóját pedig - a határozat ellen benyúj
tott panasz folytán nem jogerősen - 
10;?.-Ft

kártérítésre kötelezte.

Hivatalosan külföldre utazók

S.Bakos József V.i>.

Konferencia
KFKI és saját ktsg.

Gazsó János V.7.
fosa Somogyi István 
l'óth László

Konferencia 
KFKI+saját ktsg.

Csada Imréné V»7*

Szimpózium 
OAB ktsg.

Kertész Béla v »9<

Konferencia 
saját ktsg.
KFKI utiktsg.hozzájárulás

6 nap

5 nap

4 nap

17 nap

Kanada 
Montreál

Bulgária
Szófia

NDK
Stralsund

Hollandia
Schweningen,
Anglia
Manchester
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Biri János 
Szanyi László

V. 9. 7 nap 
14 nap

Szovjetunió
Dubna

Tárgyalás 
EAI ktsg.

Kroó Norbert 
Vizi Imre
Biz.ülés és tanácskozás 
iSAl ktsg.

V.10. 8 nap 
10 nap

Szovjetunió
Dubna

Bata Lajos 
Tanácskozás 
EAI ktsg.

V.IO. 10 nap Szovjetunió
Dubna

Cser László

Közös kutatás 
EAI ktsg.

V.IO. 2 hó Szovjetunió
Dubna

Sándor György

Szeminárium 
KFKI ktsg.

V.9. 7 nap Szovjetunió
Kiev

FiscJaer Ádám 
túri jjászió

V.ll. 20 nap Szovjetunió
Obnyinszk

Tanulmányút 
OAB ktsg.

Demeter István

Biz.ülés 
EAI ktsg.

7.11. 3 nap Szovjetunió
Dubna

Bakos László 
Kiss István

V.ll. 7 nap Szovjetunió
Dubna

Biz.ülés 
EAI ktsg.

Elek György

Kiállitás 
METRIMPEX ktsg.

V.ll. 11 nap Szovjetunió
Moszkva

Külföldi vendégek

D.H.Lord igazgató 
Anglia

V.4— én fogadta: Elektronikus FŐo.

H.W.Július fizikus 
Hollandia

V.5-én fogadta: Reaktor Főosztály

T.Rahola fizikus 
M.Suomela fizikus 
Finnország

V.5-én fogadta: Reaktor Főosztály
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P.JocJkey fizikus 
Práncíáország

T.Gwik fizikus 
Lengyelország

T.N.Mocanu fizikus 
Románia

K.őoucas kémikus 
Svájc

J.R.Michev fizikus 
Bulgária

N.V.R.jabov fizikus 
Szovjetunió

S.Ruby fizikus 
ÜŐA

W.üpincLel egyetemi tanár 
USA

E.Karaoulani fizikus
Görögország

A.rfopa fizikus 
Rontania

M.Rangas mérnök 
India

H.Karbe mérnök 
J.Rosen'baum mérnök
G.Seinsuxa mérnök
H15E

A.F.B.Farag
ESK ---

A.Lother fizikus 
K.WilluEn fizikus
ITHE------

V.^-en fogadta: Reaktor Főosztály

V.5-én fogadta: Reaktor Főosztály

V.5-én fogadta: Reaktor Főosztály

V.5-én fogadta: Reaktor Főosztály

V.5-én fogadta: Reaktor Főosztály

V.5-én fogadta: Reaktor Főosztály

V.ö-tól 
2 napra

fogadta: Magfizikai Főo.

V.d-tól 
7 napra

fogadta: Kémiai Főosztály

V.ö-án fogadta: Reaktor Főosztály

V.9-től 
1 hó

fogadta: Kémiai Főosztály

V.9-én fogadta: Elektronikus Főo.

V.9-én fogadta: Elektronikus Főo.

V.10-én fogadta: Kémiai Főosztály

V.lO-én fogadta: Reaktor Főosztály

ozericeszcií az Igazgatási es üzembiztonsági Főosztály 
Felelős: az Igazgatasi és üzembiztonsági Főosztály vezetője

Kiadia: Könyvtár— és Kiadói Osztály sokszorosító üzeme 
KTTül os: Gyenes Imre

KFKI 72-6749
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Személyi hírek

A MTESZ VIII.közgyűlésén választott Országos Elnökség

P á l  Lénárdot 

a Szövetség alelnökévé választotta meg.

*  *  s

Kiss István főosztályvezető 1972* február 1-i hatállyal

V a n d 1 i k Jánost 

a Kémiai Főosztály tudományos munkatársává nevezte ki.

S  S S

A  Népköztársaság Elnöki Tanácsának 5/1971*sz.határozata 

alapján

R ó n y i n é Szűcs Judit 

és

S ó l y o m  Jenő

tudományos munkatársakat az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 

"Sub auspiciis Rei Publicae Populáris" kitüntetéssel avatták 

doktorrá.
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Az Igazgató Tanács hírei

Az Igazgató Tanács 1972. május 17-i ülésén GyimesL Zoltán 

"A ZR-6 program kutatási feladatai" cimmel tartott tudományos 

élőadást, majd a ZR-6 program álláááról szóló beszámoló meg

vitatására került sor.

Az Igazgató Tanács elismeréssel vette tudomásul a beszámolót, 

s határozatban állapította meg, hogy eredményes munkájukért 

dicséret illeti mindazokat, akik e program bonyolításában részt 

vettek.

Az ülés második napirendi pontjaként az intézeti beruházások 

helyzetéről kapott tájékoztatást az Igazgató Tanács, majd sze

mélyi ügyek tárgyalására került sor.

A részletes határozatokat az érdekeltek közvetlenül kapják meg.

A Tudományos Tanácsok hírei

A Szilárdtestfizikai Tudományos Tanács 1972. április 17-i 

ülésén

- az Elméleti Csoport 1971» övi beszámolóját és

- a Mérésfejlesztési Osztály 1972« évi munkatawének 

módosítását

tárgyalták.



A Szilárdtest!izikai Tudományos Tanács 1972* április 2b-i 

nyilvános ülésén

Vincze Imre: "A szennyező atomok mágneses momentuma

anomális hőmérsékletfüggesének vizsgálata 

vas és nikkel alapú ötvözetekben'1

c.kandidátusi értekezését vitatták meg.

« * 3£

A Fizikai-Optikai Tudományos Tanács 1972. május 18-i ülésén

Rónaky József: "A holografikus anyagok minősitési 

"módszerei"
*■>

c. egyetemi doktori disszertáció elvégzett munkáiról és

- az optikai-memória program állásáról 

szóló beszámolókat tárgyalták.

* * x

Kártérítési határozatok

Az ügyvezető igazgatóhelyettes az Mt.V.58 és 96.S-ában fog

laltak alapján, leltárhiány kivizsgálása során megállapított 

megórzesi kótelezettseg elmulasztása miatt jogerősen

A n d r á s  László tudományos munkatársat, a Kémiai
Főosztály dolgozóját 8 5 »-Ft,

M e s k ó András műszaki ügyintézőt, a Magfizikai
Főosztály dolgozóját 180,-Ft,

F e k e t e  István üvegtechnikust, a Szilárdtestfizi
kai Főosztály dolgozóját 60,-Ft

kár megteritésére kötelezte.
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Tüzrendészeti ellenőrzés

Az I. fokú Tüzrendészeti Hatóság félévei ellenőrző szemléje 

során megállapította, hogy az intézetben a tüzrendészeti 

helyzet általában megfelelő. A talált hiányosságok megszün

tetése érdekében a szükséges intézkedések megtörténtek.

Hivatalosan külföldre utazók

Ambrózy György

Munkabizottsági ülés 
KFKI és saját ktsg.

Makra ZsiKmond

Szimpózium 
OAB ktsg.

Marton Katalin

Szeminárium 
saját- ktsg.

Bogáncs János

Tanulmányút 
OAB dev.mentes

Koncz Pál

CiSRN Fizikai Iskola 
.¿Ál kts^.
/ Dubnából utazik ki/

Pallagl Dezső

KGST munkacsop.ülés 
OAB ktsg.

Sándory Mihály

Tárgyalás 
KFKI ktsg.

V.15.

V.14,

V.14.

V.14.

V.14.

V.14.

V.15.

6 nap

4 nap

10. nap

6 nap

20 nap

6 nap

5 nap

Svájc
Genf

NSZK
München

Szovjetunió
Moszkva

Csehszlovákia
Re£

Olaszország
Grado

Románia
Mamaia

Szovjetunió
Moszkva
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Jenik Livia

CERN Fizikai Iskola 
meghívó fel ktsg. 
saját utiktsg.

Paitz József

Konferencia
KFKI és saját ktsg.

Gadó János

Programcsere 
OAB dev.mentes

Fodor Miklós 
jpók'ó Zoltán"

Nyári Iskola 
saját+KFKI ktsg.

Erdélyvárl István

Konferencia 
OAB ktsg.

Erő János

Tudományos tanácsülés 
EAI ktsg.

May Tibor 
Müller ijaszló

Service
METRIMPEX dev.-KFKI 'fFt.

7esztergombl György

Együttmüködés 
EAI ktsg.

Lendvai -Béla 
Nagy Árpádne 
Nagy 'fipor

7.15.

7.15.

7.15.

7.15.

7.15.

7.16.

7.17.

7.17.

7.18.

14 nap

5 nap

10 nap

15 nap

5 nap

5 nap

30 nap

3 nap

Olaszország
Grado

Olaszország
7elence

Szovjetunió
Moszkva

Bulgária
7árna

Csehszlovákia 
Stary Smokovec

Szovjetunió
Dubna

Szovjetunió
7oronyezs

Csehszlovákia
Prága

Szovjetunió
Dubna

Munkátanulmányut folyt, 
saját utiktsg.

Külföldi vendégek

NGiem Xuan Dam aspiráns 
^ham Llinh Viet' aspiráns 
Vietnám

Szabó Endre orvos 
Tőkés Béla ' orvos 
Románia

7.12-én fogadta; Fizika Optikai Oszt.

7.17-én fogadta; Reaktor Főosztály
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Z.Kosztasz fizikus 
Görögország

I.Kocsis fizikus 
üsehszlővákia

V.Skvuor mérnök 
Csehszlovákia

F.Dvorszky nagykövet 
7.1íaia Eeresk.tanácsos 
M.Kóllár gazd.tanácsos 
J.Ruzicska keresk.képv.vez, 
Csehszlovákia

V.I.Tomin fizikus 
Szovjetunió

V.Sz.Alekszandrov fizikus 
Szovjetunió ~

V.16-án fogadta: Fizikai Optikai Oszt.

V. 16-tól 
7 napra

V. 16-tól 
5 napra

V.16-án

fogadta: Szilárdtestfiz.Főo.

fogadta: Elektronikus Főoszt,

fogadta: Reaktor Főosztály és 
Elektronikus Főoszt.

V.18-án fogadta: Fizikai Optikai Oszt.

V.18-tól fogadta: Szilárdtestfiz.Főo, 
3 hétre

Szerkeszti: az Igazgatási és Üzembiztonsági Főosztály 
Felelős: az I^azgatasi és Üzembiztonsági Főosztály vezetője

Kiadja: Könyvtár- és Kiadói Osztály sokszorosító üzeme 
felelős: Gyenes Imre

KFKI 72-6769
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dzemelyi hirek

D o l e s c h a l l  Sándor ügyvezető igazgatóhelyettes 1972.május 

29-től junius 5-ig az OMFB megbízásából Berlinben tartózkodik. 

Helyettesitesével S z o k i r a Józsefet, a Gazdasági Szakigazga

tás vezetőjét bizta meg.

Akadémiai nyelvtanfolyamok

A Szemelyzeti és Oktatási Osztály közli, hogy a Magyar Tudományos 

Akadémia intézetei alkalmazásában álló kutatók részere az 1972/73. 

tanévben, szeptembertől-juniusig orosz és angol nyelvtanfolyamokat 

szervez. Megfelelő számú jelentkező esetén francia és német tanuló- 

csoportok is szervezhetők.

A tanfolyamok célja elsősorban a beszédkészseg és hallás utáni meg

értés fejlesztése a középfokú állami nyelvvizsga szintjéről a kon- 

ferencia-képesség színvonalára.

Szükség esetén középfokú állami nyelvvizsgára előkészitő tanfolya- 

mot is szerveznek.

A nyelvtanfolyamra felvett kutatók számára a nyelvórákon való rész

vétel kötelező, melyre munkaidőkedvezményt kell biztosítani, igy a 

hallgatók a tanfoiyamot munkaidőn belül látogathatják. A kötelező 

részvétéi miatt a nyelvtanfolyamokra nem javasolható olyan kutató, 

aki az 1972/73 tanévben egy hétnél hosszabb külföldi utazásra van 

tervbe veve.

A tanfolyamokra való felvétel tesztvizsgán, junius-juliusban, külön 

értesités alapján történik.

A nyelvtanfolyamok óraszáma 240 óra, ennek dija 1 fő reszére 3600,-fc, 

mely összegből 1440,- F t  a hallgatót, 2160,- F t  az intezetet terheli.

A nyelvtanfolyamok és a tesztvizsga helye: Budapest, V., Szemere 
utca 10.
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Az önálló szervezeti egységek vezetői javaslatukat az intézeti er- 

cLekek előtérbe helyezésevei, a fentiek és az intezetre háruló anya

gi kihatások figyelembevételével, rangsorolva, legkésőbb junius 7“lg 

juttassák el a Személyzeti Osztályra.

Közöljük továbbá, hogy az akadémiai kutatók rószere V., Szemere u,10.

II. l.sz. alatt nyelvi továbbképző laboratórium is működik, melyet; 

gyakorlás céljából naponta - szombat kivételével - 14 és 18 óra kö

zött lehet igénybe venni.

A KE'KI-t érintő fontosabb jogszabályi 

rendelkezések

1972.évi I. tv.: Az 1949.évi XX. törvény módosításáról és a

Magyar Népköztársaság Alkotmányának egységes szövegéről.

I4/I972./IV.22./ Korm.rend.: A közületi szervek gépjármüveiről 

szóló 17/1969. /IV.24./ Korm.sz.rend.módosításáról.

1U12/1972./IV.27./ Mt.Hat.: Az 1971-1985 közötti időszakra szóló 

országos távlati tudományos kutatási tervről.

/Az 1972.évi 18.sz. Tájékoztató melléklete/.

l0ü7/iy72./IV.12./ Korai.hat.: A szocialista munkaversenyről.

/Az 1972.évi 17.sz. Tájékoztató melléklete/.

6/1972. /IV.21./ MŰM rend.: A munkások továbbképzéséről.

k/1972. / I V , 22./ KPM rend.: A közületi szervek gépjármüveiről

szóló 17/19b9. /IV.24./ Korm.sz. rend.végrehajtása tárgyá

ban kiadott 4/1969./VI.2^?./ KPM sz.rendelet módosításáról 

és kiegesziteseről.

//ly?2. /IV.22./ MŰM rend.: A saját személygépkocsi használatáról

belföldi hivatalos kiküldetés /külszolgalat/ alkalmával.
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Pályázati felhívás 

a Sziiárdtestfizikai Főosztályon 

betöltendő állásokra

A Szilárdtestfizikai Főosztály szerződéses kutatásokat végez lágy

mágneses anyagok és különleges ötvözetek vizsgálata területén»

Ehhez pályázatot hirdet

elektrotechnikus! /műszaki ügyintézői/ és 

vegyésztechnikusi /műszaki ügyintézői/

állásokra.

Az elektrotechnikus feladata: a lágymágneses anyagok minősitő vizs

gálatában való részvétel, a berendezé

sek karbantartása és fejlesztése.

A vegyésztechnikus feladata: különleges ötvözetek /főleg rézötvö

zetek/ olvasztása, hőkezelése és meg

munkálása.

Fizetes: a kulcsszámra megállapított bérhatáron belül, 

megállapodás szerint.

Jelentkezés: a Személyzeti Osztályon 1972. junius 15-ig.

Elbírálás: 1972. junius 30-ig*

Hivatalosan külföldre utazók

Gergely Tamás 

Szeminárium
VIDEOTON dev.-KFKI fFt.

V.18. 30 nap Szovjetunió
Kiev

Siklós Tivadar

Előadástartás 
EAI ktsg.

V.20. 14 nap NSZK
München
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Révész András 

Tanulmányút
Világgazd.Tud.Tanács ktsg.

Vincze Imre

Konzultáció 
meghívó fél dev.
KFKI fFt.

Somlai Lászlóné 
Szanyi László 
Zieselmann Karoly

Service
MáTRIMPJSX dev.-KFKI fFt.

Tóth Mihály 
Várkonyi Lajos

KGST szakértői értekezlet 
OAB ktsg.

Varga Péter

Konferencia 
meghivó fél dev.
KFKI utiktsg.

Bergou János 
Farkas Gyozo

3gyüttmüködés 
KFKI ktsg.

Yorsatz Bruno

Konzultáció 
saját ktsg.

Pállá Gabriella

Tanulmányút folytatása 
saját utiktsg.

Balla János

Konferencia
KFKI és saját ktsg*

Hasenfratz Pétffl,
Sebestyén Ákos

Szeminárium 
KFKI ktsg.

V.21.

V.22.

V.22.

V.22.

V.22.

V.22.

V.22.

V.24.

V.24.

V.25.

13 nap

21 nap

14 nap

5 nap

8 nap

7 nap

2 nap

Svájc
Genf,
Belgium
Brüsszel

Franciaország
Grenoble
Strasbourg

NDK
Lipcse

Szovjetunió
Moszkva

Szovjetunió
Moszkva

Szovjetunió
Moszkva

NDK
Freiberg

NSZK
Hamburg

Hollandia
iáindhoven

Jugoszlávia
Zágráb
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Külföldi vendégek

J.Hanus mérnök 
Csehszlovákia

Pang Uuan Dac aspiráns 
Le Trong 'l'ai aspiráns

Tran Ngoc Tho aspiráns 
Vietnám

P.Vossen mérnök 
Anglia

A.P.Greenup mérnök
A.Greenup titkárnő 
Anglia

D.H.Állmán mérnök 
Anglia /hosszabbítás/

J.Kumpricht + 11 fő 
Osözií ^raga Üez-i- . 
Intézet munkatársai

W.Sandhas fizikus

B.Zeitnitz fizikus 
ISZZ

E.Alt fizikus
ITsZE“

G.Strobel fizikus 
tlSA

H.Oberhummer fizikus 
Ausztria

V.G.Grisin fizikus 
A.Szem.jönöv fizikus 
Szovjetunió

J.Schneider fizikusirazz-----------
H.Mai fizikus
m r ~

E.Rohozsinszka fizikus
E M ------------

F.A.Blasch mérnök 
USA

V.18-án fogadta:

V. 19-én fogadta:

V.19-től 
10 napra

fogadta:

V. 19-től 
10 napra

fogadta:

V.19-től 
9 napra

fogadta:

V.2$-tól 
4 napra

fogadta:

V.23-tól 
2 napra

fogadta:

V.23-tól 
2 napra

fogadta:

V.23-tól 
2 napra

fogadta:

V.23— tói 
2 napra

fogadta:

V.23-tól 
2 napra

fogadta:

V.23-tól 
22 napra

fogadta:

V. 24-én fogadta:

V. 24-én fogadta:

V. 25-én fogadta:

V.25-én fogadta:

Főosztály
Elektronikus Főoszt.

Főosztály

Szerkeszti: az Igazgatási és Üzembiztonsági Főosztály 
Felelős: az Igazgatasi és Üzembiztonsági Főosztály vezetőj«

Kiadja: Könyvtár- es Kiadói Osztály sokszorosító üzeme 
Felelős: Gyenes Imre KFKI 72-6806
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Személyi hirek 164 oldal

A Tudományos Tanácsok hirei 165 oldal

Megállapodás az MTA és az OMPB között 166 oldal

Pályázat kutatási jutalmakra 168 oldal

Párt- és szakszervezeti alapszervezetek 168 oldal

A Személyzeti Osztály uj helyiségei 169 oldal

Szerződéses kutatások szerződésállománya 170 oldal

Munkaerő-változások májusban 171 oldal

Hivatalosan külföldre utazók 173 oldal

Külföldi vendégek 174 oldal

Melléklet:

A Magyar Tudományos Akadémia pályázata a távlati tudó-

mányos kutatási terv kutatási főirányaiban elért jelen

tős eredmények jutalmazására
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Személyi hírek

Az MTA főtitkára megbizta

D o l e s c h a l l  Sándort

hogy az Akadémiai Találmányi Bizottság tagjaként,

P a r k a a Iatvánnét

hogy a Könyvtári Bizottság tagjaként az 5/1972. MTA-P. számú 

utasitással létrehozott bizottságok munkájában vegyen részt.

x  x  X

P á l  Lénárd igazgató 1972. március 15-től 1973. december 31-ig 

terjedő időre

P e l l i o n i s z  Pétert 

a Reaktorfizikai Tudományos Tanács;

1972. május 17-től 1973. december 31-ig terjedő időre

G y u l a i  Józsefet

a Szilárdtestfizikai Tudományos Tanács,

M o l n á r  Józsefet

a Kémiai Tudományos Tanács tagjává nevezte ki;

március 15-i hatállyal

3 z 1 á v i k Ferencet

a  Reaktorfizikai Tudományos Tanács tagsága alól felmentette és 

egyben köszönetét fejezte ki eddigi Munkájáért;
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S e r f ügyedet 

a Műszaki Tanács tagsága alól felmentette.

» * Sí

Kiss István főosztályvezető 1972. május 1-i hatállyal

P i n t é r  Katalint 

a Kémiai Főosztály tudományos munkatársává nevezte ki,

1972. május 17-i hatállyal

A Tudományos Tanácsok hirei

A Kémiai Tudományos Tanács 1972. május 29-i ülésén a 

"Szilárdtestkémiai kutatások" 

téma terveit és beszámolóját vitatta meg.

Sí Sí Sí

Az Elektronikus Tudományos Tanács 1972. május 30-i ülésén

- a II. félévi utazási terveket, ösztöndijakat és

- szervezeti kérdéseket 

tárgyalta.
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Megállapodás a Magyar Tudományos Akadémia és az 

Országos Műszaki Fejlesztési 13 i zott a ág között

A Magyar Tudományos Akadémia és az Országos Műszaki Fejlesztési 

Bizottság között megállapodás jött létre a tudománypolitika és a 

Icutatásirányitás összehangolása és koordinálása, valamint a táv

lati tudományos kutatási tervezés és a perspektivikus iparfejlesz

tés összhangjának növelése érdekében.

A megállapodással létrehozott együttműködés kiterjed:

- a természet- és műszaki tudományos alap- és alkalmazott 

kutatások területére,

- a természet- és műszaki tudományos kutatások és a műsza

ki fejlesztés szükséges komplexitásának és hatékonyságá

nak növelésére,

- a távlati tervezéssel és fejlesztéssel kapcsolatos prog

nózisok, koncepciók és irányelvek koordinált e'lkészitésére,

- a pénzügyi gazdálkodás összehangolására.

A megállapodás az együttműködési feltételek tekintetében keretjei^ 

legü, a konkrét együttműködési- feltételek tárgyában hosszabb vagy 

rövidebb időre szólóan az OMFB és az MTA illetékes szervei eseten

ként külön szerződést kötnek.

Az együttműködés az alábbi szervezeti keretek között valósulhat 

meg:

- az MTA és az OMFB illetékes testületi szervei között, 

valamint a megalakítandó közö3 koordinációs bizottságaiban,
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- az OMFB illetékes szervei és az MTA Központi Hivatala tu

dományági főosztályai között,

- az OMFB és az általa támogatott kutatóhelyek, valamint az 

MTA egyes kutatóhelyei között.

A felek megállapodtak abban,hogy mindazokat az irányelveket, me

lyek szoros összefüggésben vannak a műszaki és természettudomá

nyos kutatásokkal, valamint a müazaki-fejlesztési koncepciókkal, 

közösen koordinálják, az alap- és alkalmazott kutatások komplexi

tásának elősegítése és hatékonysága érdekében közös rendelkezése

ket adnak ki, a kutatások egyeztetett tervezésének és szervezésé

nek korszerű és rugalmas szervezeti kereteket biztosítanak, a komp

lex kutatások végrehajtására vonatkozó elképzeléseket egyeztetik, 

illetőleg közösen dolgozzák ki. Az MTA, illetve az OMFB elnöke a 

különböző testületi szerveikben helyet biztosítanak egymás képvi

selőinek.

A megállapodás a továbbiakban szabályozza

- az érintett kutatási főirányokat és együttmüködési terüle

teket érintő kölcsönös információcsere megszerszervezésének,

- a kapcsolódó feladatok komplex megoldásának, ill. a fela

datok együttes finanszirozáaának,.

- a kutatási tervek és fejlesztési programok kölcsönös véle

ményezésének, az elért eredmények értékelésének,

- az elért eredményekre vonatkozó dokumentációs és egyéb anya

gok kölcsönös cseréjének és gyors gyakorlati felhasználásá

nak alapvető kérdéseit is.

A megállapodás megkötésével a felek - a hatékony és rugalmas együtt- 

müködés érdekében - közös MTA-OMPB bizottságot hoztak létre, mely

évente egy alkalommal ül össze.
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Pályázat kutatási .jutalmakra

E szám mellékleteként közöljük a Magyar Tudományos Akadémia Elnök

ségének a távlati tudományos kutatási terv kutatási főirányaiban 

elért jelentős eredmények jutalmazására kiirt pályázatát«

Az országos távlati tudományos kutatási tervről szóló határozatot 

a 18. számú Tájékoztató mellékleteként közöltük.

Az alábbiakban közöljük az alapszervezetekhez tartozó szervezeti 

egységeket, valamint a párt- és OB titkárok nevét.

Párt- és szakszervezeti alapszervezetek

I. alapszervezet Szilárdtestfizikai Főosztály 

Fizikai-Optikai Osztály

párttitkár: Bata Lajos 

OB titkár: Szakáll István

II. alapszervezet Nagyenergiájú Fizikai Főosztály 

Magfizikai Főosztály

párttitkár: Révai János 

OB titkár: Bürger Gábor

III. alapszervezet 

párttitkár: Vizdos Géza 

OB titkár: Franki László

Reaktor Főosztály

IV. alapszervezet 

párttitkár: Pokó Zoltán 

OB titkár: Elek Antal

Kémiai Főosztály
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V. alapszervezet

párttitkár: Kristó László 

OB titkár: Csatlós László

VI, alapszervezet

párttitkár: Kovács Istvánná

VI.OB titkár: Tóbiás Klára 

XI.OB titkár: Horváth Iván

Műszaki Főosztály 

Műszertechnikai Osztály

Elektronikus Főosztály 

Számitástechnikai Osztály

VII. alapszervezet 

párttitkár: Timár János 

Oiá titkár: Dózsa Alajos

Épitési és Energiaellátási Főo,

VIII. alapszervezet 

párttitkár: Rejtő István 

OB titkár: Juhász Istvánné

Személyzeti és Munkaügyi Főo.

IX. alapszervezet 

párttitkár: Őri Ambrus 

OB titkár: Beke Gitta

Igazgatási és Üzembiztonsági Főo,

X. alapszervezet 

párttitkár: Faragó Zoltánná 

OB titkár: Szalay Erzsébet

Gazdasági Szakigazgatás

A Személyzeti Osztály u.j helyiségei

A Személyzeti Osztály - a IV. épület mögött lévő - V. faházba 

költözött. Az osztály telefonszámai változatlanok maradnak.



Szerződéses kutatások szerződésállománya és teljesítése
1972. má.ius 31-én.

eFt •

s
0
r
s
z
á
m

¿eladatok, ili* célprogramok, 
Szerveset! egység

1972.évre 
tervezett 
árbevétel

1972.evre
megkötött
szerződé
sek

értéke

Szerződéses kötele
zettségek tel ne si- 

tése

V iszonyszamok
Szerződé
sei érté
ke a 

tervezett 
árbevétel

hez 
/4xloo/

Bzámlá- 
zés éx'- 
téke a 
szerző
dések
hez 
/5x100/ 

4

Befolyt 
árbevé
telek a 
számlá
záshoz

/6xloo/
......... 5....

Számlázás
Befolyt
árbevé
tel

1. 2. ' 3. 5. 6. 7. 1 8. ... 9.. ..
1. Magfizikai kutatások 453,5 453,3 453,3 453,3 loo,o loo,o loo,o
2. fizikai Optikai ioitatások 2,712,o 8o2,o 2,0 2,o 29,6 0,2 loo,o

3* Szilárdtestfizikai kutatások 3,000,0 l,o65,o 1 ,065,0 532,5 35,5 loo,o 50,0
4. Kémiai kutatások 4,500,0 3,135,0 1,050,0 69,7 33,5 m»

5* iíeaktor kutatások 1,787,8 1,869,3 138,3 138,3 lo4,5 7,4 loo ,0
6. Matematikai kutatások 2,182,0 32,0 16,o 16,o 1,5 5o,o 100,0
7. ICT gepóra szolgáltatás 5,600,0 6,880,8 2,357,5 l,5oo,l 122,9 34,3 63,6
8. ¿lektronikai kutatások 153,787,8 156,599,8 2o,494,8 17,568,4 lol,8 13,1 85,7

export töDblet'Devétel, bizomá
nyosi-, és xuvardijak egyenlege. - 742,3 742,3 742,3 - loo,o 100,0

9. MTA téritményes szóig. /ilFO/ 9,o95,o 9,891,8 l,613,o 1 , 613, 0 lo8,8 16,3 loo,o

lo. Memória anyagok kutatása célpr. 5,600,0 5,600,0 - •m loo,o - -

11. ‘T'ir’A—7o célprogram 4,800,0 4,800,0 2,600,0 2,6oo,o loo,o 54,2 loo,o

12. Műszaki Főosztály 12,5ol,6 8,613,8 211,9 211,9 68,9 2,5 loo,o

Összesen: 2o6,ol9,5 2oo,485»l . 30,744,1 25,377,8 [ ......... 15,3 .. . ,2
1971.évi számlázásból befolyt
árbevétel 33,269,4

Árbevétel összesen: 58,647,2

Tudományos Titkárság



1972 , má.jua hónapban b e lé p e tt dolgozók

Magfizikai Főosztály Molnár Magdolna laboráns

Fizikai-Optikai Osztály Diósi János tud.munkatárs

Szilárdtestfizikai Főosztály Barna Péter gyakornok

Horváth Ferenc el.műszerész

Hagy Zsuzsanna adm.ügyv.dolg.

Kémiai Főosztály Süveges Antal műszaki üi.

Virág András műszaki üi.

Reaktor Főosztály Péter Attila tud.munkatárs

Elektronikus Főosztály Miskolczi János tud.munkatárs

Gazdasági Szakigazgatás Dancs Józsefné takaritónő

Heutschmidt Vilmos száll.munkás

Tompa Tamásné gépkönyvelő

Závodi Józsefné pü.előadó

Műszaki Szakigazgatás Antal István technikus

Nikodóm István lak.szer.

Igazgatási és Üzembiztonsági

Udvari Péter kazánfűtő

Főosztály Csala Sándor őrportás

Péter Krisztina adm.ügyv.dolg.

Pető János őrportás

Személyzeti és Munkaügyi Főo.‘ Torma Anna gyors-gópiró

Tudományos Titkárság Nagy. Miklós rota gépmester

Vandlik Jánosné lektor

Munkaviszonyuk az intézettel megszűnt

Nagyenergiájú Fizikai Főo. 

Magfizikai Főosztály

Madarász dándome 

Rácz Éva 

Antolik Béla 

Tomaniczka Kálmán

laboráns 

laboráns 

műszaki űi. 

el.műszerész
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Fizikai-Optikai Osztály 

Szilárdtestfizikai Főosztály 

Reaktor Főosztály 

.Elektronikus Főosztály 

Gazdasági Szakigazgatás

Titkárság

Burány Katalin 

Off Gusztáv 

Móra Imréné 

Marton Mátyás 

Koch János 

Sebesztha Andrea 

Sipos Ilona 

Markics Judit

laboráns 

el.műszerész 

ügyintéző 

bet.munkás 

kiem.szervező 

adm.üvd. 

gyors-gépiró 

adm.üvd.

1972. május 13-án elhunyt 

igazgatás dolgozója.

K a s z a b  István, a Gazdasági Szak-

Áthelyezések május hónapban

Bak Bála 

Gazdag Ferencné 

Hetzer Emilné 

Horváth Istvánná

Késmárki Károly 

KisS Lászlórié 

Labundy Tivadar

Mergel T i b o m é

Nádas Bertalanná

Kémiai Főosztályról 

Fizikai-Optikai Osztályra 

Személyzeti és Munkaügyi Főosztályról 

Szilárdtestkutatási Területre 

Kémiai Főosztályról

Fizikai-Optikai Osztályra
l

Gazdasági' Szakigazgatásból 

Igazgatási és Üzembiztonsági Főosz

tályra

Reaktor Főosztályról 

Műszaki Szakigazgatásra 

Gazdasági Szakigazgatásról 

Tudományos Titkárságra 

Gazdasági Szakigazgatásról 

Igazgatási és Üzembiztonsági Főosz

tályra

Gazdasági Szakigazgatásról 

Igazgatási és Üzembiztonsági Főosz

tályra

Gazdasági Szakigazgatásról 

Igazgatási és Üzembiztonsági Főosz

tályra



173

Pintér Endre 

Schuszter Györgyné 

Szabó István

Szabón János 

Szőke József 

Sztrebka Bálint

Sztrebka Ferenc 

Rusz Béláné

Takács Jánosné

Kémiai Főosztályról 

Fizikai-Optikai Osztályra 

Fizikai-Optikai Osztályról 

Reaktor Főosztályra 

Gazdasági Szakigazgatásról 

Igazgatási és Üzembiztonsági Főosz

tályra

Kémiai Főosztályról 

Fizikai-Optikai Osztályra 

Kémiai Főosztályról 

Fizikai-Optikai Osztályra 

Gazdasági Szakigazgatásról 

Igazgatási és Üzembiztonsági Főosz

tályra

Magfizikai Főosztályról 

Fizikai-Optikai Osztályra 

Gazdasági Szakigazgatásról 

Igazgatási és Üzembiztonsági Főosz

tályra

Szilárdtestfizikai Főosztályról 

Kémiai Főosztályra

Hivatalosan külföldre utazók....... ... -r"—— '■ '■ "

Beregi Péter V. 28.

Munkatanulmányut folyt, 
saját útiköltség

Bánságby Tiborné V. 28. 7 nap
'Budai Miklós 
Fodor Tibor

Szervizhálózat kiépitése 
VIDEÓTOH ktsg.

Molnár Béla V. 29. 6 nap

Tanulmányút 
KFKI ktsg.

Oseore^i László V. 29. 6 nap
gyulai József 
^izökefalvi Hagy Zoltán

Ion-implant.konf.KFKI ktsg.

Szovjetunió
Dubna

NDK
Berlin

Szovjetunió
Moszkva
Leningrád

NDK
Drezda
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Vigassy József V. 29.

NAÜ ösztöndíjas tanulmányút 
folytatása, saját utiktsg.

Karádi Pál V. 29. 4 hét
Vashegyi György

IBM tanfolyam 
IBM dev. KFKI fPt.

Erő János V. 29. 6 nap
Kroó Norbert

Tudományos tanácsülés 
EÁI költség

Rupp Erzsébet V. 29. 14 nap

Tapasztalatcsere 
OAB és KFKI ktsg.

Doleschall Sándor V. 29. 6 nap

Tárgyalások 
OMFB költség

Blasovszky Miklós V. 29. 7 nap

Tanulmányút 
MTA devizamentes

Válaa Györ,gy V. 29. 12 nap

Tanulmányút MTA devizamentes

Haintz István V. 30. 21 nap
Horváth ímréné

TPA üzembehelyezés 
VIDEOTON dev. KFKI fFt.

Ma tus La .jós V. 31.

Munkavállalás folytatása 
saját útiköltség

Váradi József VI. 1. 3 nap

Garanciális javitás 
METRIMPEX költség

NSzK
Jülich

Svájc
Zürich

Szovjetunió
Dubna

Szovjetunió
Dubna

NDK
Berlin

Csehszlovákia
Prága

Bulgária
Szófia

NDK
Berlin-Lipcse

NSzK
Jülich

Csehszlovákia
Pozsony

Külföldi vendégek

H. Zottmann technikus 

Ausztria

Prof.J.E. Coliin egyetemi
tanár

Belgium

V. 29-én fogadta; Számitástechnikai
Osztály

V. 29-én fogadta; Kémiai Főosztály
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Prof.P. Cüer intézeti igazgató 

Franciaország

T.A. Izmanova kohómérnök 

Szovjetunió

R.R. Varsaraov igazgató 

Szovjetunió

J. Hanua
"V. Skvor mérnökök 

Csehszlovákia

Az Űrkutatási Konferencia 
H  részvevője

Szovjetunió
Lengyelország
Kuba
Bulgária
Mongólia
NDK
Románia
Csehszlovákia

18 fő 
11 
1 

52 
3 

14 
8 

25

V. 31-től 
4 napra

V. 31-én

V. 31-én

V. 31-én

V. 31-től 
6 napra

V.V. Kot.velnyikov SZUTA alelnöke VI. 1-én. 

Szovjetunió

fogadta: Nagyenergiájú 
Fiz.Főosztály

fogadta: Kémiai Főosztály

fogadta: Elektronikus Fő
osztály

fogadta: Elektronikus Fő
osztály

fogadta: Nagyenergiájú 
Fizikai Főo.

fogadta: Pál Lénárd

^erkeszti: az Igazgatási és Üzembiztonsági Főosztály 
felelős: az Igazgatasi és Üzembiztonsági Főosztály vezetője

^adja: a Könyvtár és Kiadói Osztály sokszorositó üzeme 
'elelőa: Gyenes Imre

^ * 1  72 - 6860
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P Á L Y Á Z A T

K U T A T Á S I  J U T A L M A K R A

A Magyar Tudományos Akadémia pályázatot ir ki a távlati tu

dományos kutatási terv kutatási főirányaiban elért jelentős ered

mények jutalmazására.

Pályázhatnak tudományos kutatók és egyetemi oktatók, ill. 

kollektíváik, akár akadémiai, akár más kutatóhelyen dolgoznak.

A pályázatban - két évnél nem régibb - nyomtatásban megje

lent tanulmánnyal vagy közlésre alkalmas kézirattal /kivételesen 

kutatási zárójelentéssel/ lehet részt venni, függetlenül attól, 

hcjy az adott kutatás a távlati terv keretében indult-e meg, vagy 

csak a munka folyamán kapcsolódott hozzá.

A kutatási jutalom az eredmény jelentőségétől függően egyéni 

pályázó esetében 5000 - 15 000 F t , kutatói kollektívák esetében 

6000 - 25 000 Ft.

Nem részesíthetők fen'ti jutalomban az Akadémia tagjai,, továb

bá azok, akik az adott kutatási tevékenységért a munkabéren és já

rulékain kivül más ellenértékben /kutatási szerződési, szakértői, 

újítási, szabadalmi díjban stb./ is részesültek.

A pályázatot f. év szeptember 10-ig kell az Akadémiához címez

ve a kutatóhely vezetőjéhez benyújtani. A pályázatnak tartalmaznia 

kell:

a/ a főirány megnevezését;

b/ a pályázó nevét, kutatóhelyét és beosztását;

c/ a kutatási eredményre vonatkozó különlevonatot, ill. 

kéziratot vagy kutatási zárójelentést;

d /  nyilatkozatot, hogy a kutatásért munkabéren és járulé

kain kivül más ellenértéket nem kapott a pályázó.

B u d a p e s t ,  1972. április 30. .
A Magyar Tudományos Akadémia

Elnöksége
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TÁJÉKOZTATÓ

TARTALOM

Személyi hírek 178 oldal

A Tudományos Tanácsok iiirei 178 oldal

Nemzetközi tanácskozás a KFKI—bán 179 oldal

Áramszünet 179 oldal

Hivatalosan külföldre utazók 180 oldal

Külföldi vendégek 180 oldal
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Személyi hirek

A Minisztertanács 1014/1972.sz.határozatával

K ö p e c z i Bélát

az MTA levelező tagját az Akadémia 1975.évi rendes közgyűléséig 

terjedő időre a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárává nevezte ki.

A Tudományos Tanácsok hirel

A Magfizikai Tudományos Tanács 1972.junius 7-i ülésén a 

'’Sokszálas proporcionális számláló” 

c. téma részletes tervét tárgyalta.

K * 3€

A Kémiai Tudományos Tanács 1972.junius 7-i ülésén az

"Aktivációs analitikai vizsgálatok neutron- 

generátorral"

c. téma beszámolóját és terveit vitatták meg.

X
H  5€ 3€

A Fizikai-Optikai Tudományos Tanács 1972.junius 8-i nyilvános 

ülésén

Csillag László: A deutériumatom Balmeivvonalai finom

szerkezetének mérése és a fiydberg-állandó 

értékének ujabb meghatározása

cimü kandidátusi értekezését vitatták meg.
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Nemzetközi tanácskozás a KFKI-ban

Intézetünkben tanácskozott május Jl-ből 6 napig az Interkozmosz 

keretében működő kozmikus fizikai munkacsoport, majd junius 6-9-ig 

az Intei'kozmosz-program alapján a világűr békés célú kutatásá

ban és felhasználásában együttműködő szocialista országok nemze

ti lcoox'dinációs szei'veinelt vezetői.

A tanácskozáson részt vettek a Bolgár Népköztársaság, a Cseh

szlovák Szocialista Köztársaság, a Kubai Köztársaság, a Lengyel 

Népköztársaság, a Mongol Népköztársaság, a Német Demokratikus 

Köztársaság, a Román Szocialista Köztársaság, a Szovjetunió és 

hazánk képviselői.

A konferencián a szakemberek megvitatták az Interkozmosz-program 

kereteiben végzett munka eddigi eredményeit és kitűzték az el

végzendő közös feladatokat.

A tanácskozás résztvevői szerint jelentős lépéseket tettek elő

re többek közt a Napban és a Föld körüli kozmikus térségben vég

bemenő fizikai folyamatok komplex megfigyelésében. Véleményük 

szerint a közeli években tovább bővül az Interkozmosz-programon 

alapuló együttműködés es növekedik a felbocsátandó objektumok 

száma is.

Áramszünet

Junius 24 és 25-én» szombaton és vasárnap az I., II., III»» VI., 

VII/1., VII/2., XIII., XIV. és XVIII.épületekben, valamint a kazán

házban és a konyha épületében - karbantartási munkált miatt - 7 ólá

tól 17 óráig szünetel az áramszolgáltatás.
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Hivatalosan külföldre utazók

Németh József VI.5» 6 nap

Tárgyalás
MSTRMPEX dev.-KFKI fFt.

Hegedűs Csaba VI.5. 10 nap
Lovas Istvánná 
Mező István

Táp asz t alat csere 
OAB ktsg.

Zarándi Aladár VI.5» 5 nap

Konferencia 
KFKI ktsg.

Solt György VI.5. 6 nsop

Szimpózium 
meghívó fél ktsg.
KFKI utiktsg.

Sváb Erzsébet VI.5« 14 nap

Tanulmányút 
saját ktsg.

Pardavl Ferencné VI.5. 6 nap

Tanulmány ut 
KFKI ktsg.

Szanyi László VI.7« 30 nap

Együttműködés 
OAB ktsg.

S.Bakos József VI.?. 8 nap

Konzultáció
KFKI és saját ktsg.

Kántor Judit VI.7. 8 nap

Tanulmányút 
saját ktsg.

Csehszlovákia
Prága

Szovjetunió
Dubna

Szovjetunió
Novoszibirszk

Lengyelország
Krakkó

Szovjetunió
Moszkva

Szovjetunió
Moszkva

Szovjetunió
Dubna

Franciaország
Saclay

Franciaország
Saclay

Külföldi vendégek

VI.Magyar Röntgen Diffrak- 
ciós~Eonferencia 7 fizikus 
résztvevője

VI.2-án fogadta: Szilárdtestfizikai Főo.
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J «P.Senature fizikus 
Franciaor azág

R.Herah fizikus 
Jugoszlávia

D.Frucbart fizikus 
franci aország

U.Gerlach fizikus 
FÉK------

S.J.Frenkel dékán 
öanada

Tokim Tiung vegyész 
Vietnam /SzÜ-bol/

B.Szerge.jev mérnök
V.Ü)achforo'r mérnök 
Szovjetunió

E.F.Benua főmérnök 
A.N.Korol.jov mérnök 
J.A.Loginov üzemvezető 
'ff.V.Nazarov laborvezető 
Sz.í.Nazarov laborvezető 
Y.N.Pavlov mérnök
5. j/.Rum.íancev osztályvez. 
A.V.Vorob.iov laborvez. 
Szovjetunió

VI.2-től 
10 napra

VI.2-től 
5 napra

VI.2-től 
5 napra

VI.6-tói 
8 napra

VI.7-én

fogadta: Szilárdtestfizikai Főo,

fogadta: Szilárdtestfizikai Főo,

fogadta: Szilárdtestfizikai Főo, 

fogadta: Szilárdtestfizikai Főo,

fogadta: Nagyenergiájú Fiz.Főo.

VI.7-től fogadta: Kémiai Főosztály
2 hétre

VI.8-án fogadta: Reaktor Főosztály
2 napra

VI.8-án fogadta: Elektronikus Főosztály

Szerkeszti: az Igazgatási és Üzembiztonsági ^osztály 
•felelős: az Igazgatasi és Üzembiztonsági Foosztaly vezetője

Kiadja: A Könyvtár és Kiadói Osztály sokszorosító üzeme 
felelős: Gyenes Imre

KFKI 72-6896
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TAJEKOZTATO
A KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓ INTÉZET HIVATALOS LAPJA

/ m ta\
BUDAPEST 1972. junius 21. Hivatali Használatra t

TARTALOM

Az Igazgató Tanács hírei 
A Tudományos Tanácsok hirei 
Tájékoztató a Találmányi Bizottság 
üléséről
Rendelet a tartós külföldi szolgálatot 
tel^esitők munkaviszonyáról, járandó
ságáról
4/1972.sz.igazgatói utasitás 
A KFKI-t érintő fontosabb jogszabályi 
rendelkezések
Igazgatói döntési jogkör átruházása 
A KFKI reportsorozatában 1972.március- 
április-május havában megjelent, illet' 
munkába vett kiadványok 
Hivatalosan külföldre utazók 
Külföldi vendégek

Melléklet:

4/1972.sz.igazgatói utasitás a "Postai és belső küldemé- 
nyék kezelésének rendje11 cimü szabályzat életbeléptetéserol«,

A munkaügyi miniszter és a pénzügyminiszter I0/1972./y*20*/ 
MüM-PM számú együttes rendelet© a tartós külfölcu. szolga
latot teljesito dolgozók egyes munkajogi kérdéseinek ua 
járandóságainak szabályozásáról.

184 oldal
184 oldal

185 oldal

185 oldal
185 oldal

186 oldal
187 oldal

187 oldal
188 oldal
189 oldal
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Az Igazgató Tanács hirei

Az Igazgató Tanács 1972.junius 14-en ülést tartott.

Hapirend előtt Tóth Ferenc tartott előadást a "Memória-technoló

giák jelenlegi helyzete" ciciméi.

Az Igazgató Tanács első napirendi pontként a memória célprogram 

állásáról szóló jelentést vitatta meg. Az igazgató az elmúlt két

éves munka eredményeiért a memória teamban résztvevő valamennyi 

munkatársnak elismerését fejezte ki.

■üizt követően az Igazgató Tanacs 1972.II.féléves munkatervének 

megvitatására került sor. Az elfogadott munkaterv szerint az ev 

második feleben a tudományos területek vezetői folytatják beszá

molóikat, - emellett sor kerül az Intezeti Megállapodás, a Műkö

dési Szabályzat és az 1973*évi tudományos célkitűzések megvitatá

sára és jóváhagyására. Az Igazgató Tanács üléseit tudományos elő

adások vezetik be, melynek során egy-egy konkrét, az intézetben 

müveit tudományos tevékenységről nangzik el részletes beszámoló.

Az Igazgató Tanács harmadik napirendi pontként személyi ügyeket 

tárgyalt.

A részletes határozatokat az érdekeltek közvetlenül kapják meg.

A Tudományos Tanácsok hirei

A Szilárdtestfizikai Tudományos Tanács 1972.junius 2-i ülésén

- a Mágneses csoport helyzetét és problémáit

vitatta meg.



-  185 -

Tájékoztató a Találmányi Bizottság 

üléséről

A Találmányi Bizottság 1972.junius 8-i ülésén

- három találmány külföldi értékesítésének problémáit 

tárgyalta és szükségesnek tartotta azok értékesítésére 

megbizás adását;

- egyetértett a "Fólia memória" cimü találmány tárgyában 

kötendő szerződéstervezettel;

- a találmányi szintű eredmények szabadalmaztatása érdeké

ben a szilárdtesticutatás területén folytatják a tájékoz

tató munkát.

Rendelet a tartós külföldi szolgálatot 

teljesítők munkaviszonyáról, .járandóságáról

A  munkaügyi miniszter és a pénzügyminiszter 10/1972./V.20/MÜM-PM 

számú .együttes rendelettel szabályozta a tartós külföldi szolgá

latot teljesitő dolgozók munkaviszonyával kapcsolatos egyes kér

déseket, valamint az ilyen dolgozók járandóságaira vonatkozó 

alapvető szabályokat. A Tájékoztató mellékleteként a rendelet 

teljes szövegét közöljük.

4/1972.sz. igazgatói utasitás

Az igazgatói utasitás a Működési Szabályzat 7 .számú függelékét, 

a postai és belső küldemények kezelésének rendjét lépteti hataly- 

ba. A  függelék részletesen ismerteti a szervezeti egységek ügy

iratkezelési teendőit valamint a kezbesitéssel, irattározással 

és selejtezéssel kapcsolatos feladatokat. A függeleket az érde

keltek Közvetlenül kapják meg.
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A KFKI-t érintő fontosabb .jogszabályi 

rendelkezések

1972.évi II. tv.: áz egészségügyről.

16/1972./IV.29./ MT rendelet: az egészségügyről szóló 1972.évi

II.törvény végrehajtásáról és az egészségügyi miniszter 

jogköréről.

2006/1972./IV.29./sz.MT határozat; az országos távlati tudományos 
kutatási tervről szóló 1012/1972./IV.27»/sz. MT határo

zat kiegészítéséről.

8/1972./V.20./ MüM.sz.rendelet: a fordítók munkabérének megálla

pításáról.

10/1972./V.20./MüM-PM sz.együttes rendelet: a tartós külföldi

szolgálatot teljesitő dolgozók egyes munkajogi kérdései

nek és járandóságainak szabályozásáról./24 sz.Tájékoztató 

melléklete/

1/1972./V.27./OMFB sz.rendelet: a nukleáris anyagok nemzetközi 

ellenőrzéséről.

22/1972./V.27./PM sz.rendelet: az egyes számítástechnikai be

rendezések értékcsökkenési leírásának igénybevételéről.

2/1972./A.K.9./ MTA sz.utasitás: a polgári védelmi oktatásról.

5/1972./A.K.8./ MTA-F.sz.utasitás: a szakigazgatás hatáskörébe 

tartozó bizottságokról.

6/1972./A.K.9./ MTA-F.sz.utasitás: a polgári védelem önvédelmi 

alegységek parancsnokainak és beosztott állományának 

kiképzéséről és továbbképzéséről.

7/1972./A.K.9./ MTA-F.sz.utasitás: az üzemi munkavédelem tovább

fejlesztéséről.

116/1972./MK.8./ MM sz.utasitás: a belföldi tudományos tanulmány

utakról.



Igazgatói döntési .jogkör átruházása

A7, intézeti támogatásban részesülő lákásakciókra benyújtott ké
relmek döntéselőkészitő munkájának ellátására az intézet igaz

gatója "Lakáselosztási döntéselőkészitő bizottság"-ot hozott lét

re, mellnek munkájáról, a kérelmek benyújtásáról é§ elbírálásáról 

a Tájékoztató 1972.évi 5»száma ad részletes ismertetést. Az igaz
gató a Bizottság javaslata feletti döntés jogát Doleschail Sándor 

ügyvezető igazgatóhelyettesre ruházta át.

A KFKI reportsorozatában 1972.március-április-má.ius 

havában megjelent, illetve munkába vett kiadványok

KFKI-72-24 Semiphenomenological model for the resonances
and charge neutrality in delute magnetic alloys 
Grüner G., Zawadowski A.

25 Opredelenie szoderzsanija kiszloroda v obrazce 
lunnogo grunta iMO. 16/078,
dosztavlennogo avtomaticseszkoj sztanciej "Luna-16", 
metodom aktivacii sz pomoscsju nejtronov sa energiej 
14 MeV
Nagy A., Csőke A., Szabó E., Vorsatz B., Zemplén E.

26 On the excitation of four magnons in Raman scattering 
Sólyom J.

27 Resonance multiphoton ionisation of the triplet 
metastable He atoms.
Bakos J., Kiss A., Szabó L., Tendler M.

28 Idegsejtek elektromos tevékenységének vizsgálata két
csatornás biopotenciálméterrel
Kozmann Gy., Pusztai J.

29 Computer analysis of spectra by deconvolution 
Szőke J .

30 Whole body counter efficiency calculations for 
distributed sources in a human phantom 
Andrási A., Kötél Gy.

31 Investigation of tritium contamination on titanium 
ion-getter pumps
Biró J.

32 SLIP-3zimmetrikus listakezelő szubrutin-rendszer az 
MTA CDC 33ÜO-as és ICT 1905-ös számológépen 
Krammer G., Lovas Iné*
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33 Remarks on a few problems in the theory of power 
reactor noise 
Kosály Gy.

KFKI-72-34 Status report on in-pile calorimetry in Hungary 
Szabó F., Bod 1., Gizella A.

35 A KFKI Programkönyvtár véletlenszám generátorai 
Békéssy A . , Marton K.

36 Simultaneous effect of P-wave interactions and 
tensor force on the polarization in N-d scattering 
Doleschall P.

Hivatalosan külföldre utazók

Praveczki 3ndre VI.10. 2 hónap

ICTP tanfolyam 
meghivó fél ktsg.

Gergely Tamás VI.11. 7 nap
Rázga Tamás

Konferencia
OMFB dev.-KFKI fFt.

Kurucz György VI.11. 10 nap

Vásár megtekintése 
OMFB ktsg.

Cseke László VI.11.. 4 nap

Átadás
VIDEOTON dev.-KFKI fFt.

Makra Zsigmond VI.11. 7 nap

Előadástartás
Űrkutatási Bizottság ktsg.

Kiss István VI. 12. 14 nap

Konzultáció
NAJ dev.-KFKI fFt.

Maróti László VI.12. 7 nap
Windberg Péter

Együttmüködés 
Üüi3 ktsg.

Czikó Róbert VI.12. 7 nap

Együttmüködés
OAB és KFKI utiktsg.

Olaszország
Trieszt

Franciaország
Páris

Lengyelország
Poznan

NDK
Drezda
Berlin

Lengyelország
Varsó

Ausztria
Bécs

Lengyelország
Swierk

Lengyelország
Swierk
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Súlyán János

ESZR tárgyalás 
SzKI ktsg.

Mayer István

Üzembehelyezés 
VIDEOTON dev.-KFKI fFt,

Paclier Donát

Kiállítás 
ME T R M P E K  ktsg.

Lőrincze Géza.
Memedi László 
Sándor L.Tamás 
¿inka iKerenc 
Ziegelmann Károly

Szimpózium 
KFKI ktsg.

Kön.ye Szabolcs 
Vadocz Erzsébet

Szimpózium 
VIDEOTON ktsg.

VI.15.

VI.14.

VI.15.

VI.15.

VI.15.

14 nap

7 nap

7 nap

7 nap

Szovjetunió
Moszkva

Szovjetunió
Dubna

Szovjetunió
Moszkva

Bulgária
Várna

Bulgária
Várna

Külföldi vendégek

I.Stepanek mérnök 

Csehszlovákia

A.Sz.Nyikonov müsz.irodavez.
A.A.Yaszenitov mérnök

Szovjetunió

Futó Endre fizikus 
Noviczky Béla fizikus

Csehszlovákia

Effat államtitkár 
Housüoy biológus

EAK

Babinszky Mihály vegyész 
Sőhm András vegyész

Csehszlovákia

C.Rasu fizikus 

Románia

VI.9-én fogadta: Elektronikus Főoszt.

VI.9-én fogadta: Elektronikus Főoszt,

VI.9-én fogadta: Nagyenerg.Fiz.Főoszt.

VI.9-én 
VI. 14-én

fogadta: Nagyenerg.Fiz.Főoszt.

VI.12-én fogadta: Kémiai Főosztály

VI.12-én fogadta: Szilárdtestfiz.Főo,
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G.A.Semil.jetov fizikus 

Szovjetunió

B.Soucek mérnök 

Jugoszlávia

H.Georgienevics elektrotechn. 

Jugoszlávia

D.fiado.j könyvtáros
I.Verbanov könyvtárigazg.

Bulgária

M.S.B.Hillal fizikus

-EAK

I.N.Naumov technikus
I .P .i'íaumov mérnök 
Paucsun tiechniKus 
Pern.yakov technikus

Szovjetunió

G.Iche fizikus 

Sziria
/Franciaországból/

VI.12-én fogadta: Szilárdtestfiz.Főo.

VI. 15-án fogadta: Elektronikus Főoszt«

VI.15-án fogadta: Reaktor Főosztály

VI.14-én fogadta: Tudományos Titkárság

VI.14— én fogadta: Magfizikai Főoszti

VI.15-én fogadta: Fizika-Optikai Oszt.
40-40 napra

VI.15-től fogadta: Szilárdtestfiz.Főo. 
5 hónapra

Szerkeszti: az Igazgatási és Üzembiztonsági Főosztály 
Felelős: az Igazgatási és üzembiztonsági Főosztály vezetője

Kiadja: a Könyvtár és Kiadói Osztály sokszorosító üzeme 
Felelős: Gyenes Imre

KFKI 72-6930



4/1972.számú igazgatói utasitás

a "Postai és belső küldemények kezelésének rendje" 

cimü szabályzat életbeléptetéséről

1./ A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Főosz

tálya II. 4200-1.8/1971» szám alatti utasitása alapján 

elkészített "Postai és belső küldemények kezelésének 

rendje"~ről Szóló szabályzatát a Működési Szabályzat 

7 . sz.'függelékeként kiadom és az abban foglaltakat

- a 2 ./ pontban irtak kivételével - 1972. julius 
15-ével hatályba léptetem.

2./ a  szabalyzatban előirt szabvány szerinti iktatóbélyeg

zőt és iktatókönyvet 1 9 73» január 1 . napjától kezdő
dően kell bevezetni.

3./ Az ügyiratkezelés intézetbeni felügyeletének ellátá

sával az Igazgatási és Üzembiztonsági Főosztálytbi- 

zom meg.

B u d a p e s t ,  1972. junius 20.

KFKI 72-6929

Doleschall Sándor s.k. 

ügyvezető igazgatóhelyettes



‘

■
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A munkaügyi miniszter és a pénzügyminiszter 

10/1972./V.20./MüM-PH számú 

e g y ü t t e s  r e n d e l e t e  

a tartós külföldi szolgálatot teljesitő dolgozók 

egyes munkajogi kérdéseinek és járandóságainak 

szabályozásáról

A Munka Törvénykönyve végrehajtásáról szóló 34/I967. /X.8./
Korm.számú rendelet /a továbbiakban: Mt. V./ 41.§-ában, valamint 

126.§-ának /2/ bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a csa

ládi pótlékról szóló 16/1966. /VI.1./ Korm.számú rendelet 30.§-ának, 

/2/ bekezdésére is figyelemmel - a külkereskedelmi miniszterrel, 

a külügyminiszterrel és a Szakszervezetek Országos Tanácsával 

egyetértésben - a következőket rendeljük:

l.§.

/I/ A Munka Törvénykönyvét és annak végrehajtási szabályait, 

valamint a deviza jogszabályokat a vállalatokra /Mt. V. 125*f§-a 

/2/ bekezdésének c/pontja/ és azok tartós külföldi szolgálatot 

teljesitő dolgozóira vonatkozóan az ebben a rendeletben foglalt 

eltéresekkel és kiegeszitesekkel kell alkalmazni.x

/2/ .finnek a rendeletnek alkalmazása szempontjából tartós kül

földi szolgálatot teljesit a dolgozó, ha meghatározott állomás

helyen végzendő külföldi szolgálatának - az elrendeléskor - elő

irt időtartama, hacsak ez a rendelet kivételt nem tesz, az egy 

évet meghaladja.

XA rendelet hatálya nem terjed ki a vállalat által külföldi ál

lampolgárral külföldön létesitett munkaviszonyra /Mt.6.§/.
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I.ALTALÁNOS SZABALIOK 

A személyi alapbér

2 .§.

/ I /  A  tartós külföldi szolgálatot teljesitő dolgozó /továbbiak

ban: a dolgozó/ személyi alapbérét külföldi szolgálata idejére az 

általa ténylegesen betöltött munkakör és e rendelet 1.számú mellék

letében előirt besorolási előírások alapján kell megállapítani.

/2/ A személyi alapbér egyik része belföldön forintban /a to

vábbiakban: forintresz/, a másik része pedig a külföldi állomás

helyen külföldi törvényes pénznemben /a továbbiakban: valutarész/ 

jár.

/¿/ Egészségreártalmas éghajlat, vagy kedvezőtlen munkafel

tételek esetén a dolgozót - a munkaügyi miniszter és a pénzügymi

niszter által a külkereskedelmi miniszterrel és a külügyminiszter

rel egyetértésben - meghatározott viszonylatokban és mértékben 

általában tiz, de legfeljebb ötven százalékkal felemelt valuta

rész illeti meg.

/4/ A vállalat a dolgozó belföldi beosztására megállapított 

alapbérét a tartós külföldi szolgálat ideje alatt felemelheti;■ 

ez a oer a tartós külföldi szolgálat idejére nem folyósítható.

Bérpótlék

/ I /  Kedvezőtlen elhelyezési feltételek /sátor vagy más hasonló 

elhelyezés stb./ eseten a dolgozó részére az ilyen munkakörülmé

nyek között történt munkavégzés idejére a vállalat alapbérjellegű 

tereppótlékot állapíthat meg. ¿lnnék mértéké a napidij harminc, il

letőleg a szállásköltséget is magában foglaló napidij húsz száza

lékát nem haladhatja meg.

/2/ A tereppótlékot forintban kell. fizetni.
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Díjazás betegség vagy kiküldetés esetén

4.S.

/l/ A dolgozó részére keresőképtelenségének, továbbá állomás

helyéről más helyre történő kiküldetésének vagy ideiglenes haza

térésének tartama alatt - a következő bekezdésekben foglalt kivé

telekkel - a 2-3 .§-ok szerinti díjazás jár.

/2/ Ha a keresőképtelenség megszakítás nélküli tartama a nyolc 

napot'eléri, a nyolcadik naptól kezdődően a valutarésznek csak 

nyolcvanöt százaléka illeti meg a dolgozót.

/3/ Ha a jelentéstétel vagy kórházi ápolás céljából történő 

ideiglenes hazatérés időtartama a harminc napot meghaladja, a har

mincegyedik naptól kezdődően a valutarésznek csak harminc százalé

ka jár; a szabadság időtartama nem minősül ideiglenes hazatérésnek.

/4/ A külföldi állomáshelyről másik külföldi országba történő 

kiküldetés esetén, a harmincegyedik naptól kezdődően a valutarész

nek csak negyven százaléka jár.

/5/ A /2/-/4/ bekezdés esetében a családdal külföldön tartózko

dó dolgozónak, amennyiben családtagja a külföldi állomáshelyen ma

rad, a valutarésznek ötven százalékához, továbbá gyermekenként an

nak tiz százalékához, legfeljebb azonban a teljes valutarészhez 

van joga.

A tulmunka ellenértéke

5.§.

A túlmunkáért ellenértékre jogosult dolgozónak a vegzett túl

munkáért, valamint készenlétért - hacsak ez a rendelet kivételt 

ttem tesz - a teljesített tulmunka /készenlét/ időtartamával azo

nos mértékű szabadidő jár*..
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a  dijazas időtartama

6 .§.

/ I /  A dolgozót a 2-3.§-ok szerinti dijazás a külföldi munkahely- 

re való elindulás napjától kezdődően illeti meg.

/2/ Az előző bekezdésben emlitett dijazás végleges hazarendelés 

esetén a legrövidebb idejű és leggazdaságosabb utazással elérhető 

hazaérkezés napjáig, belföldön tartózkodás esetén a külföldi szol

gálat alóli felmentés közlésének napjáig jár.

A dijazás kifizetése - levonás

7.§.

/ I /  A dolgozó részére járó dijázást a tárgyhónapot követő hó

nap első munkanapján kell kifizetni. A miniszter más bérfizetési 

napot is megállapíthat. Végleges hazarendelés vagy szabadság vé

gett történő hazatérés esetén a valutarészt a hazautazás előtti 

napon kell kifizetni.

/2/ A kifizetésnél a valutarészt a külföldi törvényes pénznem

re a Pénzügyminisztériumnak a Külügyminisztériummal és a Külkeres

kedelmi Minisztériummal egyetértésben kialakított előírása szerint 

kell átszámítani. Részfizetés esetén az egy napra járó munkabér 

kiszámításánál a tárgyhónap naptári napjainak számát kell alapul 

venni.

/3/ A dolgozó munkabérátlagának és járulékalapjának számításá

nál a 2.§./4/ bekezdésében megjelölt munkabért kell alapul venni. 

Az e rendelet szerinti díjazásnak a dolgozó belföldi beosztására 

megállapított munkabért meghaladó része, a járandóságokból való 

levonás szempontjából terhes illetmények /Vht. 148.§/ minősül.

Y  /
B táblázatokat a Pénzügyminisztérium az érdekelteknek folya

matosan küldi meg.
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/4/ A dolgozó a valutarésszel kapcsolatos túlfizetésből 

eredő tartozását ugyanazon külföldi törvenyes pénznemben köte

les visszafizetni.x

Szabadság

8 .§.

/ I /  A dolgozó évi rendes szabadságát belföldön köteles el

tölteni, amennyiben a vállalat nem engedélyez kivetelt.

/2/ A vállalat szolgálati érdekből, vagy a dolgozó kérelmé

re kivételesen engedélyezheti a szabadságnek külföldön történő 

eltöltését.

/ 1>/ Amennyiben a aolgozó március j > l . napja után indul el 

külföldi állomáshelyére, rendes szabadságát elindulását meg

előzően, a hazarendelés evében pedig hazaérkezését követően 

kell kiadni reszére. Ha a dolgozó részéré a külföldi szolgála

ta első naptári évére járó rendes szabadság az elindulást meg

előzően nem volt kiadható, ezt a szabadságot a következő évre 

járó rendes szabadsággal összevontan, egybefüggően kell kiadni.

/4/ A  dolgozó részére saját és családi pótlékra jogosult csa

ládtagjai az / ! /  bekezdés szerint történő haza- és visszauta

zásának tényleges költségét évente egyszer meg kell tériteni; 

a legrövidebb idejű és leggazdaságosabb útvonalon történő ha

za- és az állomáshelyre történő visszautazáshoz szükseges idő 

a szabadság idejében nem számit be. A /2/ bekezdés esetében 

utazási költség felszámításának nincs helye; a miniszter kivé

telesen engedélyezheti az utazási költségnek legfeljebb az elő

ző mondatban megjelölt összeg erejéig történő megtérítését.

/5/ A nehez lclimáju, illetve a kedvezőtlen éghajlatú orsza- 

gokban dolgozók rendkívüli egeszségügyi szabadságáról Iculon 

jogszabály rendelkezik.

^Nein teljesítés esetén a dolgozó büncselekmeny, illetőleg szabály' 

sértés miatti felelősségére lásd az 1961.évi V.törvény 247.¿-át, 

és az I968.évi I.törvény 116.a-át.

^•Lúsd az 1/1968./Kkí 7./ Kkivi-lCüM sz.együttes utasítással kiegészí

tett 1/1966./iücla 2./ Kkivl-Külá sz.együttes utasítást.
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9.§.

/I/ A dolgozó - harminc napot meg nem haladó - szabadságának: 

tartama alatt a forintrész, valamint a 2. § /!/ bekezdésének meg

felelő valutarész hetven százaléka a 7»§-nak megfelelően kiszámított 

forintösszegben, továbbá a 2.§ /3/ bekezdésének megfelelő valutarész 

harminc százaléka külföldi törvényes pénznemben ¿jár.

/2/ A szabadság harminc napot meghaladó részének, továbbá a 

szolgálati érdekből külföldön töltött szabadságnak, valamint a 

külföldön eltöltött rendkívüli és tanulmányi szabadságnak idejé

re a 2-3*§.-ok szerinti dijazás illeti meg a dolgozót.

/2/ A végleges hazarendelés után belföldön eltöltött tárgy

évi, és előző évi rendes szabadság tartamára a dolgozó részére 

a 2.S./4/ bekezdésében megjelölt dijazás jár.

A szolgálati lakás 

10.§.

A külföldi állomáshelyen a dolgozó részére lakásról a vál

lalat gondoskodik; annak bére a vállalatot terheli. A lakás 

biztosításánál figyelembe kell venni a dolgozónak a lakásbér

letről szóló hazai jogszabály szerinti lakásigénye mértékét, 

a gazdaságossági szempontokat, továbbá a külföldi állomáshe

lyen érvényesülő sajátosságokat.

U.S.

/ I /  A lakást a szükséges berendezessel /butorzaccal, füg

gönnyel, csillárral, szőnyeggel, hütőszekrennyel és éghajlat

tól függően légkondicionálóval/ ellátva, leltár szerint kell 

a dolgozónak átadni.

/2/ A vállalat és a dolgozó viszonyában a lakáskarbantartá

si, felújítási, pótlási és csere kötelezettségre a belföldi 

jogszabályok rendelkezései az irányadók a következő eltérések

kel:
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a/ a vállalat kötelezettsége a falak szükség szerinti festése 

és az ajtók, ablakok és a lakásberendezések szükség szerinti má

zolása,

b/ a lakásberendezés felújításával és cseréjével kapcsolatos 

költség a vállalatot terheli, kivéve ha a lakásberendezést a dol

gozó, illetve vele együttélő személy mulasztása miatt kell fel

újítani vagy cserélni.

12. S.

/ I /  A lakás bérbeadója vagy más által a dolgozó részére a la

káshasználattal kapcsolatban, a ll.§-t meghaladóan nyújtott kü

lön szolgáltatásért a dolgozó téritéssei tartozik.

/2/ Az / ! /  bekezdésben említett térités összege a szolgáltatást 

teljesitő által felszámított tenyleges dij. A lakbért is magában 

foglaló átalány esetén a helyi forgalomban kialakult tényleges di

jak figyelembevételével járó téritést kell fizetni. E cimen szállo

dában történő elhelyezés esetén a szoba árának húsz százalékát, 

családos dolgozó annak tiz százalékát köteles tériteni; ha ez az 

összeg a munkabér /valutarész/ tizenöt százalékát meghaladja, a 

meghaladó rész táritése elengedhető. A szállodai elhelyezéshez 

szükségképpen nen kapcsolódó költségek a dolgozót terhelik.

/3/ A külföldi szolgálat megszűnése esetén a dolgozó köteles 

az általa használt lakást és ánnak berendezéseit a vállalatunk 

leltár szerint átadni.

A külföldi szolgálatra való utazásnál felmerülő

költségek

15.8.

A dolgozó és családtagja külföldi szolgálatra való utazásánál, 

áthelyezésénél és végleges hazautazásánál felmerülő költségek meg

térítése során a 2.számú mellékletben foglalt rendelkezéseket kell 

alkalmazni.
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Kiküldetési költsegtérités

14. sj.

/ I /  A dolgozó kiküldetési költségeinek megtérítésénél az ideig

lenes külföldi kiküldetést teljesítő dolgozókra vonatkozó ¿jogsza

bályokat'55' kell alkalmazni, a /2/ bekezdésben foglalt eltérésekkel.

/2/ Ha a dolgozó külföldi állomáshelyének országában teljesit 

kiküldetést, részére napidij és szállásköltség csak nyolc órát meg

haladó távoliét esetén jár. A külföldi állomáshely országában tör

tént kiküldetés esetén a napidij ötven, illetőleg a szállásköltsé

get is magában foglaló /osztatlan/ napidij hetven százaléka, meg

szakítás nélkül tizenöt napot meghaladó kiküldetés esetén a tizen

hatodik naptól kezdődően a napidij harminc, illetőleg ötven száza

léka jár. Ha a tenyleges szállásköltség az előző mondatban megje

lölt osztatlan napidij negyven százalékát meghaladja, a vállalat 

a meghaladó részt az / ! /  bekezdésben emlitett jogszabályokban meg

határozott napidij legfeljebb negyven százaléka erejéig megterit- 

heti.

/3/ Jelentéstétel céljából történő ideiglenes hazatérés esetén 

a dolgozót - a belföldi hivatalos kiküldetésekre megállapított sza

bályok szerint - napidij illeti meg.

ülőleg

15.§.

/l/ A dolgozó külföldi állomáshelyére való megérkezésekor ké

relme alapjául egy havi valutarésznek megfelelő előlegben részesül

het.

/2/ Az előleget annak kézhezvételétől számított negyedik nap

tári hónaptól kezdődően, tizhavi egyenlő részletben kell vissza

fizetni.

"^Lásd a 134/1962./PK 12./ PM számú utasítással módosított 112/1961» 

/PK 5*/ PM számú utasitást.
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Berendezkedési költségtérités

16. S.

/ I /  Tartós külföldi szolgálatra első Ízben történő beosztás 

esetén a dolgozó részére ötezer forintot meg nem haladó összegű 

berendezkedési költségtérítés fizethető.

/2/ Az engedélyezett költségtérítés az útlevél kiállítását kö

vetően, az elutazás előtt legfeljebb tizennégy nappal esedékes.

/3/ Amennyiben a külföldi szolgálatra nem kerül sor, a beren

dezkedési költségtérítés felét a dolgozó egy éven belül köteles 

visszafizetni; a másik rész megtérítésének kérdésében a vállalat 

dönt.

Családi pótlék 

és más társadalombiztosítás szolgáltatások

17.§.

A dolgozó családi pótlékra való ¿jogosultságéira és annak mérté

kére a családi pótlókra vonatkozó általános jogszabályok az irány

adók a következő §-okban foglalt eltérésekkel.

18. §.

/ I /  A családi pótlék egy gyermek, továbbá a házastárs után is 

jár; a házastárs esetében csak akkor, ha a dolgozóval külföldön 

együttél.

/2/ A házastárs után járó családi pótlókra való jogosultság 

nem érinti, ha a házastárs a 22.S./1/ bekezdésének megfelelően tör

tént alkalmazása folytán díjazásban vagy nyugellátásban részesül.

/3/ A dolgozóval külföldön együttélő házas társ után a családi 

pótlék összege a dolgozó 2-?.§-ok szerinti díjazásának húsz száza

léka, a külföldön együttéíő gyermekek után gyermekenként a gyer

kek tizenkét éves koráig az. 1.számú melléklet 21/a kulcsszámának
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megfelelő bér tiz százaléka, betöltött tizenkét éves kortól annak 

tizenöt százaléka.

/4/ A családi pótlók a /J/ bekezdésben megbatározott összegben 

a családtag elindulásának napjától a hazaérkezés napjáig - a 6.§ 

figyelembevételével - jár, és azt a 2.§ / 2 j  bekezdéseben megálla

pított szabályoknak megfelelően kell kifizetni.

/5/ A családi pótlék összege a dolgozó belföldön élő családi 

pótlékra jogosult gyermekei után gyermekenként, a gyermek hat éves 

koráig havi négyszáz forint, hattól-tizenkét éves koráig havi hat

száz forint, betöltött tizenket éves kortól nyolcszáz forint, és 

az belföldön hazai pénznemben jár.

/6/ Az előző bekezdés rendelkezése irányadó a dolgozó háztartá

sában nem élő olyan gyermekére is, aki után a családi'pótlékot a 

dolgozó jogán fizetik'.

19.S.

/ I /  Ha a családtag a külföldi állomáshelyről ideiglenesen haza

tér, a dolgozó részére a családtag után - a /2/-/3/ bekezdésben 

megállapított korlátok között - a családi pótlék jár.

/2/ Ha a hazatérés időtartama a harminc napot meghaladja, a csa

ládi pótlékot a harmincegyedik naptól kezdődően forintban kell fi

zetni, a kilencvenegyedik naptól kezdődően pedig a belföldön tar

tózkodás idejére a házastárs után családi pótlék egyáltalán nem, 

a gyermek után pedig az előző .§ /5/ bekezdése szerinti családi pót

lék jár. Kórházi ápolás végett, továbbá gyermek kórházi ápolása 

céljából a gyermeket kisérő anya hazatérése esetén a családi pótlék 

korlátozás nélkül megilleti a dolgozót.

/3/ Szülés végett történő hazatérés esetén száznegyven napra 

jár az előző § /4/ bekezdésének megfelelően a családi pótlék.

20.§.

/ I /  A dolgozó és családtagja betegségi biztosítására, valamint 

társadalombiztosítási nyugdijára a belföldi jogszabályok az irány

adók. x

xLásd a 71/1955»/XII.31./MT számú rendelet 65.§-át, a 6 / 1 9 5 5 * A H .31»/ 

SZOT számú szabályzat 99-101.§-ait, valamint az 5/l959*/V.8./ MüM 

számú rendelet 107.§-át.
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/2/ Ha a dolgozó államközi egyezmény alapján a külföldi beteg

ségi biztosítás szolgáltatásaira jogosult, e körben a belföldi jog

szabályok alapján téritést nem igényelhet.

21.8.

/ I /  A dolgozó külföldön történt elhalálozása eseten az elhalt

tal külföldön együttélt, családi pótlékra jogosult családtag részé

re a 2-3.§-ok szerinti dijazást és a családi pótlekot az elhalálo

zást követő harminc napra ki kell fizetni.

/2/ Az / ! /  bekezdésben emlitett esetben annak, aki a dolgozó 

gyógykezelteteséről gondoskodott, a ténylegesen felmerült, szüksé

ges költségeit kell teriteni; a dolgozó temetéséről a vállalat gon

doskodik.

/j5/ A dolgozó elhalálozása esetén az általa igénybevett fizeté

si előleget és utielőleget - amennyiben a még esedékes díjazásból 

nem vonhatók le - törölni lehet.

A hozzátartozó alkalmazása 

22.§.

/!/ Ha a dolgozóval közös háztartásban együttélő, családi pót

lékra jogosult házastársat vagy gyermeket az l.§ / ! /  bekezdésében 

megjelölt vállalat ugyanazon az állomáshelyen tartós külföldi szol

gálatra alkalmazza, a hozzátartozót e szolgálata idejére, az általa 

ténylegesen betöltött munkakörre előirt, a belföldi foglalkoztatás 

esetén irányadó jogszabályokban meghatározott munkabér illeti 

melynek fele belföldön forintban, másik fele pedig a külföldi állo

máshelyen a 7*Ö /2/ bekezdésének megfelelően külföldi törvényes 

pénznemben jár.

/2/ Az / ! /  bekezdéstől eltérően a személyi alapbér a 2.§. /I/ 

és /jj/ bekezdesének megfelelően is megállapítható és a 2.ü /2/ be

kezdése szerint fizetendő; ez esetben a dolgozó reszére családi pót

lék nem jár*.
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II.A SZüHVIZ-MUNKÁT VÉGZŐKRE 

VONATKOZÓ SZABÁLYOK

23.§.

Az előre meghatározott, szerviz és hasonló munka elvégzése vegett, 

három hónapot meghaladó időre tartós külföldi szolgálatra beosztott 

dolgozókra /a továbbiakban: kiküldött/ ennek a rendeletnek I.részében 

foglalt szabályokat a következő kiegészítésekkel kell alkalmazni.

24. §.

/I/ A kiküldött részére a tartós külföldi szolgálat idejére az an

nak megkezdése előtti átlagkeresete, valamint az általa ténylegesen be

töltött munkakörre előirt, e rendelet 3 .számú mellékletében meghatáro
zott valutarész jár.

/2/ Ha a valutarész nem éri el a külföldi munkahelyen érvényes, II. 

osztályú, szállásköltségeket magában nem foglaló napidij nyolcvan szá

zalékát, a valutarész a napidij nyolcvan százalékának, szerelésvezető

helyettes esetében nyolcvanöt százalékának, végül szerelésvezető eseté

ben kilencven százalékának harmincszoros összegéig ösztönző jelleggel 

felemelhető. Ha pedig a valutarész meghaladja a napidij nyolcvan száza

lékának harmincszoros összegét, a meghaladó rész kifizetése ösztönző 

jelleggel irható elő.

/3/ A  vállalat a nagylétesítmény építéséhez vagy szereléséhez ki

küldött részére az / ! /  bekezdés ázerint járó átlagkeresetet a tartós 

külföldi szolgálat előreláthatólag szükséges időtartamának figyelembe

vételével átalányösszegben is meghatározhatja; az átalány havi egyenlő 

részletekben esedékes. Ebben az esetben az építés /szerelés/ elhúzó

dása miatt az átalány megállapításánál figyelembe vett időtartamot meg

haladóan külföldön töltött időre a vállalat nem köteles átlagkeresetet 

fizetni.

/4/ Ha a kiküldöttel családja külföldön együttél, a kiküldött az 

/ ! /  bekezdésben említett átlagkeresete terhére a Magyar Nemzeti Bank 

által közzétett árfolyamon házastársa után valutarészének huszonöt 

százalékát, gyermekenként további tizenöt százalékát átutalhatja.
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25.§.

A vállalat és a kiküldött megállapodhatnak, hogy a vegzett túl

munkáért díjazás jár, feltéve, ha azt a külföldi fél megtéríti, Ebben 

az esetben a kiküldöttet a tulmunka időtartamára pótlék nélküli munka

bére illeti meg: azt forintban kell kifizetni. E dijazás összegét a 

kiküldött korábbi személyi alapbére egy órára eső részének alapulvé- 

telével kell kiszámítani.

26.§.

/I/ A vállalat engedélyezheti a rendes szabadságnak külföldön tör

ténő eltöltését, ha a kiküldött és családtagjainak utazási költsége 

meghaladja a dolgozót egy hónapra megillető valutarész összegét. Ebben 

az esetben a kiküldött részére a 24.§-ban meghatározott dijazás jár, 

utazási költség azonban nem számítható fel.

/2/ Az / ! /  bekezdés esetén kivül a kiküldött részére szabadságának 

tartama alatt kizárólag a 24-.§./l/ bekezdésében megjelölt átlagkerese

te jár.

2 ?.§.

/I/ Ha a kiküldöttet külföldi munkahelyéről ideigfeiesen másik kül

földi országba küldik ki, vagy ha ideiglenesen hazatér, részére valuta

rész nem jár..

/2/ Ha a£ / ! /  bekezdésben meghatározott esetben a kiküldött házas

társa vagy gyermeke a külföldi munkahelyen marad, a kiküldöttet a va

lutarész negyven százaléka, gyermekenként további tiz százaléka megil
leti.

28.§.

A kiküldött és családtagja külföldi szolgálatra való kiutazásánál, 

áthelyezésénél és végleges hazautazásánál, valamint az említettek sza

badságra való utazásánál irányadó szabályokat azzal az eltéréssel kell 

alkalmazni, hogy az egy évet meg nem haladó időre külföldre kiküldött 

a családtag utazási költségeit maga köteles viselni} az egy évet mégha-
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ladó időre külföldre kiküldött családtagja utazási költségének megté

rítését a vállalat a 24.§./2/ bekezdésének megfelelően kitűzött feladat 

teljesítésének esetében elvállalhatja.

29-8.

A 12.S./2/ bekezdésében foglalt rendelkezést azzal az eltéréssel 

kell alkalmazni, hogy a kiküldött szállodában történő elhelyezés ese

tén a szoba árának tiz százalékát, családos dolgozó annak öt százalé

kát köteles tériteni.

30.§.

A kiküldött családi pótlékra való jogosultságára és annak mértéké

re a családi pótlékra vonatkozó általános jogszabályok az irányadók.

III.A oZAKÉRTÖKRA VONATKOZÓ 

ü Za BALIOK

51. §.

A Tárcaközi Műszaki Segítségnyújtási Bizottság által jóváhagyott 

program keretében szakértői minőségben, három hónapot meghaladó idejű 

külföldi szolgálatot teljesitő dolgozókra /a továbbiakban: szakértő/ 

ennek a rendeletnek I.reszében foglalt szabályokat a következő kiegészí

tésekkel kell alkalmazni, ü rendelkezések irányadók abban az esetben 

is, ha a szakértő munkáját kirendelés folytán külföldi félnél végzi és 

részére a külföldi fél közvetlenül teljesit kifizetést.

32. §.

A szakértőnek a külföldi szolgálata idejére járó személyi alapbérét 

e rendelet 4.számú mellékletében foglaltak alapján, egyebekben a rende

let 2.§-ában előirt rendelkezések figyelembevételével kell megállapítani»
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33. d.

A szakértő rendes szabadsága a külföldi féllel kötött szerződés fi- 

gyelembevetelével, egy naptári évet meghaladó időre összevontan is kiad

ható.

34.§.

A vállalat és a szakértő - a külföldi féllel kötött szerződés kere

tei között - az 3.§-ban, valamint a 13-14.§-okban foglaltaktól eltérően 

is megállapodhatnak a tulmunkadijazásnak, a külföldre utazásnál fel

merülő költségek megtérítésének és a kiküldetési költségtéritésnek kér

déseiben.

33.Í3.

A 20.§-t azzal a kiegészítéssel kell alkalmazni, hogy ha a külföl

di fél - az illetékes magyar külképviselet, illetve ennek hiányában a 

kiküldő vállalat megállapítása szerint - megfelelő gyógykezelést, gyógy

szert, orvosi ellátást biztosit, ennek ibenybevetele a szakértő reszé- 

re kötelező.

IV.VüJGYjSS RENDjáLKtíZÉSüK 

36»§»

/ ! /  Ez az együttes rendelet 1972.julius 1.napján lép hatályba.

/2/ A rendelet hatálybalépésével

- a diplomáciai és külkereskedelmi képviseleteken dolgozóüegyes 

munkajogi kérdéseinek és járandóságainak szabályozásáról szóló 32.1^0, 
1959.13M-MüM számú együttes utasitás,

- a külföldön tartós szolgálatot teljesítő dolgozók egyes munkajogi 

kérdéseinek és járandóságainak szabályozásáról szóló 33*900/1939.^M- 

MüM számú együttes utasitás, és
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- a műszaki segítségnyújtás kezdetében külföldön szolgálatot telje

sitő szakértők egyes munkajogi kérdéseinek és járandóságainak szabályo

zásáról szóló 83.100/1962.PM-MÜM számú együttes utasitás 

hatályát veszti.

/5/ iá rendelet II-III.része alkalmazásánál illetékes miniszternek 

a külkereskedelmi minisztert kell tekinteni.

/4/ A diplomáciai és a külkereskedelmi képviseleteken tartós külföl

di szolgálatot teljesitő dolgozókra vonatkozó külön szabályokat, és e- 

zek körében az együttes rendelet egyes rendelkezéseitől való eltérése

ket külön jogszabály állapitja meg.

/5/ Felhatalmazást kap az illetékes miniszter, hogy a munkaügyi mi

niszterrel és a pénzügyminiszterrel egyetértésben a fegyveres erők és 

a fegyveres testületek hivatásos állományának tartós külföldi szolgála

tot teljesitő tagjaira vonatkozó - a szolgálati viszony sajátosságainak 

megfelelő - szabályokat megállapítsa.

1.számú melléklet a 10/1972./V.20/MÜM-PM 

számú együttes rendelethez

A tartós külföldi szolgálatot teljesitő dolgozók

munkaköre

21-22.kulcsszám: Sajtótudósitó

AÜlföldön működő magyar érdekeltségű vállalat vezetője /igazgató, 

ügyvezető, cégvezető, főmérnök/.

Vezető főmérnök

Ide kell besorolni: a nagylétesítmény építését, szerelesét, továbbá 

annak garanciális javítását stb.önállóan és felelősséggel irányító 

vezető főmérnököt.

21-23.kulcsszám: Vállalati kirendeltség, vállalati iroda vezetője.

Ide kell besorolni: a külkereskedelmi, közlekedési, idegenforgal

mi, stb./továbbiakban: vállalati/ vállalati kirendeltség, iroda 

vezetését önállóan vagy beosztottak irányítása mellett ellátó 

dolgozót.
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22-24.kulcsszám: Vállalati önálló képviseleti megbízott.

Ide sorolandó a vállalati feladatokat önállóan - külön vezető nél

kül - ellátó dolgozó, ideértve a határállomáson szolgálatot telje

sítő képviselőt.

25-24.kulcsszám: Ügyintézők.

Ide kell besorolni: a vállalati kirendeltségen /irodán/, továbbá 

a külföldön működő magyar érdekeltségű vállalatnál foglalkoztatott 

műszaki, gazdasági, áruforgalmi ügyintézőket, továbbá a vevőszol

gálat vezetőjét.

Ide kell besorolni továbbá az áruátvevőket, áruátadókat, diszpécse

reket, szállitmányozási és idegenforgalmi ügyek intézésével megbí

zott, valamint az ezekkel egyenértékű munkakörökben foglalkoztatott 

dolgozókat.

24-27.kulcsszám: Gazdasági, pénzügyi, számviteli előadó, adminisztrá

tor, magyar, illetve idegennyeivü levelező.

Ide sorolandók meghatározott körben gazdasági, pénzügyi, számviteli, 

Valamint magyar és idegennyeivü levelezési és ügyviteli feladatokat 

ellátó dolgozók.

A tartós külföldi szolgálatot teljesítő dolgozók

alapbére

Kulcsszám Forintrész Valutarész St-ban

21/a 1.580 6.900
21/b 1.520 6.600
22/ a 1.260 6.500
22/b 1.200 6.000
25/ a 1.140 5*700
25/b 1.110 5.550
25/c 1.080 5.400
24/a 1.020 5.100
24/b 990 4.950
24/ c 960 4.800

25/a 950 4.650
25/b 900 4.500

25/c 870 4.550
26/a 840 4.200

26/b 810 4.050

26/c 780 5.900

27/a 750 5.750

27/b 720 5.600
27/c 690 5.450
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2.számú melléklet a 10/1972./V. 20./MíiM-PM 

számú együttes rendelethez

A tartós külföldi szolgálatot teljesítő dolgozók 

és családtagjaik külföldre utazásánál felmerülő

költségek

1. A jelentős devizakihatásu orvosi kezelési és egyéb gyógyászati 

költségek csökkentése végett a tartós külföldi szolgálatra beosztott 

dolgozó köteles családjával együtt elutazása előtt általános orvosi 

kivizsgáláson megjelenni. Az erről kiadott orvosi igazolásban foglalta

kat a vállalat köteles figyelembe venni és a megjelölt személyeket -

a kiutazás előtt - az esetleg szükseges kezelésekre /gyógyászati segéd

eszközök igénybevetele, fogpótlások, szemüveg beszerzések stb./ irányí

tani. Ennek betartása előfeltétele a külföldön felmerülő orvosi stb. 

költségek megfelelő elszámolásának.

2. A vállalatnak a dolgozót és családtagjait - nem rubel elszámolá

si viszonylatu országba történő kihelyezés, végleges hazarendelés ese

tén - minden olyan esetben,' amikor a célállomás MALÉV repülőgéppel, 

szocialista államok gépeivel, illetőleg a MALÉV-vei üzemközösségben lé

vő repülőjáratok gépeivel elérhető, illetőleg gazdaságosan megközelít

hető, ezekkel a gépekkel kell utaztatnia.

Saját gépkocsival történő ki-, illetőleg visszautazás esetén kizá

rólag a ténylegesen felmerült benzin, olaj, garázsdij és a szálloda- 

számlával igazolt szállásköltség a leggazdasagosabb utazás esetén fel

merülő menetjegy összegének erejéig számolható el. A 80.400/1961.

PM-IÍPM köriratban foglaltak alapján arra az útszakaszra, ahol MALÉV, 

illetőleg szocialista járatok vagy a MALÉV-vel üzemközösségben lévő 

járatok repülnek, a térítés nem rubel elszámolási viszonylatu devizá

ban nem fizethető ki.

3. Magyarország területéről külföldi állomáshelyre külföldi állomás

helyről Magyarország területére, vagy külföldön egyik állomáshelyről 

másik állomáshelyre történő áthelyezés alkalmával a dolgozó - a 112/1961* 

PM számú utasításban felsorolt utazási költségen, poggyász szállítási 

költségen, útlevél térítési költségén, valuta átváltási dijon, gépkocsi

használati dijon felül - az alábbi átköltözködesi Költségeket számol

hatja el:
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a/ ingók szállítási költségét, és

b/ a családtagok /valamint a nagykövet, követ háztartási alkalma

zottja/ utazási költségét.

4. A dolgozó - kihelyezés, áthelyezés, illetőleg visszarendelés 

alkalmával - a legszükségesebb személyi használatú ingóságokat viheti 

ki, illetőleg hozhatja haza a vállalat költségére.

A kivihető, illetőleg hazahozható ingóságok súlyhatára a dolgozóra 

vonatkozóan ¿00 kg, feleség után 150 kg, gyermekenként további 50-50 kg* 
A fenti súlyhatárok vasúton vagy hajón teheráruként történő szállítás

ra vonatkoznak. Amennyiben a dolgozó vasút vagy hajó helyett más száUi- 

tóeszközt /repülőgép, camion stb./ vesz igénybe, vagy a szállitás nem 

teheráruként történik, a vasúton vagy hajón teheráruként történő szálli

tás költsége számolható el a ténylegesen felmerült költség összegén 

belül.

Bútor, gépkocsi, motorkerékpár és hasonló jellegű tárgyak szállí

tási költsége a dolgozót terheli.

Repülőgépen történő utazás esetén a dolgozó a megjelölt súlyhatá

rokon -felül a repülőtársaság által személyenként díjmentesen biztosí

tott súlyhatáron, felül 10-10 kg túlsúly diját meg nem haladóan vihet, 

illetőleg hozhat magával - a vállalat költségére - ingóságokat.

Amennyiben a dolgozó családja később költözik át az uj állomáshely

re, a családtagokra eső költséget későbbi időpontban is el lehet szá

molni, feltéve, hogy a családtagok vele együtt legalább fél évig kül

földön tartózkodnak.

Az emlitett ingóságoknak a lakásról az állomásra és az állomásról 

a lakásra szállításával tényleg felmerült és igazolt fuvarköltség, va

lamint hordárdij elszámolható. Az ingóságok csomagolásának biztosításá

nak és esetleges fekbérének költsége a dolgozót terheli.
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5.száma melléklet; a 10/1972./V«20./MüM-PM 

számú együttes rendelethez

A kiküldöttek munkaköre

JO/a-b kulcsszám: Műszaki vezető

Ide kell besorolni: a legalább technikusi oklevéllel rendelkező 

önálló műszaki vezetőt és helyettesét.

30/b-c kulcsszám: Műszaki ügyintéző

Ide kell besorolni: a legalább technikusi oklevéllel és a szüksé

ges gyakorlattal rendelkező műszaki ügyintézőket.

30/c-e kulcsszám: Szakmunkások

Ide kell besorolni: a szakmunkás képesítéssel rendelkező fizikai 

dolgozókat, ide lehet besorolni továbbá az 5 évnél kevesebb gya
korlattal rendelkező ügyintézőkét.

30/f kulcsszám: Egyéb fizikai munkások

A kiküldöttek alapbére

Kulcsszám Forintrész Valutarész Ft-ban

30/a Belföldi átlagkereset 3 .600
JO/b Belföldi átlagkereset 3*450
30/c Belföldi átlagkereset 3 .300
30/d Belföldi átlagkereset": 5.150
30/e Belföldi átlagkereset 3 .000
30/f Belföldi átlagkereset 3.000 alatt

X
A napidij nyolcvan százaléka erejéig felemelt, illetőleg a napidij 

nyolcvan százalékát meghaladó valutarész kifizetése ösztönző jelleggel 

történhet /24.Ö./2/ bekezdese/. üJ rész kifizetésére utólag az előre 

kitűzött célfeladát'teljesitése, a kikötött teljesítési határidő be

tartása, vagy egyéb rendkívüli körülmény fennforgása esetén kerülhet 

sor.
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4.száma melléklet a 10/1972./V.20./MüM-PH 

száma együttes rendelethez

A szakértők munkaköre

40. kulcsszám: Ide kell besorolni a tudományos fokozattal rendelkező 

szakértőket.

41. kulcsszám: Ide kell besorolni az egyetemi, főiskolai végzettséggel 

rendelkező vezető szakértőket.

42. kulcsszám: Ide kell besorolni az egyetemi, főiskolai végzettséggel 

rendelkező beosztott szakértőket.

43» kulcsszám: Ide Kell besorolni a fenti feltételekkel nem rendelkező 

egyéb szakértőket.

A külkereskedelmi miniszter vezető beosztásban levő, egy évet meg

haladó időre kiküldött szakértő részére rendkivül indokolt esetben 

a megállapított kulcsszámnál magasabb díjazást engedelyezhet. JSz 

azonban a külképviseleti dolgozók 2.kulcsszámára megállapított 

illetményt nem haladhatja meg.

Nem vezető beosztásban levő szakértő egy kulcsszámmal magasabb 

beosztásba akkor sorolható, ha itthoninál jelentősen magasabb 

külföldi beosztásba kerül és ez a beosztás a külföldi fel által 

fizetett térítésben is megnyilvánul.

A szakértő alapbére

Kulcsszám Forintrész Valutarész Ft-ban

/egy évet meghaladó külföldi szolgálat esetén/

40/a 1320-1590 6.600-7.950
41/a 1200-13ÖŰ 6.000-6.900
42/a 960-1260 4 .800-6.300
43/a 870-1140 4.350-5.7Ü0

/három hónapot megnaladó, de egy évet túl nem lépő külföldi 
szolgálat eseten/

40/b belföldi átlagkereset 4.350-4.650
41/b belföldi átlagkereset 4.050-4.200
42/b belföldi átlagkereset 3.750-4.050
43/b belföldi átlagkereset 5.000-3.600
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Személyi hirek 192 oldal

A Tudományos Tanácsok hirei 192 oldal

Tájékoztató a Külügyi Bizottság üléséről 192 oldal

Az intézet 1969-1971. évi beszámolójáról 193 oldal

Az 5/1972. és 6/1972. sz. igazgatói uta-
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Melléklet

Az 5/1972, sz. igazgatói utasitás az intézetben vég
zett magánmunkákról és az intézettől vásárolt hasz

nált anyagok felhasználásának engedélyezéséről

6/1972. sz. igazgatói utasítás az SzK szerződések 
előkalkulációiban alkalmazott rezsikulcs módosítá

sáról
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Szemelni hírek

Dolesdhall Sándor ügyvezető igazgatóhelyettes 1972. junius 29-től 

julius 12-ig szabadsagon lesz.

Távolleteben Szokira József, a Gazdasági Szakigazgatás vezetője he

lyettesíti.

A Tudományos Tanácsok hirei

A Nagyenergiájú Fizikai Tudományos Tanács 1972. junius Ö-i ülésén

- az osztályvezetői megbízások hosszabbitását, 

valamint

- az aktuális rendezvenyeket és külföldi utazásokat 

tárgyalta.

Tá.jekoztató a Kü Iü r.yí Bizottság üléséről

Á Külügyi Bizottság 1972.junius ülésén tárgyalta es jóváhagyta

M a n n ó István 1972.augusztustól kezdődő 1 éves
dubnai munkavállalási pályázatát;

N a g y  György dubnai munkavállalasának 1972.jun.1-től
1972.szepi;.^ü-ig történő meghosszabbí
tását ;

Z s e n e i Marton 2 éves dubnai munkavállalási pályá
zatát;

Z i m á n y i József NSzií-büü, 1 9 7 2 .októberétől kezdődő
2 1/2 hónapos tanulmányútját.
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Az intezet 1^69-1lj71. évi beszámolójáról

Az alábbiakban teljea szöveggel közöljük Köpeczi Béla, az MTA fő

titkára levelet es Pái'is Gyöi'gy főosztályvezető emlékeztetőjét az 

intezet hároméves beszámolójáról.

Kedves Pál Elv társ!

A Központi Fizikai Kutatóintezetnek az 1969-I971.evekben vegzett 
tevékenységerői szoló beszámolóját - a testületi es szakértői véle

mények, valamint a Tétényi Pál főtitkárhelyettes elvtársnál 1972. 
május \7-én tartott megbeszelesen elhangzottak figyelembevetelóvel

értékeltük. Az ertékelés alapján a beszámolót elfogadom, megálla

pítva, hogy a beszámolási időszakban az intezet eredményes, jó mun

kát végzett. Különösen kiemelkedő tevékenységet vegzett az intézet 

a mágneses szerkezetek és fázisátalakulások vizsgálatának, az ion- 

lezer letrehozasanak es vizsgálatának, a reaktorkutatásoknak es a 

TPA/i kisszámitógép fejlesztésének területen.

Kérem, hogy az intezet munkáját a jövőben is eredmenyesen, a mellék

letekben kifejtettek figyelembevetelevel folytassa. Különösen ké

rem, hogy a testületi veieraenyeket figyelembe venni, továbbá a tes

tületi véleményeknek az intézet munkájában való hasznosításáról a 

Termeszettudományi I. Főosztályt mielőbb Írásban tájékoztatni szi

ve skedjék.

Az 1972-1975* évekre vonatkozó középtávú tervvel kapcsolatban tájé

koztatom, hogy a tervről kialakítandó állásfoglalásunkról az inté

zetet a Termeszettudományi I. Főosztály a kiemelt kutatási főirá

nyok koordináló tanácsainak megalakulása, illetve a tanácsok teve

ke ny se genek megindulása után - az ott kialakítandó álláspontok fi-.

. gyelembevetelevel - fogja tájékoztatni.

Elvtársi üdvözlettel

Köpeczi tíela s.k.
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f

Emlékeztető

a Központi Fizikai Kutatóintézetnek az 1969-1971. evekben veszett

tevékenységéről szóló beszámolójának Tétényi Pál főtitkárhelyettes

elvtársnál 1972. május 17-en történt megvitatásáról.

1. Az intezet tevékenységében a társadalmi és népgazdasági igénye

ket állitja előterbe. Az intezet vezetese helyesen látja az alap- 

és az alkalmazott kutatások helyzetet; egyes kutatói körökben 

még szükség van tájékoztató-nevelő munkára. Az intézet betölti 

azt a sokrétű szerepet, amelyre a magyar kulturális eletben hi

vatott /a fizikai kultura terjesztése; a továbbkepzésben, az ok

tatásban, a közvélemény tájékoztatásában való részvétel; a fizi

ka világnézeti vonatkozásainak kimunkálása; a "két kultura" kö

zötti szakadék áthidalására irányuló munkálkodásba való bekap

csolódás/.

2. Az egyes kutatási területeken az intézet vezetese helyes koncep

ciói alakján iranyitja a tudományos tevékenységet. Ezekkel a kon

cepciókkal az akadémiai szakigazgatás teljes mertekben egyetert.

J. A káderproblemák területen a szakigazgatás határozottan támogat

ja az intézetnek a kádercsereröl vallott nézeteit. - A tudomá

nyos minősítések vonatkozásában aránytalanságok vannak az egyes 

területeken dolgozó minősítettek között; ösztönözni kell az in

tézet tudományos minősítessél nem rendelkező tudományos vezetőit 

a kandidátusi fokozat megszerzésére. - A kutatók ideológiai to

vábbképzésének vonatkozásában nehézséget jelent, hogy e tovább

képzés módszertani kérdéséi országosan megoldatlanok.

4. A szerződéses tevékenység texúileten igen helyes az intézetnek az 

az elképzelése, amely zárt ciklusban hasznosítható termékek elő

állítását tűzi ki célul.

5. Az intezet működése általában jó. Igen örvendetes, hogy az inté

zetben megindult a tudományos alapokon nyugvó kutatásszervezes. 

Célszerűnek látszik ennek olyan irányú továbbiéjleszfcese, amely 

leküzdi egyes kutatóknak a kutatásszervezéssel kapcsolatban fel

merülő időnként megnyilvánuló ellenállasát.

Páris György s.k.



Az 5/1972. és b/1972.sz. i^az^atól utasitás

A Tájékoztató mellékletekent közöljük az 5/1972.sz. igazgatói uta

sítást az intézetben végzett magánmunkák és az intézettől vásá

rolt használt anyagok felhasználásának engedélyezéséről.

A Működési Szabályzat az anyagok behozatalának es kivitelének mód

ját szabályozta, de nem közölt reszletes előírást a magánmunkák 

végzéséről, az intézettől vásárolt használt anyagok felhasználásá

ról. iágyaéges utasitás hiányában többfele gyakorlat alakult ki az 

/intézetben, ez tette szükségessé az igazgatói utasitás kiadását.

s
9€ 3t J í

Ugyancsak mellékeljük a 6/1972.sz. igazgatói ubasitast, mely az 

SzK szerződések előkalkulációiban alkalmazott; rezsikulcs módosítá

sát közli. Az utasitás 1972.julius 1-en lep hatályba, teliab a mó

dosított rezsikulcsot a julius 1. után kötött szerződeseknel kell 

alkalmazni.

Az intézeti tolex-állomásról

Az intézeti telex-állomás felügyelete 1972.május 15-vel az Igaz

gatási és üzembiztonsági Főosztály hatáskörebe került.

Az állomás helye változatlanul a VIII.épület I.em.6.szobája, keze

lője Mergél Tiborné /telefonszáma: 17-79/> hívószáma 224722.

A telex-állomás kezelője csak géppel irt, a telex igénybevételének 

engedélyezesére jogosultak által aláirt szöveget vehet át továbbí

tásra.

A telex-állomás if.;énybevetolének engedelyezesére jogosultak név

sorát az illetékesek közvetlenül kapják meg.
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Hivatalosan kilföldre utazók

Somogyi Antal VT. 1 7 . 6 nap
Vaj.:i ;a Aiiciras

Szimpózium
í'Uí'ívX t>s saját ktsg.

Schiller Róbert VI.18. 7 nap

Konzultáeió 
ÜAB ktsg.

Haraszti J¡mo.iné VI.18.

Muhkav állal ás folytatása 
saját lctsg.

N.vitrai Zoltán VI.19. b nap

iiiöZR tárgyalas 
SZKI ktsg.

Monos István V I.19 . 7 nap

Ügy üttmiiködes 
QAB dev.mentes

i3ejjJ.ce József VI.ly. 6 nap

Üz emb e he I y e z é 3 
IltíTRIi'lPjiX dev.—KFKI fFt.

jöiri János VI. 19* 7 nap
■unkacs József 
oOutlax" n a s z l é

ügy üt tinükö dós 
ÜAI ktsg.

iJómeth József VI. 19« 5 hét

üzembeneiyezes
ÜAI és AKADIMPORT ktsg.

Pét ej: Is ivón 
várad! József

Service, konzultációk 
iüAI ktsg.

Pál lionárd

Megbeszélés 
KFKI ktsg.

Basa József 

KFKI ktsg.

VI.19.

vi.19.

vi.1 9 .

2 hét 
$ hót

$ nap

Szovjetunió 
<3 akut s zk

Csehszlovákia
Prága

Szovjetunió
Dubna

Szovjetunió
Moszkva

Szovjetunió
Dubna

Csehszlovákia
Pcfzsony

Szovjetunió

Dubna

Szovjetunió 
Dubna 
Liohgolia 
Ulau Bátor

Szovjetunió
Dubna

J ugoszlav ic\ 
Zágráb

Jugoszlávia
Zágráb
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Kiss István / Tud.Titk. / VI.ly. 15 nap

Szeminárium, intuzet- 
láto^atás 
KFKI utikbsg. 
meghívó fel ktsg.

Pál Lenárd

Konferencia 
MTA ktsg.

Zámorl Zoltán

Munkatanulmányut folyt. 
saját utiktsg.

V I . 4 nap

VI.¿0.

Anglia
Manchester
Franciaorszag
Grenoble

Belgium
Brüsszel

Szovjetunió
Dubna

Helyesbítess Az elózó számban megjelenttől eltérően Kiss István fő
osztályvezető Ausztriában 10 napig tartózkodott.

Hüllőid i V--T1 dc^ek

G.]l;lnrich + 1 3 _NDK 
állampolgár, a TPA tonf. 
részvevői, mérnökök

V.A.Kovarszkij fizikus 
bzovj"etűlixó

K.A.Geller fizikus 
ovajc

b .Soucek mérnök 
J ugo'o zTavia

Van Kerkhof 
Van Ee . ;'<i .ik Hendrik 
leereskedelmi kepvíselök 
Hollandia

Kovács László mérnök 
Usél is zl o v ákia

J .Dutlco vegyesz 
J .Lo'.ik'a vegyész 
Clse tűi ziov ákia

H.Frittum vegyesz 
Ausztria

VI.3-től fogadta; Elektronikus FŐo.
10 napra

VI. 13-tól fór,adta: Fizika-Optikai Oszt.
4 napra

VI.13-án fogadtat Szilárdtestfiz.Főo.

VI. 13-án fO).;adta: Elektronikus Főo.

VI. 14-én fogadta: Szilardtestfiz.Főo.

VI.14-től fogadta: Szilárdtestfiz.Főo.
3 napra

VI.13-én fogadta: Kémiai Főosztály
2 napra

Vl.lb-án fogadta: Keraai Főosztály
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B.P.Fedoszov fizikus 
Szovjetunió

Habi! A.-oissa fizikus 
jüíUÍ

J .líladky fizikus 
Osen.-.zluvaiiia

Kuzrainsky fizikus 
Lengyelország

J .Huvalds fizikus 
U OÁ

7 fő szovjet fizikus, a 
neutrínó konferencia 
resztvevöi

Toro Tibor fizikus
EööTmTa

Gapu t ud.munkatars 
Gx*anca t ud. munkát ar s 
ízbaseszku tua.munkat ;xr s 
KÖmanxa

Achte tud. műnk a t ár a 
Lívőrs tud.munkatárs 
jjot tud. munkatárs 
NDK

Bárdos tud.munkatárs 
Bar tűsek tud.munkatí'jle*s 
Zb.y tovsk.y tud.munkatárs
Csehszlovákia

Bulavin tud.munkatárs 
Vorobjöv cud.munkatárs 
Szovjetunió

I .N . Szemonyuskin párttitkár 
K-iii* .Kaszimov fizikus 
Sz ov jetunió'

Ohvjaszcliewszk.y tud.mtux s 
Kulikovszka tud.munkatárs 
jüungyelor . zág

kr i s z t ov tud. munkatárs 
Bulgária

ii .llaTner mérnök 
Ausztria

VI.16—tói fogadta; 
14 napra

VI.ib—tol foKadta; 
j> hónapra

Vl.iy-től fu riadt a : 
di napra

Elektronikus Főo.

Magfi zikai Főos ztaly

Nagyenergiájú Fiz.Főo.

Vl.ly-en foKadta; Magfizikai Főosztály

VI. ly- i; ől. fogadta:
2 hónapra

Űz ilárd te s tfiz.Foo,

Vl.ly-en fogadta: Nagyenergiájú Fiz.Rio.

VI.iy-én fogadta: Nagyenergiájú Fiz.Foo.

VI.20-tól l’oj .adta:
3 napra

VI.20-tol fogadta: 
y napra

VI.20-tói fogadta:
3 napra

VI.20-tól fogadta: 
j> napra

VI.20-tól fogadta: 
14- napra

VI.20-tól fogadta:
J napra

VI.20-tól fogadta:
5 napra

He akt or Főo a ztály

Ke aic t or Fö o s z ta ly

Ruaktor Főosztály

Reatctox1 Főosztály

Nagyenergiájú Fiz.Főo.

Reaktor Főosztály

Reaktor Főosztály

VI.22-től fór;aata: ¿lekkrónikus Foo.

Szerkeszti: az Igazgatási es Üzembiztonsági J* óosztály 
Felelős: az Igazgatási es üzembiztonsági Föojabaly vezetője

xviad.ia: könyvtár— es Kiadói Osztály sokszox’osito üzeme 
F . - I ' M - j s :  Gy ,-nes Iiaro
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az intézetben végzett magánmunkák és az intézettől 

vásárolt használt anyagok felhasználásának 

engedélyezéséről

5/1972. számú igazgatói utasítás

1./ Az intézeti dolgozók tulajdonát képező meghibásodott tárgyak, 

eszközök intézetben - saját anyag felhasználása mellett - 

történő kisebb jellegű kijavításának engedélyezésére az igaz

gató, az igazgatóhelyettesek és az irányításuk alatt álló gaz

dasági vezetők jogosultak. Az ügyvezető igazgatóhelyettes fe

lügyelete alá tartozó területen az ügyvezető igazgatóhelyettes

nek közvetlenül alárendelt vezetők és helyettesük adhat enge

délyt.

Ennek keretében uj anyagot, vagy használati tárgyat előállí

tani nem lehet és a javitáet kizárólag munkaidő után lehet

elvégezni.

2./ Az engedélyezett munkák elvégzéséről az engedélyezésre jogo

sult titkárságán külön nyilvántartást kell vezetni. A nyilván

tartásban fel kell tüntetni az engedélyező nevét, a kijavítás

ra kerülő tárgy, eszköz, felszerelés megnevezését és tulajdo

nosának nevét, a javitásra fordított időt, valamint a javítást 

elvégző dolgozó nevét.

-*•/ A javításhoz szükséges anyagok behozatalára és kivitelére a 

Működési Szabályzatban foglaltak irányadók.

4»/ Az intézettől vásárolt használt anyagokat az intézet területén 

sem javitás, sem uj termék előállítására felhasználni nem 

lehet.

B u d a p e s t ,  1972. junius 27.

Doleschall Sándor s.k.





6/1972. sz. igazgatói utasítás

az SzK szerződések előkalkulációiban alkalmazott 

rezsikulcsok módosításáról

1972. évben a szerződéses kutatások tényleges rezsiköltségei 

mind a rezsiköltségként elszámolt munkabérek, mind az egyéb 

költségek vonatkozásában az 1971. évihez képest megnöveked

nek. A magasabb költségeket az árban megtérülő rezsiköltség

nek fedeznie kell.

Ezért az SzK tevékenységben közreműködő szervezeti egységek 

1972. julius hó 1. után megkötött szerződéseik előkalkulá

cióiban a jelenlegi 100 % helyett, az SzK munkabérek után 

számitva, 110 ?á-os rezsiköltséget szerepeltessenek,

B u d a p  e s t ,  1972. junius 27.

Doleschall Sándor s.k.


