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TAJEKOZTATO
A  KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓ INTÉZET HIVATALOS LAPJA

/ m t a \

BUDAPEST, 197$. j a n u á r  8 . Hivatali használatra 1

TARTALOM

Személyi hirelc 2 oldal
Tudományos Tanácsok liirei 2 oldal
Hivatalosan külföldre utazók 2 oldal
Külföldi vendégek 3 oldal

BOLDOG UJ ÉVET KÍVÁNUNK AZ INTÉZET MINDEN DOLGOZÓ JAJNAK I



Személyi hirek

Pál Lénárd igazgató hivatalos távollóte és szabadsága idején
- 1975« január 20-ig - az igazgatói teendőket

D o l e s o h a l l  Sándor

ügyvezető igazgató látja el.

A Tudományos Tanácsok hírei

A Szilárdtestkutatás Tudományos Tanácsának Fizika I. Szekció
ja 197*1. december 20-i ülésén

- meghallgatta Lázár Károly munkabeszámolóját,
- elfogadta a Szekció 1975» I. félévi munkatervét.

A Szilárdtestkutatás Tudományos Tanácsának Szilárdtestelméleti 
Szekoiója 1975. I. 7-i ülésén

Dergou János: "Fényszórás kétatomos molekulában" c.
egyetemi doktori értekezésének

házi védésére került sor.

hivatalosan külföldre utazók

Iílss Dezső XII. 27. 1 év Svájc
Magyar állami ősz— Genf
töndijas tanulmányút

Finta Gyula I. 2.
Service ut folytatása, 
saját utiktsg.

Szovjetunió
Dubna
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Nafyy Árpád 1972. II# 8—án megkezdett Szovjetunió— dubnai mun— 
Ica vállalásáról 197^. XII, 20— án hazaérkezett.

Nagy Dénes La .jós 1973. XX. 30-án megkezdett NSzK-Erlangen-i 
tanulmányútjárói 197^. XII. 30-án hazaérkezett.

Kulcsár Katalin 1973. X. 3—án megkezdett NSzK—Erlangen—1 mun— 
kavallalásáról 1974. XII. 30—án hazaérkezett.

Külföldi vendégek

I.V. Bubmblisz fizikus XII. 2 k . fogadta: Atomenergiákul.Tér.
Szovjetunió

G.A. Gunjalcov fizikus XII. 24. fogadta i Atomenergiakut.Ter.
Szovjetunió

Ranoga.jeo Franjo vegyész XII. 24. fogadta: Szilárdtestkut.Ter.
Jugoszlávia

Koch Ferenc fizikus XII. 27. fogadta: Szilárdtestkut.Ter.
Románia

Mohamed Musa fizikus I. 2-től fogadta: Atomenergia-kutató
Bangla—Desh III.31-ig Intézet

Edward Jozefowloz fizikus 1.3-24. fogadta: Atomenergia-kutató
Lengyelország Intézet

Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Dolesohall Sándor
Szerkeszti az Igazgatási és Üzembiztonsági Főosztály 
Felelős szerkesztő: Goda Gyula
Példányszám: 410 Torzsszám: KFKI 75-039
Készült a KFKI sokszorosító üzemében
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T ÁJÉKOZT AT Ó
A  KÖZPONTI FIZIKAI KU TATÓ  INTÉZET HIVATALOS LAPJA

/ m t a \

B u d a p e s t, 1975. január 1 5 . Hivatali használatra 1

TARTALOM

Személyi hirek 6 oldal
A Tudományos Tanácsok hirei 6 oldal
Az MTA főtitkárának 12/1974./A.K.19./
MTA-F.sz. utasításáról 7 oldal
Az 1/1975 sz. igazgatói utasításról 7 oldal
A Tűzvédelmi Bizottság közleménye 8 oldal
Hivatalosan külföldre utazók 8 oldal
Külföldi vendégek 3 oldal

Mellékletek? A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának 
12/1974. /A. K. 19»/ MTA-F. számú utasí
tása az MTA Központi Fizikai Kutató Intéze
tének kutatóközponttá történő átszerve
zéséről.
1/1975 sz• igazgatói utasitás 
a műszerek és berendezések tipusszámai 
kiadásának ügyviteli módosításáról.
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Személyi hírek

Pál Lénárd igazgató 1974. január 1-i hatállyal kinevezte

K u t i Gyulát

a Részecske- és Magfizikai Kutató Intézet Elméleti Osztályának tudományos 
f őmunka t ars ává.

A Tudományos Tanácsok hírei

Az Atomenergia kutatás Tudományos Tanácsa 1975« január 10-i ülésén

- elbírálta az Atomenergia Kutató Intézet területéről Intézeti 
Dijra benyújtott pályázatokat, valamint

- állást foglalt az Ifjúsági Intézeti Dijra beérkezett pályázat 
ügyében, és

- elfogadta a Tudományos Tanács 1975* évi I. féleves munkatervét.

H

A Műszaki Tudományos Tanács 1975« január 10-i ülésén

véleményezte az Intézeti Dijra beérkezett pályázatokat.
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A Szilárdtestkut^tás '.i'idoraányos Tanácsénak Fizika II. Szekciója 1975. 
január ö-i ülésén

- megtárgyalta az Intézeti Dijra benyújtott pályázatokat, valamint
- a Szekció 1975» 1» félévi munkatervét.

A Méré3- és Számítástechnikai Kutatás Tudományos Tanácsának Számitógép 
Szekciója 1975. január 9-1 ülésén

Vashegyi György csoportjának beszámolóját vitatta meg.

Az MTA főtitkárának 12/1974./A. K. 19./MTA-F.sz. 
utasításáról

E Tájékoztató mellékleteként tesszük közzé a Magyar Tudományos Akadémia 
főtitlcárának 12/1974. /A. K. 19*/ MTA-F. számú utasítását az MTA Központi 
Fizikai Kutató Intézetének kutatóközponttá történő átszervezéséről.

Az 1/1975 sz. igazgatói utasításról

E Tájékoztató mellékleteként tesszük közzé az 1/1975 sz* igazgatói uta
sítást a műszerek és berendezések tipusszámai kiadásénak ügyviteli mó
d ositásáról.

1975. január 1-től a Tudományos Titkárság látja el a kutatóközpont inté
zeti műszereire vonatkozóan kiadásra kerülő tipusszámokkal kapcsolatos 
feladatkört, melyet eddig a Mérés- és Számítástechnikai Kutatási Terület 
végzett.

Az igazgatói utasítás a feladatkör átadásával egyidejűleg ügyviteli 
módosítást rendel el.
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A Tűzvédelmi Bizottság közleménye

A Tűzvédelmi Bizottság 1974. december 18-án tartotta év végi ülését, 
melyen értékelte az év folyamán végzett tűzvédelmi tevékenységet.

Az intézet Tűzvédelmi Bizottsága köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik 
a tűzvédelem aktiv társadalmi munkásai, valamint az állami, munkahelyi 
vezetőknek, akik a Bizottságot egész éven át segítették a megelőző te
vékenység eredményes végzésében.

Hivatalosan külföldre utazók

Mohos István Service ut folytatása, 
saját utiktsg.

1.5. NDK
Berlin

Gser LászlóMunkavállalás folytatása, 
saját utiktsg.

1.5. Szovjetunió
Dubna

Salamon Tamás 
Tanulmányút folytatása, 
KFKI és saját utiktsg.

1.6. Finnország
Helsinki

Rényi Attila 
Service,
MfíTR.dev., KFKI fFt

1.6. 7 nap NDK
Freiberg

Jánossy András 
Munkavállalási 
saját utiktsg.

1.6. 1 év Franciaország
Orsay

Farkas László 
Horváth Péter 
Tóth Ferenc Intézetlátogatás, 
KFKI és sajat ktsg.

1.6. 6 nap Csehszlovákia
Kassa



Külföldi vendégek

T.Külikowska fizikus 
-Lengyelország

J .Árkuszewski mérnök 
Lengyelország

A.Ammar fizikus 
Irak

O.Zoudine V «Redko
L.Sitnikov mérnökök 
Szovjetunió

I.7-től fogadta: 11 napra

I.7-től fogadta:11 napra

I.8-tól fogadta:1 évre

1.9-én fogadta:

Atomenergia Kutató Int. 

Atomenergia Kutató Int, 

Szilárdtest Kutató Int. 

Sándory Mihály

Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Doleschall Sándor
Szerkeszti az Igazgatási és üzembiztonsági Főosztály 
Felelős szerkesztő: Goda Gyula 
Példányszám: 410 Törzsszám: KFKI 75-048Készült a KFKI sokszorosító üzemében
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A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FŐTITKÁRÁNAK UTASÍTÁSA

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának 12/1974. /A. K. 19./
MTA-F. számú

u t a s í t á s a

az MTA Központi Fizikai Kutató Intézetének kutatóközponttá történő 
átszervezéséről

l.§.

/I/ A Magyar Tudományos Akadémia Központi Fizikai Kutató Intézetét
- változatlan elnevezéssel - önálló jogi személyként működő kutató
központtá szervezem át.

/2/ A kutatóközpont élén a főigazgató áll.

2.§.

/I/ A kutatóközpontban az alábbi, önálló jogi személyiséggel nem 
rendelkező kutatóintézet működik:

- Részecske- és Magfizikai Kutató Intézet
- Szilárdtest Kutató Intézet
- Atomenergia Kutató Intézet
- Mérés- és Számítástechnikai Kutató Intézet.

/2/ Az egyes kutatóintézetek ólén tudományos igazgatók állnak.

?.§.

Ez az utasítás 1975. január 1-én lép hatályba.

Köpeczi Béla s.k.

a Magyar Tudományos Akadémia 
főtitkára
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1/1975 az. igazgatói utasítás

a műszerek és berendezések típusszámai kiadásának 
ügyviteli módosításáról

A kutatóközpont intézeti műszereire és berendezéseire vonatkozóan kia
dásra kerülő tipusszámokkal kapcsolatos feladatkört - amelyet.eddig 
a Mérés- és Számítástechnikai Kutatási Terület végzett - 1975. január 
1-től a Tudományos Titkárság látja el.

A feladatkör átadásával egyidejűleg az alábbi ügyviteli módosítást 
rendelem el.

1/ Tipusszám-kérelem benyújtása a Tudományos Titkárság által rendszere
sített formanyomtatványon történik, melyet a Tudományos Titkársághoz 
kall eljuttatni. Szóbeli kérelemre tipusszámot adni nem lehet.

2/ A Tudományos Titkárság a Műszer- és Méréstechnikai Tanács havon
kénti ülése előtt egy héttel összeállítja a kutatóközpont besoro
landó műszereinek és berendezéseinek listáját és eljuttatja a 
Műszer- és Méréstechnikai Tanács titkárához.

5/ A Műszer- és Méréstechnikai Tanács hagyja jóvá a műszereknek és be
rendezéseknek a tipusszám kiadásához szükséges szakmai besorolását. 
Amennyiben a Műszer- és Méréstechnikai Tanács a tárgyhóban nem ülé
sezik, a szakmai besorolást a hó utolsó napjáig a Tanács titkára 
végzi el.

4/ A szakmai besorolás birtokában a Tudományos Titkárság adja ki a tipus- 
számokat és mind a besorolásról, mind a tipusszámról értesiti az ér
dekelteket .

5/ Jelen utasítás 1975* január 1-vel lép hatályba.

Budapest, 1975* január 6.
Doleschall Sándor s.k. 
ügyvezető igazgató





X. (1975.) ÉVFOLYAM 'j  . SZÁM

TÁJÉKOZT AT Ó
A KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓ INTÉZET HIVATALOS LAPJA

/ m t a \

B u d a p e s t, 197S. január 22. Hivatali használatra 1

TARTALOM

A KFKI mint kutatóközpont 16 oldal
Személyi hirek 16 oldal
A Tudományos Tanácsok hirei 18 oldal
Szemináriumi hirek 19 oldal
A Találmányi Bizottság hirei 19 oldal
Hivatalosan külföldre utazók 20 oldal
Külföldi vendégek 22 oldal

Melléklet: Eseménynaptár



A KFKI mint kutatóközpont

A január 15-i 2. számunk mellékleteként közöltük a 12/1974. /A. K. 19./ 
MTA-F. sz. utasítást, mely szerint a KFKI január 1-i hatállyal kutató
központ.
Az MTA főtitkára a kutatóközpont szervezeti szabályzatát is jóváhagyta.
A szabályzat nyomdában van, megjelenése február közepére várható. Addig 
is néhány lényeges kérdésről folyamatosan tájékoztatást adunk.

Mindenekelőtt felhívjuk a figyelmet a kutatóközpont intézeteinek pontos 
nevére és rövidítéseire, mert a Tájékoztatóban ezt követően időnként eze 
két a rövidítéseket használjuk

Részecske- és Magfizikai Kutató Intézet /rövidítés: RMKI/
Szilárdtest Kutató Intézet /rövidítés: SzTKI/
Atomenergia Kutató Intézet /rövidítés: AEKI/
Mérés- és Számítástechnikai Kutató Intézet /rövidítés: MSzKI/.

Az ügyvezető igazgató által irányított terület hivatalos neve:
Központi Szervezet.

A kutatóközpont jellegű elnevezés szerinti vezetői megbízások még nem 
érkeztek meg, így az uj elnevezéseket hasznalni még nem lehet. A meg
bízásokról haladéktalanul informálni fogjuk a kutatóközpont dolgozóit.

Személyi hírek

A kutatóközpont Szervezeti Szabályzata szerint az Igazgató Tanács elnöke 
hivatalból a főigazgató, külön megbízás nélkül, hivatalból tagjai az 
ügyvezető igazgató, a tudományos igazgatók, a gazdasági igazgatóhelyettes 
és a műszaki igazgatóhelyettes.

Pál Lénárd elvtárs az MTA főtitkárhelyettesének, Tétényi Pálnak az egyet
értésével

J á n o s s y Lajost,
T o m p a  Kálmánt,
G y i m e s i Zoltánt,
T ö r ő  Ferencet,
L o v a s  Istvánt,
S z a t m á r i  Zoltánt és 
K a r á d i Pált
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1977. december 31-ig terjedő Időre az Igazgató Tanács tagságéval bizta 
mQg* egyben feljogosította "az Igazgató Tanács tagja" cim viselésére.

*

Sándory Mihály igazgatóhelyettes 1975* január 16-i hatállyal, 1978. 
december 31-ig terjedő időszakra

N e m e s t ó t h y  Csabát

kinevezte a Mérés- és Számítástechnikai Kutató Intézet tudományos 
munkatársává.

x

Január hónap folyamán lezajlottak kutatóközpontunkban az MSZMP vezető
ség választások.

Az alábbiakban közöljük az elkövetkező 5 évre megválasztott uj párt
titkárok névsorát

Szilárdtest Kutató Intézet csucstitkári András László
titkárok! Zsoldos Lehelné 

Tóth József 
Pomázi László 
Vasáros László

Részecske- és Magfizikai
Kutató Intézet titkári Vályi László

Atomenergia Kutató Intézet titkári Deme Sándor 

Mérés- és Számítástechnikai
Kutató Intézet csucstitkár: Kovács Istvánná

titkároki Dani Csaba
Smidéliusz Lajosné



-  18 -

Központi Szervezet csucstitkári Őri Ambrus
titkároki Weiss Antal 

Pajer István 
Somogyi Endréné 
Mészáros János

A Tudományos Tanácsok hírei

A Szilárdtest Kutató Intézet Tudományos Tanácsa 1975« január lj-i 
ülésén megvitatta

- az Intézeti Dijra vonatkozó javaslatokat,
- a Szilárdtest Kutató Intézet Tudományos Tanácsának 

1975. évi első féléves munkatervét.

x

A Szilárdtest Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Fizikai I. Szekciója 
1975* január 10-i ülésén

' .

- Barna Péter: "A komplementer MOS inverter előállításának 
néhány kérdése, a bór implantáció hatása a SÍ-SÍO2 határ
felületre" cimü egyetemi doktori értekezésének házi védése 
zajlott le, valamint

- megtárgyalták a főosztály, a memória célprogram és az ion
implantációs célprogram nemzetközi kapcsolatait, és

- megvitatták a főosztály 1975* évi utazási tervét.

A Szilárdtest Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Kémiai Szekciója 
1975« január 21-i ülésén megvitatta és jóváhagyta

- a Szekció 1975» évi munkatervét, és
- az I975. évi utazási tervet.
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A Szilárdtest Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Szilárdtestelméleti 
Szekciója 1975* január 21-i ülésén

- meghallgatta Fazekas Patrik munkabeszámolóját, valamint
- megtárgyalta a Szilárdtest-elméleti Osztály 1975» évi 

utazási tervét.

Szemináriumi hirek

A Fizikai Főosztály I. 1975. január 24-én 9 órakor az I. épület Tanács
termében szemináriumot tart.

előadói Kádár György
az előadás cime: "Neutrondiffrakció MnPd ötvözetekben"

A Találmányi Bizottság hirei

A Találmányi Bizottság 1975* január 14-i ülésén megárgyalta

1« a "Kapcsolási elrendezés DC-DQ átalakításhoz különös tekin
tettel nagyfeszültségü tápegységekre",

2. a "Kapcsolási elrendezés berendezések sorrendi működési za— 
varainak észlelésére",

3. a "Kapcsolási elrendezés aszinkron logikai hálózattal együttmű
ködő szinkron logikai rendszer vezérlésére",

4» az "Eljárás és berendezés digitális egységek közötti adat
forgalom lebonyolítására",

5» a "Kapcsolási elrendezés olyan sorrendi logikai hálózatok 
vezérlésére, amelyekben az egymást követő működtető jelek kö
zötti időtartamot a megelőző állapot és/vagy a bemenőjelek 
határozzák meg",

6* a "Kapcsolási elrendezés egyenfeszültségű, kapcsolóüzemű stabi- 
lizátorok túlterhelési jelleggörbéjének digitális jellel 
és/vagy jelsorozattal történő beállítására" c. találmányokat, 
valamint

7r az 1975. évben megszüntetendő szabadalmakat, és
8. a sztochasztikus analizátor feltalálóival kötendő hasznositáei 

szerződést.
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A Találmányi Bizottság az alábbi határozatot hozta:

- az 1-6. pontban felsorolt találmányokat elfogadja szaba
dalmi bejelentésre,

- az "üzemeljárás atomerőmüvekhez" c. találmánynak további 
fenntartása a kutatóközpont részéről nem indokolt - tekin
tettel arra, hogy belföldi hasznosítás nem lehetséges - 
igy Gyimesi Zoltán iparjogvédelmi felelős véleményét figye
lembe véve megszüntetés előtt fel kell ajánlani a feltaláló
nak átvételre,

- a sztochasztikus analizátor feltalálóival kötendő hasznosítási 
szerződést a Találmányi Bizottság öt évre javasolja megkötni
a feltalálókkal.

Hivatalosan külföldre utazók

Giftler József 
Stancsich György 
Service,
METR.dev., KFKI fFt

1.10. 10 nap NDK
Drezda

Munkavállalás folytatása 
saját ktsg.

1.10. Szovjetunió
Dubna

Kroó Norbert
Szerk.biz. ülés, tárgyalás 
EAI és KFKI ktsg.

1.13. 7 nap Szovjetunió 
Dubna, Moszkva

Somogyi Antal 
Keldis ösztöndíjas 
tanulmányút

1.13. 1 év Szovjetunió 
Leningrád, 
Moszkva

Fonyó Béla 
Munkavállalás, 
OAB utiktsg.

1.13. 2 év Szovjetunió
Dubna

M.Kovács László
MTA egyezm. tanúlmányut

1.13. 3 hónap Olaszország 
Róma

Erő János
Munkavállalás folytatása, 
OAB utiktsg.

1.13. Szovjetunió
Dubna
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Deme Sándor 
Tud.tanácsülés, 
OAB ktsg.

1.15. 7 na p Szovjetunió
Dubna

Németh József 
Ribényi András 
Tárgyalás,
KFKI ktsg.

1.13. 7 nap Szovjetunió
Moszkva, Dubna

Mező István 
Paitz' Dez'soné 
Patoh Péter 
Jzembehelyezés, 
MOM ktsg.

1.13. 14 nap Szovjetunió 
Naumov

Muzsnay László 
Tóth Tivadar 
Tanulmányút, 
KFKI ktsg.

1.13. 4 nap NDK
Drezda

Kétszery Anikóy JKovács Tibor 
Szlávik Ferenc 
Konzultáció, 
KFKI ktsg.

1.13. 7 nap Szovjetunió
Dubna, Moszkva

Pál Lénárd
Tud. tanácsülés, tárgyalás, 
OAB ktsg.

1.13. 7 nap Szovjetunió
Dubna, Moszkva

Bernáth .László 
Oseke László 
Szállítás,
METR.dev., KFKI fFt

1.14. 6 nap NDK
Berlin

Apáthy István 
Munkacsop.ülés, 
Urkut.Korm.Biz.ktsg.

1.14. 13 nap Csehszlovákia
Prága

Seres Zoltán 
Munkavállalás, 
OAB utiktsg.

1.14. 1 év Szovjetunió
Dubna

Iiaintz István 
Service, 
KFKI-METR.ktsg.

1.14. 3 hónap NDK
Berlin

Pékár József 
Poysl Ferenc 
IJzemb'ehely ezós, 
METR.dev., KFKI fFt

1.15. 21 nap Csehszlovákia
Prága
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Rusz .Valter 
üzetnbehely ezés, 
METR.dev., KFKI fFt

1.15. 21 nap NDK
Berlin

Miklósi Károlyné 
Service,
METR.d ev.,KFKI fFt

1.15. 7 nap KDK
Berlin

Külföldi vendégek

K.Jozefowicz
S.Latek mérnök fizikusok 
Lengyelország

I.13-tól
1 hónapra

fogadta: Atomenergia Kút.Int,

G.Polák 
M.Horn~
A. Zb.y towski
J.Vanicek mérnök fizikusok 
Csehszlovákia

I.13-tól 1 hónapra
fogadta: Atomenergia Kút.Int.

P.Liewers 
B.Kohler
G.Aghte mérnök fizikusok
H5K

I.13-tól 
1 hónapra

fogadta: Atomenergia Kút.Int.

A.Mlkulski I.15-től
A.BlczéT mérnök fizikusok 1 hónapra
Lengyelország

fogadta» Atomenergia Kút.Int.

P.V.Kosztecky mérnök 
Szovjetunió

I.13-tól fogadta: Mérés- és Számitástechn,
1 hétre Kút.Int.

Van E.Hendri.jk üzletkötő 
Hollandia

I.13-án fogadta: Szilárdtest Kút.Int.

M. Isbasescu
J.Granee a u fizikusok
Románia

I.13-tól
5 napra

fogadta: Atomenergia Kút.Int.

G.T.Apostolov mérnök 
Bulgária

I.13-tól
5 napra

fogadta: Atomenergia Kút.Int,

G.L.Lunyin
A.P.Novikov fizikusok 
Szovjetunió

I.13-tól 
2 hétre

fogadta: Atomenergia Kút.Int,
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Ju.Já.Kravcsenko 
P.M. Karnagy in fizikusok
Szovjetunió

I.14-től
2 hónapra fogadta: Atomenergia Kút.Int,

U.N.Guljimov
V .1.Jepanyecsnyikov mérnökök 
Szovjetunió

I.14-én fogadta: Atomenergia Kút.Int.

J.Górd on méi’nök 
Lengyeloi’s z ág

I.14-én fogadta: Mérés- és Számitástechn. 
Kút.Int.

D.Hiculescü kutató
Romania I.14-től

10 napra fogadta; Szilárdtest Kút.Int.

L.B.Redei tud.mtárs 
Svéd ország

I.14-én fogadta: Részecske- és Magfiz. 
Kút.Int.

V.Hristov fizikus 
Bulgaria

I.13-tól
1 hétre

fogadta? Atomenergia Kút.Int.

B.Winniger mérnök 
ova^C

I.14-től 
4 napra fogadta: Szilárdtest Kút.Int.

S.Negri mérnök
Olaszország

I.14-től
4 napra fogadta: Szilárdtest Kút.Int.

J.Ilogel mérnök fizikus 
Csehszlovákia

I.15-től
2 hónapra

fogadta: Atomenergia Kút.Int.

N.Faggye.jev a KGST t‘itkára 1.15-én
Szovjetunió fogadta: Doleschall Sándor

P.Tar.janne közlekedésügyi 
Finnország miniszter

I.16-án fogadta: Doleschall Sándor

V.I.Popov fizikus 
Szovjetunió

A.V.Sedov orvos 
Szovjetunió

1.17-én

1.17-én

fogadta; Atomenergia Kút.Int.

fogadta: Atomenergia Kút.Int,

Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Doleschall Sándor
Szerkeszti az Igazgatási és Üzembiztonsági Főosztály 
Felelős szerkesztő: Goda Gyula 
Példány szám: 410 Törzsszám: KFKI-75-H7 
Készült a KFKI sokszorosító üzemében
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Esemény naptár

N.Faggyejev, a Kölcsönös Gazdasági Segitség Tanácsának titkára január 
15-én Osztrovszki György, az OAB elnöke és Papp László, hazánk állandó 
KGST-képviselőjének helyettese kíséretében meglátogatta a Központi Fizi
kai Kutató Intézetet.

A vendégeket Tétényi Pál, az MTA főtitkárhelyettese és Doleschall Sándor
ügyvezető igazgató fogadta.

P.Tarjanne, a Finn Köztársaság közlekedésügyi minisztere, a Helsinki 
Egyetem Elméleti Fizikai Tanszékének professzora január 16-án látogatást 
tett a Központi Fizikai Kutató Intézetben. A vendéget Doleschall Sándor 
ügyvezető igazgató fogadta, majd Vasvári Béla igazgatóhelyettestől 
kapott tájékoztatást a kutatóközpontban folyó kutatásokról.

P.Tarjanne professzor megtekintette az Atomenergia Kutató Intézetben a 
ZR-6 reaktort, majd beszélgetést folytatott a Részecske- és Magfizikai 
Kutató Intézet elméleti fizikusaival.

A Műszertechnikai Osztály teljesítette 1974. évi SzK tervét.
1974. december hónapban az alábbi fontosabb egységek kerültek kiszállításra: 

1 db Szupravezető Tápegység /Dubna/
1-1 db Mössbauer Laboratórium /NDK és a Szegedi Biológiai Intézet-

részére/
1 db Aktivációs Analitikai Laboratórium /Lengyelország/.

Az "A" kategóriás munkák közül decemberben került átadásra az Atomenergia 
Kutató Intézet részére:

2 db Áram-frekvenciamérő
9+1 db feszültség-frekvencia távadó ill. óragenerátor,

a Részecske- és Magfizikai Kutató Intézet részére
1 db NP-255 T Hőfokszabályozó tápegységgel együtt.
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A Műszaki Főosztályon 1974. december hónapban elkészült berendezések:

- AEKI megrendelésre 1 db szennyvizmérő állomás rekonstrukció,
3 db fólia kivágó szerszám /ZR-6/

- SzTKI megrendelésre 1 db speciális kifüthető vákuumrendszer
üzemi próbái befejeződtek,
1 db memóriasik forrasztó berendezés

- a Miskolci Kórház megrendelésére
2 db Gynekológiai utántöltő berendezés

- lengyel rendelésre /MTO-n keresztül/
1 db MA.-211 FP mintatovábbitó.



X. (1975.) ÉVFO LYAM 4 '  SZÁM

TAJEKOZTATO

TARTALOM

Az Igazgató Tanács hirei 28 oldal
Személyi hirek 28 oldal
A Tudományos Tanácsok hirei 29 oldal
A 2/1975*sz* igazgatói utasításról 30 oldal
Szemelvények

- a Szervezeti Szabályzatról 31 oldal
- a jutalomszabadságról 3 1  oldal

A Találmányi Bizottság hirei 32 oldal
Közlemények

- Intézeti dolgozók részére történő
értékesítésről 3 2  oldal

- Gáz- és vizszolgálatás szüne
teléséről 33 oldal

Munkaerő változások 1974. decem
ber hónapban 33 oldal
Hivatalosan külföldre utazók 36 oldal
Külföldi vendégek 37 oldal

Melléklet 2/1975 sz. igazgatói utasitás
a KFKI lakótelepén lévő garázsok használatáról
13/1974. /XII.31./ Á.H. rendelet
Az árvetési költségkalkuláció szabályainak
kiegészítéséről
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Az Igazgató Tanács hirei

A kutatóközpont Igazgató Tanácsa 1975. január 22-én megtartotta 
első ülését, mely alkalommal Pál Lénárd az Igazgató Tanács tagjainak 
átnyújtotta megbízólevelüket.

Napirend előtt Montvay István tartott előadást a novemberben felfede
zett részecskéről, "Bájos részecskék" ciramel.

Az Igazgató Tanács napirendjén a Részecske- és Magfizikai Tudományos 
Tanács és szekciói tevékenységéről szóló beszámoló szerepelt. Az e 
tárgyban hozott határozat megállapítja, hogy a Tudományos Tanács és 
szekciói alapvetően betöltik feladatukat. A határozat tartalmaz né
hány általános szempontot, igy célszerűnek tartja, ha a tudományos 
témák megvitatására nyilvános ülésen kerül sor. Kötelezően előirja a 
határozat, hogy a tudományos tanácsok évente egy alkalommal értékel
jék a doktori ösztöndíjasok és az őket irányitó témavezetők tevékeny
ségét és bizonyos időközönként komplexen vizsgálják a hosszú idejű ki
küldetések tudományos és politikai hatását.

Az Igazgató Tanács ezt követően egyéb ügyeket tárgyalt.

A részletes határozatot az érdekeltek közvetlenül kapják meg.

Személyi hírek

Pál Lénárd, az érvényben levő vezetői megbízása mellett 1975. január 
1—i hatállyal - visszavonásig - megbízta

S z e g ő  Károlyt

a Részecske- és Magfizikai Kutató Intézet vezetésével.
ií



Pál Ix-jnárd, 1975- január 1—tői 1976« december 31-ig terjedő időszakra 
megbízta

Z i m á n y i Józsefet

a Részecske- és Magfizikai Kutató Intézet Elméleti Osztályának vezeté
sével.

Pál Lénárd, 1975. január 29-én a kutatóközpont párt- és állami vezetése 
nevében

F á t h y Ferencnének,
G i g .1 e r Józsefnének,
K 1 e m m Andornak,
M ü 1 1 e r Ferencnek,
N a g y  Károlynénak,
P u s s Ferencnek,
S c h o 1 t z Károlynak,
T a k á c s  Jánosnak és 
Z s á k  Józsefnek

díszoklevelet nyújtott át, és további eredményes munkát, jó egész
séget kívánt 50. születésnapjuk alkalmából.

A Tudományos Tanácsok hírei

A Szilárdtest Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Fizika II. Szek
ciója 1975. január 22-i ülésén

- az utazási tervek megbeszélése,
- véleménycsere az uj szilárdtestkutató komplexum épülettel 

kapcsolatos téma megvitatása, és
- a szekció munkatervének jóváhagyása

zajlott le.
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A Szilárdtest Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Fizika I. Szekciója 
1975« január 24-i ülésén

- megtárgyalta a Főosztály gazdasági helyzetét,
- elfogadták az 1975* évi utazási tervet, valamint
- megvitatták a Mágneses Osztály helyzetét és problémáit.

x

A Mérés- és Számítástechnikai Kutató Intézet Tudományos Tanácsának 
Számítástechnikai Szekciója 1975« január 27-i ülésén

- meghallgatta a Programozási Nyelvek és Operáoiós 
Rendszerek Csoportok beszámolóját.

A 2/1975. sz. igazgatói utasításról

E Tájékoztató mellékleteként tesszük közzé a 2/1975. sz. igazgatói uta
sítást a KFKI lakótelepén lévő garázsok használatéról.

A KFKI lakótelepén lévő garázsok önálló bérlemények, függetlenek a laká
sok bérleti jogviszonyától. A garázsok bérlőjéül a lakótelepen lakó, 
személygéjjkocsival rendelkező KFKI dolgozókat lehet kijelölni.

Az igazgatói utasítás szabályozza a megüresedett, vagy újonnan létesített 
garázsokra benyújtható kérelmek elbírálásának módját.

A már meglévő bérleti jogviszony esetében a bérleti dijakat .1975* március 
51-ig felül kell vizsgálni, ezeket az érvényben lévő jogszabályok alap
ján kell megállapítani és 1975* március 1-től uj bérleti szerződést kell 
kötni.
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S z e m e l v é n y e k

A Szervezeti Szabályzatról

A Szervezeti Szabályzat tartalmaz számos olyan rendelkezést, amely 
a mindennapi munkában nélkülözhetetlen. így - a többi között - a 
hatásköri táblázatokat, amelyek ismerete nélkül kinevezni, bérezni, 
jutalmazni, szabadságot engedélyezni nem lehet.

Tájékoztatásul közöljük, hogy mindaddig amig igazgatói utasítás az 
uj Szervezeti Szabályzatot életbe nem lépteti, és az 1972-ben ki
adott Szabályzatot hatályon kivül nem helyezi, a 18/1972. sz. igaz
gatói utasítással 1972. december 1-én életbe léptetett Szervezeti 
Szabályzat alapján kell eljárni.

A kutatóközpont Szervezeti Szabályzatának kiadásával egyidejűleg min
den intézet és a Központi Szervezet kiadja hatásköri táblázatát és 
ennek hatályba lépésétől kezdve kell a vezetői jogköröket az uj ha
tásköri táblázat szerint gyakorolni.

A jutalomszabad sálról

A 3/1968. MTA sz. utasítás lehetővé teszi, hogy a tartósan kimagasló 
teljesítményt nyújtó dolgozó jutalomszabadságban részesüljön. Miután 
a jutalomszabadság mértékével kapcsolatos rendelkezések nem egyér
telműek, az alábbiakban adunk tájékoztatást arról, hogy a kutatóköz
pont Szervezeti Szabályzata hogyan rendelkezik.

A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója évi 6 nap / 5 KFKI munkanap/ 
jutalomszabadságot engedélyezhet, míg 6 napot meghaladó jutaloms^abad- 
ság engedélyezésére az intézetek, illetve a Központi Szervezet igaz
gatója jogosult.

A kormánykitüntetésben részesült dolgozó az adományozás évében 12 
munkanap, az akadémiai kitüntetésben részesült dolgozó /pl. az Akadémia 
Kiváló Dolgozója/ 9 munkanap jutalomszabadságban részesül. Az Intézeti 
Megállapodás szerint a kutatóközpont kiváló dolgozójának 6 nap jutalom
szabadság jár.
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A Találmányi Bizottság hirel

Megadott belföldi szabadalmak 1974.11.és III. negyedévében:% .

1. Eljárás és berendezés fémek, valamint ötvözetek karbon és kén
tartalmának meghatározására közvetlenül a vizsgálandó vagy meg
munkálás nélküli próbatesteken. /MA-2343/

2. Kereszttekercses mágneses rezonancia spektrométer. /MA-2446/

3. Huzalgyártó berendezés főleg memóriahuzalok gyártásához. /MA-2451/

Megadott külföldi szabadalmak 1974-ben:

1. MA-2343 - NDK, Franciaország.

2. MA-2446 - NDK.

3. Eljárás és berendezés fémek és ötvözetek előállítására az oxidá
ciós és dezoxidációs folyamatok szabályozásával az oxigéntarta
lom meghatározása alapján. /MA-1788/ - Ausztria.

K ö z l e m é n y e k  

Intézeti dolgozók részére történő értékesítésről

A 7/1974. sz. igazgatói utasítás rendelkezett arról, hogy az intézeti 
felesleges, ill. kiselejtezett vagyontárgyakat hogyan lehet magánsze
mélyek részére értékesiteni. E szerint a Műszaki Ellátási Osztálynak 
nyilvántartást kell vezetni az értékesítésre kijelölt vagyontárgyakról, 
majd azt a Tájékoztatóban és a hirdeUőtáblákon közzé kell tenni.
A kutatóközpont dolgozói a közzétételtől számított 15 napon belül nyújt
hatják be igény-bejelentésüket az Értékesítési Bizottsághoz. Az igényt 
a kinevezési jogkörrel rendelkező vezetőnek és az OB titkárának véle
ményezni kell .



Az Értékesítés! Bizottság bírálja el az igénybejelentéseket és több 
igénylő esetén a szociális helyzet, ha az hasonló, a jelentkezés idő
beli sorrendjének figyelembevételével őönt.

Az ügyvezető igazgató és a Szakszervezeti Bizottság létrehozta az Érté
kesítési Bizottságot. A bizottság elnöke Kristó László, tagjai: Marton ■ 
Zoltán és Pintácsi Menyhért.

Az értékesítéssel kapcsolatos részletes szabályokat az 1974. évi 30. sz. 
Tájékoztató mellékleteként megjelent 7/1974. sz. igazgatói utasítás 
tartalmazza.

Gáz- és vízszolgáltatás szüneteléséről

Az Epitési- és Energiaellátási Főosztály közli, hogy 1975. február 
6-án 7 órától 18 óráig a kutatóközpont egész területén - uj hálózat 
bekötése miatt - a gázszolgáltatás, február 8-án és 9-én 7 órától 
18 óráig - karbantartási munkák miatt - a vízszolgáltatás szünetel.

1974. december hónapban belépett dolgozók

B a l o g h  Gy.Ádám tudományos munkatárs, a Magfizikai Főosztály dol
gozója. Előzőleg az MTA-nál tudományos munkatárs volt. 
Szakképzettsége fizikus. Nőtlen.

D o b o l y i  Zsolt tudományos ügyintéző, a Számítástechnikai Főosztály 
dolgozója. Előzőleg a Lenin Mezőgazdasági Szövetkezetnél 
mérnöki beosztásban dolgozott. Szakképzettése villamosmérnök. 
Nős.

E n y e d i Gabriella műszaki rajzoló, a Reaktorelektronikai Főosztály 
dolgozója. Előzőleg a Vegyipari Géptervező Vállalatnál dol
gozott, szintén műszaki rajzolóként. Gimnáziumi érettségi
vel és műszaki rajzöió tanfolyammal rendelkezik. Hajadon.

m ,
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L a j t a  Mária rendszerszervező, a Tudományos Titkárság dolgozója.
Előzőleg a ZÖLDÉRT Vállalatnál ugyancsak rendszerszervezői 
beosztásban dolgozott. Iskolai végzettsége: közgazdasági 
egyetem. Elvált.

M á n d 1 i István miiszaki raktáros, a Műszaki Ellátási Osztály dolgozó
ja. Előzőleg a Papíripari Vállalat Budai Dobozgyárában dol
gozott lakatosként. 8 általánossal és esztergályos szakké
pesítéssel rendelkezik. Nőtlen.

S o ó s Jánosné lyukasztó-kódoló, az MSzKI gazdasági részlegének dolgo
zója. Előzőleg a ZÖLDÉRT Vállalatnál ugyancsak lyukasztó-kó
dolóként dolgozott. Gimnáziumi érettségivel és Holerith 
gépkezelői tanfolyammal rendelkezik. Férjezett, 2 kiskorú 
gyermeke van.

Z e k e  László villamosmérnök, a Reaktorelektronikai Főosztály dolgo
zója. Előző munkáltatója a VIIATI volt, ahol szintén mint 
villamosmérnök dolgozott. Szakképzettsége villamosmérnök. 
Elvált.

1974. december hónapban kilépett dolgozók

G r ó f  József tudományos segédmunkatárs, a Reaktorelektronikai Főosz
tály dolgozója volt. Munkaviszonya közös megegyezéssel szűnt 
meg. Uj munkáltatója a VIDEOTON Fejlesztési Intézet.

K o c s i s  Lajos műszaki-gazdasági ügyintéző, a Számítástechnikai Fő
osztály dolgozója volt. Munkaviszonya közös megegyezéssel 
szűnt meg. Uj munkáltatója ismeretlen.

K o n o r ó t Gábor műszaki ügyintéző, a Műszaki Ellátási Osztály dolgozója 
volt. Munkavinzonya a Budapesti Húsipari Vállalat kikérése 
alapján, áthelyezéssel szűnt meg,

L e l o c z k y  Istvánné betanított munkás, a Tudományos Titkárság dol
gozója volt. Szerződése lejárt. Uj munkáltatója a Fővárosi 
Fotó Vállalat.



N a g y  Lajos technikus, a Kémiai Főosztály dolgozója volt. Munkaviszo
nya a Munkásőrség Országos Parancsnoksága kikérése alapján 
szűnt meg, áthelyezéssel.

R o v ó  Gyöngyi, tudományos segédmunkatárs, a-Számitástechnikai Főosztály 
dolgozója volt. Szerződése lejárt. Uj munkáltatója a Műszaki 
Tudományos Tájékoztató Intézet.

Nyugállományba vonultak

A 1 m á s i Andorné ügyintéző, a Kémiai Főosztály dolgozója volt.

Á g o s t a y Béláné ügyintéző, a Pénzügyi és Számviteli Főosztály
dolgozója volt.

H a n d 1 e r Mái'tonné betanitott munkás, a Gondnokság dolgozója volt.

H o r v á t h  József betanitott munkás, a Gondnokság dolgozója volt.

P a k o d i Jenő fényező, a Műszaki Főosztály dolgozója volt.

P a z o n y i Béláné ügyintéző, a Pénzügyi és Számviteli Főosztály
dolgozója volt.

P á l f a l v i  Lajos gazdasági helyettes volt az Atomenergia Kutató 
Intézetnél.

1974. decembex* hónapban kutatóközponton belül áthelyezett dolgozók

G o I s í Tivadarné gépiró a Tudományos Titkárságról a Műszaki Ellátási 
Osztály állományába kerülb. Uj beosztása adminisztrátor.
Az áthelyezés nevezett kérésére történt.

K ú t  s z e g i  Józsefné ügyintéző a Pénzügyi és Számviteli Főosztály 
állományából a Számi tógép Főosztályra került. Uj beosztása 
utókalkulátor. Az áthelyezés közös megegyezéssel, intézeti 
érdekből történt.
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M e s s i n g György tudományos munkatárs a Reaktorelektronikai Főosztály
ról a Számitógép Főosztályra került. Beosztása változatlan. 
Áthelyezése közös megegyezéssel történt.

R ó n a i  Ildikó gyors- és gépiró az AEKI állományéból a Műszaki Ellá
tási Osztályra került. Uj beosztása anyaggazdálkodó.
Az áthelyezés közös megegyezéssel, nevezett kérésére 
történt.

S z é l  Lászlóné kisegitő a Tudományos Titkárságról a Magfizikai Főosz
tályra került. Uj beosztása laboráns. Áthelyezése közös 
megegyezéssel történt.

Hivatalosan külföldre utazók

Benlcó György 
Varga András 
Ösztöndíjas tanulmányút, 
MTA ktsg.

Szovjetunió
Alma-Ata

Rubin György 
Uzembehelyezés, 
Meghívó fél ktsg. 
KFKI utiktsg.

1.21. 14 nap Szovjetunió
Moszkva

Kroó Norbert  ̂ /Tanácsülés, intézetlátogatás, 
KFKI és saját ktsg.

1.21. 10 nap Hollandia - Amsterdam, 
NSZK - Jülich,

München

Szabó György Uzembehelyezés,
METR.d eV ., KFKI fFt

1.21. 14 nap Csehszlovákia
Prága

Simon Zoltán 
Uzembehelyezés, 
MOM ktsg.

1.21. 14 nap Szovjetunió
Naumov

Bőgd ágy János 
Szabó Vera Konferencia, • 
VIDEOTON ktsg.

1.22. 8 nap Szovjetunió
Moszkva
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Keresztfalvi Tibor La.jkó Ferenc 
Molnár Anna 
üzembehelyezés, 
METR.dev., KFKI fFt

1.22. 28 nap Szovjetunió
Tbiliszi, Voronyezt

Bruzák Zoltán 
Lobos Tibor 
Uzembehelyezés, 
METR.dev., KFKI fFt

1.22. 14 nap NDK
Berlin

Szücs László 1972. IV. 6-án kezdődött NDK-beli /Berlin/ service út
járól 1975» I« 18-án hazaérkezett.

Külföldi vend ércek

J.Bartosek tud.műnkatárs 
Csehszlovákia 1.21-től f orcád tat Mérés- és Számitástechn.4 napra Kút.Int.

G.Nabe mérnök H M --- 1.21-én fogadta: Mérés- és Számitástechn.
Kút.Int.

Funlt Rainer mérnök I.21-én fogadta: Mérés- és Számitástechn.
Kút.Int.

J.Rama Rao fizikus India I.22-től fogadta: Részecske- és Magfiz. 6 hónapra Kút.Int.

J.Ki3a 
J.Rakovszki 
S.Kolhievicz mérnökök 
Lengyelország

I.22-től fogadta: Mérés- és Számitástechn. 2 napra Kút.Int.

F.Hudec fizikus 
Csehszlovákia I.22-től fogadta: Atomenergia Kutató Int. 

3 hónapra

G . G. G.y at lo vs zkaja mérnök 
Szovjetunió

I.23-tól fogadta: Mérés- és Számitástechn. 
2 hétre Kút.Int.

I.L.Ivanova mérnök 
Szovjetunió

I.2^-tól fogadta: Mérés és Számitástechn. 
2 hétre Kút.Int.

G.V.Jcrmakov
KT.Sz „Sztaru név mérnökök
Szovjetunió

1.23-tól 
6 hónapra

fogadtat Mérés- és Számitástechn. 
Kút.Int.
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Miro Irfil mérnök Jugoszlávia
1.23-tól fogadtat Mérés- és Számitástechn.
2 napra Kút.Int.

S.Müller mérnökFranciaőrszág
I.23-tól fogadta: Mérés- és Számitástechn.
2 napra Kút.Int.

I.Kanala mérnök + 1 fő 
Csehszlovákia

I.23-án fogadta: Szilárdtest Kút.Int.

I.Dvornik 
M.ZivavTñovicKanoganec Fran.jo vegyészek Jugoszlávia

I.24-én fogadta: Szilárdtest Kút.Int.

Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Doleschall SándorSzerkeszti az Igazgatási és Üzembiztonsági Főosztály 
Felelős szerkesztő: Goda GyulaPéldányszám: 410 Törzsszám: KFKI 75-127
Készült a KFKI sokszorosító üzemében
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2/1975« sz. igazgatói utasítás 
a KFKI lakótelepén lévő garázsok használatáról

, 1«§.

A KFKI lakótelepén lévő garázsok önálló bérlemények, függetlenek a la
kások bérleti jogviszonyától.

2 «§.

A garázsokra vonatkozó bérleti jogviszony a kiutaló határozat és a bér
leti szerződés alapján jön létre.

3«§.

A garázsok bérlőjéül a lakótelepen lakó, azokat a KFKI dolgozókat lehet 
kijelölni, akik személygépkocsival rendelkeznek.

4.8.
Az újonnan létesitett vagy megüresedett garázst a "Tájékoztatóbban 
meg kell hirdetni és a közzétételtől számitott 15 napon belül a kérel
meket az Igazgatási és Üzembiztonsági Főosztályhoz lehet benyújtani.

5.§.

önerőből történő garázs építéséhez a hatósági engedélyeken kivül az 
Igazgatási és Üzembiztonsági Főosztály és a Gondnokság vezetőjének 
együttes engedélye szükséges. Döntés előtt ki kell kérni a lakóbi
zottság véleményét.





103. szám MAGYAR KÖZLÖNY
se] összefüggésben — az alábbiak szerint rendel
kezem: '

i. §.
Az 1975. január 1. után készülő árvetési költség

kalkulációban (pl. új termék árának, vagy az ár
módosítás alapját képező árvetés) az általános és 
ágazati árképzési irányelvek rendelkezéseit —  ár
formára tekintet nélkül — az alábbi módosítások
kal kell alkalmazni:

— a közvetlen és közvetett anyagköltségek el
számolásánál az 1975. január 1-i részleges termelői 
árrendezéssel érintett anyagok egységárát az 1975. 
január 1-én hatályba lépő (közzétéve az „Ársza
bályozás és Termékforgalmazás” c. lap 1974. de
cember 31-i, 51. számában) termelői áron, illetve 
a hatósági árral nem rendelkező termékeknél a 
4/1974. (V. 21.) Á H  számú rendelkezés és az ennek 
alapján kiadott árrendezési segédletek, kiegészítő 
rendelkezések alapján érvényesíthető áron lehet 
számításba venni;

— az eszközlekötési járulékot a 42/1974. (XII. 
30.) P M számú rendeletben meghatározott mér
tékben kell számításba venni.

2 . §•

Az Országos Anyag- és Arhivafal 
elnökének  

13/1974 . (X II. 31.) Á H  számú  
rendel kezése

az árvetési költségkalkuláció szabályainak 
kiegészítéséről

Az 56/1967. (XII. il9.) Korm. számú rendelet 25. 
§ (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján — 
az 1975. január 1-i részleges termelői árrendezés-

Amennyiben az ágazati árképzési irányelvek 
másként nem rendelkeznek, az 1975. január 1. után 
készülő árvetési költségkalkulációban — árformára 
tekintet nélkül — az anyagköltséget is tartalmazó 
vetítési alapok után felszámítható tényezők (pl. re
zsiköltségek, nyereség) százalékos mértékét olyan 
arányban kell csökkenteni, hogy az 1975. január 1-i 
részleges termelői árrendezéssel összefüggésben 
jelentkező magasabb vetítési alapok alkalmazása 
költség- és nyereséghalmozódást ne okozzon.

3. §.

Ez a rendelkezés 1675. január hó 1. napján lép 
hatályba.

Dr. C sikós-N agy Béla s. k.,
államtitkár, 

az Országos Anyag- és Arhivatal elnöke
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X. (1975.) ÉVFOLYAM 5 .  SZÁM

TAJEKOZT AT O

TARTALOM

Személyi hirek 46 oldal
A Tudományos Tanácsok hirei 48 oldal
Szemináriumi hirek 48 oldal
Munkaértekezletek 49 oldal
Közlemények

- Az utlevélkérő lapok
bélyegzéséről 50 oldal

1974. október-december hónapban
megjelent, ill. munkábavett KFKI
reportok 51 oldal
Hivatalosan külföldre utazók 52 oldal
Külföldi vendégek 53 oldal
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Személyi hírek

A KFKI február 1-én a Fővárosi Tanács Szakszervezeti Klubjában tar
totta pártértekezletétt amelyen megválasztották a kutatóközpont uj 
pártbizottságét. A pártbizottság saját tagjai közül megválasztotta 
a pártbizottság uj titkárát és a végrehajtó bizottságot.

A Pártbizottság titkára

H e g e d  ü s János

A Pártbizottság tagjai:
B a k 0 s László
B á t i Ferenc
B e n c z e Balázs
B u d a i Miklós
B r u c k László
0 z e 6 1 é d i László
C s á k á n y Zoltánné
C s a r n a i Imre
F ü 1 ö p Ferencné
F r a n k 1 László
G r ó z Péter
H e S e d ü s János
J á n 0 s s y Lajos
ifj.,K e c s k é s Ferenc
K 0 V á c s Jenő
K ő V á r i István
K u r u c z György
N a S y Dénes Lajos
P á 1 Lénárd
P i s z k é r  Ivánné
P 6 r Gábor
P ó c s Lajos
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R e Ó t ő István
R ó d e r Magda
S i m 0 n Zoltánná
S z a b a d ó s  László
S z e S ő Károly
S z e n d i Györgyné /AEKI/
s z 0 k i r a József
T e r d é k Zoltán
T ö r ő Ferenc
V a s V á r i  Béla
V á S i Györgyné

A Végrehajtó Bizottság tagjai:
B a k 0 s László
B á t i Ferenc
B u d a i Miklós
C s á k á n y Zoltánné
H e S e d ü s János
ifj.,K e c s k é s Ferenc
P ó c s Lajos
S z a b a d ó s  László
V a s V á r i  Béla

a

Pál Lénárd 1977» december 51-ig terjedő időszakra

K i s s  Istvánt 

az Igazgató Tanács titkári teendőinek ellátásával bizta meg.

K

Vasvári Béla igazgatóhelyettes 1975« február 1-i hatállyal, 1980. 
január 31-ig teredő időszakra kinevezte

L á z á r  Károlyt

a Szilárdtest Kutató Intézet Fizikai Főosztály I. tudományos munka
társává.
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A Tudományos Tanácsok hírei

A Részecske- és Magfizikai Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Magfizi
kai Szekciója 1975» január 29-i ülésén

- megvitatta a Magfizikai Főosztály 1975* évi 
külügyi tervét.

M

A Mérés- és Számítástechnikai Kutató Intézet Tudományos Tanácsának 
Számitógép Szekciója 1975* január JO-i ülésén

- meghallgatta Szalay Miklós csoportbeszámolóját, és
- megvitatta a Számitógép Főosztály 1975* évi utazási tervét.

Sí

A Mérés- és Számítástechnikai Kutató Intézet Tudományos Tanácsának. 
Számítástechnikai Szekciója 1975* február 3-i ülésén

- meghallgatta a Folyamatvezérlési Programrendszer és
Adatszervezési Programrendszerek Csoportok beszámolóját.

Szemináriumi hírek

A Fizikai Főosztály I. 1975* február 7-én /pénteken/ 9 órakor az I. épü
let tanácstermében szemináriumot tart

előadói Szabó Imre
az előadás cime: "A buborék-modellekkel kapcsolatos vékony

réteg problémák"
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Munkaértekezletek

Felkérjük a kutatóközpont önálló szervezeti egységeinek vezetőit, hogy 
az osztálybizottságokkal együttműködve, március 31-ig tartsanak munka
értekezletet.

A munkaértekezlet napirendi pontjai között az alábbi témáknak kell sze
repelniük:

1/ Munkabeszámoló
A vezetői beszámoló adjon tájékoztatást az 1974. évi munkáról, érté
kelje azt; tartalmazza a dolgozók előtt álló feladatokat, célkitű
zéseket, térjen vissza az előző munkaértekezleten felvetett problé
mákra. A beszámoló felett vitát kell nyitni, melynek során a dol
gozók mondják el véleményüket, vessék fel problémáikat, tegyék meg 
javaslataikat.

2/ A szocialista brigádok, ill. szocialista elmért küzdő brigádok mun
kájának értékelése; a szocialista brigád cim odaitélése.

3/ A kongresszusi és jubileumi felajánlások eredményének, jelenlegi 
állásának ismertetése.

Fülöpné ördög Vera s.k. Doleschall Sándor s.k.
SzB titkárh. ügyvezető igazgató

a

A munkaértekezleteket a szakszervezeti osztálybizottságokkal együttesen 
kell szervezni és megtartani. Az önálló szervezeti egység vezetője szab
ja meg a célszerűség és a hatékonyság figyelembevételével, hogy az adott 
helyen főosztályonként, osztályonként, csoportonként, laboronként, mű
helyenként vagy más csoportositásban kell az értekezletet megtartani; a 
napirendet az OB titkárával egyetértésben állapitja meg, melyben a fel
hívásban szereplő pontoknak is helyt kell kapniok.
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A beszámoló utáni vitában biztositani kell, hogy a dolgozók kifejt
hessék véleményüket és előterjeszthessék javaslataikat, kérelmüket, 
panaszukat.

A munkaértekezlet időpontját előre ki kell tűzni és biztosítani kell, 
hogy azon a szervezeti egység valamennyi dolgozója részt vehessen.

Az értekezletre meg kell hivni a közvetlen felettes vezetőt; időpont
járól és napirendjéről tájékoztatni kell a Szakszervezeti Bizottságot.

A munkaértekezletről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyv vezeté
sének egyszerűsítése érdekében a Jogi és Igazgatási Osztály űrlapokat 
juttat el az illetékes vezetőkhöz. A jegyzőkönyvet az értekezletet kö
vető 3 napon belül kell a Jogi és Igazgatási Osztály részére 1 pél
dányban megküldeni, csatolni kell hozzá a jelenléti ivet, feltüntetve 
rajta a távolmaradókat. A munkaértekezleteket a Szakszervezeti Bizottság 
ellenőrzi.

A Szakszervezeti Bizottság megfelelő tájékoztatásáról a Jogi és Igaz
gatási Osztály gondoskodik.

K ö z l e m é n y e k  

Az utlevélkérő lapok bélyegzéséről

Az utlevélkérő lapon az önálló szervezeti egységek vezetőinek igazolni 
kell, hogy a dolgozót hány nap fizetett szabadság illeti meg, ill. 
hány nap fizetés nélküli szabadságot engedélyez számára külföldi uta
zásához.

Az ügyvezető igazgató kéri az önálló szervezeti egységek vezetőit, hogy 
az utlevélkérő lapon aláírásukkal igazolják az igény bevehető szabad
ságot, bélyegzőt azonban ne használjanak, ugyanis gyakran előfordul, 
hogy az erős bélyegzőnyomat olvashatatlanná teszi az igénybevehető 
szabadságnapok számát. Az utlevélkérő lapra a kutatóközpont hivatalos 
bélyegzője kerül.
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A

KFKI

KFKI

KFKI'

KFKI

KFKI.

KFKI.

KFKI.

KFKI.

KFKI.

KFKI-

KFKI-

KFKI reportsorozatában 1974. október-december hónapban meg
jelent, illetve munkába vett kiadványok

-74-74 A TPA-70 kisszárnitógép párhuzamos-soros távgépíró kódát- 
alakitója 
Szabó Pál

-74-75 Interpretation of the quasi-elastic neutron scattering 
on PAA by rotational diffusion models 
Bata L., Vizi I., Kugler S.

•74-76 Twistor variables of relativistic mechanics 
Perjés Z.

■74-77 Molekulák gerjesztett elektronállapotainak számítása 
Kiss A.J.*, Szőke J.

•74-78 Stochastic processes and multihadron production 
Montvay I.

■74-79 Imission measurements of aerosol pollutants
Biró J., Fehér I., Opauszky I., S zí v ó s K.*-, Pólós L. , 
Pungor E.*

■74-80 On the possibility of recombination waves in semi
conductors with dislocations as deep traps 
Pataki György

■74-81 Photon beam scattering to right angle from rectangular 
phant oms 
Koblinger L.

•74-82 Thermal properties of disubstituted liquid crystalline 
phenyl benzonates 
Szabón J., Bata L., Pintér K.

•74-85 A GDT-1 grafikus adatbeviteli tábla és.illesztése a TPA/i 
kisszárnitógéphez 
Alpár R.

■74-84 Robertson-Walker solutions for various types of energy- 
-raomentum tensor 
Lukács B.
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KFKI-74-85 

KFKI-74-86 

KFKI-74-87

KFKI-74-88

KFKI-74-89

KFKI-74-9O

KFKI-74-9I

KFKI-74-92

Folyadékkristályok kémiája III. A koleszterikus mezofázis 
Pintér K.

A TLD-03 termolamineszcens dózismérő kiértékelő műszer 
Szabó B., Szabó P.P., Makra Zs., Vágvölgyi J., Soós J.

All stationary, rigidly rotating incoherent fluid metrics 
with geodesic and/or shearfree eigenrays 
Lukács B.

On the second sperical harmonics of the cosmic ray 
angular distribution 
Kota J.

Derivatives of substituted Phenyl 2-Methy1-Benzoyloxy 
benzoate
Ritvay-Emandity K.

Preliminary results on the anisotropy of cosmic rays at 
6.1o13 eV
Gombosi T., Kóta J., Somogyi A.I. et al.

The role of molecular conformation in 1T -electron 
SCF-MO calculations 
Kiss Á.J.*, Szőke J.

IT-electronic structure and spectra of disubstituted 
benzenes containing a donor and an acceptor group 
Kiss Á.J.M , Szőke J.

Hivatalosan külföldre utazók

Bakos László 
Konferencia, 
KFKI ktsg.

1.25 6 nap NDK
Berlin

Keszthelyi La.jos 
Konferencia,
Meghívó fél ktsg

1.26 5 nap Belgium
Heverlee

Takács Jánosné
Konferencia
KFKI és saját ktsg.

1.26. 6 nap NDK
Berlin
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Mino ki Károly 
Uzembehelyezés, 
KFKI ktsg.

I.27. 21 nap NDK
Berlin

Lajtai Albert 
konferencia, .
KFKI ktsg., együttműködés 
OAB egyez.

I.27. 15 nap Szovjetunió 
Leningrád, 
Dubna

Lovas Miklósné 
Konf erencia', 
KFKI ktsg.

I.27. 5 nap Szovjetunió
Leningrád

Bődi Ferenc 
Sarkadi János 
Somlai László 
Uz e mb ehely e z és, 
METR.dev., KFKI fFt,

1.28. 14 nap Szovjetunió
Moszkva

Horváth Imréné 
Tamási János " 
Uzembehelyezés, 
METR.dev., KFKI fFt

1.28. 21 nap SzovjetunióDubna

Külföldi vendégek

J.Kubowski 
J.Topa mérnökök 
Lengyelország

I.27-től fogadta: Atomenergia Kút.Int.
2 hónapra

H.Franzke
F.rieínzelmann fizikusok
TTT5E

I.27-től 
5 napra

fogadta: Atomenergia Kút.Int.

F.Lewltsch .
J.Haag mérnö kö k
Ausztria

1.27-től 
2 napra

fogadta: Gazdasági Szakig.

V.M.Szolov.iov mérnök 
Szovjetunió

I.27-től fogadta: Mérés- és Számitástechn.
6 hónapra Kút.Int.

G.Graf üzletvezető 
P.Brozek mérnök 
Ausztria

I.28-án fogadta: Gazdasagi Szakig.
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A.Schav/alder mérnök
Svájc

1.28-án fogadta8 Műszaki Szakigazg.

B.Winniger mérnökT’-f l "Svájc
I.28-tól fogadta: Szilárdtest Kút.Int. 
4 napra

S.Negri mérnök 
Olaszország

I.28-tól fogadta: Szilárdtest Kút.Int. 
4 napra

H.Sandleitner mérnök
IbZK

I.28-tól fogadta: Szilárdtest Kút.Int.
4 napra

P.Bakstein tud.mtárs 
KDE

I.29-én fogadta: Mérés- és Számitástechn.
Kút.Int.

J.Kunath I.29-től fogadta: Szilárdtest Kút.Int.
R.Schulz szerelők 1 hónapraIDE----

I.Somogyi mérnök I.30-án fogadta: Mérés- és Számitástechn.
Anglia Kút.Int.

J.Haag mérnök I.30-án fogadta: Gazdasági Szakig.
Ausztria

Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Doleschall Sándor
Szerkeszti az Igazgatási és Üzembiztonsági Főosztály 
Felelős szerkesztő: Goda Gyula 
Példányszám: 410 Törzsszám: KFKI 75-128
Készült a KFKI sokszorositó üzemében



X. (1075.) ÉVFO LYAM 6 .  SZÁM

T ÁJÉKOZT AT Ó
A  KÖZPONT) FIZIKAI KU TATÓ  INTÉZET HIVATAL08 LAPJA

/ mta\
B u d a p e s t, 1978. február 12. Hivatali haunélatra 1

TARTALOM

Személyi hirek 
A Tudományos Tanácsok hirei 
Szemináriumi hirek 
A 3/1975«sz. igazgatói utasitásról 
A Találmányi Bizottság hirei 
Közlemények

- A könyvkölcsönzési revízióról
- A 12/1974.sz. igazgatói utasitásról
- A Központi Állami Kórház és Rendelő

intézet időszakos kihelyezéséről
Hivatalosan külföldre utazók 
Külföldi vendégek

56 oldal
56 oldal
57 oldal
57 oldal

00LTS oldal

59 oldal
59 oldal

60 oldal
60 oldal
62 oldal

Melléklet: 3/1975» sz. igazgatói utasítás
a Szervezeti Szabályzat életbe lépéséről



-  56 -

Személyi hírek

Pál Lénárd 1975. február 1-i hatállyal, eddig végzett munkája elis
merése mellett

F a r a g ó  Zoltánnét

felmentette a Műszaki Ellátási Osztály osztályvezető helyettesi be
osztásából. Egyidejűleg áthelyezte a Tudományos Titkárságra a 
Kutatás-tervezési csoport vezetői és a Tudományos Titkárság vezető 
helyettesi beosztásba.

A Tudományos Tanácsok hirei

A Szilárdtest Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Kémiai Szekciója
1975. február 4-én ülést tartott, melyen

- az "Analitikai Kémia" témacsoport kötetlen megbeszélésére 
került sor, valamint

- megvitatták a Kémiai Főosztály szemináriumi tevékenységét.

H

A Mérés- és Számitástechnikai Kutató Intézet Tudományos Tanácsának 
Számitógép Szekciója 1975. február 7-i ülésén

- megtárgyalták Bogdány János munkabeszámolóját.
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Szemináriumi hirek

1975. február 13-án 9 órakor az I. épület tanácstermében

Nagy Dénes Lajos: "Mössbauer mérések nagy mágneses
terekben"

címmel tart előadást.

x

1975. február 20-án 9 órakor az I. épület tanácstermében

Balog János: "Elektron mozgékonyság 3-metilpentánban" 

cimmel tart előadást.

A 3/1975. sz. iRazKatói utasításról

E Tájékoztató mellékleteként tesszük közzé a 3/1975. sz. igazgatói 
utasítást, amely hatályba lépteti a kutatóközpont Szervezeti Szabály
zatát.

Az MTA főtitkára által jóváhagyott Szabályzat öt fejezetből áll. 
Tárgyalja a kutatóközpont elnevezését és feladatkörét, szervezeti fel
építését, vezetőinek feladatát, jogait és kötelességeit. Ismerteti 
a vezetés tanácsadó testületéit, végül a hatásköri táblázatokat.

A jogkörök gyakorlását meghatározó hatásköri táblázat egy keretet ad, 
amelyet az intézetek ill. a központi szervezet igazgatói tovább bont
hatnak, pontosabban egyes jogköröket leadhatnak alacsonyabb szintű 
vezetők számára. E táblázatok elkészültek, jóváhagyás előtti stádium
ban vannak, igy várható, hogy rövid időn belül életbe lépnek. Tekin
tettel fontosságukra, a hatásköri táblázatokat a Tájékoztató mellékle
teként fogjuk közölni.

A Szervezeti Szabályzatot mellékletként nem adjuk ki, ezt az arra il
letékesek közvetlenül kapják meg.

Végül felhívjuk a figyelmet az utasitás utolsó bekezdésére, mely 
szerint április 307ig el kell készíteni az intézetek helyi Szerve 
zeti Szabályzatát.
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A Találmányi Bizottság hirei

A Találmányi Bizottság 1975. január 21-i ülésén megtárgyalta'

1. az "Elrendezés kisszámitógépek funkcionális egységeinek 
többsiku és/vagy többszintű sínrendszerekkel való össze
kötésére" cimü találmányt,
feltalálóki Almási Lajos 

Bogdány János 
Blasovszky Miklós 
Komlós György 
Szabó Zsolt 
Szalay Miklós 
Vashegyi György;

2. az "Eljárás és berendezés kisszámitógépek periféria csa
toló egységeinek programmegszakitására, vagy közvetlen 
adatátvitelre vonatkozó kéréseinek kiszolgálására1* cimü 
találmányt,
feltalálók! Almási Lajos 

Bánki Ferenc 
Bogdány János 
Kővári István 
Lőrincze Géza 
Reé Eörs 
Szabó Zsolt 
Törő Ferenc;

3. az "Eljárás és berendezés fémek és ötvözetek előállítására..." 
cimü MA-1788 a.sz. találmány svéd bejelentését, valamint

4. az iparjogvédelmi csoport tájékoztatását a szabadalmi 
témafigyelésről.

A Találmányi Bizottság az alábbi határozatot hozta

- az 1. és 2. pontban felsorolt találmányokat elfogadja szaba
dalmi bejelentésre,

- az MA-1788 a.sz. svéd bejelentést a felhozott ujdonságrontó 
anyag figyelembe vételével a Dunai Vasművel egyetértésben 
vissza kell vonni.
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K ö z l e m é n y e k

A lcönyvkölcsönzési revízióról

A Könyvtár megkezdte a folyamatos - névre szóló behívással történő - 
könyvkölcsönzési reviziót. Az eddigi tapasztalatok alapján az ügy
vezető igazgató az alábbiakra hivja fel a figyelmet.
i$0q8iI6jflXpj|0V[r 'jLOOJCT ^I^üIEOSö ¿«9 ?̂[OV fl • lövolsiíévijí Vlíéií580 ¿,^553

A Könyvtár jogszabályi rendelkezésen alapuló kötelessége a könyvek 
periodikusan visszatérő felülvizsgálata, amelyben minden kölcsönzőnek 
részt kell vennie. Ezért nyomatékosan felhívják a kutatóközpont dol
gozóit, hogy a közölt időben a kölcsönzött kötetek bemutatása céljá
ból jelenjenek inog a Könyvtárban. Akadályoztatás esetén előre közöl
jék távolmaradásukat, hogy megfelelő, uj időpontot kérhessenek.

Indokolt esetben - ha a kölcsönzött könyvmennyiség a 80 kötetet meg
haladja - a kölcsönző kérheti, hogy a reviziót a helyszínen végezzék el.

Elveszett könyv csak egy másik példánnyal, vagy a mü teljes xerox 
másolatával pótolható. Az elveszett könyv helyett más müvet, vagy 
gyorsmásolatot a Könyvtár dolgozói nem fogadhatnak el.

A 12/1974. sz. lf;azKotói utasításról

A 12/1974. sz. igazgatói utasítás 1.2.3.3 pontjában elírás történt. 
Az utasitás 1.2.3.3 pontja helyesen:

1 .2.3.3 Rezsi
A gyártáshoz szükséges, de a termékre közvetlenül szét nem 
osztható költségek a közvetlen anyag- és célkooperáció 
legfeljebb 50^-át tehetik ki a Műszaki Főosztálynál, 30%-át 
a Műszertechnikai Osztálynál.

A teljes szolgáltatási tevékenység érdekében végeztetendó 
un. terített kooperáció a közvetlen anyag és célkooperáció 
legfeljebb 25̂’ó-át teheti ki.
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A Központi Állami Kórház és Rendelőintézet 
időszakos kihelyezéséről

Kórházunk bauxitcementes állapota miatt rekpnstrukcióra szorul. Az épít
kezés idejére az épületet ki kell ürítenünk.

A betegosztályokat ezen időre, - a nőgyógyászati-, és egy belgyógyá
szati osztály kivételével - a volt BM Szamuely Tibor Gyógyintézetbe, 
Budapest, XII. Budakeszi ut 48/b. sz. alá helyezzük át.

Nőgyógyászati osztályunk a II. sz. Nőgyógyászati Klinikán, Budapest, 
VIII. Üllői ut 78/a. sz. alatt nyert elhelyezést.

Egyik belgyógyászati osztályunk a rendelőhöz kapcsolódó "G" szárnyon 
les? elhelyezve, mely az uj rendelőintézeten keresztül közelíthető 
meg.

A kiköltözésre 1975* február hónapban kerül sor.

A kórház és a rendelőintézet telefonszámai nem változnak.
A Budakeszi ut 48/b. hívható a 165—880 számon Is.

A Központi Állami Kórház és Rendelőintézet 
Igazgatósága

Hivatalosan külföldre utazók

Törő Ferenc 
Értekezlet, 
VIDEOTON ktsg

1.31 8 nap Románia
Bukarest

Füstöss LászIóné 
Kósa Somof-yi István
rsTTSlä“  --------
KFKI ktsg.

II.1 15 nap Csehszlovákia
Frenstat
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Almáéi Lajos 
öAMAC tanfolyam, 
METR.dev., KFKI fFt

II.2. 7 nap NDK
Erfurt

Vajda Ferenc 
ÜSZR tárgyalás, 
SZKI ktsg.

II.2. 5 nap SzovjetunióMoszkva

Fejes Tibor 
Pál István 
Üzembehelyezés, 
METR.dev., KFKI fFt

II.3. 10 nap Csehszlovákia
Bratislava

Váradi József 
Service,
METR.dev., KFKI fFt

II.3. 7 nap NDK
Freiberg

Ozlkó Róbert 
(jsom Vérbulcsu 
Míhajlik Iván" 
Szabados László Vigassy József- 
IVi'ndberg Péter 
TTönFultació,
OAB egyezm.

II.3. 7 nap Szovjetunió
Moszkva

Vass Szabolcs 
konzultáció, 
KFKI ktsg.

II.3. 15 nap Szovjetunió
Moszkva, Dubna

Zsoldos Lehelné 
ITT egyezm.tan.ut II.4. 3 hónap NDK

Drezda

Hűvös András 
Kerényl István 
Service,
METR.dev., KFKI fFt

II.4. 21 nap Lengyelország
Krakkó, Varsó

Görög Péter II.4. 14 nap Szovjetunió
Uzembehelyezés, Moszkva
METR.dev., KFKI fFt

Urbán László 1973. II. 1-én megkezdett dubnai munkavállalásáról 
1975« II» 3-án hazaérkezett.
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Külföldi vendégek

A.Martin
I.Somogyi mérnökök 
Anglia

M.M.Ghorghe fizikus 
o.M. ConstantIn mérnök 
Románia

II.3-tól fogadta:2 napra

II.3-tól fogadta:
3 napra

Mérés- és Számitástechn. 
Kút.Int.

Szilárdtest Kút.Int.

J.Haag mérnök 
Ausztria

II.4-én fogadta: Mérés- és Számitástechn.
Kút.Int.

IJ. L.Broude fizikus 
Szovjetunió

II.6-tól fogadta: Szilárdtest Kút.Int. 
1 hónapra

H.Lord mérnök 
Anglia

II.6-án fogadta : Mérés- és Számitástechn.
Kút.Int.

Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Doleschall Sándor
Szerkeszti az Igazgatási és Üzembiztonsági Főosztály 
Felelős szerkeszlő: Goda Gyula 
Példányszám: 410 Törzsszámi 75-129
Készült a KFKI sokszoro3itó üzemében
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3/1975. sz. ip;azp:atói utasítás 
a Szervezeti Szabályzat életbe lépéséről

A kutatóközpont Szervezeti Szabályzatát 1975. január 1-i visszame
nőleges hatállyal életbe léptetem.

A 18/1972. sz. igazgatói utasítással kiadott Szervezeti Szabályzat 
egyidejűleg hatályát veszti.

A 11/1974. sz. igazgatói határozatban foglaltak szerint a most ki
adott Szervezeti Szabályzat alapulvételével elkészítendő helyi szer
vezeti szabályzatokat az Igazgatási és Üzembiztonsági Főosztályon 
keresztül jóváhagyás céljából részemre 1975« április 30-ig kell 
megküldeni.

Budapest, 1975» február 10.

Pál Lónérd s.k.
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A Tudományos Tanácsok hírei 67 oldal
Szemináriumi hirek 68 oldal
A Találmányi Bizottság hirei 69 oldal
Az MTA főtitkárának köriratáról 69 oldal
Az 1001/1975*sz. gazdasági igazgató-
helyettesi utasításról 70 oldal
Az 1002/1975»sz. gazdasági igazgató-
helyettesi utasításról 70 oldal
Közlemény az 1975» évi rákszűrésről 71 oldal
Hivatalosan külföldre utazók 71 oldal
Külföldi vendégek 72 oldal

Mellékletek: Eseménynaptár
Az MTA főtitkárának körirata a takaré
kossági mozgalom szervezésére és "Takaré
kossági intézkedési terv" kidolgozására
1001/75«e z . gazdasági igazgatóhelyettesi 
utasítás a bérbeadásra kerülő álló- és 
fogyóeszközök nyilvántartásának és bérbe
adásának rendjéről
1002/75.sz. gazdasági igazgatóhelyettesi 
utasítás a kutatóközpont tulajdonában lévő 
felesleges és használaton kívüli vagyon
tárgyak hasznosításának és selejtezesének 
rendjéről
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Személyi hirek

Az MSzMP XII. kerületi bizottsága 1975* február 8-án a Pest megyei 
pártbizottság székházában tartotta pártértekezletét, melyen a Központi 
Fizikai Kutató Intézet dolgozói közül

S z a b ó  Ferencet

a XII. kerületi párt végrehajtó bizottságénak tagjává,

H e g e d ű s  Jánost 
J á n o s s y Lajost 
N a g y  Károlyt 
S z a b ó  Ferencet 
T ö r ő  Ferencet

a XII. kerületi pártbizottság tagjává választották.

H

Köpeczi Béla, az MTA főtitkára megbízta

S z 1 á v i k Ferencet,

hogy az MTA Műszerügyi Bizottságának munkájában mint a bizottság tagja 
vegyen részt. A megbizás határozatlan időre szól.
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A Tudományos Tanácsok hirei

A Mérés- és Számítástechnikai Kutató Intézet Tudományos Tanácsa 
1975. február lj-i ülésén megvitatta

- az első félév rövid idejű tudományos kiküldetési 
tervének kialakítását.

*

Az Atomenergia Kutató Intézet Tudományos Tanácsa 1975* február 14-i 
ülésén meghallgatta

- Strommer Richárd és Szabó Péter Pál beszámolóját segéd
munkatársként végzett munkájukról, valamint

- a Sugárvédelmi Főosztály kutatási irányai 1976-80 idő
szakban, és •

- a Sugárvédelmi Főosztály ajánlata a "Paksi Atomerőmű 
környezet sugáryédelmi ellenőrző rendszerének szállítására" 
c. beszámolókat.

*

A Műszaki Tudományos Tanács 1975. február 17-i ülésén megvitatta

- 1975. évi I. féléves munkatervét,
- a K+F keretek felosztását, valamint
- Az anyagmegmunkáló impulzus lézer,
- Lézerek mechanikai méréstechnikában való alkalmazása,
- Vibrációs magnetométer,
- Hőméreékletszabályózó család továbbfejlesztése, cg

• - A- Mini Dií.-c fejlesztése c. témabeszámolókat.

a
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A Mérés- és Számítástechnikai Kutató Intézet Tudományos Tanácsának 
Számítógép Szekciója 1975. február 10-i ülésén meghallgatta

- Vajda Ferenc és Csákány Antal munkabeszámolóját.

A Mérés- és Számítástechnikai Kutató Intézet Tudományos Tanácsának 
Számítástechnikai Szekciója 1975* február 11-i ülésén

- megvitatta az 1974. évi beszámolókat és publikációkat.

a

A Mérés- és Számítástechnikai Kutató Intézet Tudományos Tanácsának 
Számítógép Szekciója 1975« február 13-án ülést tartott, melyen

- Elek György és munkatársai ismertették a gyártás elmúlt 
évi munkáját és a jövőre vonatkozó terveit.

Szemináriumi hirek

A Fizikai Főosztály I. és az Ion implantációs Célprogram 1975» II» 
21-én 9 órakor az I. épület tanácstermében szemináriumot tart.

Előadó: Pásztor Endre
Az előadás címe: "Implantációs berendezések és azok

tervezési problémái"

*

1975» február 27-én 9 órakor az I. épület tanácstermében

Molnár Gábor: "Nematikus folyadékkristályok dielektro- 
mos tulajdonságainak vizsgálata"

címmel munkabeszámolót tart.
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A Találmányi Bizottság hírei

A Találmányi Bizottság 1975» február 5-i ülésén megtárgyalta

1. az "Eljárás optikai réteg felvitelére vákuumtechnikai utón" 
/feltaláló: Lutter András/,

2. a "Kapcsolási elrendezés a hálózati váltakozó feszültség
csökkenésének, kimaradásának és/vagy visszatérésének jelzé
sére" /feltalálók: Bogdány János Karádi Pál

Koralós György Lukács József
Szabó Zsolt Szőnyi László
Szücs Attila Törő Ferenc/

c. találmányokat, valamint

3. az 1975. első negyedévben megszüntetendő szabadalmakat.

A Találmányi Bizottság az alábbi határozatot hozta

- az 1. és 2. pontban felsorolt találmányokat elfogadja 
szabadalmi bejelentésre,

- az MA-1697, MA-1698, MA-1172, MA-1952, MA-1953, MA-1958, 
MA-1959 és MA-2180 alapszámu szabadalmakat fel kell ajánlani 
a feltalálóknak átvételre, mert további fenntartásuk az inté
zet részére nem indokolt.

Az MTA főtitkárának köriratáról

Ifi Tájékoztató mellékleteként tesszük közzé az ¡«1TA főtitkárának a ta
karékossági mozgalom szervezése és "Takarékossági intézkedési terv" 
kidolgozása tárgyában kiadott köriratát, valamint az intézkedési terv 
kidolgozására vonatkozó irányelveket.

A Minisztertanács 1975. évi állami költségvetésről szóló 3631/1974.sz* 
határozata nyomatékosan hangsúlyozza a takarékossági elvek állandó, 
országosan történő érvényesítéséhez fűződő alapvető népgazdasági érde
keket. Ennek megfelelően a takarékossági mozgalom a KFKI-ban is minden 
téren elsőrendű feladatként kell, hogy szerepeljen.
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Az 1001/1973»gz. gazdasási igazgatóhelyettesi utasításról

E Tájékoztató mellékleteként tesszük közzé az 1001/1975*£Z. gazda
sági igazgatóhelyettesi utasítást, amely a külső gazdálkodó szervek és 
intézmények részére bérbeadásra kerülő álló- és fogyóeszközök nyilván
tartásának és bérbeadásának rendjét szabályozza.

A bérbeadók kötelesek gondoskodni arról, hogy a bérbeadásról szóló 
szerződések 1975. február 28-ig megkötésre kerüljenek, 1975. január 
1—i visszamenőleges hatállyal.

Az utasítás módosítja a Működési Szabályzat VI. fejezetének 2.2 
pontját.

Az 1002/1975.sz. gazdasági igazgatóhelyettesi utasításról

A jelen számunkban mellékletként megjelenő MTA főtitkári köriratban 
foglaltakhoz szervesen kapcsolódik az utasítás, amely a kutatóköz
pont tulajdonában lévő felesleges és használaton kívüli vagyontár
gyak hasznosításának és selejtezésének rendjét szabályozza.

A társadalmi tulajdonnal való célszerű és takarékos gazdálkodás ér
dekében az intézetek és a központi szervezet, valamint az önálló 
szervezeti egységek vezetői kötelesek folyamatosan feltárni és hasz
nosításra, vagy selejtezésre felajánlani a feladataik ellátásához 
feleslegessé vagy selejtté vált álló- és fogyóeszközeit, anyagkészletei
ket. A hasznosításra, vagy selejtezésre vonatkozó javaslatokat a Műsza
ki Ellátási Osztályhoz kell megküldeni.

Az utasítás szabályozza, hogy mely vagyontárgyak kerülhetnek értékesí
tésre, vagy selejtezésre, valamint az eljárás részletes ügymenetét.

A Működési Szabályzat V. és VI. fejezete az utasításban foglaltak 
szerint módosul.
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K ö z l e m é n y  

Az 1975» évi rákszűrésről

A kutatóközpont üzemorvosa értesiti az intézet nő dolgozóit, hogy 
az 1975. évi rákszűrés az orvosi rendelőben

,  tfiiigttÁffiljjrtüi ai-
márci us 3-án, 4-én és | 9 órától 1? órá.g tart>
március 13-án, 14-én J

Minden 30 éven felüli nő dolgozó megjelenése saját érdekében kívánatos.

Hivatalosan külföldre utazók

II.2. 14 nap Csehszlovákia
Bohunice

II.2# 14 nap Csehszlovákia
Bohunice

II.3. 14 nap Szovjetunió
Naumov

11.10 10 nap Csehszlovákia
Prága

11.10 10 nap Szovjetunió
Dubna

Bernáth László 
Szállítás, 
METR.dev., KFKI fFt

Fekete Gábor 
Giegler József 
Reguly Zoltánná 
Takács István 
Service,
METR.dev», KFKI fFt

Kővári István 
Uzembehelyezés, 
MOM ktsg.

Ivánvi Béla 
Miller László 
Szabó Ütázmér 
Szepesi áábor 
Öervice,
METR dev., KFKI fFt

Ki3s Pál Zoltán 
SJancsTcFT^org^
Ü z e mb e he ly e z é s, 
METR.dev., KFKI fFt
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Hamza Emil 
Karádi Pál 
Konferencia,
KFKI és saját ktsg.

11.10. 5 nap Anglia 
Lond on

Láng István 
Turánvi Győrg;y 
Tárgyalás,
METR.dev. , KFKI fFt

11.10. 10 nap Szovjetunió
Dubna

Ambrózy György 
Ösztöndíjas tanúImányut, 
KKI ktsg.

11. 12. 6 hónap Franciaország 
Párizs

Külföldi vendégek

G.Panova
A.Sikov~ fizikusok 
Szovjetunió

II.10-től fogadta: Szilárdtest Kút.Int. 
19 napra

C.M.DeWltt fizikus 
USA

II.10-től fogadta: Részecske- és Magfiz.
2 napra Kút.Int.

P.Pokahr
H.Maltz szerelők
w m —

II.10-ón fogadta: Szilárdtest Kút.Int.

A.Zborucki docens 
Lengyelország

II.13-án fogadta: Szilárdtest Kút.Int.

J.Rohmer cég-kéDviselő
m z K ---- II.14-én fogadta: Szilárdtest Kút.Int.

G.Gaschal mérnök + 1 fő 
Csehszlovákia II.14-én fogadta: Szilárdtest Kút.Int,

Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Doleschall Séundor
Szerkeszti az Igazgatási és Üzembiztonsági Főosztály 
Felelős szerkesztő: Goda Gyula 
Példányszám: 420 Törzsszám: 75-280
Készült a KFKI sokszorositó üzemében
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Esemény naptár

A,Részecske- és Magfizikai Kutató Intézet meghivására 1975* február 
9. és 12. között látogatást tett az intézetben O.M. DeWitt profesz- 
szor, az Austin-i Egyetem /USA/ tanára, a Les Houches-i elméleti fizi
kai nyári iskolák alapitója és igazgatónője. Igen hasznos eszmecserét 
folytatott az intézet részecske és térelmélettel foglalkozó kutatóival. 
"Feynman path integrals" cimli, nagy érdeklődéssel kisért előadása 
fontos információkat nyújtott a további kutatásokhoz.

Megkezdődtek a KFKI-ban kifejlesztett 150 keV-es, elsősorban félvezető 
elemek implantálására szolgáló, ipari célokra is alkalmazható ion- 
implantáló berendezés üzemi próbái.

A zágrábi Ruder Boskovic Intézet három munkatársa - Dr.I,Dvornik 
vezetésével - konzultációt folytatott a Kémiai Főosztályon esetleges 
közös gyorsneutron dozimetriai kutatások lehetőségeiről.

A Kémiai Főosztályon üzembe helyeztek egy reakciókinetikai kutatáso
kat szolgáló nitrogén-gázlézert.

A csernogalovkai Szilárdtestkutató Intézet Spektroszkópiai Labora
tóriumának vezetője, V.L.Broude egy hónapon keresztül méréseket végez 
az Optikai Főosztály neutronspektroszkópiai csoportjánál. A vendéget 
Kroó Norbert fogadta.

A TPA-70 kisszámitógép család kutatás-fejlesztésében résztvevők közül 
30 fő részére 1975» február 14-én 2 hetes hardware és software tan
folyam indult Mátrafüreden.
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Az MSzR Hardware Tanácsa - a KFKI szervezésében - szakértői munka
csoportjainak egy hetes ülése kezdődött 1975. február 17-ónl, Budapesten.

A Műszertechnikai Osztály román megrendelésre szerződést kötött a 
METRIMPEX-el

1 db "Mössbauer Laboratórium" és 
1 db "Aktivációs Analitikai Laboratórium"

szállítására.



MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
FŐTITKÁR
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Tárgy: Takarékossági mozgalom szervezése és "Takarékossági 
intézkedési terv" kidolgozása

I.
A Minisztertanács az 1975. évi állami költségvetésről szóló 

3631/1974. számú határozatában nyomatékosan hangsúlyozta a takarékos
sági elvek állandó és országosan történő érvényesitéséhez fűződő alap
vető népgazdasági érdekeket. Ezeknek az elveknek a megfelelő érvénye- 
sitése érdekében elengedhetetlenül szükséges országos takarékossági 
mozgalom szervezése.

Ezt a határozatot a világpiaci helyzet számunkra is kedvezőtlen 
alakulása és a bekövetkezett cserearányromlás miatt jelentkező prob
lémák indokolják.

A minisztertanácsi határozat fontos célja elősegíteni a közös 
társadalmi célok hatékony megvalósitását, a legfontosabb igények ki
elégítését. Ez a jelen körülmények között a költségvetési szerveknél 
is előtérbe állítja a súlyponti feladatok meghatározásának szükséges
ségét, az eszközök indokolt mértékű átcsoportosítását, az ésszerűbb 
gazdálkodás követelményeinek mind fokozottabb érvényesítését.

Az uj célkitűzések költségvetési szükségletét elsősorban az ela
vult konstrukciók, megszüntethető feladatok, továbbá a gazdaságosabb 
megoldások utján elérhető megtakaritásokkal kell ellensúlyozni.
A határozat eredményeként a költségvetési szerveknél főleg az igaz
gatási /adminisztratív/ költségeknél, az energia- és üzemanyag-fel
használásnál, a devizában felmerülő költségeknél és a beszerzési 
kiadásoknál szükséges megtakarításokat elérni.

II.

A Minisztertanács fentiekben hivatkozott határozatának az MTA 
Hivatala felügyelete alá tartozó intézményeknél történő maradékta
lan végrehajtása érdekében az alábbiak szerint intézkedem:
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1. A tudománypolitikai irányelvekkel összhangban minden 
kutatóhelyen érdemében meg kell vizsgálni a témakoncentráció fo
kozását . s az időszerűtlenné vált kutatási témák megszüntetésének 
lehetőségét. E felülvizsgálat során meg kell határozni azt is, hogy 
a következő ötéves tervidőszakra a költségvetésben milyen anyagi 
eszközöket lehet felszabadítani azokra a kutatási témákra, amelyek 
a kutatóhely kutatási tervében e felülvizsgálat után továbbra is 
szerepelnek, illetve az uj szükségletek nyomán vétetnek fel.

2. Felül kell vizsgálni minden szervnél a belső szervezettséget, 
a kialakult szervezeti egységeket és - lehetőség szerint - ésszerü- 
sitések, esetleges összevonások utján megtakaritások elérésére kell 
törekedni. Különösen törekedni kell az ésszerű és takarékos létszám
gazdálkodás és béralapgazdálkodás minél hatékonyabb megvalósitására.

3. Beruházási igények kialakításakor és a már folyamatban lévő 
beruházásoknál meg kell vizsgálni azt, hogy alapvető kutatási érde
kek sérelme nélkül milyen lehetőség van az eredeti elképzelések 
módosítására és a tervezett költségkihatás csökkentését eredményező 
más megoldások alkalmazására.

4. Felül kell vizsgálni a tőkés importból származó anyag-, 
alkatrész-, gép- és müszerbeszerzési igényeket abból a szempontból, 
hogy

- mely igények csökkenthetők vagy törölhetők és
- milyen megrendelések helyettesithetők szocialista importtal 

vagy belföldi beszerzéssel.
5. A szervek működési /nem üzemeltetési/ költségeinek alakulá

sát folyamatosan figyelemmel kell kisérni és. ennek eredményeképpen 
rendszeresen megfelelő, hatékony intézkedéseket kell foganatosítani 
a működési költségek ésszerű csökkentése, a takarékossági elveknek 
a működési kiadásoknál történő fokozott érvényesitése érdekében.

6. A szervek ügyintézését, ügyvitelét felül kell vizsgálni és 
ennek során - az érvényes rendelkezések megtartásával - törekedni 
kell az ésszerüsitésre és egyszerűsítésre /pl. különböző Írásos 
anyagok terjedelmének, példányszámának csökkentése, esetleges meg
szüntetésük/ .

Ezek a hosszabb távra szóló feladatok, melyeknek helyes megol
dása jelentős megtakaritásokat eredményezhet. Mindez nem jelenti 
azt, hogy más vonatkozásokban is ne kellene takarékoskodni. Erre 
vonatkozólag a csatolt Irányelvek adnak eligazítást, de természe
tesen minden szerv a maga lehetőségeinek alapos ismeretében javasla
tot tehet más takarékossági intézkedésekre is.
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m .

1. A jelen körirat II. fejezetében foglaltak, valamint a kör
irat mellékletét képező Irányelvek alapján minden, az MTA Hivata
lának felügyelete alá tartozó önállóan gazdálkodó költségvetési és 
költségvetési folyószámlás szerv módszeresen vizsgálja felül*költségvetését, gazdálkodását, szervezetét, működését és ügyvite
lét, s a legnagyobb gondossággal tárja fel az elérhető megtakaritási 
lehetőségeket.

Ennek eredményeképpen minden említett önállóan gazdálkodó szerv 
"Takarékossági intézkedési terv"-et tartozik készíteni.

2. A takarékossági intézkedési terv
- egy példányát a felügyeletet ellátó főosztálynak, a Tudo

mányszervezési Csoport és a tudományos társaságok esetében a 
Tudományos Testületi Titkárságnak,

- egy további példányát a Terv- és Pénzügyi Főosztály 
Pénzügyi Osztályának
1975. február 28-ig meg kell küldeni.

A Terv- és Pénzügyi Főosztály felügyelete alá tartozó szervek 
mindkét példányt a Pénzügyi Osztálynak küldjék meg.

3. A "Takarékossági intézkedési terv" mindkét példányát 
kisérő levéllel kell a 2. pontban megjelölt főosztályokra meg
küldeni .

A kisérő levélben közölni kell, hogy az intézkedési tervben 
szereplő elhatározások eredményeként milyen megtakaritások várhatók.

4.. A takarékossági intézkedési tervek értékelése után az 
intézkedések várható eredményéről a Minisztertanácsot a pénzügy
miniszter utján fejezetszinten, záros határidőre, jelentés formá
jában tájékoztatni kell. Ennek figyelembevételével nyomatékosan 
kérem, hogy a III/2. pontban megjelölt határnapot feltétlenül be
tartani szíveskedjék.

Felhivom a figyelmet arra, hogy az ésszerű és szigorú takaré
kosság nemcsak általános népgazdasági érdek, hanem a tudományos 
kutatás érdeke is, s éppen ezért kérem, hogy különös gonddal mérle
geljék a megteendő intézkedéseket.

Budapest, 19 75. február 5.
Köpeczi Béla sk.
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1. sz. melléklet 
a 26.221/1975. számú 
ügyirathoz

I r á n y e l v e k

az MTA felügyelete alá tartozó költségvetési és költségvetési 
folyószámlás szervek rövidebb távon érvényesítendő "Takarékos
sági intézkedési terv"-ének kidolgozásához

1. A meglevő műszerpark - intézeten belüli vagy kivüli - 
kihasználásának fokozása;

- többszörös beszerzések megszüntetése, az osztályok kö
zötti jobb kooperáció biztosítása,

- müszerkölcsönzésben, intézetek közötti kooperációban, 
bérmunkában rejlő lehetőségek feltárása és kihasználása.

2. Az intézménynél feleslegessé vált, vagy nagymértékben 
kihasználatlan műszerek feltárása, átadása vagy értékesítése, 
illetve kooperációba' adás utján való hasznosítása.

3. Luxus jellegű vagy - enélkül is - az elfogadható mun
kafeltételekhez nem szükséges berendezési tárgyak beszerzésé
nek megszüntetése, építkezéseknél, beszerzéseknél "normatívák" 
figyelembe vétele.

4. Valamennyi energia-fajtával való fokozottabb takarékos
ság érvényesítése érdekében az energiafelhasználások felülvizs
gálása és egyértelmű csökkentése;

- energetikusi feladattal - erre felkészült - dolgozó meg
bízása azon intézményeknél is, ahol ezt rendelkezések kötelező
en nem irják elő,

- gazdaságtalan energiafelhasználással üzemelő berende
zések, gépek leállítása, korszerűsítése,

- "üresjáratok" miatti energiafelhasználás megszüntetése,
- a helyiségek túlfűtésének megszüntetése,
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- szükségtelen kivilágított területek, portálok, üres 
helyiségek stb. világításának megszüntetése,

- gépkocsik gazdaságos üzemelésének biztosítása, igény
bevételük csökkentése,

- vidéki kiszállásoknál gépkocsik helyett a közforgalmú 
jármüvek fokozottabb igénybevétele.

5. A készletállomány fokozottabb felülvizsgálata, az el
fekvő készletek feltárása, értékesítése;

- intézkedés további elfekvő készletek keletkezésének 
minimális mértékre szorítására,

- minimális-maximális készletnormák kidolgozása,
- hasonló profilú intézmények egymás közötti kooperáció

jának kezdeményezése az anyagellátás területén is,
- munkahelyi készletek figyelembevétele az uj igények el

bírálásakor, megrendelések feladása előtt.
6. Meg kell szervezni a folyamatos karbantartási és fel

újítási tevékenységet, hogy uj beszerzések és építkezések 
elkerülhetők legyenek.

7. Szükséges a postaköltségek felülvizsgálata mind a le
vélforgalom, mind pedig a 3 perces beszélgetési időre tekin
tettel a telefondijak vonatkozásában.

8. Az üzemeltetési költségek felülvizsgálata, ennek ered
ményeként a várható ilyen többletek fedezetének biztosítása.

9. A különféle sajtótermék /beszerzés, saját előállítás/ 
szükségességének, példányszárnának, sokszorositási költségek
nek a felülvizsgálata és csökkentése;

- külföldről beszerzett - duplikátként jelentkező, meg
szűnt témákkal kapcsolatos stb. - folyóiratok csökkentése, 
ennek elősegítésére az egyes intézményi könyvtárak közötti 
együttmüködés megszervezése, un. "figyelőszolgálat" megerő
sítése, a könyvtári kölcsönzés élővé tétele,

- párhuzamos dokumentációk megszüntetése belföldi folyó
iratok esetében is,
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- hazai - többször már csak tradíción alapuló - folyói
ratok előfizetésének megszüntetése,

- saját kiadványok számának és azok példányszámának, gya
koriságának csökkentése - ellensúlyozva ezt a színvonal egy
idejű emelésével,

- a cserére beszerzett folyóiratok - főleg az MTA Könyv
táránál - kritikus felülvizsgálása mind féleség, mind mennyi
ség vonatkozásában,

- xerox- és más egyéb sokszorosítógépen előállított 
másolatok szükségességének, darabszámának megviszgálása, 
csökkentése, olcsóbb megoldások keresése,

- könyvek - munkapéldányok - mennyiségének főleg az MTA 
Hivatalánál felülvizsgálása és csökkentése.

10. Másodállások, mellékfoglalkozások, megbízási dijak
- tapasztalatok szerint nagyon sok esetben formális felada
tokra kiadott, összegében túlméretezett - tételeinek csök
kentése ;

- másodállásoknak, mellékfoglalkozásoknak a legminimáli
sabb és csak a feltétlenül szükséges mértékű fenntartása,

- a szakértői dijaknak, tiszteletdijaknak - tételszámában 
is, de díjtételeiben méginkább - jelentős mértékű csökken
tése, ennek révén a o2 rovat 8. tétel előirányzatának, il
letve a tényszámoknak az előző évekhez viszonyított csökken
tése .

11. Konferenciák és egyéb rendezvények költségeinek, részvé
teli dijának csökkentése;

- az intézmények által "átvállalt" részvételi dijaknak a 
csökkentése - függetlenül attól, hogy azt a költségvetés 
vagy a részesedési alap terhére folyósitják -, a résztvevők 
számának a tényleges indokolt mértékre való korlátozásával,
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- konferenciák és egyéb rendezvények költségvetésének 
összeállításánál a nem feltétlenül szükséges, esetenként 
"fényűző" tételeknek az elhagyása, a gazdálkodás során 
gazdaságosabb megoldásokra, megtakarításokra való törek
vés .

12. Külföldi kiküldetésekre és vendéglátásra szolgáló 
előirányzatok /MTA-NKFO, KÉSZ stb./, erre tervezett kere
tek /részesedési alap/ felülvizsgálata, körültekintő mér
legelés után az előirányzatok, keretek csökkentése, esetleg 
úgy, hogy az uj feladatok forrásául a megtakaritások szol
gáljanak .

13. A belföldi tudományos tanulmányutak rendszerének, 
a benne rejlő lehetőségek gazdaságos kihasználásának fe
lülvizsgálata, különös tekintettel arra, hogy e belföldi 
tanulmányutak ésszerű felhasználásával külföldi tanulmány
út megtakaritására is lehetőség nyilhat, esetleg gép, műszer 
beszerzése is nélkülözhetővé válhat más belföldi intézetnél 
már meglévő gép vagy műszer tanulmányút során történő igény
bevétele utján.

14. A bevételek fokozása lehetőségének megvizsgálása az 
intézeti alaptevékenység körében az elfekvő állóeszközök, 
anyagok és fogyóeszközök értékesítése utján.
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GAZDASÁGI IGAZGATÓHELYETTES 1001/1975» SZ. UTASÍTÁSA

a bérbeadásra kerülő álló- és fogyóeszközök nyilvántartásának és a bérbe
adás rendjéről

1./ A bérbeadásra kerülő álló- és fogyóeszközök nyilvántartását és a bér
beadást az ügyvezető igazgató felhatalmazása alapján a következőképpen 
szabályozom:

2./ Álló- és fogyóeszközök

Külső gazdálkodó szervek és intézmények részére különféle vagyontárgyak 
/álló-, fogyóeszközök, szerszámok/ bérbeadását /korábban: kölcsönadás/ 
a kutatóközpont intézetei, a központi szb rvek és az önálló szervezeti 
egységek erre jogosult vezetői /továbbiakban: bérbeadó/ engedélyez
hetik.

3./ Bérléti szerződés

A bérbeadás feltételeit és egyéb kölcsönös kikötéseket a "Bérleti szer- 
ződés"-ben /l.sz. melléklet/ kell rögzíteni.

A bérleti szerződés tárgyát az 197^* december 31-én kölcsönben lévő, 
az 1975» január 1-től bérbeadásra kerülő eszközök képezik.

A bérbeadási engedély alapján a bérbeadó elkészíti a "Bérleti szerződés"-t 
és az eszköz kiszállításához a már korábban rendszeresített "Kölcsönadás" 
szettet, melyből a bérbeadó példányát az illetékes körzeti állóeszközfe- 
lclős őrzi meg, egyidejűleg a bérbeadás tényét nyilvántartására felveze
ti.

A borleti szerződést a bérbeadó és a bérbevevő felelős megbízottja írja 
alá.és bélyegzi felül. Az iluatószáramal ellátott bérleti szerződést 5 
példányban kell elkészíteni, elkülönítve csoportonként az álló- és a fo
gyóeszközöket.
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A "Bérleti Szerződésiből

- 2 példányt a bérbevevő,
- 1 " a Számviteli Osztály,
- 1 " a Pénzügyi Osztály /a számla elkészítésére/,
- 1 . " a bérbeadó kap.

A szabályosan elkészített és aláirt bérleti szerződést a 
bérbeadó küldi meg az érdekelteknek.

Bérbeadási határidő:

Az álló- és fogyóeszközök bérbeadási határideje legfel
jebb 3 év, ezen belül a tényleges bérbeadás idejét az en
gedélyező határozza meg.

3 évet meghaladó bérbeadást csak a gazdasági igazgató
helyettes engedélyezhet, a bérbeadó vezető Írásos javas
lata alapján.

Bérleti di.j:

A bérbe adott álló- és fogyóeszközökért a bérleti szerző
désben bérleti dijat kell kikötni*

A bérleti dij összegét eszközönként évenként, vagy havon
ként kell számítani.

A bérleti dij összegének kiszámítása két menetben történik:

- bérleti dij számítása
- térítési dij számítása

a/ Az évi bérleti dij számítási alapja a következő:

- állóeszközöknél:
a mindenkor érvényes értékcsökkenési kulcs alapján,
- a bérbe adott eszköz bruttó értékéből - számított
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óves értékcsökkenés összege, illetve ennek a bérlet idő
tartamára jutó arányos része,

- fogyóeszközöknél:

a bérbe adott eszköz 100 %-os árának 1/3-a évenként /fi
gyelemmel a 3 éves elhasználódási időre/, illetve ennek 
a bérlet időtartamára jutó arányos része.

b/ Térítési dij számítási alapja a következő:

- MTA intézeteinek bérbe adott eszközök után az a/pontban 
közöltek alapján kiszámított bérleti dij 4 %-a,

- nem MTA intézményeknek és más gazdálkodó szerveknek bérbe 
adott eszközök után az a/pontban közöltek alapján kiszámí
tott bérleti dij 30 %-a.

c/ A havi bérleti dij számítási alapja a következő:

- az a/ és b/ pontok alapján számított évi bérleti díjnak 
az 1/12-e.

d/ Három éven túli bérbe adás esetén az a/, b/ és c/pontok sze
rint kiszámított eredeti bérleti dijnak további 50 %-át pót- 
dijként kell felszámítani.

e/ Nem számítható fel bérleti dij és továbbra is kölcsönadott 
eszközként kell kezelni és nyilvántartani:

- a külföldre kölcsönadott vagyontárgyakat,
- bérmunkához /kooperációs munkákhoz/ kölcsönadott eszközö

ket. /Egyidejűleg a kooperációs szerződésben és ár kialakí
tásánál engedményt kell elérni az eszközkölcsönadásért./

Tudományos együttmliködés esetén - kölcsönösségi alapon - a 
bérleti dij térítésétől el kell tekinteni.

4/ Bérelt eszközök el- és visszaszállítása:

A bérelt eszközök el- és visszaszállítása a bérbe vevő fel
adata.
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Az el- és visszaszállítás csak a központi raktáron keresztül 
történhet.

Terjedelmes, vagy súlyos eszközök a bérbeadónál kerülnek át
adásra és visszavételezésre, a központi raktár közreműködésével.

Az elszállítás "kölcsönadás"-i szettel történik, amit a bérbe
adó tölt ki, majd az eszközzel együtt elküldi a központi rak
tárnak az átadás, illetve az elszállítás teljesítésére»

A szetten - az "Átvételi elismervény" szöveg alá - kell felírni 
a bérleti szerződés nyilvántartási számát, ami lehet a bérbe
adó iktatószáma is.

Az eszköz elszállítása után a központi raktár a szett-példányo
kat megküldi az illetékeseknek,

- a bérbevevő megbízottjának átadja a bérbevevő példányát,
- a "kapun kivihető" példányt felülbélyegzi és aláírja,
- saját példányát lerakja, melyen később a visszaszállítás té

nyét is rögzíti.

5/ Bérbeadott eszközök nyilvántartása:

A bérbe adott eszközök központi nyilvántartását és a bérleti 
díj számviteli elszámolását a Számviteli Osztály végzi.

* bérbeadók a bérbe adott eszközök nyilvántartását úgy szerve
zik meg, hogy abból a bérbe adott eszközök állománya mindenkor 
megállapítható és egyeztethető legyen.

A bérbeadók a kiszállítási szettet a bérbeadási szerződéssel 
együtt elkülönítve tartják nyilván, irattározzák, rakják le és 
őrzik meg.
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6./ Bérleti di.j elszámolása

A bérbeadók által megküldött bérleti szerződés és a központi raktártól 
kapott kölcsönadási szett alapján a Pénzügyi Osztály elkésziti a vonat
kozó számlát, melyet megküld:

- a bérbevevőnek?
- a bérbeadónak;
- a Számviteli Osztálynak.

A bérleti dij számlázásával, érvényesit¿sével kapcsolatos pénzügyi bo
nyolítási rendet a Pénzügyi Osztály szervezi meg, az érvényben lévő 
rendeletek, utasítások alapján.

?./ Vegrehajtás

Jelen utasítás a Működési Szabályzat VI. fejezet 2.24. pontjában foglal
tak közül csak a bel földi kölcsönzések /bérbeadások/ érintett előírá
sait módosítja, 111• egészíti ki.

Az eszközök bérbeadására vonatkozó szabályzat betartásáért, betartatásá
ért és annak végrehajtásáért, a bérbeadási határidők figyeléséért a bér
beadók felelősek. A bérbeadók kötelesek gondoskodni arról, hogy a szer
ződések 197p. február hó 28-ic megkötésre kerüljenek, 1975* január 1-i 
visszamenőleges hatállyal.

A 3 évnél hosszabb idő óta kölcsönben l_vő eszközök további bérbeadásához 
a gazdasági igazgatóhelyettes engedélyét kell beszerezni.

Uj bérbeadások 197!?. február hó 15-től csak a fontiek alapján bonyolít
hatók.

A végrehajtás ellenőrzéséért az Ellenőrzési Osztály vezetője ó felelős.
Az ellenőrzést első esetben 1975* első negyedévében kell végrehajtani.

,.v .



-  88 -

8./ Jelen utasítás 1975» február hó 15-ével lép hatályba, egyben a 
Működési Szabályzat VI. fejezetének 2.2. pontja az utasításban 
foglaltak szerint módosul.

B u d a p e s t ,  1975» február hó 10-én.

Szokira József s.k*
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Bérleti Szerződős

1,/ Szerződő felőle:
MTA KFKI • • • » • • • • •  * • « » Főosztálya* mint bér
beadó, , , , , , • • • • • »  mint bérbevevő*

2,/ Bérbeadó bérbeadja, bórbevovő bórbeveszi a 3» pontban meg
jelölt eszközüket az ugyancsak a 3» pontban megjelölt tar
tozékokkal, illetvo allcat részekkel együtt*

3./ . . . ............... .....................................

4,/ A bérleti szerződés időtartama:• , « • • • • • • • •  —tói
• . • -iC

5,/ A bérleti szerződés meghosszabbításához a főlek újbóli Írá
sos megállapodása szükséges,

<>,/ A béi'leti dij , * • , • It/hónap* A bérleti dij fizetésénél 
minden mogkozdott /tőrödéit/ hónap egésznek számit, A bér
leti dij , • , -ig terjedő Összegét a bérbevevő
előro kÖtolo3 mogflzotni,

7,/ A bérelt eszköz/ök/ el- és visszaszállítása a bórbevovő 
feladata,

o,/ A bérbovovő a bérolt oszközöket liarmadilc személynok nem 
adhatja át,

9,/ A bórbevovő az eszközöket csak rendeltetésüknek megfele
lően liasznállmtja. Ezen kivül a használat módjára a bér
beadó a következőket Írja elő:
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10«/ A bőreit eszközök és tartozékaik átalakítása, átépítése, 
az ólomzárak vagy a viaszpeesétek felnyitása tilos«

11*/ A bérbevevő haladéktalanul köteles értesíteni a bérbeadót, 
ha a bérelt eszköz meghibásodik« a  javítást a bérbevevő 
csak a bérbeadó Írásos engedélyével végezheti vagy végez
tetheti el«

12«/ A bérbevevő a bérelt eszközökért teljes anyagi felelős
séggel tartozik,

13«/ A bérelt eszköz meghibásodása vagy az eszköz visszaadá
sakor annak valamilyen fogyatékossága észlelhető, a felek 
az észlelés után haladéktalanul közös jegyzőkönyvet köte
lesek készíteni*

1^*/ Ha a bérbevevő a bérelt eszközt bármilyen okból nőm tud
ja visszaszolgáltatni, köteles azt pótolni vagy a beszer

zési értéket megtéríteni /import eszköznél a beszerzéshez szük
séges devizafedezetet is megadni/« Mindez nem érinti a 
bérbeadónak a 16« pontban foglalt igényét.

15*/ A bérelt eszköz meghibásodása esetén a javítás — annak 
lehetetlensége vagy célszerütlensége esetén a pótlás - 
költségei a bérbevevőt terhelik«

lő«/ Ha a bérleti szerződés lejártakor a bérbevevő az eszközt 
nem szolgáltatja vissza, a lcésedelom minden hónapjára 
/beleértve azt az időt is, amig hiba vagy megseinmisillés 
miatt az eszköz rendeltetésszerűen nem használható és 
ezért a felelősség a bérbevevőt terheli/ « « « • • • •  Ft 
pótdijat köteles fizetni a 6« pontban rögzített alapdijon
felül
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17#/ Az e bérleti szerződésből származó Jogviták esetére a
felele kikötik a PKKB, illetve a Fővárosi Bíróság Gazda
sági Kollégiumának illetékességét*

Itt*/ A szerződésben nem szabályozott kérdésekbe a Ptlc rendel
kezései az irányadók»

B u d a p e s t ,

Bérbeadó részéről: Bérbevevő részéről:
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a kutatóközpont tulajdonában lévő felesleges és használatonkiviili vagyon
tárgyak hasznosításának és selejtezésének rendjéről» jy

1./ A kutatóközpont tulajdonában lévő felesleges és használatonkivüli 
vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének rendjét az ügyvezető 
igazgató felhatalmazása alapján a következőképpen szabályozom.

2./ Felesleges vagyontárgyak folyamatos feltárása

A kutatóközpontban a társadalmi tulajdonnal való célszerű és takarékos 
gazdálkodás érdekében az intézetek és az ügyvezető igazgató közvetlen 
felügyelete alá tartozó központi szervezet, valamint az önálló szerve
zeti egységek, azaz a felhasználók kötelesek folyamatosan feltárni és 
hasznosításra, vagy selejtezésre felajánlani a feladataik ellátása 
szempontjából feleslegessé, vagy selejtté vált álló- és egyéb fogyó
eszközeiket, anyagkészleteiket /továbbiakban: vagyontárgyaikat/.

Az intézetek és a központi szervezet, vagyontárgyaik szükségességét, 
használhatóságát tartoznak folyamatosan figyelemmel kísérni. A már nem 
szükséges, felesleges és a használhatóság mértéke meghatározásával mi
nősített vagyontárgyak hasznosítására, selejtezésére vonatkozó Írásos 
javaslataikat folyamatosan kötelesek megküldeni a Műszaki Ellátási Osz
tálynak, a kutatóközponton belül, vagy külső szervek részére történő 
értékesítés, hasznosítás céljából. A javaslatban külön fel kell tün
tetni a feleslegessé vált, de még használható és külön a selejtté vált, 
ill. hulladékként értékesíthető vagyontárgyakat ós azok pontos adatait:

a./ megnevezés, tipus, specifikáció, méret, mennyiség, cikkszám, vagy
leltáriszám, gyártási szám, tartozékok felsorolása, bruttó- és nettó • - \ 
érték, használhatóság százalékos mértékének felt Untot .sével;

b./ a feleslegessé, vagy selejtté válás okait.

1/ 158/1960. /PK.18./ P.M., 3/1963. /I.16./ Korm., 7/1968. /II.4./ P.M. 
ut., MTA. TPT-201.065/1970., 5V1970. /XII.31./ Korm., 65/1970.
/XII.31./ P.M. ut.
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3/ Feleslesessé, vaft.y selejtté válás okai, feltételei

Az intézetek és a központi szervezet birtokában lévő vagyon
tárgyak feleslegessé, vagy selejtté válhatnak mert:

a/ a vagyontárgyra nincsen szükség a feladatok további ellá
tásához;

b/ a megnövekedett minőségi követelmények miatt az adott terü
leten a vagyontárgy már nem felel meg, de a kutatóközponton 
belül, vagy külső szervnél még felhasználható;

c/ erkölcsi, vagy fizikai kopás miatt nem célszerű, vagy nem 
gazdaságos annak további felhasználása;

d/ rendeltetésszerű üzemeltetése iközben oly mér
tékben használódott el, hogy az gazdaságosan még felújítás
sal som üzemeltethető;

e/ a vagyontárgy gondatlan kezelés, stb. miatt használhatatlan
ná vált és azt selejte zni kell. Ezt követően a kártérítési 
eljárást le kell folytatni;

f/ amennyiben a felesleges vagyontárgy hasznosítására sem a 
kutatóközpontban, sem külső szervnél nincs lehetőség, akkor 
az selejtezhető.

4/ A hasznoá. tási és selejtezési eljárás lefolytatásáért és ellen
őrzéséért viselt felelősiéit .

A felesleges, de még használható, vagy selejtté vált vagyon
tárgyak:

a/ feltárásáért és hasznosításra történő felajánlásért,az 1/ 
pontban előirt javaslat elkészítéséért az illetékes intézet 
igazgatója, gazdasági vezetője, a központi szervezet tera- 

« létén a gazdasági igazgatóh. a felelős;^/

b/ a feleslegessé vált vagyontárgyak elkülönített raktározá
sáért, a nyilvántartás és hasznosítás megszervezéséért,le
bonyolításáért a Műszaki Ellátási Osztály vezetője a fele
lős.

1/ A Műszaki Szakigazgatás az intézetekkel azonos hatáskörrel 
rendelkezik.
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c/ A selejtezési javaslatban foglaltak alapján - a társadalmi 
tulajdon védelmének érdekében - a selejtezés végrehajtásá
ért a kutatóközpont selejtezési bizottságának vezetője a 
felelős, /továbbiakban KSB/

d/ A hasznosítással összefüggő értékelés módjáért, az értékesí
tési, készletréyételi ár meghatározásáért az Értékesítési 
Bizottság és a Műszaki Ellátási Osztály vezetője együttesen 
felelős.

e/ A gazdasági igazgatóhelyettes esetenkénti megbizása alcipján, 
a selejtezés és hasznositás végrehajtásának ellenőrzéséért 
az Ellenőrzési Osztály vezetője felelős.

5/ Hasznosítás, értékesítés érdemi sorrendje

A feleslegessé vált, de még hasznosítható, vagy selejtté vált 
vagyontárgyak hasznosítását, értékesítését az alábbiak szerint 
kell végrehajtani:

a/ a kutatóközponton belül az intézetek és központi szervezet 
igényeinek kielégítése;

b/ MTA intézményei részére történő felajánlások alapján beér
kező igények teljesítése;

c/ egyéb gazdálkodó szervek részére történő felajánlásokra be
érkező igények kielégítése;

d/ magánszemélyek részére történő értékesítés;

e/ a c/ és d/ pontok szerinti felajánlásoknál, illetve igények
nél a kedvezőbb árajánlatot tevőt kell előnyben részesiteni.

Kutatóközponton belül a vagyontárgyak egymásközötti átadása , 
átvétele közvetlenül bonyolítható;

- az anyagkészletek témaközi átadási bizonylattal,
- az álló- és egyéb foK.yóeszközök< a körzeti felelősök közre

működésével, az e célra rendszeressitett formanyomtatványon, 
az arra illetékes vezető engedélye alapján.
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A Műszaki Ellátási Osztály a felajánlott vagyontárgyak haszno
sítását elsősorban a kutatóközponton belül köteles megkísérel
ni, ha ez nem vezet eredményre, a felajánlástól számított 30 
munkanap elteltével ajánlhatja fel azokat az MTA intézményei 
részére, majd ezt követően egyéb gazdálkodó szerveknek.

Az MTA intézményei részére történő felajánlással egyidőben 
tájékoztatásul a felügyeleti szervnek is meg kell küldeni a 
felajánlott felesleges állóeszközök jegyzékét, valamint azokat 
értékesítési nehézség esetén - az Országos Piackutató Intézet 
kiadványaiban is közzé kell tenni.

Abban az esetben, ha 30 napon belül a gazdálkodó szervek - ezen 
belül a tevékenységi kör szerinti kereskedelmi szervek - a fel
ajánlásra nem nyilatkoznak és a felügyeleti hatóság sem intéz
kedik a felajánlott vagyontárgyakra vonatkozóan, mód van a ma
gánszemélyek részére történő értékesítésre.

Jelen szabályzat szempontjából a kutatóközpont állományában 
lévő dolgozót is magánszemélynek kell tekinteni.

Magánszemélyek részére hírközlési eszközök és forgalmi rend
számmal rendelkező jármüvek nem értékesíthetők.

A magánszemélyek részére eladható anyagok és eszközök körét
/2/külön igazgatói utasítás szabályozza.

A magánszemélyek részére eladásra kerülő felesleges vagyon
tárgyakat - az eladási irányár, a termék mennyiségének és az 
értékesítés időpontjának megjelölésével - fcelyi vagy országos 
lapban meghirdetni és hirdetmény utján a kutatóközpont dolgo
zóinak is tudomására kell hozni.

A meghirdetést követő 15 munkanap után a felesleges vagyon
tárgyak megánszemély részére értékesíthetők.

/!/ 7/1968./II.'WPM.sz.rend.,
/2/ 7/197-*-»sz. igazgatói utasítás.



-  97 -

6/ Hasznosítás módjai/^

Az értékesítés csak az illetékes raktárból történhet. A feles
leges, vagy selejtezett vagyontárgyak közül a raktárból: anyag
készletek /teljes értékű foglalt "P", vagy szabad "K" készletek/ 
csak téritós ellenében értékesíthetők, konstrukciónként külön-külön 
kiállított értékesítési szetten. /KK. vagy SzK./

Állóeszközök és enyéb forgóeszközök hasznosítása az MTA intéz
ményei és egyéb állami gazdálkodó szervek részére az alábbi mó
don lehetséges:

a/ térítés ellenében tényleges vagy megegyezéses áron;

b/ térítés nélküli /könyvjóváirásos/ átadással - a felügyeleti 
szerv engedélyének birtokában . jy

Vagyontárgynak magánszemélyek részére történő értékesítése csak 
készpénzfizetés ellenében történhet. /A hasznosítás sorrendjét 
a 4/ pont határozza meg./

7/ Hasznosítással, értékesítéssel összefüggő értékelés, ármeghatá
rozás

A felesleges vagyontárgyak hasznosítása, értékesítése során a 
kutatóközpont /mint szállító/, az MTA intézményei, egyéb gaz
dálkodó szervek és magánszemélyek /mint vevők/ a téritós mérté
kében, az átadás időpontjában és fizetés módjában^*^ - a fize
tés idejére vonatkozó általános pénzforgalmi előírásoknak megfe
lelően^2^ - szabadon állapodnak meg /megállapodásos ár/.

Magánszemélyek részére történő értékesítés esetén az árra az 
Értékesítési Bizottság tesz javaslatot, majd az árat a Műszaki 
Ellátási Osztály vezetője állapítja meg*

/!/ 7/1968./II.4./ P.M.. ut.
/2/ 402/1973.XII.31*/ MNB körlev.
/3/ Egyéb fogyóeszköz könyvjóváirással nem adható át.
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8/ Állóeszközök értékesítése /térités ellenében/

Az álló- és egyéb fogyóeszközök értékesítését a Műszaki 
Ellátási Osztály Állóeszközgazdálkodási és Értékesítési 
Csoportja végzi.

Az 1/ és 4/ pontban foglaltak végrehajtása során, illetve 
értékesítés esetén a kutatóközpont által felajánlott vagyon
tárgyak közül az eladottakról a Műszaki Ellátási Osztály 
'•Értékesítési szett"-et állit ki, melynek példányait a követ
kezők részére továbbítja:

- Pénzügyi Osztály részére: 1, 2, 3* ^ • és 11. sz. példányok,
- Számviteli Osztály részére: 5* sz. példány,
- Műszaki Ellátási Osztály saját példányai: 6, 7» és 10. sz. 

példányok,
- üzembiztonsági Osztály részére: 8. sz. példány,
- Cimzett /vevő/ részére: 9. sz. példány.

A vevő a vagyontárgy átvételét az 1, 2, 3» 5» számú példá
nyokon aláírásával és bélyegzőjével igazolja.

Az értékesített állóeszközök bevételének elszámolása és be
fizetése a PH és MTA vonatkozó előírásai szerint történik.

9/ Állóeszközök téritésnélküli /könyvjóviirással való/ átadása

A hasznosításra felajánlott állóeszközök téritésnélküli át
adását - a hatályos jogszabályok alapján - a Műszaki Ellátá
si Osztály Állóeszközgazdálkodási és Értékesítési Csoportja 
végzi.

/!/ Működési Szabályzat VI. fejezet



10/ Selejtezési eljárás ^ ^

A kutatóközpont tulajdonában lévő és rendeltetésszerűen nem 
használható, illetve külső ok ráhatása következtében használ
hatatlanná vált vagyontárgyakat - amelyek sem javítással,sem 
felújítással - gazdaságosan nem használhatók /üzemeltethetők/ 
selejtezni kell.

Selejtezések végrehajtásának engedélyezése - értékhatárra 
való tekintet nélkül - kiterjesztett hatáskörben a gazdasági 
igazgatóhelyettes jogkörébe tartozik*

A vagyontárgyak selejtezését a KSB végzi melynek 3 twgja van:

- a főigazgató által kijelölt személy a bizottság vezetője,
- a Műszaki Ellátási Osztály vezetője kezdeményezése alapján

a gazdasági igazgatóhelyettes által kijelölt 2 bizottsági tag közül 
az egyik személynek a kiselejtezendő vagyontárgynak/ tekin
tetében kellő műszaki szakértelemmel kell rendelkeznie,

- különböző vagyontárgy/-ak/ selejtezésére több szakértő is 
kijelölhető.

A KSB vezetőjének megbízása visszavonásig, tagjainak megbízá
sa 3 évre szól«

A műszerek és speciális berendezések selojtezéséhez szakértő
két a Mérés- és Műszertechnikai Tanáccsal egyetértésben kell 
kijelölni, illetve megbízni.

Az anyagok selejtezéséhez a KSB szakértő tagjait - akik a 
megfelelő terület szakértői - a Műszaki Ellátási Osztály veze
tője jelöli ki, a szakmai vezető előzetes hozzájárulása alap
ján és megbízatásukat a gazdasági igazgatóhelyettes hagyja jóvá.

Ha a kutatóközpontban kellő szakismerettel rendelkező dolgozó 
nincs, szakértőt a felügyeleti hatóságtól kell kérni.

-  99 -

/!/ 158/1960./PK.18./ PM, 3/1963/1.16./Korm. és 7/1968./II.4./PM. 
rend., valamint MTA-TPT-201.065/1970.sz.utasitás.
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A szakismerettel rendelkező bizottsági tagnak kell megállapí
tania, hogy a kiselejtezésre kerülő vagyontárgy:

.- valóban használhatatlanná, selejtté vált,
- nem javítható gazdaságosan,
- a selejttéválás nem gondatlan kezelés eredménye,
- a selejttéválás gondatlan kezelés eredménye*

A bizottság külön szöveges indoklást is kérhet a vagyontárgyat 
használóktól a selejttéválás okáról, körülményeiről.

A selejtezésről a selejtezésre kerülő vagyontárgytól függően 
6-9 példányban selejtezési jegyzőkönyvet kell késziteni, amely
ben a selejtezett vagyontárgyakat jellegűnek megfelelő csopor
tosításban /állóeszköz, számjellel ellátott fogyóeszköz, szer
számok és anyagok/ kell felsorolni:

- készleteknél természetes mértékegység, cikkszára, megnevezés 
és ár,

- álló- és egyéb számjellel ellátott fogyóeszközöknél a leltári 
és gyártási szára, a tartozékok, valamint a bruttó és nettó ér
ték.

A jegyzőkönyvben vissznyereményként kell feltüntetni mennyiség
ben és hulladékra érvényes forgalmi áron:

- a keletkezett hulladékot,
- a selejtezett állóeszközből kibontott alkatrészeket, tartozé

kokat, szerelvényeket, bontási anyagokat, haszonanyagokat,stb., 
melyeket az inkurrencia és a selejtraktár, az anyagkönyvelés a 
jegyzőkönyv alapján állományba vesz.

Abban az esetben, ha használható hulladék, bontási anyag, stb. 
a selejtezés során nem keletkezik /pl.: vegyszer, bélyegző/ a 
jegyzőkönyvben'erre a körülményre utalni kell, illetve annak 
okára és ugyan ott a megsemmisítés módjáról intézkedni kell.
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Különleges selejtezési rendelkezések

a/ Nemesfém alapanyagú vagyontárgyak selejtezése esetén a selej
tezett vagyontárgyakat vételre fel kell ajánlani az Állami 
Pénzverdének, Óra- és Lkszerkereskedelmi Vállalatnak, vagy a 
Laboripari Müveknek*

b/ A selejtezett palládium, rhodium és iridium tartalmú vagyon
tárgyak ritkafém anyagát a Laboripari Müveknek kell vételre 
felajánlani.

c/ Ipari gyémánttartalmu selejtezett vagyontárgyak anyagát
- sértetlen állapotban - a Szerszám- és Kisgépértékesitő Vál
lalat által megnevezett begyűjtő vállalatnak kell vételre 
felajánlani.

d/ Irodagépek selejtezése esetén a lyukkártyarendszerü adatfel
dolgozó gépek és elektronikus számitógépek selejtezéséhez a 
Központi Statisztikai;'?Hivatal /Ügyvitelgépesitési Felügyelet/ 
hozzájárulása szükséges.

e/ Sokszorositógépek selejtezését az Irodagéptechnikai Vállalat
tal együtt és egyetértésben a 15/1963>./TgÉ.lj5»/ OT-PM. utasi- 
tás szerint kell végrehajtani.

f/ A hatósági engedély, vagy kötelezvény alapján üzeüibon, készen
létben tartott berendezések

- különleges célokra szolgáló, vagy különlegesnek /speciális
nak/ minősített vagyontárgyak,

- műemlékek, műszaki emléknek minősitett vagyontárgyak selej
tezésére az engedélyezési és egyéb eljárás figyelembevéte
lével, a megfelelő jogszabályokban meghatározott előírások 
szerint kell eljárni.
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Az elkészült jegyzőkönyvüket a KSB vezetője - a Műszaki Ellátási 
Osztály vezetőjének egyetértő aláirása után - felterjeszti a gaz
dasági igazgatóhelyetteshez engedélyezésre, illetve jóváhagyásra*

A selejtezési jegyzőkönyv csak a gazdasági igazgatóhelyettes jóvá
hagyó záradékával lép életbe, addig a kiselejtezett vagyontárgya
kat a selejtezésre utaló megjegyzéssel elkülönitve kell tárolni.

A selejtezési jegyzőkönyv záradékolása, illetve jóváhagyása előtt 
a selejtet /hölladókot/ értékesíteni nem lehet»

A kiselejtezett és felesleges vagyontárgyak hasznosítását, értéke
sítését a Műszaki Ellátási Osztály Értókesitési Csoportja végzi a 
Működési Szabályzat VI» fejezete 2.25«pontban meghatározottak sze
rint, valamint ezen utasítás 16« pontja alapján.

11/ Építmények bontása, bontási anyagok hasznosítása /selejtezése/

A kutatóközpont tulajdonában lévő épületek, létesítmények és azok 
tartozékainak bontását /selejtezését/ különböző okok idézhetik elő:

- az épületnek, létesítménynek az egészséget, 
az életet-, közbiztonságot veszélyeztető állapota, avultsága,

- uj építkezés /beruházás, felújítás, fenntartás/ megvalósítása,

- uj igény miatti átalakítás, területrendezés,

- a létesítmény a korszerű követelményeknek nem felel nBg*

Az épület lebontásához, a jogszabályokban meghatározott esetekben, 
bontási tervet kell biztosítani. Az esetleg szükséges hatósági 
engedélyt, vagy hozzájárulást a kutatóközpont, vagy az épület bon
tásával szerződés alapján megbízott kivitelező, vállalkozó köte
les beszerezni*

/!/ 3/1966/IV.30./ OT-PM-ÉM, 15/1968./V.6./Korm., 105/1970/PK.11./PH. ut
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A bontási munkákat végezheti:

a/ épitőipari tevékenység gyakorlására jogosult állami, vagy 
szövetkezeti szerv; 

b/ saját vállalkozásban /házilagosan/ kivitelezési jogosult
ság keretei között az Építési és Energiaellátási Főosztály; 

c/ vállalkozási szerződés alapján

- épitőközösséggel, illetve ilyen építési- szervezési és le
bonyolítási feladatot ellátó állami, társadalmi, vagy szö
vetkezeti szerv,

- kivitelezési jogosultsággal nem rendelkező állami, társa
dalmi, szövetkezeti szerv,

- magánszemélyek /beleértve az épitőipari kisiparost is/ 
azaz vállalkozók.

Amennyiben egy épület bontására több magánszemély vállalkozik» 
velük egy szerződést kell kötni, jogaikra és kötelezettségeikre 
az egyetemlegesség szabályai vonatkoznak.

Ha az épület két szintnél /földszint és emelet/ nagyobb, vagy 
az épület építési módjára, illetve szerkezeteire tekintettel a 
biztonság követelményei azt egyébként szükségessé teszik, a bon
tási munkát - a szakszerűség biztosítása mellett - csak a/ vagy 
b/ pontban meghatározottak végezhetik el.

A bontást végző köteles az épületet, vagy létesítményt - ide 
értve az alapokat és egyéb tartozékokat is - az építésügyi sza
bályoknak /OÉSZ II.kötet 19.§.-102.§./ és a szerződésnek megfe
lelően lobontani, a törmeléket a kijelölt helyre elszállítani.

A bontási munkákat a már megkötött szerződés alapján kell el
végeztetni, melyben:

- a bontási munkák rögzített áron is megállapíthatók,
- meg kell határozni a bontásból kikerült, felhasználható anya

gok tulajdonjogát /kutatóközpont, vagy kivitelező/,
- a kutatóközpont a bontásból kikerült felhasználható anyagokért 

mennyi költségtérítés, vagy' anyag illeti meg,
- mind a külső szerv, mind a saját vállalkozásban végzett bon

tásból kikerülő felhasználható anyagokat se általános előírások
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szerint, szabályszerűen be kell vételezni és ebből a célból
- a bontást végző - köteles felmérési naplót vezetni.

A felmérési naplóban a kibontott és felhasználható anyagok 
mennyiségét, használhatósági fokát, anyagféleségenként, ter- 
mésze tes mértékegységben, folyamatosan fel kell vezetni.

A bontás befejezésekor a bontást végző köteles a bontási anya
gok összesitőjét is elkésziteni és azt vagy a bontási napló
hoz kell csatolni, vagy az összesitőt a bontási naplóban elké
sziteni. Az Építési és Energiaellátási Főosztály köteles a 
felmérési naplót folyamatosan ellenőrizni és annak lezárása 
után az egyes /bontási/ anyagféleségek mennyiségét és használ
hatósági fokát a műszaki ellenőr tartozik igazolni.

Ha a bontásból kikerült anyagok a kutatóközpontot illetik meg, 
a bontást végző köteles azokat az Építési és Energiaellátási 
Főosztály megbizottjának a helyszínen átadni, illetve a meg
bízott köteles az anyagokat folyamatosan átvenni és az álta
lános előírásoknak megfelelően bevételezhetni.

A bontásból kikerült felesleges vagyontárgyak jegyzékét az 
ípitési és Energiellátási Főosztály megküldi a Műszaki Ellátá
si Osztálynak is, melynek alapján az értékesítést az Értéke
sítési Csoport a Működési Szabályzat Vl.fejezete 2.25« pontjá
ban foglaltak szerint elvégzi.

Az átadás- átvétel, illetve bontási jegyzőkönyvnek tartalmaz
nia kell a bontásra, vagy átalakításra kerülő épület, illetve 
létesítmény:

- megnevezését,
- leltári számát,
- a munka megnevezését /felújítás, átalakítás, bővítés, karban

tartás, stb./,
- a kibontott vagyontárgyak megnevezésit, anyag- alkatrész, 

szerelvényféleség stb., a bontási naplóval egyezően.

A bontási, illetve átadás- átvéleli jegyzőkönyv egy-egy példá
nyát az alább felsoroltak részére kell eljuttatni:
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- Számviteli Osztály /Állóeszközkönyvelési Csoport, vagy
Anyagkönyvelési Csoport/

- Műszaki Ellátási Osztály /Állóeszközgazdálkodási és Ér
tékesítési Csoport, vagy Köz
ponti Raktár/

- Épitési- és Energiaellátási Főosztály»

A kibontott vagyontárgyakat /anyagokat/ a haszonanyagokra, 
illetve hulladékokra érvényes áron kell készletre vonni.

A bontás befejezésekor a bontást végző és az Épitési és 
Energiaellátási Főosztály az anyagok átadásáról, átvételé
ről jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben a fele*- a szerződés 
alapján - kötelesek megállapítani, hogy az előirt, visszaté- 
riilo anyagmennyiséggel szemben mennyi a ténylegesen vissza
nyert és a kutatóközpontnak átadott, illetve a bontást vég
zőnél maradt anyag*

Ha bontási munkát végző vállalkozó megfelelő műszaki kép
zettséggel nem rendelkezik, a bontási munkát csak felelős 
műszaki vezető irányításával végezheti el* A bontási szer
ződésben meg kell határozni, hogy ki gondoskodik a felelős 
műszaki vezetőről*

A felek a szerződésben megállapodnak abban, hogy a vállal
kozó bontási munkája ellenértékéként megszerzi a bontás so
rán - a lebontott épületből - kikerülő összes építési anyag 
tulajdonjogát, - kivéve a fűtés- és melegvizszolnáltató be
rendezéseket - és jogosult azokat saját céljaira felhasznál
ni elszállításukról gondoskodni.

12/ Álló- és er,yéb-számjeles - fogyóeszközök selejtezése

Az intézetek és a központi szervezet vezetői által megbízot
tak a vagyontárgyak használhatóságát és szükségességét folya
matosan figyolemmel kísérik és a felesleges eszközök haszno
sítására vonatkozó javaslataikat megküldik a Műszaki Ellátási 
Osztálynak.
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A jegyzék szerint feleslegesifik minősített állóeszközök 
közül a selejtezésre javasoltakat:

- állóeszközáthelyezési bizonylattal a 2.sz. Állóeszköz
raktár át-, illetve visszaveszi,

- terjedelmes, vagy nagy súly esetén az eszköz - selejte
zés után történő - értékesítésig /hulladék anyagként/al
katrészként/ a területnél marad. Ennek megőrzéséért érté
kesítésig az illetékes körzeti állóeszközfelelős a felelős.

A 2.az. Állóeszközraktárba leadott vagy munkahelyen tárolt 
használaton kívüli állóeszközök selejtezését és értékesíté
sét a Működési Szabályzat VI. fejezet 2.25»-pontjában fog
laltak szerint kell elvégezni.

A selejtezést minden esetben a KSB végzi - szükség esetén - 
a kijelölt szakértők bevonásával.

13/ E^yéb - számjeles - fogyóeszközök selejtezése

Egyéb - számjeles - fogyóeszközök selejtezését és értékesí
tését az állóeszközök selejtezésére vonatkozó 11/pont szerint 
kell elvégezni, illetve az ott előírtakat kell értelemszerű
en alkalmazni.

Egyéb - számjeles - fogyóeszközök csak Központi Raktárból 
selejtezhetők.

14/ Irattári iratok selejtezése ^

A kutatóközpont iratanyagát a 4/1959* MTA /A.K.5»/ számú uta
sítás I.sz.jegyzékében, valamint ugyanott a II.sz. jegyzékben 
felsorolt, de az ügyvezető igazgató által - az irattári terv
ben - meghatározott őrzési idő eltelte után kell, illetve le
het selejtezni.

Az I. és II. sz. jegyzékben felsorolt Ügyiratokat az ügy be
fejezésétől számított és a jegyzékben feltüntetett ideig kell 
őrizni* Majd ezt követően a kutatóközpont irattárában őrzött 
/!/ 30/1969./IX.2./ Korm.rend., 4/1959.MTA./A.K.5./ sz.ut.
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iratanyag közül - az irattári terv szerint - azok kiselej
tezhetek, melyeknek őrzési ideje lejárt, az őrzési idő le
jártától czámitott 3 éven belül»

Az iratok selejtezését a KSB mellé rendelt, az iratok selej
tezésével külön megbízott selejtezési felelős végzi. A selej
tezési folelős mellé az iratok selejtezésének végrehajtására 
olyan dolgozókat kell kijelölni, akik az iratok ügyviteli 
szükségességével, politikai, tudományos/történeti/, kulturá
lis és gazdasági jelentőségével tisztában vannak. A selej
tezési felelős az iratok selejtezésével járó szervezési és 
ellenőrzési feladatokat lát el.

A tervezett iratselejtezés időpontját 60 nappal előbb Írásban 
kell bejelenteni az MTA Levéltárának és az MTA főtitkárának, 
majd a selejtezésről készült jegyzőkönyvet két példányban ré
szükre meg kell küldeni. .

Az iratok selejtezése során csak azokat az iratokat szabad 
kiselejtezni, amelyek politikai, tudományos /történeti/, kul
turális és gazdasági szempontból értéktelenek,vagy elévültek.

Az államtitkokat, a hivatali titkokat tartalmazó iratanyag 
/ügyirat, ügyiraton tett intézkedés tervezetének elkészítése 
során keletkezett fogalmazvány papírok, gyorsirási jegyze
tek, stb./ selejtezőit az erre vonatkozó külön jogszabályi 
rendelkezések szerint kell kijelölni, a vonatkozó utasítást, 
illetvo selejtezési szabályzatot a kutatóközpont irattári 
torve tartalmazza.

Selejtezés szempontjából az iratok és kezelési könyvek meg
őrzésének időtartamát illetően:

- a selcjtozési időre utaló jelzést,
- az iratok besorolását,
- a solej Lezés'• végrehajtását,
a Működési Szabályzat 7»ss. Függeléke lj,9., és 6.sz. pontja 
is tartalmazza. ■



Az iratok selejtezéséről jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek 
tartalmaznia kell:

- a szervezeti egység nevét,
- a selejtezés időpontját,
- a kiselejtezett irattári tételek tételszámát,
- azok évkörét,
- mennyiségét /kg-ban/,
- a selejtezést végző és ellenőrzők nevét, valamint aláírását.

A selejtezési jegyzőkönyvet záradékoltatni kell és a záradékban 
kell intézkedni a kiselejtezett iratok:

- értékesítéséről,
- állami, vagy hivatali titkot tartalmazó — megőrzésre nem alkalmas 

iratok megsemmisítéséről,
- a megsemmisítés helyéről, módjáról,
- a végrehajtást végző felelős személyek megnevezéséről,
- jegyzőkönyvet kell a megsemmisítésről készíteni és azt csatolni 

kell a selejtezési jegyzőkönyvhöz.

Az irattári anyag selejtezési jegyzőkönyvét az MTA Levéltárának 
és az MTA elnökének megbízottja is aláírja.

A kiselejtezésre kiválasztott iratokból az MTA főtitkárának meg
bízottja és az MTA Levéltára által további megőrzésre kiemelte
ket a ki nem selejtezhető iratokhoz kell sorolni. Az iratoknak a 
kiselejtezett iratok közül történő kiemelését a nyilvántartási 
anyagon is keresztül kell vezetni.

A I* és II. jegyzékben felsorolt iratfajták selejtezése során az 
összes iratokat továbbra is az eredeti irattári rendben kell meg
hagyni. A politikai, tudományos /történeti/, kulturális és gazda
sági szempontból értékes iratokat pedig a kiselejtezhető iratok
tól - az MTA levéltári ellenőrzés megtörténtéig - az irattári rend 
megbontása nélkül kell elkülöníteni /pl: a selejtezett iratcsomag 
tetején elhelyezve/. A kiselejtezésre kerülő iratok nyilvántartási 
anyagában ezt a körülményt fel kell tüntetni.
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Az iratselejtezés során ki nem selejtezett iratanyagot az MTA 
Levéltára veszi át. Az átadás- átvétel időpontját a kutatóköz
pont és az MTA Levéltárának vezetője határozzák meg.

Az átadásra kerülő iratanyagot az átadás- átvétel lebonyolítá
sáig a még nem selejtezett iratanyagtól elkülönítve kell az 
eredeti irattári rendben megtartani.

A ki nem selejtezhető iratokat megőrzés végett az MTA Levéltá
rának, illetve a kijelölt illetékes állami levéltárnak kell 
átadni. Az átadott iratanyagot jegyzékbe kell foglalni. A jegy
zékből 1 példányt a kutatóközpont, 1 példányt az MTA főtitká
rának megbízottja, további 1 példányt az illetékes állami levél
tár irattárában kell megőrizni.

A kiselejtezett iratok megsemmisítése, nyersanyagként való fel
használása, vagy egyéb hasznosítása, értékesítése csak a levél
tárnak a visszaküldött selejtezési jegyzőkönyvre vezetett hoz
zájárulása után és alapján történhet.

15/ Könyvtári elavult müvek és felesleges példányok kezelése.^'''

A kutatóközpont Könyvtára mint tudományos és műszaki szakkönyv
tár az MTA hálózati szervezetében működik és a könyvtári állo
mányból az elavult és fölös példányban meglévő müveket /az MTA 
hálózati központ irányítása és ellenőrzése mellett/ rendszeresen 
ki kell vonni.

A Könyvtárban az állományt feleslegesen terhelő, elavult /cson
ka, hiányos, rongált állapotban lévő/ vagy fölös példányok ki
vonása állandó feladat.

/I/ 1956. évi 5»sz. törvény, 1018/1956./III.9«/ Mt. hat.
175/1960.AlK.21./ MM.sz.ut., 19/1972./AK.20./ MTA-F. ut
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Az elavult müvek kivonása - a helyi, illetve az MTA Központi Könyv
tára javaslata, majd a Művelődésügyi Minisztérium Könyvtárszakosz
tálya mellett működő Könyvtári Minősítési Bizottság elbírálása alap
ján történik, a hozott döntésnek megfelelően kell a kiadványok to
vábbi sorsáról intézkedni*

Az elavult vagy fölös müvek kivonására vonatkozó javaslatban fel 
kell tüntetni a kivonásra javasolt mü szerzőjének nevét, a mü cimét, 
a kiadás helyét, idejét, a könyv őrzési helyét és kivonási javaslat 
rövid indoklását.

Az elavult könyvek körének összefoglalása az MTA Központi Könyvtá
rának feladata a hálózati tudományos szakkönyvtárak különleges szem
pontjainak figyelembevételével.

A kutatóközpont Könyvtára gyűjtőkörébe tartozó müvek, valamint az 
olyan könyvek, folyóiratok, filmek, újságok és egyéb dokumentumok, 
amelyeknek megőrzése a tudományos kutatás érdekeit szolgálják, nem 
tekinthetők elavultnak.

Elavult könyvnek tekinthetők általában:

- az olyan szakkönyvek, melyeknek adatai, megállapításai túlhaladot
tak, ennél fogva a helyi olvasók igényei szempontjából haszontala
nok,

- az olyan folyóiratok, újságok, melyeknek használata hosszabb idő 
óta szüretel és nem tartoznak a könyvtár szak- vagy helytörténeti 
gyűjteményéhez,

- aktualitásukat vesztett tudomány-népszerüsitő és politikai agitá- 
ciós brossurák, tömegszervezeti kiadványok, amelyek nem tartoznak 
a könyvtár szak- vagy helytörténeti gyűjteményéhez,

- az alkalmazott tudományok köréből az elavult technikai minimumok, 
normák, az elavult technikai eljárásokat ismertető kiadványok, 
amennyiben nem tartoznak a szak, vagy helytörténeti gyűjtemény
hez.
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A kivonásra javasolt müvekről a kutatóközpont Könyvtára 
"javaslati lapot" tölt ki az MTA Központi Könyvtára utasítása 
szerint, amit szakcsoportonként rendeznek és azt a Könyvtári 
Minősítési Bizottság elbírálja, és a döntés szerint kell el
járni. Ennek során a kutatóközpont Könyvtára törlési jegyzéket 
készit, amelyen az MTA Központi Könyvtára igazolja szükség 
szerint az elavult, vagy fölös müvek átvételét és elvégzik az 
állományból való törlést.

A könyvtári anyag selejtezéséhez az MTA Központi Könyvtára 
igazgatójának engedélye is szükséges.

A törlés csak akkor hajtható végre, amikor a kutatóközpont 
Könyvtára az átvételi zárakékkal ellátott ’’törlési jogyzék”-et 
visszakapta.

A záradékkal ellátott "Törlési jegyzék"-ből:

- egy példány a Számviteli Osztályé,
- egy példány az intézeti Könyvtáré,
- kettő példány az MTA Központi Könyvtáráé.

l6/ Készletek /anyagok, szerszámok, fogyóeszközkészletek/ selejtezése 

Készletek selejtezésére sor kerülhet:

- munkahelyen,
- Központi Raktárban.

A készlotek selejtezését a KSB vénzi. A felesleges, illetve 
selejt készletek feltárása, felajánlása, selejtezése és érté
kesítése az állóeszközöknél meghatározott módon, az ott elő
írtak értelemszerű alkalmazásával történik. Hasznosítás mód
jával kapcsolatban figyelembe koll venni az 5/ pontban leírta
kat.
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1?/ Selejtezett vagyontárgyak tárolása, hasznosítása és nyilván
tartása

A KSB vezetője intézkedik, hogy a kiselejtezett vagyontárgyak 
a selejtezést követő 5» munkanapon belül - selejtezési jegyző
könyvvel - a selejtraktárba kerüljenek.

A selejtraktár vezetőjo selejtezett vagyontárgyakat csak selej
tezési jegyzőkönyv alapján vehet át, melyeket a raktárban se
lejtezési jegyzőkönyvenként elkülönítve köteles tárolni.
• *• -íB i'ijöivrnÖ^ A

A selejtraktár vezetője az átvett selejtezési jegyzőkönyvet 
hiteles nyilvántartási könyvbe vezeti be, azokra ráírja a 
vonatkozó nyilvántartási számot és folyamatosan növekvő szám
sorrendben lerakja, illetve megőrzi.

A selejtezési jegyzőkönyv csak a gazdasági igazgatóhelyettes 
jóváhagyó záradékával lép élotbe és addig szigorúan tilos a 
selejtezett vagyontárgyak értékesítése.

A kiselejtezett különféle vagyontárgyak hasznosításét /értéke
sítését/ a Műszaki Ellátási Osztály Állóeszközgazdálkodási és 
Értékesítési Csoportja végzi, jelen utasítás 4/, 5/ és 6/ pont
jában előírtak sasrint, illetve azok értelemszerű alkalmazásá
val.

A hasznosítás, értékesítés során a 4/ pontban feltüntetett 
értékesítési sorrend a selejtezett vagyontárgyak értékesíté
se esetén is kötelező.

A selejtezett vagyontárgyak értékesítése a 7/ pontban elő
irt "Értékesítési szett"-en történik.

Az "Értékesítési szett"-ek kitöltése során alkalmazni kell a 
Működési Szabályzat V.fejezet 2.35. pontjában meghatározott 
betűjelzéseket*

A vevő a vagyontárgy átvételét aláírásával és bélyezőjével 
köteles igazolni, azzal az eltéréssel, hogy a központi rak
táros az áru átvételét a saját 6.sz.példányán is elismerteti.



Az új, a gépi adatfeldolgozás igényeit kielégítő bizonylatokon a köz
ponti raktáros a selejtezett vagyontárgy átvételét a saját 7» sz. pél
dányán is elismerteti.

A régi értékesítési bizonylatok szétosztásával és aláirásával kapcso
latban a Működési Szabályzat VI. fejezetében és jelen utasitás 8./ 
pontjában előírtak alapján kell eljárni. Az új, azaz a gépi adatfel
dolgozás igényeit kielégítő "Értékesítési szett"-ek kitöltésére az
1974. évi 35» sz. "Tájékoztatóbban közöltek az irányadók.

Az értékesített selejtezett vagyontárgyakról kiállított szettet az elő
zőekben közöltek szerint az Értékesítési Csoport átadja a központi se- 
lejtraktárnak, melynek alapján a selejtrakkár kiadja azokat és az érté
kesítés adatait ráírja a selejtezési jegyzőkönyvre. Ezt követően az 
"Értékesítési szett" raktári példányát lerakja, ill. csatolja a selej
tezési jegyzőkönyvhöz /db, szám, mennyiség, stb./.

Több selejtezési jegyzőkönyvről történő egyidejű értékesítés esetén
- amire az "Értékesítési szett" kitöltése során utalni kell, - az 
"Értékesítési szett" raktári példánya, bármely selejtezési jegyzőkönyv 
mellé lerakható, de a többi /érintett/ selejtezési jegyzőkönyvön hi
vatkozni kell a szett megőrzési helyére.

A selejtezési jegyzőkönyvet és a hozzátartozó "Értékesítési szett"-eket
- az abban felsorolt selejtezett vagyontárgyak értékesítésé után - el
különítve kell lerakni, időrendi és ezen beliil folyamatosan hövekvő szám
sorrendben.
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A hulladék bevételi jegy alapján bevételezett selejtraktári állományt
- amennyiben azokat értékkel az anyagkönyvelés is állományba vette, - 
év végun a központi anyagrak tárak készleteivel egy időben leltározni 

kell.

18./ Ez az utasitás 1975« február hó 1^-ével lép hatályba, egyben a Működési 
Szabályzat V. és VI. fejezete az utasításban foglaltak szerint módosul.

B u d a p e s t  , 1975» február hó 10-én.

Szokira József s.k.
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X. (1975.) ÉVFOLYAM 8. SZÁM

TÁJÉKOZTATÓ
A KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓ INTÉZET HIVATALOS LAPJA

/mta\
Bu d a p e s t , 1975. február 26. Hivatali használatra 1

TARTALOM

A Tudományos Tanácsok hirei 116 oldal
A 4/1975.sz. igazgatói utasításról 116 oldal
Az 5/1975.sz. igazgatói utasításról 116 oldal
A 6/1975*s z . igazgatói utasitásról 117 oldal
Az 1975 évi belföldi konferenciák
jegyzéke 117 oldal
Közlemény
- Tájékoztatók a továbbtanulni szán

dékozók részére 120 oldal
Hivatalosan külföldre utazók 120 oldal
Külföldi vendégek 121 oldal

Mellékletek: 4/1975.sz. igazgatói utasitás
az 1975« április 4-én kifizethető 
maradványrészesedés összegének 
megállapitásáról
,5/1975*sz. igazgatói utasitás 
a külföldi konferenciák Írásos anyagá
nak kötelező leadásáról
6/1975.sz. igazgatói utasitás 
az 1975« évi nőnapi rendkivüli szabad
ságról
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A Tudományos Tanácsok hirei

A Mérés- és Száraitástechnikai Kutató Intézet Tudományos Tanácsának 
Számitógép Szekciója 1975« február 19-én ülést tartott, melyen

- Holtzer Lóránt: "Az MSzKI gazdasági helyzete” címmel 
tartott, előadást.

A 4/1973« e z . igazgatói utasításról

E Tájékoztató mellékleteként tesszük közzé a 4-/1975* ez. igazgatói 
utasítást az 1975. április 4— én kifizethető maradványrészesedés ősz
szegének megállapitásáról.

Az 1974. évi részesedési alap terhére kifizethető maradványrészese
dést az igazgató - a Szakszervezeti Bizottsággal egyetértésben - je
lenleg is fél havi béralapnak megfelelő összegben állapítja meg.

Az 5/1975. sz. igazgatói utasításról

A tudományos eredmények cseréje és hasznosítása érdekében a kutató
központ munkatársai azoknak a külföldi konferenciáknak és egyéb tudo
mányos rendezvényeknek írásos anyagát, melyet mint résztvevők megkap
nak és a részvétel költségeit a kutatóközpont fedezte, kötelesek a 
KFKI könyvtára részére a visszaérkezéstől számított 15 napon belül 
átadni.

Az utasítás a Működési Szabályzat II. fejezetének 2.^5 pontjaként
1975. március 1-i hatállyal lép életbe.
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A 6/1975« sz. igazgatói utasításról

A KFKI-ban a Nemzetközi Nőnap megünneplésére 1975* március 6-án 
kerül sor. ,

Pál Lénáról, az Mt. 4-3.§. /I/ bekezdése alapján - a Szakszervezeti 
Bizottsággal egyetértésben - a kutatóközpont minden dolgozóját 
március 7-én 1 nap rendkivüli szabadságban részesiti.

A szabadság kiadására jogosult szervezeti egység vezetője hivatali 
érdekből a rendkivüli szabadságot március 7* helyett március 10. és 
március 31. között más munkanapon is kiadhatja.

Az 1975 évi belföldi konferenciák jegyzéke

Az alábbiakban felsorolt konferencia-*jegyzéket a Tudományos Titkárság 
a MTESz 1975 évi konferencianaptára alapján állitotta össze.

A 20/1973.P.M. számú rendelet értelmében a résztvevőknek az étkezési 
költségeik a napi 31 Ft-os kiküldetési dijon felüli részét saját 
költségként kell kifizetniük. A kutatóközpont étkezési költséget nem
fizethet ki.

A konferenciákra történő jeletkezésüket a szakterületek az erre a cél
ra rendszeresitett formanyomtatványon 1975* március 10-ig küldjék meg 
a Tudományos Titkárságnak. Nyomtatvány Nagyné Tatár Anikónál igényel
hető /tel: ll-5b/.

'^r_' A konferencia cime Helye Időpontja Rszerv°

1. A gazdaságirányitás időszerű Budapest 111.25-27. SZVT
kérdései - konferencia

2. Anyag- és készletgazdálko- Szolnok IV.Ö-10 SZVT
dási konferencia



-  118 -

Sor-
sz. A konferencia cime Helye Időpontja Rendező

szerv

3 . IV. Országos elektronikus müszer- 
és méréstechnikai konferencia és 
kiállítás

Budapest IV.22-24. M T E

4. VII. Tudományos és alkalmazott 
fotográfiai konferencia

Budapest IV.8-11. OAFE

5- II. Vegyi és olajipari automa
tizálási kollokvium CHAMUT 75

Balaton
almádi

í v . 27-30. MATE

6. EEG Vánd orgyűlés Esztergom V. hó M T E

7. 19. Országos gázkonferencia Siófok V. hó ETE
8. Lepton kölcsönhatások /három

szög szeminárium/
Visegrád V. hó ELFT

9. Környezetvédelmi feladatok a 
szocialista országokban - 
konferencia

Magyarország V. hó MTESZ

10. Számitógépes szimulációs mód
szerek es alkalmazásuk a műszaki, 
az orvosi és a közgazdasági tu
dományokban - konferencia

Pécs V.15. Pollack M. 
Műszaki Főis; 
MTA VI. oszt

11. Metallurgiai konferencia Miskolc V. hó BME
12. Számitógépes rendszerszimu

láció - szimpozion
Budapest V. hó BME

13. VIII. Kohászati anyagvizsgáló 
napok

Balaton-
széplak

VI.3- 6 . OMKBE

14. Neutrino konferencia - 1975 - Balaton-
füred

VI. hó ELFT

15. A korszerű technológia hatása 
a szerkesztésre

Budapest VI. hó MNME

16. XII. Ipari szeminárium Miskolc VII.10-12 ETE
17. XXII. Elektrotechnikai ván- 

d orgyülés
Pécs VII. vagy

VIII. hó
MEE

18. XVII. Magyar szinképelemző 
vándorgyűlés

Veszprém VIII.21-23 . ELFT

19. EUROANALYSIS II. - Az Európai 
Kémikus Társaságok Szövetségének 
2. európai analitikai konferen
ciája

Budapest v i l i . 25-30 . MKE

20. 2. "Amper" kollokvium a rezonan
cia módszerek alkalmazásáról, 
kutatási módszereiről

Budapest v i l i . 25-29 . KFKI

21. Anyagfejlődés ’75 Budapest VIII. hó ELFT

22. Fizikus vándorgyűlés Debrecen VIII. hó ELFT
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Sor-
EZ. A konferencia cirae Helye Időpontja Rendez'

szerv
23. Információelméleti kollokvium Keszthely VIII. hó Bolyai . 

Mát . Tár:
24. Forgácsnélküli szerszámgépek 

konferencia
Miskolc VIII. hó GTE

i £ Ű*

25. IX. Magyar Elektronmikroszkópos 
konferencia

Veszprém VIII. hó MATE

26. Konferencia közepes energiájú 
gyorsítók felhasználási lehető
ségeiről .

Debrecen VIII. hó ELFT

27. Erőraüvi vizkémiai konferencia Budapest IX. 2-3. ETE
28. XV. Olajbányászati vándorgyűlés Miskolc IX.14-17. OMBKE
29. Kolloidkémiai konferencia Budapest IX.15-20. MKE

o
 

■ 
• II. Szervezéstudományi konfe

rencia
Veszprém IX.16-18. SzVT

31. XII. Ipari elektronikus mérés- 
és szabályozás szimpozion

Balaton- 
széplak

IX. hó MATE

32. Szilárdtestek LEED és elektron- 
spektroszkópos vizsgálata - 
konferencia

Budapest IX. hó ELFT

33. III. Nemzetközi vékonyréteg 
konferencia

Budapest IX. vagy
X. hó

ELFT

34. Elektronok és erős elektromos 
erőterek kölcsönhatása - 
konferencia

Balaton-
füred

X.l-6. ELFT

35. Vállalati tervezési konferencia Salgótarján X.28-30. SzVT
36. Kisérleti és elméleti hadron- 

fizika konferencia
Visegrád X. hó ELFT

37. Budapesti elektrotechnikai film
napok

Budapest X.10-15. MEE

38. Kapcsoló és csatlakozó elemek - 
szeminárium

Budapest XI.18-21. Hiradás 
Tud .Eg;

39- Áz ipar és külkereskedelmi vál
lalatok kapcsolata - konferencia

Budapest xi.25-27. SzVT

40. A tudománytörténet és a tudomány
elmélet kapcsolata - konferencia

Magyarország XI. hó TTB

41. A műszeripar fennállásának 25. 
évfordulója alkalmából tartandó 
jubileumi tudományos ülésszak 
és kiállítás

Budapest XII.1-6. MATE
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Sor-
sz. A konferencia cime Helye Időpontja Rendező

szerv
42. Mágneses jelenségek a csillagá

szatban - konferencia
Mátrafüred II.né. ELFT

43. Nemzetközi konferencia a statisz
tikus mechanikáról

Budapest III.né. ELFT

44. Pneumatika-hidraulika *75 
konferencia

vidéken III.né GTE

45. Magspektroszkópia magreakciókkal 
konferencia

Balatonfüred 
v. Siófok 1975. ELFT

46. Neutronfizikai szeminárium Debrecen 1975. ELFT

47. XIV. Közgazdász vándorgyűlés Magyarország 1975. MKT

•00 Statisztikai programcsomagok ké
szítése - téli és nyári iskola

Budapest 1975. SZTAKI

K ö z 1 e m é n y

Tájékoztatók a továbbtanulni szándékozók 
reszere

A továbbtanulni szándékozó dolgozók részére "Pályaválasztási Tanácsadó 
1975"* valamint "Magyar Felsőoktatási Intézmények 1975" cimü tájékozta
tók a Személyzeti és Oktatási Osztályon és a KISZ Bizottságon találhatók.

Hivatalosan külföldre utazók

Baranyai Ferenc 
Szakmary LászTo 
VárhaImi Lás zlo 
Uzembehelyezés, 
METR.dev., KFKI fPt

11.14. 14 nap 
21 nap 
14 nap

EAK
Kairó

Solt György 
Tanulmányút, 
KKI ktsg.

11.15. 14 nap Franciaország
Párizs
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Gergely Tamás
Magyar Állami ösztöndíjas
t anulmány ut

11.16. 6 hónap Szovjetunió
Kiev

BÖrdén Péter 
Zárándi Zsolt 
Service,
MüTR.dev., KFKI fFt

11.17. 10 nap NDK
Drezda

Bánki Ferenc 
Tárgyalás, 
KFKI ktsg.

11.17. 6 nap NDK
Berlin

Deme Sándor 
Tanácsülés, 
OAB ktsg.

11.18. 3 nap Szovjetunió
Dubna

Finta Gyula
Service ut folytatása,' 
KFKI ktsg.

11.18. Szovjetunió
Dubna

Szalók Mihály II. 20-án 3 hónapos dubnai munkavállalásáról hazaérkezett,

Külföldi vendégek

P.Pokhar
H.Maltz szerelők 
M5E----

II.17-től
8 napra

fogadta; Szilárdtest Kút.Int,

Füge
P.Liewers fizikusok
I M

II.17-től 
6 napra

fogadtat Atomenergia Kút.Int.

Goesta fihnholn 
Juhani ÍCuusi 
ĵ lno Tunkelo fizikusok 
Finnország

II.17-én fogadta: Pál Lénárd

V .Színek II. 17-től
Ju.Butkiewics fizikusok 15 napra
Lengyelország

fogadta: Atomenergia Kút.Int.

Sz.Kruoin fizikus 
Szovjetunió

II.18-tól
11 napra

fogadta: Részecske- és Magfiz. 
Kút.Int.
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S.Smith
D.Kursch követek
TJS3C-----

II.19-én fogadta: Vasvári Béla

W.Zoberer
H.Rohmer mérnökök
Ausztria

II.19-én fogadta: Szilárdtest Kát.Int.

N.Ivanova rovatvezető 
Szovjetunió

II.19-én fogadta: Pál Lénárd

M.Babinsky mérnök 
Csehszlovakia

II.20-án fogadta: Szilárdtest Kút.Int.

V.Pinc egyetemi kutató 
Csehszlovákia

II.21-én fogadta: Részecske- és Magfiz. 
Kút.Int.

Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Doleschall Sándor
Szerkeszti az Igazgatási és Üzembiztonsági Főosztály 
Felelős szerkesztő: Goda Gyula 
Példányszám: 420 Törzsszám: 75-281 
Készült a KFKI sokszorosító üzemében
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4/1975. sz. igazgatói utasítás

az 1975. április 4-én kifizethető maradványrészesedés 
összegének megállapításáról

Az 1972-74 évi bérgazdálkodásról és az anyagi ösztönzés rendszeréről 
szóló 13/1972. sz. igazgatói utasitás 3.§. /I/ bekezdése alapján az 
1974. évi részesedési alap terhére április 4-e alkalmából kifizet
hető maradványrészesedés összegét - a Szakszervezeti Bizottsággal 
egyetértésben - fél havi béralapnak megfelelő összegben állapítom meg.

Budapest, 1975. február 15.

Doleschall Sándor s.k. 
ügyvezető igazgató



'
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5/1975« sz. igazgatói utasítás 

a külföldi konferenciák Írásos anyagának kötelező leadásáról

1/ A tudományos eredmények cseréje és hasznosítása érdekében szüksé
ges, hogy a munkatársaink részvételével megrendezésre kerülő tudo
mányos konferencia vagy más tudományos rendezvény Írásos anyagát 
a könyvtár rendelkezésére bocsássák.

Ennek érdekében elrendelem, hogy a kutatóközpont munkatársai azok
nak a külföldi konferenciáknak és más tudományos rendezvényeknek 
írásos anyagát, melyet mint résztvevők megkapnak és a részvétel 
költségeit a kutatóközpont fedezte, kötelesek a kutatóközpont 
könyvtára részére a visszaérkezéstől számított 15 napon belül 
átadni.

2/ Ez az utasítás a Működési Szabályzat II. fejezetének 2.35 pontja
ként 1975« március 1-i hatállyal lép életbe. .

Budapest, 1975« február 26.

Doleschall Sándor s.k. 
ügyvezető igazgató
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6/1975» sz. igazgatói utasítás 

az 1975» évi nőnapi rendkivüli szabadságról

A Nemzetközi Nőnap alkalmából az Mt. 4-3. §. /I/ bekezdése alapján
- a Szakszervezeti Bizottsággal egyetértésben - a kutatóközpont 
minden nődolgozóját március 7-én 1 nap rendkivüli szabadságban ré
szesítem.

Hivatali érdekből a szabadság kiadására jogosult szervezeti egység 
vezetője a rendkivüli szabadságot március 7. helyett március 10. 
és március 31« között más munkanapon is kiadhatja.

Budapest, 1975* február 24.

Pál Lénárd s.k.





X. (1975.) ÉVFO LYAM 9.SZÁM

TÁJ ÉKOZT AT Ó
A KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓ INTÉZET HIVATALOS LAPJA

/ m t a \

Budapest, 1975. március 5* Hivatali használatra 1

TARTALOM

Személyi hírek 130 oldal
A Tudományos Tanácsok hirei 131 oldal
Szemináriumi hirek 132 oldal
A Találmányi Bizottság hirei 132 oldal
Helyreigazitás 132 oldal
Fegyelmi hirek 133 oldal
Közlemény

- Bontási anyag igényléséről 133 oldal
Hivatalosan külföldre utazók 134 oldal
Külföldi vendégek 135 oldal
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Személyi hírek

Az 1975. március 2-i budapesti pártértekezleten

P á l  Lénárdot 

a budapesti párt végrehajtó bizottság tagjává választották.

*

A KFKI Szakszervezeti Tanácsa 1975« február 20-i ülésén a jelenleg a 
vietnami Nemzetközi Ellenőrző és Felügyelő Bizottság munkájában részt
vevő

F o d o r  Miklóst

eddig végzett munkája elismerése mellett, felmentette a Szakszervezeti 
Bizottság elnöki teendőinek ellátása alól, egyidejűleg megválasztotta

V a r g a  Pétert

a KFKI Szakszervezeti Bizottsága elnökévé, valamint

F ü 1 ö p n é ördög Verát

- a végleges titkár megválasztásáig - a KFKI Szakszervezeti Bizottsága 
titkárává.

t
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Szabó Ferenc igazgatóhelyettes 1975» január 1-i hatállyal, 1977. 
december 31-ig terjedő időszakra

IS t r o m m e r  Richardot és 
S z a b ó  Péter Pált

kinevezte az Atomenergia Kutató Intézet tudományos munkatársává.

*

Pál Lénárd 1975» február 1-i hatállyal - eddig végzett munkája elis
merése mellett - felmentette

E s z 1 i Lászlót

az igazgató műszaki titkára teendőinek ellátása alól, egyidejűleg a 
Műszaki Szakigazgatás Építési és Energiaellátási Főosztály Energiael
látási Osztálya vezetőjévé nevezte ki.

Jí

Pál Lénárd 1975* március 1-i hatállyal

B a t a Lajost

a Szilárdtest Kutató Intézet tudományos főmunkatársává nevezte ki.

A Tudományos Tanácsok hirei

A Szilárdtest Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Fizikai I. Szekciója 
1975» fobruár 21-én ülést tartott, melyen

- megvitatták a Főosztályon lévő doktoranduszok helyzetét 
és problémáit, valamint

- meghallgatták Kádár György munkabeszámolóját.
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Szemináriumi hírek

3 CÁ3 o ő p 5 ij ■ 'A Fizikai Főosztály I. 1975. március 7-én 9 órakor az I. épület tanács
termében szemináriumot tart.

Előadó: Vázsonyi Éva
Az előadás cime: "A felületmegmunkálás technológiája"

A Találmányi Bizottság hirei

A Találmányi Bizottság 1975. február 11-i ülésén megvitatta

- az "Inditó- és válaszjelvezetékkel ellátott hand-shake rend
szerű illesztő egység több periféria-egység egyidejű működé
sére"

•*»
c. találmányt, melynek feltalálói: Almási Lajos Nyitrai Zoltán

Lukács József Reé Eörs
Marossi Kálmán Somlai László 
Nemes Tibor Szőnyi László

A Találmányi Bizottság a találmányt szabadalmi bejelentésre elfogadta.

i l l !

Helyreigazítás

A Tájékoztató 8. számában a 6/1975» sz. igazgatói utasitás kivonatá
ban elirás történt.

Mint ahogy azt az igazgatói utasitás mellékletben megjelent szövege 
is tartalmazza, az egy nap rendkívüli szabadság a KFKI n ő dolgozóit 
illeti meg.
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Fegyelmi hirek

Az Épitési és Energiaellátási Főosztály vezetője az 1975» január 27-én 
kelt fegyelmi határozatával, az Mt.55»§. /!/ bekezdés d/ pontja alapján

Szilágyi István vizvezeték szerelőnek

az alapbérét egy évi időtartamra,

havi 100 forinttal csökkentette,

továbbá az Mt.55.§. /l/ bekezdés c/ pontja alapján - a 14/1967./XI.9»/ 
MiiM rendelet 28.§. /I/ bekezdés alkalmazásával - 8$ . > VJ 3X5 ufílO i

1975* évben a jutalomból és maradványré
szesedésből kizárta.

Szilágyi István a kutatóközpontból társadalmi tulajdont képező tárgya
kat tulajdonított el. Több alkalommal vitt ki jogtalanul a KFKI terü- 
téről az intézet tulajdonát képező szerszámokat.

lél óvidgaíB , »aatfaíitfij I/ifl
A fegyelmi határozat jogerős.

K ö z l e m é n y  

Bontási anya^ igényléséről

Értesítjük dolgozóinkat, hogy a KFKI területén az Őrporta főépülete 
mellett lévő vplt felvonulási épület /Gondnokság volt varrodája/ le
bontásra kerül.

Kérjük azon dolgozóinkat, akik a bontási anyagra igényt tartanak, Írá
sos igényüket 1975« március 14-én 12 óráig az Ertékesitő Bizottság ve
zetőjéhez /Kristó László XXIII. épület I. emelet 109./ juttassák el.

Csak olyan jelentkezéseket fogadunk el, ahol családi ház épitésre ér
vényes engedély van.

Értékesitő Bizottság
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Hivatalosan külföldre utazók

Zsigraond György 
Egy ut t működ és 
OAB egyezm.

11.21. 14 nap Szovjetunió
Dubna

Benkg József 
Péter István 
Üzembelie ly ezés,
METR.d ev., KFKI fFt

11.24. 22 nap 
16

Szovjetunió
Dubna

Máramarossi János 
Mezei Ferencné' 
Sarkadi János~ 
Zarándi Aladár 
íizembehely ezés 
METR.dev., KFKI fFt

11.24. 14 nap 
14 nap 
14 nap 
21 nap

Szovjetunió
Dubna

Windberg József 
Uzembehelyezés, 
KFKI ktsg.

11.24. 21 nap Szovjetunió
Dubna

Luká.cs József
ÓAI.IAG szimpózium
KFKI•utiktsg., meghivó fél
ktsg.

11.24. 5 nap Belgium
Brüsszel

Golen Károly 
Lohonyaj László 
Szabó László 
Tárgyalás,
KFKI ktsg.

11.24. 6 nap Szovjetunió
Dubna

Pinter György 
Munkaértekezl 
OAB egyezm.

et,
11.24. 5 nap Szovjetunió

Dubna

Váradi József 
Service,
KFKI ktsg.

11.24. 6 nap NDK
Freiberg

Bencze Balázs 
Service,
ÍÜETR.dov., KFKI fFt

11.24. 6 nap NDK
Freiberg

Szegő Károly 
Konzultáció", 
KFKI utiktsg. 
OAB egyezm.

11.25. 12 nap Szov j;i tunió 
Dubna
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Budai Miklós 
Tárgyalás,
AKADIMPORT ktsg.

11.25. 5 nap Szovjetunió
Dubna

3Í 0X11931 v l S d i

Nagy Károlyné 
Pethes Sánaorné 
Tárgyalásj 
KFKI ktsg.

II.25. 5 nap Szovjetunió
Dubna

Sas Péter 
Vidovszky István 
tóérések,
OAB egyezm.

11.26. 10 nap Szovjetunió
Moszkva

Kuti Gyula 
Tud.tanácsülés, 
KFKI utiktsg. 
Meghivó fél ktsg.

11.27. 15 nap Franciaország
Méribel

Illy Józsefné 1974. II. 20-án megkezdett 1 éves franciaországi /Orsay/ 
munkavállalásáról 1975* II* 23-án hazaérkezett.

Külföldi vendégek

J.E.Parry mérnök 
Anglia

II.24-től 
5 napra

fogadta: Szilárdtest Kút.Int.

L.Jordanova Stoeva mérnök
Bulgária

II.24-től
2 hónapra fogadta; Atomenergia Kút.Int.

Nguyen Xuan Quien elektronikus II.24-én 
Vietnam

fogadta: Részecske--és
Magfiz.Kút.Int.

H.U.Gersch fizikus
m -------

II.25-től fogadta: Részecske- és
3 napra Magfiz.Kút.Int,

K.Beckert fizikus
írnK------

II.25-től fogadta: Részecske- és
3 napra Magfi z.Kút.Int,

P.Pokahr 
H.Maltz szerelők
m —

II.26-tól
8 napra

fogadta: Szilárdtest Kút.Int.

J.Foster üzletkötő 
Anglia

II.26-án fogadta: Mérés- és Számitás- 
techn.Kut.Int.
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Thomas szerelő
W R ---

II.26-tól 
8 napra

fogadta; Szilárdtest Kút.Int.

H.Neubert mérnök 
WK---------

II.27-én fogadtai Mérés- és Számitás- 
techn. Kút.Int.

H.Tersek üzletkötő 
Ausztria

II.28-án fogadta: Mérés- és Számitár 
techn.Kut.Int.

M.Petrunova
S.Tsapkanov mérnökök 
Bulgaria

II.28-án fogadta: Atomenergia. Kút.Int,

B.Komarek mérnök 
Csehszlovákia

II.28-án fogadta: Atomenergia Kút.Int.

R.Görsch fizikus-mérnök
WK- - - - - - - -

II.28-án fogadta: Atomenergia Kút.Int.

V.Szmek
Ju.Butkiewics fizikusok 
Lengyelország

II.17-től fogadta: Atomenergia Kút.Int,
1,5 hónapra

Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Doleschall Sándor
Szerkeszti az Igazgatási és Üzembiztonsági Főosztály 
Felelős szerkesztő: Goda Gyula 
Példányszám: 420 Törzsszám: 75—282
Készült a KFKI sokszorosító üzemében
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Személyi hirek

Pál Lénárd 1975* január 1-i hatállyal kinevezte

A n t ó n y Miklósnét 

az Atomenergia Kutató Intézet gazdasági vezetőjévé.

A Tudományos Tanácsok hirei

A Mérés- és Számítástechnikai Kutató Intézet Tudományos Tanácsának 
Számitógép szekciója 1975- március 6-án ülést tartott, melyen meg
hallgatták

- Binder Gyula beszámolóját a Technológiai Főosztály munkájáról, 
valamint

- Kővári István munkabeszámolóját.
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Pályázati felhívás
1975« évi kutatási .jutalmak.

a távlati tudományos kutatási terv kutatás;! főirányaiban elért jelentőseredmények jutalmazasara

E Tájékoztató mellékleteként tesszük közzé a Magyar Tudományos Akadémia 
elnökségének pályázati felhívását 1975. évi kutatási jutalmakra.

Az MTA elnökének 1/1975. MTA-E sz. utasítása szerint pályázhatnak tudo
mányos kutatók és egyetemi oktatók, ill. kollektívák, továbbá kutatással 
foglalkozó más szakemberek függetlenül attól, hogy milyen munkahelyen 
d olgoznak.

A pályázatot /tanulmányt és pályázati űrlapot/1975. május 20-ig kell a 
Személyzeti és Oktatási Osztályra benyújtani.

K ö z l e m é n y  

Az április 4-i ünneppel kapcsolatos munkarendről

A Munka Törvénykönyve végrehajtási rendelete 48.§ /2/ bekezdésében fog
laltak alapján, ha a vasárnapot a munkaszüneti naptól egy munkanap vá
lasztja el, a heti pihenőnapot a közbenső munkanapon kell kiadni és az 
utolsó munkanapon a vállalatnál szokásos szombati munkaidőbeosztást kell 
alkalmazni. Folyó évben április 4-e pénteki napra esik, igy a fenti be
kezdés rendelkezése alapján és az ezzel kapcsolatos hivatalos közlemé
nyek szerint az Akadémia központi szerveinél és a felügyelete alá tar
tozó intézményeknél a munkarend a következőképpen alakul:

április 2-án, szerdán: 7^°-tól 16^-1^,
április 3-án, csütörtökön: szabadszombat,
április 4-én, pénteken: munkaszüneti nap,
április 5-én, szombaton: pihenőnap,
- 50 50április 6-án, vasárnap: 7 -tói 16 -ig.

Egyúttal értesítjük a kutatóközpont dolgozóit, hogy április 1-én és 
április 2-án - a központi ünnepségre való tekintettel _ a szakaszos ét
kezési rendszert felfüggesztjük, valamint hogy április 2-án "K" buszok csalc 
az alsó kaputól indulnak.
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Hivatalosan külföldre utazók

Jerzsabek La.jos 
Ribenyi András 
S z 1 áv i k Fe r e ne 
Tárgyalás,
KFKI ktsg.

Jánossy István 
Munkavallalás, ■
Meghivó fél ktsg., 
saját utiktsg.

Limperger László 
Regös Gyorgyne 
Szállítás,'“  
METR.dev., KFKI fFt

Nyiri Julia
Együttműködés, 
OAB egyezm.

III.2. 4 nap
4 nap 
3 nap

III.2. 6 hónap

III.3. 5 nap

III.3. 21 nap

NDK
Rossendorf

Franciaország
Orsay

NDK
Lipcse

Szovjetunió
Dubna

Pál István 
Service,
METR.dev., KFKI fFt

III.3. 21 nap Szovjetunió
Moszkva

András Ignác 
May Tibor 
Tárgyalások, 
METR.dev., KFKI fFt

111.3» 10 nap Szovjetunió
Moszkva,
Voronyezs

Révai János Munkavállalás folyt. 
KFKI utiktsg.

III.3. Szovjetunió
Dubna

Zsoldos Lehelné
Hl'A egyezm.tan.ut folyt.
KFKI utiktsg.

III.4. NDK
Drezda

Varga András
M'A egyezm.tan.ut folyt. 
KFKI utiktsg.

111*5. Szovjetunió
Tien-San

F-'n̂ kas Géza 
Közös mérések, 
KFKI ktsg.

III.5. 14 nap SzovjetunióAlma-Ata
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Helyreigazítás: Az előző számban tévesen jelöltük meg Illy Józsefné
---franciaországi munkavállalásának helyét.

A pontos hely: Saclay.

Külföldi vendégek

D.Karsten
P.HaessIer mérnökök 
NDK

III.3-tól fogadta: Mérés- és Számitástechn. 
1 hónapra Kút.Int.

P.Liewers fizikus III.3-tól fogadta: Részecske- és Magfiz, 
8 napra Kút.Int.

J.H.Sexton 
M.A.Sabin mérnökök 
Anglia

III.4-én fogadta: Sándory Mihály

A.Stareprawo
F.Jäger tud.m.társak

III.4-től fogadta: Atomenergia Kút.Int.
4 napra

P.P.Bicskov köv.tanácsos 
Szovjetunió

III.4-én fogadta : Pál Lénárd

J.Rádos mérnök 
ÏÏSS----

III.7-én fogadta: Részecske- és Magfiz.
Kút.Int.

Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Doleschall Sándor
Szerkeszti az Igazgatási és Üzembiztonsági Főosztály 
Felelős szerkesztő: Goda Gyula 
Példányszám: 420 Törzsszám: 75-283Ké:.:zült a KFKI sokszorosító üzemében
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P Á L Y Á Z A T  

1975. évi kutatási .jutalmakra

A Magyar Tudományos Akadémia pályázatot ir ki a távlati tudományos ku
tatási főirányaiban elért jelentős eredmények jutalmazására.

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke 1/1975* MTA-E sz. utasításának meg
felelően pályázhatnak tudományos kutatók és egyetemi oktatók, ill. 
kollektíváik, továbbá kutatással foglalkozó más szakemberek függetlenül 
attól, hogy milyen munkahelyen dolgoznak.

A pályázatban - két évnél általában nem régebbi - nyomtatásban megje
lent tanulmánnyal vagy közlésre alkalmas kézirattal /kivételesen kuta
tási zárójelentéssel/ lehet részt venni, függetlenül attól, hogy 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 5 000 - 15 000 Ft, kutatói kollektívák esetében 6 000 - 35 000 Ft.

Nem részesithetők a fenti jutalomban:
- az Akadémia tagjai, a kutatóintézetek igazgatói, a tanszéki 

akadémiai kutatócsoportok vezetői;
- akik az adott kutatási tevékenységet a munkabéren és járulékain, 

illetve a már megjelent tanulmány szerzői diján kivül más ellen
értékben/kutatási szerződési, szakértői, ujitási, szabadalmi 
dijban, kutatási eredményért kapott külön jutalomban stb./ ré
szesültek;

- kutatási jutalomban már részesített, vagy ezzel kapcsolatban már 
érdemben elbírált pályamunkák, kivéve ha az elbírálás óta elért 
számottevő uj tudományos eredményt tartalmaznak.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
1/ A pontosan kitöltött pályázati űrlapot /beszerezhető: az MTA Tudomá

nyos Testületi Titkárságán Bp. V., Münnich F.u.7.sz. alatt, az egyete
mek rektori hivatalaiban, továbbá akadémiai- és ipari kutatóinté
zetekben/.
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2/ A kutatási eredményt tartalmazó tanulmányt /közlésre alkalmas kéz
iratot/. Szükség esetén a kutatási főirányért felelős tárcák koordi
náló bizottságai adnak felvilágosítást arra nézve, hogy az adott 
pályamunka, tematikája alapján melyik főirányhoz tartozik.

A pályázatot /tanulmányt és pályázati űrlapot 1975* május 20-ig kell a 
Személyzeti és Oktatási Osztályra benyújtani, ahonnan az igazgató szak
véleményével ellátott pályázatot junius 15-ig továbbítják az Akadémia 
Tudományos Testületi Titkárságának.

Az előirt határidő után, vagy hiányosan, továbbá nem kellően rendezett 
alakban benyújtott pályázatok nem vehetők figyelembe. A már benyújtott 
pályázati anyagot kiegészíteni, vagy módosítani nem lehet.

A kutatási jutalmak kiosztására december hó második felében kerül sor.

A kutatási jutalomban részesített pályamunkákat az MTA - főirányért.fe
lelős tárcavélemények figyelembevételével - szabadon hasznosíthatja.

Budapest, 1975- február hó 15«

A Magyar Tudományos Akadémia 
Elnöksége

A TAVLATI TERV KUTATÁSI FŐIRÁNYAI t

ORSZÁGOS SZINTŰ KUTATÁSI FŐIRÁNYOK 
A Magyar Tudományos Akadémia gondozásában

1* Szilárdtestek kutatása
2, Az életfolyamatok szabályozásának mechanizmusa
5, A közigazgatás fejlesztésének komplex tudományos vizsgálata
4. A szocialista vállalat
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A Nehézipari Minisztérium gondozásában

5. Biológiailag aktiv vegyiiletek kutatása

Az Oktatási Minisztérium gondozásában

6. A köznevelés fejlesztését szolgáló pedagógiai kutatások

TÁRCASZINTŰ KUTATÁSI FŐIRÁNYOK
/amelyek nem azonosak az országos főiránnyal/

A Belkereskedelmi Minisztérium gondozásában

1. Lakossági fogyasztási, keresleti tendenciáik
2. A kereskedelem fejlesztésének hosszutávu koncepciója
3. Vállalatok, szövetkezetek szervezetének és tevékenységének racio

nalizálása

Az Egészségügyi Minisztérium gondozásában

1, Számítástechnika alkalmazása az orvostudományban és az egészségügyben
2, A lakosság védelme a természetes és mesterséges környezet /bioszféra/ 
, káros hatásaitól /főleg orvosi vonatkozásban/

3, Perinatalis mortalitás csökkentésére irányuló kutatás
4, Transzplantációs munkálatokat előkészitő kutatás
5, Tömegesen elterjedt betegségek epidemiológiájának kutatása
6, Daganatok ethiopathogenesise és therápiája
7, Sérülések pathológiája és ellátása
8, Radioizotópok orvosi alkalmazása
9, Genetikai kutatások

A Központi Földtani Hivatal gondozásában

1. Az ország természeti erőforrásainak kutatása és feltárása

A Központi Statisztikai Hivatal gondozásában

1. Társadalmunk rétegződésének alakulása és az életmód változása
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Országos Testnevelési és Sporthivatal gondozásában

1. A népesség fizikai erőnlétének fejlesztése és fenntartása a test
kultúra eszközeivel

A Magyar Tudományos Akadémia gondozásában

1. A számítástechnika alkalmazásai /kivéve az orvostudományi alkalmazások/
2. Az ember természeti környezetének védelme /főleg a bioszféra megvél
, tozása szempontjából/

3. Gazdaságpolitikánk tapasztalatainak elemzése; javaslatok a továbbiéj
. lesztésre

4. Középtávú világgazdasági prognózis, különös tekintettel a népgazda
. sági tervezés szempontjaira

5. A tudományos-technikai forradalom mint világtörténelmi folyamat a ka
pitalizmus és szocializmus viszonyai között. /A tudományps-technikai

. forradalomra való felkészülésünk tudományos megalapozása*/
6. A társadalmi tudat fejlődése Magyarországon a felszabadulás óta

A Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium gondozásában

1. A kemizálás és a biológia alapösszefüggéseinek kutatása
2. A vizgazdálkod ás alapösszefüggéseinek kutatása
3. A zöldségtermesztés biológiai és gépesítési alapjainak kutatása
4. A szőlőtermesztés biológiai alapjainak kutatása
5. Kertészeti növények genetikája és nemesitósi módszereinek fejlesztése
6. A háziállatok fertőző és nem fertőző betegségei elleni védekezés 

komplex rendszabályait megalapozó kutatások
7. Hazai és külföldi növényfajták gyűjtése, megőrzése, cseréjük 

szervezése
8. A mezőgazdasági vállalatok ökonómiai kérdéseinek kutatása.
9. Állami gazdaságok és termelőszövetkezetek vezetés fejlesztése
10.Az élelmiszergazdaság közgazdasági szabályozórendszerének fejlesztése
11.Az élelmiszergazdaság jelentőségének, makroökonomiai törvényszerű

ségeinek feltárása, tervezési módszereinek tökéletesítése
12.Főbb mezőgazdasági ágazatok ökonómiai sajátosságainak feltárása, 

továbbfejlesztése
15.A mezőgazdasági nagyüzemek vállalati mechanizmusának és gazdaság

politikai üzemi hatásának vizsgálata
14.Az élelmiszergazdaság egyes ágazatainak fejlesztési koncepció kiala

kításához módszerek, prognózisok kidolgozása
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15.Közgazdasági befolyásoló eszközök és módszerek hatásának vizsgálata 
/a mezőgazdaságban és élelmiszeriparban/

16. Korszerű vállalati szervezés és módszerek kutatása /a mezőgaz
daságban és élelmiszeriparban/

A Munkaügyi Minisztérium gondozásában

1. A munka társadalmi gazdasági összefüggései.





X. (1975.) ÉVFO LYAM 11. SZÁM

TAJ EKOZT AT O
A KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓ INTÉZET HIVATALOS LAPJA

TARTALOM

Az Igazgató Tanács hirei 
A Tudományos Tanácsok hirei 
A Külügyi Bizottság hirei 
A Találmányi Bizottság hirei 
A Tűzvédelmi Bizottság hirei 
Közlemények

- belső postával továbbitandó pénzkülde- 
ményekrol, és telefonbeszélgetésekről

- bontási anyag értékesítése, igénylése 
Helyreigazítás
Hivatalosan külföldre utazók 
Külföldi vendégek

150 oldal
151 oldal
152 oldal
153 oldal 
153 oldal

154 oldal
155 oldal
156 oldal
156 oldal
157 oldal



- 150 -

Az Igazgató Tanács hirel 

Az Igazgató Tanács 1975. március 12-én ülést tartott.

Napirend előtt Fehér István tartott tudományos előadást "Szilikózis vizs
gálatok" cimmel.

A Tanács napirendjén szerepelt a KFKI-ban folyó orvosi-élettani műszaki 
kutatásokról szóló beszámoló. Az e tárgyban hozott határozat rámutat a 
bio-mérnöki kutatások megkezdésének indokoltságára, az eddigi munka meg
erősítésének, az országban lévő szellemi bázisokkal folytatott együttmü- 
ködés elmélyítésének fontosságára.

Az Igazgató Tanács ezután a KFKI eredményeinek a mező- és élelmiszergaz
daságban mutatkozó lehetőségeiről szóló beszámolót vitatta meg. A határo
zat a távlati feladatok közé sorolja a kutatóközpontban kifejlesztett 
mérési módszerek mezőgazdasági termelésben való alkalmazásának szorgalma
zását, a kapcsolatteremtés és propaganda eszközeivel.

Következő napirendi pontként az Intézeti Dijak odaítélésére .került sor.
Az IT - a VB egyetértésével - 4 pályázatot I. dijjal és 8 pályázatot II. 
dijjal jutalmazott. A plakettek, oklevelek és pénzjutalmak átadására az 
április 2-án tartandó központi ünnepségen kerül sor.

Az Igazgató Tanács ezután egyéb ügyeket tárgyalt, melynek során a Tanács 
elnöke határozatot hozott a Részecske- és Magfizikai Tudományos Tanács 
összetételére.

A részletes határozatokat az érdekeltek közvetlenül kapják meg.
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A Tudományos Tanácsok hirei

A Szilárdtest Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Fizikai I. Szekciója 
1975. március 7-i ülésén meghallgatták

- Révész Péter tudományos segédmunkatárs munkabeszámolóját.

A Szilárdtest Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Kémiai Szekciója 19 75. 
március 1 1-i ülésén meghallgatták

- Hodány László munkabeszámolóját.

A Mérés- és Számítástechnikai Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Számitó
gép Szekciója 1975. március 13-án ülést tartott, melyen

- Varga László ismertette a Számítástechnikai Főosztály munkáját, 
valamint

- összefoglalták az eddig megtartott tudományos csoport-beszámolókat.

A Mérés- és Számítástechnikai Kutató Intézet. Tudományos Tanácsának Számítás
technikai Szekciója 1975. március 17-én ülést tartott, melyen

- Szlankó János, Telek János, Sarkadi-Nagy István tudományos 
munkatársi kinevezését véleményezték.

Szemináriumi hirek

A Kémiai Főosztály 1975. március 24-én 8^°-kor az I. épület tanácstermében 
szemináriumot tart.

Előadó: Takács Jánosné
Az előadás cime: "Adalék anyagok beépülése mágneses vékonyrétegekbe,

x
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A Fizikai Főosztály II. 1975. március 27-én 9 órakor az I. épület tanács
termében szemináriumot tart.

Előadó: Grüner György
Az előadás cime: "Szerves félvezetők"

A Külügyi Bizottság hirei

A Külügyi Bizottság korábbi ülésein jóváhagyásra javasolt kiutazások közül az 
MSZMP KFKI Bizottsága jóváhagyásával megvalósulhatnak a következő kiutazások:

- V a r g a  László 2 éves munkavállalása az IIASA-ban /Ausztria/,
- K i r á l y  Péter angliai munkavállalásának hat hónappal tör

ténő meghosszabbítása 1975. március 1-től,
- J a n c s ó Gábor dubnai munkavállalásának 2 évvel történő

meghosszabbitása 1975. január 1-től,
- Z s i g m o n d  György egy éves dubnai munkavállalása,
- R u b i n  György két éves dubnai munkavállalása,
- J á n o s  s y  István egy éves franciaországi munkavállalása,
- P á l m a i  Imre TESCO keretében történő munkavállalása,
- K e s z t h e l y i  Lajos 4 hónapos kanadai munkavállalása és 

1 hónapos UNDP ösztöndija az USA-ban,
- G e r e Lászlóné dubnai munkavállalásának 6 hónapos hosszab-

bitása 1975. januártól,
- J á k 1 i György egy éves USA-beli tanulmányútja az NSF

keretében,
- V e s z t e r g o m b i  György dubnai munkavállalásának 2 év

vel, svájci munkavállalásának ezen belül 1 évvel 
történő meghosszabbitása,

-  s z a b ó Pál 2 éves kubai munkavállalása, TESCO keretében,
- F i s c h e r Ádám 3 hónapos hollandiai munkavállalása,
- B o g á n c s János dubnai munkavállalásának 2 évvel történő 

meghosszabbitása 1975. február 22-től,
- H r e h u s s Gyula 6 hónapos angliai egyezményes tanulmány

út ja /Royal Society/,
- J e n i k Livia 3 hónapos dubnai munkavállalása,
- N é m e t h József 2 éves dubnai munkavállalása

x
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A Külügyi Bizottság 1975. március 12-én ülést tartott, melyen - az ille
tékes MSzMP alapszervezetekkel és csucsvezetőségekkel egyetértésben - 
jóváhagyta:

- K ó t a József magyar állami ösztöndij kérelmét /Szovjetunió,
6 hónap/,

- G o m b o s i  Tamás 1974-ről halasztott, ugyancsak 6 hónapos
magyar állami ösztöndij kérelmét a Szovjetunióba,

- R é v é s z  Péter 5 hónapos NAS ösztöndíjas tanulmányútját 
az USA-ba,

- D é z s i István 4 hónapos dubnai munkavállalási kérelmét.

A Találmányi Bizottság hirei

A Találmányi Bizottság 1975. február 25-i ülésén megtárgyalta

- az "Eljárás és berendezés egy-, két-, és háromcimes utasítások
végrehajtására digitális kisszámitógépekben" c. találmányt,
Feltalálók: Bogdáhy János Reé Eörs

Bozsó Tibor Somlai László
Karádi Pál Törő Ferenc
Lukács József

- és az "Eljárás és berendezés áramló folyadékok sebességének 
mérésére" c. találmányt
Feltalálók: Hargitai Tibor Pallagi Dezső

Horányi Sándor Tőzsér Sándor.

A Bizottság mindkét találmányt elfogadta szabadalmi bejelentésre.

A Tűzvédelmi Bizottság hirei

A Tűzvédelmi Bizottság 1975. február 20-án tartotta I. negyedévi ülését, 
amelyen értékelte a kutatóközpont jelenlegi tűzvédelmi helyzetét.

A Bizottság tagjaitól - nyugdíjba vonulása miatt - elbúcsúzott P a l i k  
István tűzoltó őrnagy, az állami tüzoltóörs parancsnoka, aki öt éven ke
resztül tett szolgálatot a KFKI-ban.
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K ö z  l e m é n y e k

A belső postával továbbitandó pénzküldeményekről, valamint a nemzetközi- 
és helyközi távbeszélgetések lebonyolításáról

A belső levélforgalom kapcsán esetenként felmerül olyan igény, hogy a kéz
besítők utján pénzt kivánnak továbbittatni a postára vagy a KFKI területén 
belül valamely másik épületbe.

Tájékoztatjuk a kutatóközpont dolgozóit, hogy a kézbesítők pénzküldemény 
átvételét, illetve továbbítását egyik esetben sem teljesíthetik. A kézbe
sítők a zárt borítékban elhelyezett pénzösszeg helyességét ellenőrizni, 
vagy annak a cimzett részére történő kézbesítését vállalni nem tudják. Ugyan
így nem terhelhetők magáncélú pénzfeladások továbbításával és a csekkszel
vények elszámolásával.

Igen gyakran előfordul, hogy a kutatóközpont telefon mellékállomásairól 
valamelyik központi számra külföldi és helyközi távbeszélgetést kezdeményez
nek anélkül, hogy a helyi központot erről tájékoztatnák. Ezért amikor a 
kapcsolás létrejön, a központ nem ismeri a meghivó felet, igy azt nem tud
ja hová kell kapcsolni. A keresgélés, a hivó fél megtalálása igen sok időt 
és többletmunkát vesz igénybe, ugyanakkor felesleges kiadást jelent.

Ennek elkerülése céljából, amint azt a Működési Szabályzat I. fejezetének 
2.55.4 pontja is előirja, a meghívásokat előzetesen a kutatóközpont tele
fonközpontjának be kell jelenteni, a mellékállomások számának ismertetésével.

Igazgatási és üzembiztonsági Főosztály

x
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Bontási anyag értékesítése, ill. igénylése

Az Értékesítő Bizottság tájékoztatja a kutatóközpont dolgozóit, hogy a volt 
mosoda épület bontási anyagaira a határidő lejártáig hat személy jelentkezett.

A Bizottság megállapította, hogy ezek közül két személy kérése a legindo
koltabb .
Úgy határozott, hogy Klenk József - az MSZKI dolgozója - igényét /500 db 
cserép és 3000 db kisméretű tégla/, valamint Szerdahelyi Árpád igényének 
egy részét teljesíti.

Indokolás;

Klenk József és családja romos, egészségtelen lakásban él. Egy fizetésből 
három személyt tart el. Épitési engedélye van.

Szerdahelyi Árpád a Gondnokság dolgozója. Családjával romos házban lakik, 
rossz anyagi körülmények között él. Részükre a KFKI "Ybl Miklós" szocia
lista brigádja késziti el a terveket és szerzi be az épitési engedélyt.

x

Értesítjük dolgozóinkat, hogy az alábbi fogyóeszközök és anyagok kerülnek 
értékesítésre:

■ * • g USD1' x V
- 1 db 1 0 .0 0 0 cal olajkályha

gyári uj állapotban 
leltári száma: 23/126/248 
irányár: 3.000,-Ft;

- 1 db szekrény, fa, üveges, 2 ajtós
leltári száma :-j061/1974 . sz . Selejt jkv.anyaga 
régi, használt 
irányár: 400,-Ft;

- 3 db bontásból kikerült barak ablak /96xl92 cm/
irányár: 150,-Ft.

Kérjük azon dolgozóinkat, akik a fenti anyagokra, illetve fogyóeszközök
re igényt tartanak, Írásos igényüket 1975.április 2-án 12 óráig az Érté
kesítő Bizottság vezetőjéhez /Kristó László XXIII. épület I. emelet 109./ 
juttassák el.

Értékesitő Bizottság
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Helyreigazítás

A Tájékoztató 1975. március 12-1 10. számában megjelent "Egyéb megbízásos 
tevékenység szerződésállománya és teljesítése 1975. II. 28-án" c. kimu
tatás 3. és 4. rovat fejlécében tévesen szerepelt az 1974. év.
Az említett rovatok adatai 1975. évre vonatkoznak.

Hivatalosan külföldre utazók

Bördén Péter III.7. 12 nap NDK
Gárdos Miklós Lipcse
Vásár
METR. ktsg.

50 nap NSZK
Hünfeld, Saarbrücken; 
Franciaország 
Grenoble;
Belgium - Heverlee

Dézsi István III.8 .
Munkavállalás /30 nap/, 
Intézetlátogatások, 
konferencia
Meghivó fél és saját ktsg.

Nagy Dénes Lajos III.8. 14 nap NSZK
Konferencia, konzultáció Hünfeld, Erlangen
Meghivó fél, KFKI és 
saját ktsg.

Vincze Imre 
Konferencia,
KFKI és saját ktsg.

III.8 . 9 nap NSZK
Hünfeld

Sziklai János 
MTA egyezm.tan.ut

III.10. 7 nap NDK
Rossendorf

Fodor Zoltán
OAB egye zm.együttmüködé s , 
KFKI utiktsg.

III.10. 14 nap Szovjetunió
Dubna

Makra Zsigmond 
Konferencia, 
NAÜ ktsg.

III.10. 6 nap Ausztria
Bécs

Gombosi Tamás 
Konferencia,
Urkut.Korm.Biz.ktsg.

III.10 5 nap Szovjetunió
Moszkva
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Andrási Gyula III.10. 10 nap Szovjetunió
Bencze Balázs 18 nap Dubna
Gack Károly 16 nap
Horváth Dániel 18 nap
Rényl Attila 18 nap
Sárai József 18 nap
Üzembehelyezés,
METR.dev., KFKI fFt

Telbisz Ferenc 
Bizottsági ülés, 
INTERK0ZM0SZ ktsg.

III.10 6 nap Szovjetunió
Moszkva

Bende Miklós 
Németh Sándor 
Vásár,
KFKI ktsg.

III.11. 7 nap NDK
Lipcse

Kemény Tamás 
Tanulmányút,
KKI, KFKI ktsg. 
saját utiktsg.

III.11. 4 .hónap Hollandia
Leiden

Biri János 
Vashegyi György 
Konferencia,
KFKI és saját ktsg.

III.11. 5 nap Svájc
Zürich

Montvay István 
Szimpózium 
Meghivó fél ktsg., 
KFKI utiktsg.

III.11. 6 nap NDK
Eisenach

Szili Béla
Munkavállalás folytatása

III.12, Szovjetunió
Dubna

Mezei Ferenc
Munkavállalás folytatása, 
saját utiktsg.

III.13, Franciaország
Grenoble

Külföldi vendégek

K.Stanklewicz fizikus 
Lengyelország

III.10-t51 
15 napra

fogadta; AEKI

K.Kuhn + 3 mérnök
NDK

III.10-től 
7 napra

fogadta; MSZKI
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H.Angermann mérnök 
NDK

A.J.Fletcher mérnök
Anglia

V.Sz.lonov fizikus 
Szovjetunió

D.F.Sztrelkov fizikus 
Szovjetunió

H.J .Kollen kereskedő 
NSZK .

R.P.Waldock mérnök 
Anglia

Beruard Guedon üzletkötő 
Franciaország

E .Sidewicz mérnök 
Lengyelország

S.Hortauer mérnök 
NSZK

III.10-től 
15 napra

III.13-tól 
2 napra

111.11-től 
21 napra

111.11-től 
41 napra

111.11-én

III.11-től 
4 napra

III.13-án

III.13-án

III.13-án

fogadta: MSZKI 

fogadta; SZTKI 

fogadta: AEKI 

fogadta: AEKI 

fogadta: AEKI 

fogadta: SZTKI 

fogadta: MSZKI 

fogadta; MSZKI 

fogadta; MSZKI

S .Somogyi
A.W.Martin mérnökök 
Anglia

J.Bachmayer mérnök 
Ausztria

U.Wischeropp egy.halig. 
NSZK

III.14-től 
5 napra

III.14-én

III.14-én

fogadta; MSZKI

fogadta; Gazd.Szakig. 

fogadta; Gazd.Szakig.

Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Doleschall Sándor
Szerkeszti az Igazgatási és üzembiztonsági Főosztály 
Felelős szerkesztő: Goda Gyula 
Példányszám: 420 Törzsszám: 75-284
Készült a KFKI sokszorosító üzemében
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Személyi hirek

Az MSZMP XI. kongresszusának 1975. március 22-i zárt ülésén

J á n o s s y Lajost és 
P á l  Lénárdot

az MSZMP Központi Bizottságának tagjává választották.

Köpeczi Béla, az MTA főtitkára 1975. január 1-től 1979. december 31-ig 
terjedő időszakra

P á l  Lénárdot 

a Központi Fizikai Kutató Intézet főigazgatói,

V a s v á r i  Bélát 

a KFKI Szilárdtest Kutató Intézetének tudományos igazgatói,

S z a b ó  Ferencet 

a KFKI Atomenergia Kutató Intézetének tudományos igazgatói,

S á n d o r y Mihályt

a KFKI Mérés- és Számítástechnikai Kutató Intézetének tudományos igazgatói 
teendőinek ellátásával bizta meg.
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Pál Lénárd főigazgató 1975. március 1-i hatállyal kinevezte

B e r e i Klárát,
C s a t ó Lászlónét és
J a n c s ó Gábort

a Szilárdtest Kutató Intézet tudományos főmunkatársává.

A Tudományos Tanácsok hirei

A Részecske- és Magfizikai Kutató Intézet Tudományos Tanácsának 1975. 
március 18-i ülése keretében

- megtekintették az ion-implantációs kutatásokat,
- jóváhagyták a TT Szekcióinak uj összetételét, valamint
- megvitatták és jóváhagyták a TT 1975. évi munkatervét.

x

Az Atomenergia Kutató Intézet Tudományos Tanácsa 1975. március 24-én 
ülést tartott.

Napirend előtt meghallgatta
Apáthy István:"A Mérésautomatizálási Osztály Urelektronikai 

Csoportja által készitett műszer felbocsátása 
az INTERK0ZM0SZ-12 mesterséges hold fedélzetén" 
c. tudományos előadását.

Az ülés meghallgatta

- Fischer Ádám beszámolóját ösztöndíjas tanulmányútjárói, 
valamint

- megvitatta a Mérésautomatizálási Osztály "Atomerőmű műszere
zési programja" c. anyagát.

x
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A Műszer és Méréstechnikai Tanács 1975. március 18-i ülésén

- meghallgatták Jerzsabek Lajos és Ribényi András beszámoló
ját a Műszaki Szakigazgatás 1974. évi munkájáról.

x

A Szilárdtest Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Szilárdtestelméleti 
Szekciója 1975. március 18-án ülést tartott, melyen

- meghallgatták Menyhárd Nóra tudományos munkabeszámolóját.

x

A Szilárdtest Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Fizikai I. Szekciója 
1975. március 21-én ülést tartott, melyen

- meghallgatták Baka Károlyné munkabeszámolóját, és
- megvitatták a magneto-optikai módszerek alkalmazási lehetőségeit.

A Találmányi Bizottság hirei

A Találmányi Bizottság 1975. március 4-i ülésén

- megvitatták a kiváló feltaláló és kiváló ujitó cim adományo
zására vonatkozó javaslatokat, valamint

- a "Berendezés folyadékok összetételének automatikus vizsgála
tára" cimü találmány teleszkópos cseppmentesitőjének NDK pót
szabadalmi bejelentését, melyet jóváhagytak.
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Hivatalosan külföldre utazók

Farkas Győző 
Konferencia, 
ELFT ktsg., 
KFKI utiktsg.

III.16. 7 nap Ausztria
Innsbruck

Zobor Ervin 
Konferencia, 
OAB ktsg.

III.17. 8 nap Ausztria
Bécs

Konczos Géza 
MTA egyezm.tan.ut

III.17. 7 nap Lengyelors zág 
Varsó

Váradi József 
ü zembehelyezés, 
METR.dev., KFKI f Ft

III.17. 15 nap Szovjetunió
Dubna

Giegler József 
Marossi Kálmán 
Vágó Géza 
Service,
METR.dev., KFKI fFt

III.17 10 nap 
14 nap 
10 nap

Szovjetunió
Dubna

Alpár Róbert 
ESzR szeminárium, 
SZKI ktsg.

III. 1 7. 6 nap Csehszlovákia
Prága

Gábriel László 
Tárgyalás, 
AKADIMPORT dev.

III.18. 4 nap

KFKI fFt

Csehszlovákia
Bratislava

Berei Klára 
Mérések,
OAB egyezm., KFKI utiktsg.

III.20. 30 nap Szovjetunió
Dubna

Németh József III.20. 8 nap Szovjetunió
üzembehelyezés, Dubna
METR.dev., KFKI fFt

Lovas István III.20. 27 nap Hollandia ~ Hága,
Konferencia, NSZK - Jülich
konzultációk, 
saját ktsg.
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Külföldi vendégek

Uchida Masamitsu mérnök III.17-én fogadta: SZTKI
Japán

K .Beckert fizikus III.18-tól fogadta: RMKI
NDK 4 napra

Haböck Helfried mérnök 
NSZK

Galewicz Cezary
S.Choinski mérnökök
Lengyelország

Ranogajec Franjo kutató 
Jugoszlávia

I .Dvornik
Miscevic Saveta mérnökök 
Jugoszlávia

Szevolod Sakin mérnök 
Szovjetunió

P .Dlass mérnök 
Ausztria

E .M.Szkok tud.főmunkatárs 
Szovjetunió

111.19-től 
3 napra

111.20-án

III.20-tól 
2 napra

III.20-tól 
2 napra

III.20-án

III.20-án

III.21-én

fogadta: SZTKI 

fogadta: MSZKI

fogadta: AEKI 

fogadta: AEKI

fogadta: Műszaki Szakig. 

fogadta: MSZKI 

fogadta: SZTKI

Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Doleschall Sándor
Szerkeszti az Igazgatási és üzembiztonsági Főosztály 
Felelős szerkesztő: Goda Gyula 
Példányszám: 420 Törzsszám: 75-285
Készült a KFKI sokszorosító üzemében
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ESEMÉNYNAPTÁR

A Szilárdtest Kutató Intézetben a Villamosenergia Kutató Intézet számára el
készült egy nagyfeszültségü kriosztát, amely magasfeszültségü nagyáramú elektro
mos átvezetések optimális hűtésének, továbbá a folyékony nitrogén, hélium és 
kriovákuum dielektromos tulajdonságainak vizsgálatára alkalmas. Működési tar
tománya 4.2-300 K. Geometriai méretei megfelelnek a fejlesztés alatt álló ká
beltípusoknak. A berendezést a BNV-n kiállítják.

V.L.Broude professzor, a csernogalovkai /Szovjetunió/ Szilárdtestfizikai Inté
zet Spektroszkópiai Osztályának vezetője 1975. február 13-án előadást tartott 
a KFKI-ban, "Molekulakristályok exciton spektruma" cimmel.

A Finn Tudományos Akadémia küldöttsége 1975. február 18-án meglátogatta a 
Szilárdtest Kutató Intézetet. A küldöttség hazánkban a finn-magyar tudományos 
együttmüködés további kiszélesitésének lehetőségeit vizsgálta. A vendégek 
kötetlen megbeszéléseket folytattak a hazai szilárdtestkutatások reprezen
tánsaival .

S.Smith, az USA bukaresti nagykövetségének tudományos és kulturális attaséja, 
a National Science Foundation kelet-európai referense, valamint D.Kursch, az 
USA budapesti nagykövetségének tudományos és kulturális attaséja 19 75. feb
ruár 19-én meglátogatták a Szilárdtest Kutató Intézetet. A vendégeket Vasvári 
Béla igazgatóhelyettes tájékoztatta azokról a kutatásokról, amelyek a National 
Science Foundation és a Kulturális Kapcsolatok Intézete közötti együttmükö
dés részeként a Szilárdtest Kutató Intézetben folynak, továbbá megvitatták az 
együttműködés perspektivikus lehetőségeit.
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SZEMÉLYI HÍREK

A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa felszabadulásunk 30. évfordulója 
alkalmából az

Állami Dij II. fokozatával

tüntette ki
« » * yis.- í. snjssc

K U T I Gyulát

a proton szerkezetére vonatkozó kvark-modell kidolgozásáért.

x

A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a

Munka Érdemr en d ezüst fokozata 

kitüntetést adományozta

K 0 N C Z 0 S Gézának

a szilárdtest kutatásokhoz kapcsolódó korszerű technológiák kidolgozásában 
és fejlesztésében kifejtett munkásságáért, lelkiismeretes, aktiv társadalmi 
tevékenységéért;

V Á R K O N Y I  Lajosnak

évek hosszú során át bizonyított, magasszinvonalu odaadó szakmai munkájáért, 
folyamatos társadalmi politikai tevékenységéért, a vezetése alatt müködö 
kollektíva eredményeiért;
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Munka Érdemrend bronz fokozata 

kitüntetést adományozta

N A G Y  Károlynak

kiemelkedő szakmai munkájáért, a brigádmozgalom szervezésében elért kiváló 
teljesítményéért, 3 évtizedes kommunista helytállásáért.

Czinege Lajos honvédelmi miniszter

Honvédelmi Érdemérem

kitüntetésben részesítette

E R D É L Y V Á R I  Ietvdnt 

P E L Y H E  Jánost és 

T Ö L G Y E S I  Lászlót

a polgári védelem szervezése, fejlesztése és a feladatok végrehajtása terén 
több év óta végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként.

Benkei András belügyminiszter a

Haza Szolgálatáért Érdemé re m ezüst fokozata 

kitüntetésben részesítette

S Z A R K A  Imre pfő. s z á z a d o s t ;

a
Közbiztonsági Érem arany fokozatával

tüntette ki

M A K A I János pfő. Ő r m e s t e r t ;
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Közbiztonsági Érem ezüst fokozata 

kitüntetésben részesítette

N A  G Y Sándor pfő. törzsőrmestért és 

H 0 R 0 S Z István pfő. z á s z l ó s t ;

a

Közbiztonsági Érem bronz fokozata

kitüntetést adományozta

J U H Á S Z  J ó z s e f  pfő. őrmesternek

a KFKI Polgári Fegyveres őrségénél végzett kiemelkedő tevékenységéért.
Jt83X8^tí M

X

ss fe 1 1 1 *£
Az Igazgató Tanács határozata alapján a kutatóközpont főigazgatója az

Intézeti Dij I. fokozatával

tüntette ki

R É V A I  Jánost

a háromtest módszer fejlesztése és alkalmazása terén elért eredményeiért;

J A N C S 6 Gábort 

a gőznyomás-izotópeffektusok terén végzett munkásságáért;
. v ü v,.- >*.'■ • • •• • '* , '

S Z A B A D O S  Láezlót .

B E S Z E D A Tamást 

C S Ő M  Vérbulo8ut 

M A R Ó T I Lászlót 

T ö R ö K Antalt és 

W I N D R E R G  Pétert

az NVH termohidraulikai berendezés tervezéséért és létrehozásáért;
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L Á N G  Istvánt

a TPA-val on-líne mérőrendszerek kidolgozásában nyújtott teljesítményéért.

Az Igazgató Tanács határozata alapján a kutatóközpont főigazgatója az

Intézeti Díj II. fokozatával

tüntette ki

A N D R Á S  Lászlót 

C S 0 K E Antalt és 

G O M B A I  Kálmánt oeéJsaoöbl  sjb

a tápanyagok fehérjetartalmának meghatározására szolgáló uj módszer kidol
gozásáért;

P A L L A G I Dezsőt és

H 0 R A N Y I Sándort

a korrelációs módszerekkel való sebességmérés terén elért eredményeikért;

S O L T  Györgyöt 9 . J '•*? i-3
a fémek kohéziós energiájára vonatkozó elméleti vizsgálataiért;

N A G Y  Rudolfot

S Z L A D E K Györgyöt

Z E L E N A Lászlót

K Ő V Á R I  Istvánt 

B Í R Ó  Bélát és 

P A T 6 H Pétert

a mágneses adatrögzítő készülékek fejlesztésében és felhasználásában elért 
eredményeikért;

K R A S Z N O V S Z K Y  Sándort .

J E N I K Liv'dt

rí A N C 5 ó Gábort és
P I N T É R  Györgyöt

a sokszoros része^skykeltós vizsgálata terén elért eredményeikért;
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C S A J K A  Má riá t  

a gyors radiokémlai elválasztások terén elért eredményeiért;

R I T V A Y - E M A N D I T Y  K a t a l i n t  é s  

P I N T É R  K a t a l i n t

a szerves szilárdtestek előállításában elért eredményeikért;

S A R K A D I  N A G Y  I s t v á n t  é s  

S Z L A N K 6 J á n o s t

az időosztásos Basic-70 létrehozásáért.

Köpeczi Béla, az MTA főtitkára

Akadémiai  I f j ú s á g i  D í jb an

részesítette

F A Z E K A S  P a t r i k o t  

kiemelkedő tudományos tevékenységéért;

az "Alkotó Ifjúság" pályázatra benyújtott munkájáért

O k l e v e l e t

adott át

B R U Z A K Z o lt á nn a k.
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A KISZ Bizottság a kutatóközpont főigazgatójának jóváhagyásával az

Intézeti Ifjúsági Dij I. fokozatát

adományozta

G Á L _Ldazlónak 

az ortoferrit egykristályokon végzett kísérleti munkájáért; az

• Intézeti Ifjúsági Dij II. fokozatát

adományozta

P Á Z S I T  Imrének 

reaktorokban indukált neutronzaj elméleti vizsgálatáért;

M A R O S Á N  Györgynek 

tudományszervezői tevékenységéért.

x

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára a

Kiváló Dolgozó

kitüntető jelvényt adományozta

C Z I K Ó Róbertnek

C S E K E Lászlónak

P 0 C Z I K Bélának és

R E J T Ő  Istvánnak.

X X X
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SZEMINÁRIUMI HÍREK

A SZUTA és MTA Szilárdtestfizikai Bizottsága III. ülésszakának programja 
1975. április 14-én:

15 órakor a IV. épület tanácstermében tudományos ülés:
"Fémek belső oxidációja"

A.Lovas, G.Serfőző, K .Tompa, J.Tóth: "Internal oxidation in diluted
copper based alloys"

G.Konczos: "Investigation of the decarbonization velocity of some soft 
magnetic alloys".

x

A Fizikai Főosztály I. és az Ion-implantációs Célprogram 1975. április 
18-án 9 órakor az I. épület tanácstermében szemináriumot tart.

Előadó: Gyulai József
Az előadás cime: "a-visszaszórásos kísérletek a KFKI-ban".

A TALÁLMÁNYI BIZOTTSÁG HÍREI

A Találmányi Bizottság 1975. március 18-i ülésén megtárgyalta

- a "Digitális kisszámitógép" c. találmányt, melynek
feltalálói: Bánki Ferenc Lukács József

Bogdány János Reé Eörs
Bozsó Tibor Szalay Miklós
Kővári István

valamint

- a "Hordozható automatikus mérőberendezés tápanyagok fehérje
tartalmának meghatározására" c. találmány külföldi bejelentését.
melynek feltalálóit András László

Bakos László 
C3Őke Antal.
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A bizottság az alábbi határozatot hozta:

- a "Digitális kisszámitógép" c. találmányt elfogadja szabadalmi 
bejelentésre,

. t- a "Hordozható automatikus mérőberendezés tápanyagok fehérje
tartalmának meghatározására" c. találmányt Hollandiában és 
Franciaországban kell bejelenteni. -

x síBH&ava ttebaZfa stvidl83N3ÍHF-wi rt̂ tqaí« AeiinaT.
«ci e9^s>,.,90f)9: s, /\>ori JÍ®nloBSYPf)Ii)j{ Msjeséíni

K Ö Z L E M É N Y E K

AZ ILLETMENYSZÁMFEJTÉSI ÉS SZTK CSOPORT FÉLFOGADÁSI IDEJÉRŐL

A megnövekedett feladatok miatt az Illetményszámfejtési és SzTK Csoportnál 
félfogadási időt vezetnek be.

Minden nap 8 órától 10 óráig és
14 órától 15 óráig /pénteken 14.30h-ig/

lehet a Csoportot telefonon vagy személyesen megkeresni felvilágositás és 
az intézendő ügyek miatt.
A pénztár félfogadási ideje változatlan.

x

ÚJ NYOMTATVÁNY-MEGRENDELŐ LAPOK BEVEZETÉSÉRŐL
Cî iSk.w.lot'Vtíífe rj*n «1 . .

A Könyvtár és Kiadói Osztály értesíti a kutatóközpont dolgozóit, hogy 1975. 
május 1-től uj nyomtatvány-megrendelő űrlapot /"kis" megrendelőt/ vezet be.

Az uj űrlapokból megfelelő mennyiséget juttat el a tudományos igazgatók és 
igazgatóhelyettesek titkárságára, ahonnan valamennyi szervezeti egység be
szerezheti a számára szükséges mennyiséget.

Az uj űrlapot az eddigi két példány helyett csak egy példányban kell kitöl
teni. A régi űrlap május 1. után nem érvényes. Az uj űrlapon rendelhetők meg 
könyvkötészeti, nyomdai sokszorosítási, valamint a fordítási és leírási mun
kák. Egy nyomtatványon csak 1 megrendelés szerepelhet.
A kiadványok megrendelésére szolgáló űrlap /"nagy" megrendelő/ nem változik.

x
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A COUCHETTE ÉS HÁLÓKOCSI HELYFOGLALÁSRÓL

Az IBUSZ és a MÁV között fennálló megállapodás szerint a couchette és háló
kocsi helyfoglalást bekapcsolják a nemzetközi automata rendszerbe. Ennek 
következtében a helyfoglalások módosítására a külföldről induló vonatok ese
tében 1975. április 1-től, a Magyarországról induló vonatoknál 1975. junius 
1-től nem lesz lehetőség. A helyfoglalások lemondása esetén térítést kell 
fizetni.

Fentiek alapján az NKO felhívja minden érdekelt kiutazó, és különösen az 
intézetek külügyeseinek figyelmét, hogy a rendelkezés betartása igen pontos 
és átgondolt kiutazási tervek készítését igényli.

HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZÓK

Sándor László Tamás 
Konferencia,
KFKI és saját ktsg.

III.23, 5 nap Anglia
Oxford

Endrődi Pál 
Fekete Gábor 
üzembehelyezés, 
METR.dev., KFKI fFt

III.23. 14 nap Lengyelország
Swierk

Vincze Imre
OAB egyezm.együttmüködés

III.24. 5 nap Szovjetunió
Moszkva

Nap. Istvánné
Kiállitás, 
HUNGEXPO ktsg.

III.24, 19 nap Szovjetunió
Moszkva

Jerzsabek Lajos 
Kiállitás, 
HUNGEXPO ktsg.

III.24, 20 nap Szovjetunió
Moszkva

Bernáth László III.25. 5 nap NDK
Limperger László Berlin
Szállitás,
METR.dev., KFKI fFt
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KÜLFÖLDI VENDEGEK

M.Langevin fizikus III.24-től
Franciaország 2 napra

Tomlszlav Ivezlc fizikus III.26-tól
Jugoszlávia 3 napra

H .Korn mérnök 
0.Hacker fizikus 
NDK

III.25-én

Swapna Mukherjee fizikus 
India

III.25-én

D.H.Lord igazgató 
Angila

III.26-án

D .Gulisek mérnök 
Csehszlovákia

III.26-tól 
2 napra

V .A .Mosztovnylkov fizikus 
Szovjetunió

III.27-én

Natel Berakat dékán 
EAK

III.28-án

E.V.Marcsenko fizikus 
Szovjetunió

IV.1-tSl 
2 napra

L .Franz fizikus 
Csehszlovákia

IV.1-től 
1 hónapra

Carleton De Tar fizikus 
USA

IV.1-től 
2 napra

J .Hertoqen
M.Janssens tud.m.társak 
Belgium

IV.2-án

Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadós Doleschall Sándor 
Szerkeszti az Igazgatási és üzembiztonsági 
Felelős szerkesztői Goda Gyula 
Példányszám: 420 Törzsszám: 75-464
Készült a KFKI sokszorosító üzemében

fogadta: RMKI

fogadta: SZTKI

fogadta: AEKI

fogadta: RMKI

fogadta: MSZKI

fogadta: MSZKI

fogadta: SZTKI

fogadta: SZTKI

fogadta: AEKI

fogadta: AEKI

fogadta: SZTKI

fogadta: SZTKI

Főosztály
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Melléklet: 1974. második felében megjelent, intézeti 
szerzők által irott, illetve a KFKI-ról 
szóló ismeretterjesztő cikkek és hirek, 
valamint a Rádióban és a Televízióban el
hangzott nyilatkozatok listája.
7/1975.sz. igazgatói utasitás 
az IMSz kiegészítéséről



- 180 -

A TUDOMÁNYOS TANACSOK HÍREI

A Szilárdtest Kutató Intézet Tudományos Tanácsa 1975. március 20-i ülésén 
megvitatta

- Szőke József beszámolóját az Optikai Spektroszkópiai kutatások 
témacsoport helyzetéről és perspektívájáról, valamint

- a gazdasági vezetők beszámolóját az SZTKI 1974-es gazdasági 
évéről.

A Műszaki Tudományos Tanács 1975. április 11-i ülésén meghallgatta

- Gizella Antal és Próbáld Vilmos előadását a kisérleti atomre
aktorokkal kapcsolatos speciális gépészeti problémákról, valamint

- Pakucs János előadását az MSZI gazdasági tevékenységének opera
tív kérdéseiről.

A KÜLÜGYI BIZOTTSÁG HÍREI

A Külügyi Bizottság 1975. április 10-i ülésén megtárgyalta és elfogadta 
az alábbi hosszú idejű kiküldetéseket:

H a s e n f r a t z  Péter 1 éves hollandiai munkavállalása,
V a s s Szabolcs 1 éves NSZK-beli munkavállalása,
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V 1 n c z e Imre 1 éves NSZK-beli munkavállalása,

S z é p f a l u s s y  Péterné 1 éves NSZK-beli félállású munkavállalása, 

M o n t v a y István 6 hónapos NSZK-beli munkavállalása,

D o l e s c h a l l  Pál 1 éves svédországi munkavállalása,

M i h á l y  László 2 hónapos franciaországi munkavállalása.

A 7/1975. SZ, IGAZGATÓI UTASÍTÁSRÓL

E Tájékoztató mellékleteként tesszük közzé a 7/1975. sz. igazgatói uta
sítást, a Működési Szabályzat 6.sz. függelékeként kiadott Intézeti Munka
védelmi Szabályzat kiegészítéséről.

A PUBLIKÁCIÓS LISTÁRÓL

E Tájékoztató mellékleteként tesszük közzé az 1974. második felében meg
jelent, intézeti szerzők által irott, illetve intézetről szóló ismeretter
jesztő cikkek és hirek, valamint a Rádióban és a Televízióban elhangzott 
nyilatkozatok, riportok listáját.

A Sajtótitkárság /tel.: 18-48/ kéri mindazokat, akik nem a Sajtótitkárságon 
keresztül publikálnak, hogy a lista teljessége érdekében a jövőben jelezzék, 
ha cikkük jelenik meg, vagy nyilatkozatuk hangzik el.



Eervéb megbízásos tevékenység szerződésállománya és teljesítése, 1975. III. 31-én.

s
0rsz
áZü

Szervezeti egység
1975.évre 
tervezett 
árbevétel

eFt

1975.évre ¿zerzodese s kötelezett-y 
jesitése

Viszonyszámok
megkötött ségek tel Szerződések értéke a terv- yezett aroeve— telhez 

/4xloo/

Számlá
zás értéke a szerződé se k- hez
/5xloo/

Befolyt árbeve- telek a 
számlá
záshoz 
/6xloo/

szerződé- ; 
sek értéke

eFt

Számlázás

eFt

Befolyt
árbevétel

eFt
____ J .... 4 . ._.5 _____

1. ........  " ... T T ... '..... ....t :.... 4. 5. fa. 7., ö. . _________
1. RKKI Technikai Főosztály 7 ,740,5 10,?24,4X 2,202,4 - 130,4 —
2. SzTKI Optikai Főosztály 3 ,668,5 7,328,5XX 60,0 60,0 199,8 0,8 100,0

Belső kooperáció - 68,5 -1,677,6 — - - —
100,0

3. Fizikai Főosztály 12,100,0 11,100,0 — *— 91,7 - —
Selső kooperácio - 100,0 - 101,1 — — - -- —

4. Fizika II. Főosztály 3,000,0 2,615,0 — — 87,2 -- —
5. Technikai Főosztály 300,0 180,0 — — 60,0 - —
6. Kémiai Főosztály 4,628,2 1,356,0 - 23,9 - 23,9 29,3 - —

Belső kooperáció - 28,2 - 28,2 — - — — ——
7. AKI 14,893,0 12,786,0 2,158,0 1,658,0 85,9 16,9 76,8
8. MSzKI Számítástechnikai Főosztály 7,825,0 5,933,5 1,215,5 898,9 75,8 20,5 74,0
9. Szám.techn.berend.Kút.-fej 1. 214,622,4 141,448,1 17,318,1 5,854,0 65,9 12,2 34,0

Exp.többletbev.biz.és fuv.-
dij egyenleg — 2,910,4 2,910,4 2,910,4 — 100,0 100,0

Belső Iiooperáció -3,985,4 -1,020,0 — — — — —
700,0

10. MSzI Műszaki Főosztály 6,037,8 4,157,7 20,8 20,8 68,9 0,5 100,0
Belső kooperáció 2,392,3 - 337,2 — — — — —

3,918,5
11. Műszertechnikai Osztály 7,654,6 2,437,2 518,7 178,1 31,8 21,3 1 34,3Belső kooperáció 1,789,8 -1,791,6 — — — —— —

* 237,2
282,470,0 202,976,8 2é,300,0 11,595,1 71,9 13,0 44,0

Licenc /AKI-GAMMA/ . 2»7Előleg 9,602,8
1974.évi számlázásból be
folyt árbevétel _ 75,488,4
Árbevétel összesen: : 1

i

i

x = 3,098,6 eFt 1974. évi kötelezettség áthúzódása
xx = 2,600,0 eFt " - " - - " -

Tudományos Titkárság

182
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FEGYELMI HÍREK 

önu 9̂ 9*3, YsőuXelqésS
A Számítástechnikai Főosztály vezetője az 1975. március 11-én kelt fegyel
mi határozatával, az Mt. 55.§. /1/ bekezdés a/ pontja alapján

e esoa S  la

Kárpáti Gábor operátort 
m e g r o v á s  ;

az Mt. 55.§. /1 / bekezdés b/ pontja alapján

\
. Székely Zoltán operátort,

Tűzkő Éva operátort,
Varga Mária operátort és 
Voloncs- Pál operátort ♦ km

s z i g o r ú  m e g r o v á s  

fegyelmi büntetésben részesítette.

Nevezettek a munkahelyükre 1975. év folyamán több alkalommal késve érkeztek 
és a jelenléti ivre valótlan adatokat irtak be.

A fegyelmi határozatok jogerősek.

HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZÓK

Makra Zslgmond IV.6. 14 nap Anglia
Pálfalvl József Harwell
Értekezlet,
NAU ktsg.

Ppleschall Sándor 
kiállítás,
KFKI ktsg.

IV.6. 5 nap Szovjetunió
Moszkva



Dobovics Miklósné 
Szabó Kázmér 
Kiállítás, 
METR.dev., KFKI fFt

IV.6. 10 nap Lengyelország
Krakkó

Forgács Gábor 
Sólyom Jenő 
Szépfalussy Péterné 
Szeminárium,
Meghivó fél ktsg.

IV. 6. 13 nap NSZK
Regensburg, 
München, 
Heidelberg

Sörlei Zsuzsa 
Szigeti János 
Konferencia, 
OMFB ktsg.

IV. 6, 10 nap Anglia
Glasgow

Diósi Lajos
MTA egyezm.tanulmányút

IV. 7. 7 nap Csehszlovákia
Kassa

Erő János
Munkavállalás folytatása, 
OAB utiktsg.

IV. 7. Szovjetunió
Dubna

Sándor László Tamás 
Program bemutatás, 
METR.dev., KFKI fFt

IV. 7. 6 nap Szovjetunió
Dubna

Konczos Géza 
Konferencia,
KFKI és saját ktsg.

IV.7. 7 nap Anglia
Cardiff

Szentgáli Ádám 
Szeminárium, 
KFKI ktsg.

IV.7. 6 nap Csehszlovákia
Prága

Stancsich György 
Service,
METR.dev., KFKI fFt

IV. 7 , 7 nap NDK
Drezda

Erdélyvári István 
Műszerezés,
Erőmű Beruházó V. ktsg.

IV. 9. 7 nap NDK
Berlin

Fáber József 
Kiállitás, 
HUNGEXPO ktsg.

IV.10. 24 nap Szovjetunió
Moszkva

Erdős Géza 
Mérések, 
KFKI ktsg.

IV.10. 30 nap Szovjetunió
Tien-San
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KÜLFÖLDI VENDEGEK

B.Wolters
H.Weber mérnökök
NDK

IV.7-től 
2 hétre

fogadta: MSZKI

A.Sz.Borovik Romanov fizikus IV.7-től
Szovjetunió 10 napra

fogadta: SZMFO

P .Toula fizikus 
Csehszlovákia

IV.8-tól 
2 napra

fogadta: AEKI

U.Lenger fizikus 
Csehszlovákia

IV.8-tól 
2 napra

fogadta: AEKI

B.K.Vajnstein 
V.G.Veszelago 
L .J .Vinokurova fizikusok 
Szovjetunió

IV.7-től 
11 napra

fogadta: SZMFO

G.Theunert 
F.Kaiser
K.Wolke mérnökök 
NDK

IV.8-tól 
2 napra

fogadta: MSZI

P .Dyachenko IV.8-tól fogadta: RMKI
E .A.Gavrilova matematikusok 12 napra
N .Furszov
A.P.Remizov 
H.A.Eisment
B.C.Zavocsenko fizikusok 
Szovjetunió

I.Kanala IV.9-én fogadta: SZTKI
P .Molec mérnökök
Csehszlovákia

A.Pérsico üzletkötő 
Franciaország

IV.10-én fogadta: MSZKI

F.Calogero egy.tanár 
Olaszország

IV.10-től 
11 napra

fogadta: RMKI

S.Pintér 
V.Vesely 
E .Pisara 
R.N.Sicha
M«Hvozdara fizikusok 
Csehszlovakia

IV.10-én fogadta: RMKI



Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Doleschall Sándor
Szerkeszti az Igazgatási és üzembiztonsági Főosztály 
Felelős szerkesztő: Goda Gyula 
Példányszám: 420 Törzsszám: 75-465
Készült a KFKI sokszorosító üzemében
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PUBLIKÁCIÓS LISTA 1975, II, FÉLÉV

RÁDIÓ

Jéki László: A 25 éves szovjet-magyar tudományos kapcsolatok 
Van uj a nap alatt - Tudományos hiradó 
Kossuth rádió, 1974. julius 30.

Jéki László: Az Einstein levél és a tudósok felelőssége
Ha még nem tudná... Augusztusi tudományos mozaik 
Petőfi rádió, 1974. augusztus 11.

A KFKI fiatal kutatóival és a J.C. kör tagjaival beszélget Magyar Imre 
orvosprofesszor "Etika és orvostudomány" c. műsorban 
Kossuth rádió, 1974. augusztus 13.

Pál Lénárd: Együtt a tudományos-technikai forradalomban
Gerencsér Ferenc műsora 
Petőfi rádió, 1974. szeptember 8.

Jéki László: Urándusitás lézerrel 
Rádiólexikon
Kossuth rádió, 1974. szeptember 24.

Az együttműködés áramkörei /Az összehangolt híradástechnikai kutatásokról/ 
Gerencsér Ferenc műsora 
Petőfi rádió, 1974. szeptember 25.

Vasvári Béla közreműködésével: Kutatók, kohászok, ötvözetek 
Gerencsér Ferenc riportja 
Kossuth rádió, 1974. szeptember 30.

Perjés Zoltán: Fehér lyukak 
Rádiólexikon
Kossuth rádió, 1974. december?.

TELEVÍZIÓ

Szabó Ferenc, Fehér István és Jánossy János Sebestyén közreműködésével: 
"Visszaszámlálás" - Paks 1974-1980. I. rész
1974. julius 10.
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SAJTÓ

Pál Lénárd válaszol: Mit jelent Önnek a film? •
Filmkultúra, 1974. 5.sz.

KFKI műszerek a MÉT müszerkiállitásán 
MTI hir, 1974. julius 3.

Hajduska István újságíró: Mit közöl a zaj?
Beszélgetés Pál Lénárddal a végtelenül kicsiny titkokról 
Magyar Nemzet, 1974. julius 3.

Bata Lajos: Folyadékkristályok hasznositása
Műszaki Élet, 1974. julius 5.

Pető Gábor Pál újságíró: A KFKI tegnap, ma és holnap
Népszabadság, 1974. julius 6.

Kelen Tiborné: A műszeres elemzés korszerű eszköze /Gammavadászat
neutronokkal/
Magyar Hirlap /sorozat/, 1974. julius 13.

Jéki László: Kutatások californiummal
Magyar Nemzet, 1974. julius 17.

TPA 1001-I vagyok...
Keletmagyarország, 1974. julius 26.

Gyulay Zoltán ujságiró: A lézerek hazai kutatásáról és alkalmazásáról 
Magyar Nemzet, 1974..augusztus 7.

A magyar tudósok kutatási programja /Nemzetközi együttműködés a KGST 
tagállamok között/
Szolnok Megyei Néplap, 1974. augusztus 10.

P.Lebegyinszkaja,' a Szovjet-Magyar Baráti Társaság leningrádi szerve
zetének titkára látogatást tett a KFKI-ban 
Megyei lapok, 1974. augusztus 10.

Amit a magyar tudósokra biztak /A szocialista országok közötti 25 éves 
műszaki-tudományos együttműködés/
Megyei lapok, 1974. augusztus 9. és 23. között

Jéki László: Átvilágított piramisok
Magyar Ifjúság, 1974. augusztus 23.

Jéki László: A neutron felfedezőjének halálára
Magyar Ifjúság, 1974. augusztus 23.

Jéki László: A 106. elem
Magyar Hirlap, 1974. szeptember 7.

Jéki László: Szabályozott termonukleáris fúzió /szovjet-amerikai közös 
kutatások/
Magyar Hirlap, 1974. szeptember 7.

Tabák Anna és Tóth Jenő újságírók: riport Pál Lénárddal és Kroó Norberttel 
a 25 éves magyar-szovjet műszaki-tudományos együttműködésről 
Népszava, 1974. szeptember 8.

Solt György: Milyen fém a hidrogén
Természet Világa, 1974. szeptember
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Molnár Zsuzsa ujságiró: Akiknek személyes élmény a magyar-szovjet
tudományos együttműködés /Riport Jéki Lászlóval, Lohonyai 
Lászlóval és Németh Józseffel/
Ujitók Lapja, 1974. szeptember 18.

Magyar-szovjet jubileumi ülésszak az Akadémián
Napilapok, Megyei lapok, 1974. szeptember 18., 19.

Égen és földön /Látnivalók a magyar-szovjet tudományos-műszaki együttmű
ködés jubileumi kiállításán/
Megyei lapok, 1974. szeptember 19.

Jéki László: Táplálék az atomerőmüveknek /Az urándusitás távlatai/
Delta, 1974. szeptember

Kozmikus horizonton - Magyar műszerek a világűrben 
Borisz Petrov akadémikus nyilatkozata 
Magyar Hírlap, 1974. szeptember 20.

Pál Lénárd: A kutatóreaktortól a termonukleáris jövendő felé
Magyar Hirlap /sorozat/, 1974. szeptember 21.

Jéki László: Mit mutat a nukleáris óra- számlapja?
Magyar Ifjúság, 1974. szeptember 27.

Amikor még azt sem tudtam: mi a fizika,
Kiport Jánossy Lajossal 
Zalai Hirlap, 1974. október 30.

Pál Lénárd: Fő irányok és vizsgálati módszerek /Szilárdtestkutatás I./
Természet Világa, 1974. október

Jéki László: Lézersugaras atommagfúzió 
Delta, 1974. október

Jéki László: Mi a békés célú föld alatti atomrobbantás?
Magyar Hirlap, 1974. november 9.

Tóth Jenő ujságiró: Korlát és szüklátókörüség nélkül 
/Riport Pál Lénárddal/
Népszava, 1974. november 10.

Számadás a párttagságnak /Tudósitás a KFKI 3. számú alapszervezetének 
beszámoló taggyűléséről/
Népszabadság, 1974. november 20.

Pál Lénárd: Határterületek, az alkalmazott és az alapkutatás viszonya
/Szilárdtestkutatás II./
Természet Világa, 1974. november

Nyers Rezső látogatása a KFKI-ban
MTI hir, Napilapok, 1974. november 26.

Pakucs János: Kutatás, tervezés és irányítás a KB tudománypolitikai 
határozata után
Számvitel és Ugyviteltechnika, 1974. december

Pál Lénárd: Gyakorlati eredmények, a kutatás és fejlesztés ^ávlatai
/Szilárdtestkutatás III./
Természet Világa, 1974. december
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Pál Lénárd:

Kósa Somogyi 

Pál Lénárd: 

Jéki László:

A politika és a tudomány /Nyilatkozat a kongresszusi 
irányelvekről/
Népszabadság, 1974. december 13.
István: A számitógépek nemzedékváltása 
Magyar Hírlap /sorozat/, 1974. december 28.
Fizika és társadalom
Magyar Hirlap, 1974. december 28.
A kozmikus sugárzástól a termonukleáris fúzióig 
Magyar Hirlap, 1974. december 28.
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7/1975. sz. igazgatói utasítás 
az Intézeti Munkavédelmi Szabályzat kiegészítéséről

A Működési Szabályzat 6.sz. függelékeként kiadott Intézeti Munkavédelmi 
Szabályzatot - a Szakszervezeti Tanáccsal egyetértésben - a jelent uta
sítás melléklete szerint kiegészítem.

Az IMSz módosított rendelkezéseit 1975. március 1-től kezdődően kell al
kalmazni .

Budapest, 1975. április 8.

Szlávik Ferenc s.k.
Doleschall Sándor ügyvezető igazgató 

megbízásából

Melléklet
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7/1975. sz. Igazgatói utasítás melléklete

Az Intézeti Munkavédelmi Szabályzat kiegészítése

Az Intézeti Munkavédelmi Szabályzat l.sz. melléklete, a "Munkaköri jegyzék" 
az alábbi pontokkal egészül ki

Sor
szám Munkakör Ruhafajta

megnevezése
Mennyiség Jel- 
egys./db lege

Kihordási 
hó / db

6. pont után
6/a NYÁK fotolaborban

dolgozók
müszálas fehér 
nadrág
gumikötény he
lyett

EV

12/18 ponthoz
villanyszerelők a jelenleg biz

tosítottakon 
felül
gumicsizma
vászon-kesztyű

1 pár 
1 pár

IV
EV

uj pontként
16. Ion-implantációs

laboratóriumok
ban dolgozók

a/ tip. felsze
relés
köpeny 4 MV
nadrág 2 MV
garbó 2 MV
sapka 2 MV
fapapucs v.
szandál 1 pár MV

b I tip.felszere
lés
köpeny 4 MV
nadrág 2 MV
garbó 2 MV
sapka 2 MV
fapapucs v.
szandál 1 pár MV

c / tip.felszere
lés
köpeny 4 MV
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AZ IGAZGATÓ TANACS HÍREI

Az Igazgató Tanács április 16-án ülést tartott.

Napirend előtt Lőcs Gyula tartott tudományos előadást "Programrendsze
rek fejlesztésének korszerű módszerei" cimmel.

A Tanács napirendjén szerepelt az 1974. évi gazdálkodásról szóló beszá
moló, melyet élénk vita követett. Az Igazgató Tanács elnöke határozatá
ban a beszámolót elfogadta, és konkrét intézkedéseket hozott.

A második napirendi pont keretében a Számítástechnikai Bizottság munká
járól szóló beszámoló megvitatására került sor. A beszámolót az elnök 
elfogadta, és elismerését fejezte ki a Bizottság jó munkájáért.

Ezután az Igazgató Tanács egyéb ügyeket tárgyalt.

A részletes határozatokat az érdekeltek közvetlenül kapják meg.

SZEMÉLYI HÍREK

Pál Lénárd főigazgató 1975. április 1-i hatállyal

G E R G E L Y  Tamást

a Mérés- és Számítástechnikai Kutató Intézet tudományos főmunkatársává 
nevezte ki.
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A 8/1975. SZ. IGAZGATÓI UTASÍTÁSRÓL

E Tájékoztató mellékleteként tesszük közzé a 8/1975'. sz. igazgatói utasí
tást a 12/1973. sz. igazgatói utasítás módosításának és hatályának fenntar
tásáról.

A 12/1973. sz. igazgatói utasítás 6.§. /4/ bekezdése nem engedte meg má
sodállás, mellékfoglalkozás létesítését a KFKI-val szerződéses viszonyban 
álló szerveknél, 111. tiltotta az ilyen szerv dolgozójának munkavállalá
sát az intézetnél.

. a ib n p o ) ö.tsps/sjjiöi h ib i t h j .  Iü ?  •. a I I  í r  > .V I  ísAo&utf  
A 8/1975. sz. igazgatói utasításban foglaltak alapján minden ilyen irányú 
kezdeményezés esetén azt kell vizsgálni, hogy a másodállás, mellékfoglal
kozás létesítése összeférhetetlen-e az illető dolgozó munkájával. Ennek el
bírálásáért az alkalmazó, ill. az alkalmazást engedélyező vezető a felelős.

Jelen utasítás a 12/1973. sz. igazgatói utasítással módosított 13/1972. 
sz. igazgatói utasitás hatályát 1975. december 31-ig meghosszabbítja, 
valamint módosítja a Működési Szabályzat IV. fejezetének 2.4, 2.41 és
2.41.1 pontjait és a IV. fejezet 3., 5. sz. mellékletét.

A 9/1975. SZ. IGAZGATÓI UTASÍTÁSRÓL

Jelen számunk mellékleteként jelenik meg a raktári foglalt készletekkel 
való gazdálkodás tárgyában kiadott 6/1974. sz. igazgatói utasitás I. 
fejezetének 4. pontját hatályon kivül helyező 9/1975. sz. igazgatói uta
sitás .

Fenti utasitás szerint a költségvetési raktári foglalt készletek értéke az 
éves anyagkeret 30%-a lehet, s ennek a szintre való beállítását 1975. de
cember 31-ig kell végrehajtani. A költségvetési munkahelyi és raktári fog
lalt készletek együttes értékét 1976. január 1-től évente 10%-kal csök
kenteni kell. Az éves anyagkeretek értékének 70%-ára történő mérséklést
1978. december 31-ig kell megvalósítani.

A MÁJUS 1 i“ VÉL KAPCSOLATOS MUNKAREND

A Magyar Tudományos Akadémiától kapott tájékoztatás szerint a május 1-1 
ünneppel kapcsolatban hivatalos munkanap áthelyezés nem lesz, Így a munka
időbeosztás változatlan.
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HELYREIGAZITAS

A Tájékoztató 14. számának mellékleteként megjelent Publikációs lista 
elmében elírás történt, a helyes cim: Publikációs lista, 1974. II. félév.

Ugyancsak az előző számban, téves adatközlés miatt, helytelenül jelent meg 
néhány szovjet vendégünk látogatásáról szóló tájékoztatás.
A .Sz.Borovik-Romanov, B.K.Vajnstein, V.G.Veszelago és L.J.Vinokurova fizi
kusokat IV. 7-től 11 napra Pál Lénárd főigazgató fogadta.

HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZOK

Jánossy Lajos 
Vendegprofesszor, 
Meghivó fél ktsg.

IV.11. 3 hónap NSZK
Kiel

Baranyai Attila 
Deme Sándor 
Szimpózium,
KFKI és saját ktsg.

IV.13. 6 nap Ausztria
Innsbruck

Kroó Norbert 
Konferencia,
Meghivó fél és KFKI utiksg.

IV.13. 8 nap Franciaország
Seillac

Farkas Győző 
Konferencia, 
Meghivó fél ktsg.

IV.13. 8 nap Franciaország
Seillac

Briglevics Miklós 
Nyitrai Zoltán 
Konferencia,
OMFB deviza, KFKI fFt

IV.14. 5 nap Anglia
Brighton

Balla János IV.14. 6 nap Szovjetunió
Ribényl András 4 nap Moszkva
KGST targyalas,
OAB ktsg.

Bődi Ferenc 
Törő Ferenc 
Szállítás, tárgyalás, 
METR.dev., KFKI fFt

IV.14, 5 nap Szovjetunió 
Moszkva, Dubna



Kovács Istvánná 
Tárgyalás, kiállítás, 
METR.dev., KFKI fFt

IV.14. 6 nap Szovjetunió 
Dubna, Moszkva

Krasznovszky Sándor IV.15. 5 nap
Urbán László 
Bizottsági ülés,
OAB egyezm.

Rejtő István IV.14. 7 nap
Tárgyalás,
KFKI ktsg.

Hegedűs János IV.14. 7 nap
Szegő Karoly 4 nap
Tárgyalás,
KFKI ktsg.,OAB utiktsg.

Kondor András IV.14. 6 nap
Zobor Ervin 
KGST ülés,
OAB ktsg.

Csillag László IV.14. 6 nap
Előadás,
MTESZ ktsg.

Kostka Pál IV.14. 21 nap
Konzultáció 
Meghívó fél ktsg.

Krén Emil IV.14. 12 nap
Konferencia,
OMFB dev., KFKI fFt

Vanicsek László IV.15. 4 nap
Értekezlet,
Urkut.Kormánybiz. ktsg.

Benke József IV.15. 10 nap
Tuscher István 
Garanciális javítás,
METR.dev., KFKI fFt

Becz Sándorné IV.16. 5 nap
Raffai Mihályné
Sugar Lajos
Thelsz Károly
TPA javítás,
METR.dev., KFKI fFt

Szovjetunió
Dubna

Szovjetunió 
Dubna, Moszkva

Szovjetunió 
Dubna, Moszkva

NDK
Eisenach

Szovjetunió
Moszkva

NSZK
München

Anglia
London

Szovjetunió
Dubna

NDK
Freiberg

Szovjetunió
Dubna
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Szalay Miklós 
Vásár,
OMFB dev., KFKI fFt

IV.16. 5 nap NSZK
Hannover

Dani Csaba 
Marton Zoltán 
Vásár,
METR.dev., KFKI fFt

IV.16, 5 nap NSZK
Hannover

Kiss Elemér 
Kiállítás,
HUNGEXPO ktsg., KFKI utiktsg.

IV.16. 15 nap Szovjetunió
Moszkva

Zlgelmann Károly 
Kiállítás,
HUNGEXPO ktsg., KFKI utiktsg.

IV.16. 18 nap Szovjetunió
Moszkva

Windberg József 
Kiállítás,
KFKI ktsg.

IV.17. lOónap Szovjetunió
Moszkva

KÜLFÖLDI VENDEGEK

R. Becker
R.Kurka fizikusok 
NDK

IV.14-től 
5 napra

fogadta: AEKI

Tóth István fizikus 
Svájc

V.Szmek fizikus 
Lengyelország

E.T.Jozefowicz mérnök 
C .Dambrowski fizikus 
Lengyelország

R.Oswald 
M. Schulze 
N .König
W .Heimerdinger mérnökök 
NDK

IV.14-én

IV.15-től 
16 napra

IV.14-től 
5 napra

IV.14-től 
4 napra

fogadta: RMKI 

fogadta; AEKI 

fogadta: AEKI

fogadta: MS ZI

Reinhard Thyzel mérnök 
NSZK

IV.14-től 
6 nap

fogadta: SZTKI



V. I .Jepanyecsnyikov mérnök 
Ju.Ja.Kravcsenko fizikus 
Szovjetunió

IV.15-től 
2 hónapra

fogadta! AEKI

S .Kasznovszki IV.15-től
R.Pomerko 11 napra
A.Markinov kutatók 
Szovjetunió

fogadta: AEKI

S .Borman fizikus IV.15-től
NDK 14 napra

J .Karzsavin IV.15-től
I .Ragusin mérnökök 15 napra
Szovjetunió

A.I.Perjanski IV.15-től
A.G.Petrov fizikusok 8 napra
Bulgária

Nguyen Xuan Quyen főisk.halig. IV.15-én 
Vietnam

M.Popesku fizikus IV.15-től
Románia 4 napra

I .Stoll dékán IV.16-án
Csehszlovákia

J.Rúzsa IV.16-án
V.Dusek
J .Jakoubek mérnökök 
Csehszlovákia

fogadta: SZTKI 

fogadta: MSZKI

fogadta: SZTKI

fogadta: RMKI 

fogadta: SZTKI 

fogadta: AEKI 

fogadta: MSZKI

J .Hejzlar IV.16-án fogadta: SZTKI
J .Jakubovie 
J .Oravec
I .Sabo mérnökök 
Csehszlovákia

D.K.Dhutta mérnök IV.18-án fogadta: MSZKI
India

Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Doleschall Sándor
Szerkeszti az Igazgatási és üzembiztonsági Főosztály 
Felelős szerkesztő: Goda Gyula 
Példányszám: 420 Törzsszám: 75-466
Készült a KFKI sokszorosító üzemében
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ESEMÉNYNAPTÁR

A Szovjetunió Tudományos Akadémiája és a Magyar Tudományos Akadémia Szilárd
testfizikai Bizottsága A.Sz.Borovik-Romanov akadémikus, a szovjet tagozat 
elnökhelyettese és Pál Lénárd akadémikus, a magyar tagozat elnöke vezetésé
vel április 7-17. között a KFKI-ban tartotta III. ülésszakát.

A Bizottság meghallgatta a témavezetők beszámolóit, értékelte az előző ülés
szak célkitűzéseinek végrehajtását /teljesítését/, megtekintette a társin
tézetekben folyó szilárdtestkutatásokat és meghatározta azokat a felada
tokat, amelyek biztosítják az előirányzott komplex kutatási programok meg
valósítását.

A további együttmüködést meghatározó jegyzőkönyv ünnepélyes aláírására 
a Magyar Tudományos Akadémia Tudós Klubjában került sor.

Célratörő és szigorúan programozott, saját kezdeményezésű műszaki kutató
-fejlesztő munka eredményeképpen az MSZI Műszaki Főosztályán kifejlesz
tésre került a számítástechnika számára igen fontos, hajlékony forgó mág
neses lemezes információ tároló, az u.n. "floppy disc" hazai változata.
Az uj perifériás eszközt Szlávik Ferenc, a kutatóközpont műszaki igazga
tóhelyettese 1975. március 25-én sajtótájékoztató keretében mutatta be, 
a bevezetőt Doleschall Sándor ügyvezető igazgató tartotta.

A Részecske- és Magfizikai Kutató Intézetben 1975. február óta rendszere
sen folyik az a speciális előadássorozat, amely az intézetben dolgozó 
doktoranduszok továbbképzését kívánja elősegíteni.
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Carleton de Tarr professzor /USA/, aki jelenleg a CERN-ben dolgozik, 
április 1-tSl 2 napos látogatásra érkezett a Részecske- és Magfizikai 
Kutató Intézethez, ahol igen hasznos megbeszéléseket folytatott az in
tézet kutatóival, továbbá előadást tartott'"Reggeon Calculus" címmel.

F.Calogero, a Római Egyetem elméleti fizikus professzora 1975. április 
11-én meglátogatta a Részecske- és Magfizikai Kutató Intézetet. Az inté
zet kutatóival folytatott hasznos konzultációkon kivül "Exactly Solvable 
Many Body Probléma" cimmel a legfrisebb kutatási eredményeiről adott 
összefoglalót.

Dubnában megtörtént az 1974-ben, a Mongol Népköztársaság megrendelésére 
elkészült, 1 db Aktivációs Analitikai Laboratórium üzembehelyezése.
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ii/1975. sz. Igazgatói utasítás

a 12/1973. sz. igazgatói utasítás módosításáról és hatályának
fenntartásáról

A 12/19 73. sz. igazgatói utasítás 6.§. /4/ bekezdése nem engedte meg a má
sodállás, mellékfoglalkozás vagy munka végzésére irányuló egyéb jogviszony 
létesítését az intézettel szerződéses viszonyban álló szerv dolgozójával, 
illetve tiltotta az ilyen szerv dolgozójának munkavállalását az intézetnél. 
Ez a tilalom a KFKI számára szükséges s ugyanakkor nem törvénysértő alkal
mazásokat is megakadályozott, ezért az utasítást a következőképpen módosí
tom:

l.§.

A 12/1973. sz. igazgatói utasítással módosított 13/1972. sz. igazgatói 
utasítás 6.§. /3/ és /4/ bekezdése hatályát veszti és 6/A §-sal egészül ki.

6/A §. /1/ Tilos olyan második, illetve további munkaviszony, vagy munka
végzésére irányuló egyéb jogviszony létesítése, amely a dolgozó 
munkájával összeférhetetlen.

/2/ Az összeférhetetlenség esetét minden esetben vizsgálni kell.
Az összeférhetetlenség elbírálásáért az alkalmazó, illetve az 
alkalmazást engedélyező vezető felelős.

13/ Általában összeférhetetlen a másodállás, mellékfoglalkozás vagy 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, ha a munkavégzésre 
olyan szervnél kerülne sor, amellyel a kutatóközpont szerződéses . 
viszonyban áll, vagy ha a szerződéses viszonyban álló szerv 
dolgozója kerülne alkalmazásra a kutatóközpontnál, illetve a 
kutatóközponton belüli intézetnél.



- 202 -

Ezekben az esetekben is egyedi vizsgálat szükséges annak meg
állapítására, hogy fennáll-e az összeférhetetlenség. így pl. 
ha az intézet valamelyik egyetem egyik tanszékével szerződéses 
viszonyban áll és egy másik tanszék dolgozójának alkalmazására 
kerülne sor, vagy ha pl. valamelyik kutatóközponton belüli in
tézet dolgozója olyan szervnél kiván dolgozni, amelyik szerző
déses viszonyban áll egy másik, kutatóközponton belüli inté
zettel, a szerződéses viszony önmagában nem eredményez összefér
hetetlenséget, de ezekben az esetekben is vizsgálni kell, hogy 
más ok miatt nincs-e összeférhetetlenség.

/4/ A másodállás, mellékfoglalkozás vagy munka végzésére irányuló
egyéb jogviszony létesítése esetén be kell szerezni a Tudományos 
Titkárság igazolását arról, hogy a kutatóközpont vagy intézete 
szerződéses kapcsolatban áll-e az alkalmazni kivánt dolgozó 
munkáltatójával, illetve azzal a szervvel, amelynél intézeti 
dolgozó munkát kiván végezni, majd ezt követően végrehajtás 
céljából a Munkaügyi Osztályhoz kell továbbítania kérelmet az 
igazolással együtt.

Ennek hiányában másodállás, mellékfoglalkozás, vagy munka vég
zésére irányuló egyéb jogviszony létesítésére nem kerülhet sor.

/5/ Az alkalmazó, illetve az alkalmazást engedélyező vezető felelős 
azért, hogy összeférhetetlen másodállás, mellékfoglalkozás vagy 
egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony létesítésére ne kerül
jön sor.

2 • § •

Az 1972-74. évi bérgazdálkodásról és az anyagi ösztönzés rendszeréről szóló 
a 12/1973. igazgatói utasítással módosított 13/1972. sz. igazgatói utasí
tás hatályát 1975. december 31-ig meghosszabbitom.

3. §.

Ez az igazgatói utasitás 1975. január 1-i hatállyal lép életbe, egyben a 
Működési Szabályzat IV. fejezetének 2.4., 2.41 és 2.41.1 pontjai, valamint 
a IV. fejezet 3. és 5. sz. melléklete az utasításban foglaltak szerint 
módosul.

Budapest, 1975. április 11.
Doleschall Sándor s.k. 
ügyvezető igazga tó
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9/1975. sz. igazgatói utasítás 
a 6/1974. sz. igazgatói utasítás kiegészítéséről

A raktári foglalt készletekkel való gazdálkodás tárgyában a 6/1974. sz. 
igazgatói utasítás I. fejezet 4. pontját hatályon kivtil helyezem és a 4. 
pontban az alábbiakat rendelem el.

4. Raktári foglalt készletek csökkentése

4.1 A költségvetési raktári foglalt készletek értéke az éves anyagkeret 
30%-a lehet.

Az intézetek, illetve a Központi Szervezet munkahelyi és raktári fog
lalt készletének együttes értéke ennek alapján az éves anyagkerettel
azonos.

Azoknál a szervezeti egységeknél, ahol raktári foglalt készlet nincs, 
a munkahelyi anyagkészlet azonos lehet az éves engedélyezett anyag
kerettel. Amennyiben a raktári foglalt készlet a fent meghatározott 
%-nál magasabb vagy alacsonyabb, a munkahelyi készletet ennek arányá
ban kell csökkenteni, illetve lehet növelni.

A készletgazdálkodási tevékenység során a munkahelyi anyagkészletek 
és a raktári foglalt készletek értékének alakulását figyelemmel kell 
kísérni annak érdekében, hogy a feltárható inkurrens anyagok selejte
zésre, illetve értékesítésre kerüljenek.

Az évközben - a tervmódosítás folytán - engedélyezett pótkeretek az 
eredeti kereteket, ill. készletszintet növelik; az anyagkeretek el
vonása a készletszint csökkenését vonja maga után.
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4.2 A munkahelyi és a raktári foglalt készletek készletértékének a 4.1 
pontban meghatározott szintre való beállítását 1975. december hó 31-ig 
kell végrehajtani.

4.3 Ha egy téma igényét a Műszaki Ellátási Osztály "K" vagy más intézeten 
belül meglévő készletből kívánja kielégíteni, az anyagot a rendelés kéz
hezvételétől számított öt napon belül "P" készletként kell nyilvántar
tani, mely a megrendelő téma készlet értékét növeli.

4.4 A költségvetési munkahelyi és raktári foglalt készletek együttes érté
két 1976. január hó 1-től kezdődően évente 10%-kal csökkenteni kell.
Az éves anyagkeretek értékének 70%-ára történő mérséklést 1978. decem
ber 31-ig kell megvalósítani.

4.5 Az 1975. évi költségvetési anyagkeretek biztosítása érdekében - a 9.4 
ponttól eltérően - további intézkedésig a munkahelyi és raktári fog
lalt készletekből megvalósított árbevételt a kutatóközpont bevétele
ként kell jóváhagyni. A bevétel esetleges felosztásáról a későbbiek 
folyamán intézkedni fogok.

4.6 Az 1974. éves végrehajtás eredményeit 1975. április hó 15-ig a Műszaki 
Ellátási Osztálynak kell ellenőriznie.

4.7 A 4.1 és 4.2 pontban foglaltak végrehajtását az 19 75. évi leltárkiér
tékelésnél is ellenőrizni kell.

Ez az utasítás 1975. április 1 napjától lép hatályba azzal, hogy a 4.3 pont
jában foglaltakat 1975. szeptember 1-től kell végrehajtani és a 6/1974. sz.
igazgatói utasítás nem módosított pontjait a fenti utasítás végrehajtása
során pedig értelemszerűen alkalmazni kell.

Budapest, 1975. április 15.
\ .

Doleschall Sándor s.k. 
ügyvezető igazgató
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SZEMELYI HÍREK

Köpeczi Béla, az MTA főtitkára 1975. február 1-i hatállyal

S Z E G Ő  Károlyt

kinevezte a KFKI tudományos főmunkatársává, valamint 1975. február 1-től
1979. december 31-ig terjedő időszakra megbízta a KFKI Részecske- és Mag
fizikai Kutató Intézet tudományos igazgatói teendőinek ellátásával.

x

A kutatóközpont Szakszervezeti Tanácsa 1975. április 7-i ülésén titkári 
megbízatása alól felmentette

F U L ö P N É ÖRDÖG Verát, 

s az eddig végzett munkájáért jegyzőkönyvi dicséretben részesítette.

A Szakszervezeti Tanács a testületbe kooptálta

dr.T U R C S A N Józsefnét

és megválasztotta titkárává.
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A TUDOMÁNYOS TANACSOK HÍREI

A Szilárdtest Kutató Intézet Tudományos Tanácsa 1975. április 24-i Ülésén 
megvitatta

- az intézet publikációs tevékenységét, valamint
- nemzetközi kapcsolatait.

x

Az Atomenergia Kutató Intézet Tudományos Tanácsa 1975. április 25-én ülést 
tartott, melyen

- meghallgatta Túri László beszámolóját az 1975. április 15-18. 
között, a ZR-6 rendszeren folyó kísérleti munkák módszereiről 
tartott nemzetközi értekezletről, valamint

- megvitatta az Atomenergia Kutató Intézet Tudományos Tanácsának 
munkájáról az Igazgató Tanács számára készített beszámolót.

x

A Szilárdtest Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Kémiai Szekciója 1975. 
április 22-i ülésén

- megvitatta a "Nagyenergiájú kémiai folyamatok" c. témát,
- értékelte Vass Szabolcs és Zádor Erika szakmai munkáját, 

valamint
- megtárgyalta a Kémiai Főosztály publikációs helyzetét.
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SZEMINÁRIUMI HÍREK

A Kémiai Főosztály 1975. május 5-én 83o-kor az I. épület tanácstermében 
szemináriumot tart.

Előadó: Kiss István
Az előadás cime: "Az Sí mértékegység-rendszer".

HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZOK

Grüner György 
Konzultáció,
Meghivó fél ktsg., KFKI utiktsg.

IV.18. 18 nap Olaszország - Genova
Anglia - London

Haintz István 
Service,
METR.ktsg., KFKI utiktsg.

IV.19. 2 év NDK
Berlin

Ladányi Gyula 
Kiállítás, 
HUNGEXPO ktsg.

IV.19. 12 nap Szovjetunió
Moszkva

Becs Sándor IV.19. 14 nap NDK
Pékár József Berlin
Üzembehelyezés,
METR.dev., KFKI fFt

Péter József 
Végh Endre 
Konferencia,
KFKI és saját ktsg.

IV.19, 8 nap Anglia
Sheffield

Gál László 
Kádár György 
Konferencia,
KFKI és saját ktsg.

IV.19. 14 nap Lengyelország
Kocierz

Zimmer György 
Konferencia,
Meghivó fél ktsg., KFKI és 
saját utiktsg.

IV.19. 14 nap Lengyelország
Kocierz
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Vlgassy József 
Konferencia,
KFKI és saját ktsg.

IV.20. 7 nap Franciaorszag
Párizs

Kollár János 
Solt György 
Iskola,
KFKI ktsg.

IV.20. 7 nap NDK
Drezda

Péter Attila 
Kiállítás, 
METR.ktsg.

IV.20. 10 nap NDK
Berlin

Vizi Imre 
Bizottsági ülés, 
OAB egyezm.

IV.21. 7 nap Bulgária
Várna

OH

Szatmáry Zoltán 
ZR-6 találkozó, 
OAB ktsg.

IV.21. 6 nap NDK
Berlin

Bakos László 
Nagy Árpád 
Meresek,
OAB egyezm., KFKI utiktsg.

IV.21. 8 nap Szovjetunió
14 nap Dubna

Siklós Tivadar 
Együttmüködés, 
OAB egyezm.

IV.21. 5 nap Szovjetunió
Dubna

Sándor György
KGST munkacsoport ülés,
OAB ktsg.

IV.21. 7 nap Románia
Bukarest

Klopfer Ervin 
Együttmüködés, 
KFKI ktsg.

IV.21. 6 nap Csehszlovákia
Prága

Pazonyi János
MTA egyezm. tanulmányút

IV.21. 6 nap Csehszlovákia
Prága

Biri János 
Hrehuss Gyula 
Pocs Lajos 
Konzultáció r 
OAB egyezm.

IV.21. 6 nap Szovjetunió
Moszkva

r

Jéki László 
Vályi László 
Konzultáció, 
KFKI ktsg.

IV.21. 6 nap Szovjetunió
Moszkva
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Rónaky József 
Szabó Imre 
Konferencia,
KFKI és saját ktsg.

IV.21. 7 nap NSZK
Regensburg

Bak Miklós 
Konferencia,
KFKI és saját ktsg.

IV.21. 6 nap Anglia
Sheffield

Horváth Tibor 
Service,
METR.dev., KFKI fFt

IV.21. 14 nap Szovjetunió
Dubna

Rehó János 
Rusz Walter 
üzembehelyezés, 
METR.dev., KFKI fFt

IV.21. 14 nap Csehszlovákia
Bratislava

Szücs László 
Service,
METR.dev., KFKI fFt

IV.21. 14 nap Szovjetunió
Dubna

Briglevics Miklós 
Szoják Miklós 
Service,
METR.dev., KFKI fFt

IV.21. 14 nap Csehszlovákia
Prága

Szabó György 
Service,
METR.dev., KFKI fFt

IV.21. 14 nap Csehszlovákia
Prága
Lengyelország
Varsó

Konczos Géza
MTA egyezm. tanulmányút

IV.23. 14 nap NDK
Drezda

Doleschall Sándor 
Jerzsabek Lajos 
Kiallitas,
KFKI ktsg.

IV.23. 7 nap Szovjetunió
Moszkva

Szalay Miklós 
Service,
METR.dev., KFKI fFt

IV.23. 7 nap NDK
Berlin

Praveczki Endre 
Iskola,
KFKI és saját ktsg.

IV.23. 7 nap NDK
Berlin

Egri Béla 
Csőke Antal 
Kiállitás, 
KFKI ktsg.

IV.24, 6 nap Szovjetunió
Moszkva
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KÜLFÖLDI VENDEGEK

K.S.Dasgupta IV.21-től
J.Padmanabhan mérnökök 21 napra
India

Ju.Hodov
P .Szemenov mérnökök 
Szovjetunió

IV.22-től 
10 napra'

F .Momeo
D.Buznea mérnökök 
Románia

IV.22-én

V.A.Tretyakov mérnök 
Szovjetunió

IV.22-től 
4 hétre

A.V.Bouchouev fizikus 
Szovjetunió

IV.22-től 
1,5 hónapra

J.Akatov fizikus 
Szovjetunió

IV.22-től 
4 napra

J.P.Adloff vegyész 
Franciaország

IV.23-tól 
2 napra

J .V.Zaharov
M.M.Habajev matematikusok 
Szovjetunió

IV.24-én

J .Bialasievicz mérnök 
Lengyelország

IV.24-től 
2 napra

V.V.Pirogov mérnök 
Szovjetunió

IV.24-től 
2 napra

Maurer Iliv matematikus 
Románia

IV.24-én

Uchida Masamitsu mérnök 
Japán

IV.25-től 
37 napra

Futó Endre fizikus 
Csehszlovákia

IV.25-én

fogadta: MSZKI

fogadta: MSZKI

fogadta: Sándory Mihály

fogadta: RMKI

fogadta: AEKI

fogadta: AEKI

fogadta: SZTKI

fogadta: MSZKI

* • » • 
fogadta: MSZKI

fogadta: MSZKI

fogadta: SZTKI

fogadta: SZTKI 

fogadta: RMKI
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SZEMÉLYI HÍREK

A 150 éves jubileumát ünneplő Magyar Tudományos Akadémia 1975. május 5-én 
kezdődött jubileumi közgyűlésén Erdey-Gruz Tibor, az MTA elnöke átnyúj
totta

ml) JA i li AT
P A L Léndrdnak 

az MTA elnöksége által adományozott

1975. évi akadémiai aranyérmet

tudományos, tudománypolitikai és tudományszervezési munkásságának elisme
réséül.

A TALÁLMÁNYI BIZOTTSÁG HÍREI

A Találmányi Bizottság 1975. április 16-án ülést tartott, melyen

- jóváhagyta a "Szerkezet gömbbel irányított folyamatos
vezérlő mozgás megvalósítására" c. szabadalom feltalálóival
kötendő hasznosítási szerződést.
Feltalálók: Borbély István

Mikulajcsik János 
Zsemberi Jenő
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A HATÁSKÖRI TÁBLÁZATOKRÓL

Az MTA által jóváhagyott Szervezeti Szabályzat tartalmazza a munkáltatói 
jogkörök hatásköri táblázatát, amely azonban csupán igazgatói, illetve 
igazgatóhelyettesi szintig rendelkezik.

Szükséges volt a leadható jogköröket tovább bontani, ennek érdekében min
den intézet, továbbá a központi szervezet a helyi sajátosságoknak megfe
lelően alakította ki a jogkörök gyakorlásának módját, melyet a kutatóköz
pont főigazgatója kisebb módosításokkal jóváhagyott.

E tájékoztató mellékleteként közreadjuk a négy intézet, továbbá a köz
ponti szervezet hatásköri táblázatait.

A közreadott táblázatok egyébként az intézetek, illetve a központi szer
vezet május 31-ig elkészítendő helyi Szervezeti Szabályzatába beépítésre 
kerülnek.

A KÜLFÖLDI FELEK BELÉPÉSI ENGEDÉLYÉRŐL

Az üzembiztonsági Osztály kéri a külföldi állampolgárok belépésének en
gedélyezésére jogosult vezetőket, hogy a "Belépési engedély" c. nyom
tatványon minden esetben tüntessék fel a vendéget fogadó nevét is.
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A SZAKASZOS ETKEZESI RENDRŐL

1974. december 2-án lépett hatályba a 11/1975. sz. Igazgatói utasítás 
a szakaszos étkezési rend bevezetéséről, melynek az volt a célja, hogy 
az étkezők egyenletes elosztásával csökkentse a bosszantó sorbaállást, a 
hosszantartó étkezést.

Tájékoztatjuk a .kutatóközpont dolgozóit, hogy a változatlanul érvényben levő 
igazgatói utasítás betartásáért a munkahelyi vezető és a dolgozó egyetemle
gesen felelős.

Az eddigi kedvezőtlen tapasztalatok miatt május 12-től kezdődően a Gond
nokság ismét ellenőriztetni fogja az étkezési idő betartását.

Egyidejűleg felhívjuk a figyelmet, hogy azok ellen, akik az igazgatói 
utasítást nem tartják be, illetve szándékosan megszegik, az utasítás 5.§-a 
alapján, a Gondnokság fegyelmi eljárást kénytelen kezdeményezni.

FOGYÓESZKÖZÖK ÉS ANYAGOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRŐL

Értesítjük a kutatóközpont dolgozóit, hogy az alábbi fogyóeszközök és anya
gok kerülnek értékesítésre:

- 4 db 10.000 cal. olajkályha 
gyári uj állapotban 
leltári száma: 23/126/248/2 
irányár: 3.000,-Ft

- 1 db 6.000 cal olajkályha 
gyári uj állapotban 
leltári száma: 23/126/248/1 
irányár: 2.620,-Ft

- 1 db 70x45x27 cm uj állapotban lévő 
szétbontott láda
irányár: 40,-Ft.

Az Értékesítő Bizottság kéri azokat a dolgozókat, akik a fenti anyagra, 
illetve fogyóeszközökre igényt tartanak, Írásos igényüket 1975. április 
22-én 12 óráig a bizottság vezetőjéhez /Kristó László XXIII. épület 
I. emelet 109./ juttassák el.
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HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZOK

Gyimesl Zoltán IV.26. 5 nap Svájc
Értekezlet, Genf
MTA ktsg.

Jancsó Gábor 
Molnár Ferenc 
Konferencia,
KFKI és saját ktsg.

IV.27. 7 nap Csehszlovákia 
Marienské Lazne

Montvay István 
Eloadastartasr 
Meghivó fél ktsg.

IV.30. 8 nap Olaszország
Erice

Nagyné Tatár Anikó 
Kiállítás,
KGST, KFKI ktsg.

IV.25, 7 nap Szovjetunió
Moszkva

Zsoldos Lehelné IV.30-án, 3 hónapos drezdai egyezményes tanulmányútjárói 
hazaérkezett.

KÜLFÖLDI VENDEGEK

A .L .Roberts mérnök 
Anglia

H .Simang mechanikus 
P.Pokahr technikus 
NDK

IV.28-tól 
6 napra

IV.28-tól 
8 napra

fogadta: SZTKI 

fogadta: SZTKI

K.Rother
F .Hemmerling mérnökök 
NDK

IV.28-tól 
2 napra

fogadta: MSZKI
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I.F.Mlronov
A.A.Szajmikov mérnökök 
Szovjetunió

H.Neubert CAIS budapesti 
NDK képviselője

C .Svoboda mérnök-fizikus 
Csehszlovákia

J .Slonczewski
A.Malozemoff kutatók
USA

J.Korn fizikus 
NDK

F.B.Humphrey fizikus 
Kanada

IV.29-én fogadta:

IV.30-tól fogadta: 
2 hónapra

V.2-án fogadta:

V.2-án fogadta:

V.2-től fogadta:
1 hónapra

IV.29-én fogadta:

Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Doleschall Sándor
Szerkeszti az Igazgatási és üzembiztonsági Főosztály 
Felelős szerkesztő: Goda Gyula 
Példányszám: 420 Törzsszám: 75-468
Készült a KFKI sokszorosító üzemében

MSZKI

MSZKI
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SZTKI

Tud.Titkárság

SZTKI

tnot*
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főtitkárh.

Tudományos 
főouakatárs főigazgató

2/ ö,szerv, 
egys.vez.

2>Ö.szerv, 
egys.vez. igazgató ügyvezető

igazgató oszt. vez. ö.szerv, 
egys.vez.

ügyveze tő 
igazgató ügyv.Igazga t ó

Tudományos
munkatárs igazgató

2/ 
ö.szerv, 
egya.vez.

2/
ö.szerv, 
egys.vez.

1/ S/ 
oszt.vez. ügyvezető

igazgató oszt.vez. Ö.szerv, 
egys.vez.

ügyvezető
igazgató ügyv,igazgató

.14 Tudományos
segédmunka—
társ

igazgató 
a f5igazgató 
egyetértésévé.

2/ 
ö.szerv, 
ecys.vez.
.

2/
ö.szerv, 
egys.vez.

1/ s/
oszt.vez. ügyvezető

igazgató oszt.vez. ö.szerv, 
egys.vez. 3 —>•oH .

ügyveze tő 
igazgató ügyv.igazgató

;a
Gazdasági
vezető

ügyv.igazgató 
MTA TPFőo.v. 
és gazd.igh. 
egyetértéséi 
vei

igazgató 
ügyv. ig. 
egyetérté
sével

igazgató 
főigazgató 
egye tértó- 
sével

igazgató
gazd.igh.
vileiaénye-
z4súvel

■o
**

«
10
«
310
■H

igazgató igazgató

O
f
h
*5ó0n
es3N

-o

3
Ü>
tt
3tű■H

*o

®
N0
►

■o
*»
3«06»
3O•H

«5
®N0
>

>23/- Műszaki
vezető

ügyv.igazgató 
tud.igazgató 
Javasla tával

igazgató ugyv. ig. e*preterté- 
sevel

igazgató igazgató igazgató igazgató

Müsz3iki, gazda
sági vezető I. 
/főoszt.vezető, 
főoszt.vez.h. 
és ónálló oszt, 
vezető/

igazgató Igazgató igazgató Igazgató igazgató igazgató

?
fi
3

~lt /a.
Gazdasági ve
zető II. 
/beosztott o.v, 
OV.ll,/

igazgató igazgató igazgató igazgató
4»
•■
•>
K109

igazgató igazgató

1 2 Í/ B

Műszaki veze
tő II, /be
osztott ősz— 
tályvez. ov,ht/

igazgató igazgató igazgató igazgató igazgató igazgató

2/ 7/ 2/ 7/ 2/ 7/ 1/ 7/ 8/ 7/ 7/Többi dolgozó o.szerv. ö.szerv.
ij y . egys.vez. «gys.rez. egys.vez. oszt.vez. oszt.vez. egys*vez. igazgató

.v '«elnevezési, alkalmazási Jogkör gyakorlásával együttjár 
az .i '.helyezési f átsorolásif municavlszcny megszüntetési, 
c-asoük munkaviszony engedélyezési és a fegyelmi Jogkör
g y a k o r lá s a .

1/ Az ig. vagy igh. egyetértésével 
*•/ Az ig. vagy igh.# előzetes tájékoztatásával 
3. az alapszervezeti vezetőség egyetértésével 
*♦/ vz alapszervezeti vezetőség véleményezésével
5 / A taggyűlés egyetértésével
°/ * taggyűlés véleményezésével

iMtzüusági ügyintézők esetében a gazdasági vezető egyetértésévé!





Részecske- és Magfizikai Kutató Intézet

H A T Á S K Ö R I  T Á B L Á Z A T  IX*

Rendes és ta
nulmányi sza
badság.
Jogszab.alapu
ló fiz. nélk. 
szabadság

6 napig térj. 
rendk. és jut, 
szabadság 
3 hóig térj, 
fiz,nélk. 
szabadság

6 napot megh. 
rendk. és jut 
szabadság 
3 hót megh, 
fiz,nélk, 
szabadság

Munkavisz,— 
bán töltött 
idő beszá
mítása

Külf.ösztöndijak 
és tan.utak esetén

Megnevezés Megbízási
jogkör Minősítés Kártérítés Jutalmazás Rendkívüli szabad

ság
Fizetésnélküli sza
badság

Tud.igazga t ó
MTA főtitkára 
főigazgató ja
vaslatára

MTA
főtitkára.

MTA
főtitkárh.

MTA
főtitkárh. főigazgató főigazgató MTA

főtitkárh.
MTA

főtitkárh.

Tudományos
igazgató
helyettes

főigazgató 
MTA főtitkárh. 
véleményezésé—

igazgató •o
-p

főigazgató igazgató igazgató
<á■ "O
oH
U

ügyvezető
igazgató "O

-p
Tudományos 
főosztályve
zető és he
lyettes

igazgató 
főigazgató 
egyetértés ével

igazgató
cd
ísű
N
cí

igazgató 
főigazgató 
egyetérté
sével

igazgató igazgató u
&

-p
(Ö

cö
QO
N
aj

Önálló
tudományos
osztályve
zető

igazgató
főigazgató
egyetértésével

igazgató
to
•H

iO

igazgató 
főigazgató 
egyetértés é
vel

igazgató igazgató o•o
•H

<tí
ílO
•H

60
•H

50
Beosztott 
tudományos 
osztályveze
tő és helyet
tes

igazgató
- Vo,szerv. ' 
egys.vez.

©
s
©
>

.. 2/ o,szerv, '
egys.vez.

ö,szerv, 
egys.vez.

Ö,szerv, 
egys,vez.

N©
©fl•H£

50
-p
©
N
©

-P
©
s
©
>

Tudományos
csoportve
zető

igazgató
•• Vo,szerv, 
egys.vez. eto

••3

.. 2/ o.szerv,
egys.vez.

Ö,szerv, 
egys.vez.

ö,szerv, 
egys.vez. igazgató

>s
tú

{»0
3

**A megbízási jogkör gyakorlásával együttjár 
a felmentési, az áthelyezési, átsorolási, 
bérezési, második munkaviszony engedélyezési 
és a fegyelmi jogkör gyakorlása

KFKI-75-555

1/ Az igazgató vagy igazgatóh. egyetértésével
2/ Az igazgató vagy igazgatóh. előzetes tájékoztatásával
3/ Az alapszervezeti vezetőség egyetértésével
h/ Az alapszervezeti vezetőség véleményezésével
5/ A taggyűlés egyetértésével
6/ A taggyűlés véleményezésével
7/ Gazdasági ügyintézők esetében a gazdasági vezető 

egyetértés ével 
8/ Az önálló szervezeti egység vezetőjének 

egyetértésével





Szilárdtest Kutató Intézet
h a t á s k ö r i  t á b l á z a t  x*

Kulcssz. Megnevezés
/ uKinevezési 

alk. jogkör Bérezés Jutalom Minősítés Kártérítés
Rendes és tan, 
szab. jogsz. 
fiz. nélk..

6 napig rendk. 
és jutalomszab.
3 hóig fiz.nélk. 
szabadság

6 napot megh. 
-endk.és jut.sz. 
i hót megh. fiz. 
léik. szabadság

4unkavi sz.bán 
töltött idő 
beszájnitása .

íülf. Őszt. di
ák és tan. 
itak rendk. és 
'iz.nélk.

911
Tudományos
tanácsadó

MTA 
főti tkárh.

MTA
főtitkárh. főigazgató főigazgató főigazgató főigazgató főigazgató

űgyveze tő 
igazgató

MTA 
f őtitká.rh.

912
Tudományos
főmunkatárs főigazgutó igazgató ó.szerv, 

egys.vez. igazgató ügyvezető
igazgató osztályvezető ö.szerv* 

egys.vez.
------i

ügyvezető
igazgató

ügyvezető
igazgató

913
Tudományos
munkatárs igazgató ö.szerv, 

egys.vez.
ö. szerv, 
egys.vez.

ö.szerv. 
egys.vez.

Ügyvezető
igazgató

_osztályvezeto ö.szerv, 
egys.vez.

d

ügyvezető
igazgató

ügyvezető
igazgató

914
Tudományos
segédmunka
társ

igazgató 
a főigazgató 
egyetértésé— 
vei.

ö.szerv, 
egys.vez.

ö.szerv, 
egys.vez.

ö.szerv, 
egys.vez.

űgyveze tő 
igazgató osztályvezető Ö.szerv, 

egys.vez.

-0
H
U
O

ügyvezető
igazgató

űgyveze tő 
igazgató

923/a Gazdasági
vezető

ügyvezető ig. 
MTA TPFőo.v. 
ós gazd.igh. 
egyetértésé—

igazgató 
ügyv. ig. 
egye térté- 
sével

igazgató 
főigazgató 
egye tértésé- 
vel

igazgató a 
gazd.igh. 
véleménye
zés ével

*o

igazgató igazgató

X
d

te

>4

923/B Műszaki
vezető

ügyvezető ig. 
tud.ig. jav.- 
val

igazgató

sevel
igazgató igazgató

V
a
te igazgató igazgató M

te

•o
■p
d

'O
+»
d
te

924/3

: .üszaki,gazda
sági vezető I. 
/főoszt. veze te 
f5oszt,vez.ii. 
ós önálló osz
tályvezető/

igazgató igazgató igazgató igazgató
4
te
■H

igazgató igazgató
n

•H
e

'O

d
60
•rt

el
d
te
*rt

925/A
Gazdasági ve* 
zeto IX. 
/beosztott ov. 
ov.h./

igazgató ö.szerv, 
egys.vez.

ö.szerv. 
egys.vez.

Ö.szerv, 
egys.vez.

}

»O

©
H

ö.szerv, 
egys.vez.

ö.szerv, 
egys.vez.

«
>

C

«3
■P
0

50
■P
©

925/B

Műszaki veze
tő IX./beosz
tott ov. 
ov.h./

igazgató ö. szerv, 
egys.vez.

ö.szerv, 
egys.vez. ö.szerv. 

egys.vez.

«
>

O

Ö. szerv, 
egys.vez.

ö.szerv. 
egys.vez.

■H
M

©
►
S

©
>

te
392o-

957
Többi dolgozó ö.szerv, 

egys.vez*
ö.szerv, 
egys.vez.

ö.szerv, 
egys.vez.

ö.szerv, 
egya. vez.

rS osztályvezetc ö.szerv, 
egys.vez. igazgató

=3

* A kinevezési, alkalmazási jogkör gyakorlásával együtt jár 
az áthelyezési, átsorolási, munkaviszony megszüntetési, 
második munKaviszony engedélyezési és a fegyelmi jogkör
gyakorlása

KFKI-75-560



,



Szilárdtest Kutató Intézet

H A T Á S K Ö R I  T Á B L Á Z A T  II.

Rendes és ta- 
íulmányi sza
badság
Jogszab,alapu- 
Ló fiz. nélk* 
szabadság

6 napig térj* 
rendk,és jut, 
szabadság 
3 hóig térj* 
fiz* nélk* 
szabadság

6 napot megh* 
rendk*és jut. 
szabadság 
3 hót megh. 
fiz*nélk* 
szabadság

Külf* ösztöndijak 
és tan*utak esetén

Megnevezés Megbízási
jogkör Minősítés Kártérítés Jutalmazás

bán töltött 
idő beszámí
tása

Rendkívüli szabad
ság
Fizetésnélküli sza
badság

Tud.igazgató
MTA főtitkára 
főigazgató ja
vas latára

KTA^ 
főtitkárh*

MTA 
főtitkárh*

MTA 
főtitkárh* főigazgató főigazgató MTA 

f Őtitkárh*
MTA 

főtitkárh*

Tudományos
igazgató
helyettes

főigazgató 
MTA főtitkarh* 
véleményezésé
vel

igazgató
'O

főigazgató igazgató igazgató
c*
'OH
h0

ügyvezető
igazgató

-p

Tudományos 
főosztályve
zető és he
lyettes

igazgató 
főigazgató 
egyetértésével

igazgató
cő
to
N

igazgató 
főigazgató 
egyetértésé
vel

igazgató igazgató
n
h

u:0

'ó
-p
cS
bű

a

tű
N
ed

Önálló
tudományos
osztályvezető

igazgató 
főigazgató 
egyetértésével

igazgató ••4

*o
+>
©
N
©

igazgató
főigazgató
egyetértéséve

igazgató
L

igazgató o
■n

■H
©

ed
tű
•H

tű
•H

*0
Beosztott 
tudományos 
ősz tályveze tő 
és helyettes

igazgató ö, szerv* 
egys.vez.

Ö*szerv* 
egys*vez*

ö.szerv* 
egys*vez*

ö*szerv*
egys*vez*

N©

5
M

*0
-P
©
N
©

+>
©
s
©
>

Tudományos
csoportve
zető

••
igazgató ö* szerv* 

egys *vez* tű
V

ö*szerv* 
egys*vez.

ö.szerv* 
egys,vez*

ö* szerv* 
egys*vez. igazgató

>

to
«¡Ű

A megbízási jogkör gyakorlásával együttjár 
a felmentési, az áthelyezési, átsorolási, bérezési, 
második munkaviszony engedélyezési és a 
fegyelmi jogkör gyakorlása.

** A tud.csoportvezetSk esetében a bérezési jogkört 
az Önálló szervezeti egység vezetője gyakorolja.

KFKI-75-553





H A T Á S K Ö R I  T A B L A Z A T  I*
Atomenergia. Kutató Intézet

í 1 
Kulcssz. | Megnevezés

MM
Kinevezési 
alk.jogkör Bérezés

+Jutalom Minősítés Kártérítés
Rendes és tan. 
szab. jogsz. 
fiz. néllc^szah

ó napig rendk.T 
és jutaJ-omszab.
3 hóig fiz,nélk, ] 
szabadság

6 napot megh, 
rendk. és jut,sz. 
3 hót megh. fiz, 
nélk, szabadság

Munkavisz, bar 
töltött idő 
beszámítása

Külf,őszt.di
jai. és tan, 
utak rendk,ás 
fiz,nélk.

911
Tudományos
tanácsadó

>fTA 
főtitkárh.

MTA 
főtitkárh. főigazgató főigazgató főigazgató főigazgató főigazgató ügyvezető

igazgató
MTA 

főtitkárh.

11 912

Tudományos 
f6munkatárs

főigazgató
ö,szerv, 
egys,vez.

ö,szerv, 
egys.vez. igazgató ügyvezető*

igazgató
ö,szerv, 
egys,vez.

ö,szerv, 
egys,vez.

ügyvezető
igazgató űgyv*dLgazga 16

| 1  
913

Tudományos
munkatárs igazgató Ö,szerv, 

egys,vez.
ö.szerv, 
egys.vez.

ö.szerv. 
egys.vez.

.. , ügyvezető
igazgató

ö, szerv, 
egys,vez.

ö,szerv, 
egys.vez.

'O
H
fc

ügyvezető
igazgató ügyv,igazgató

9 1k
Tudományos
segédmunka
társ

igazgató 
a főigazgató 
egyetértésé
vel

ö,szerv, 
egys,vez.

ö.szerv. 
egys. vez.

ö.szerv, 
egys.vez.

.. ... ~ + ügyvezető
igazgató

Ö,szerv, 
egys,vez.

ö,szerv, 
egys,vez.

O
M
ti
*

ügyvezető
igazgató ügyv,igazgató

923/A Gazdasági
vezető

.. 1
ügyvezető ig, 
MTA TPFőo,v, 
és gazd.igh. 
egyetértésé
vel

igazgató 
ügyv. ig, 
egyetérté
sével

igazgató 
főigazgató 
egyetérté
sével

igazgató 
gazdasági 
igh.. vélemé
nyezésével <

4»

igazgató igazgató
u >o <0

-*-»

923/B Műszaki
vez«t6

ügyvezető ig. 
tud,ig,jav,- 
val

igazgató
u g y v » ,ig5egyetérté
sével

igazgató igazgató
a
tű
H

igazgató igazgató O

ti
50
s
d

ti
tű
N
ti

924/b

Műszaki,gazda
sági vezető I* 
/főoszt*vezető 
főoszt,vez. h, 
és önálló osz
tályvezető/

, igazgató igazgató igazgató ligazgató

j

•H
igazgató igazga tó *

O
O

■H
U
•H

92 5/.»

Gazdasági ve
zető II, 
/beosztott 
osztályvez,,
OV.tl, /

igazgató ö.szerv, 
egys,vez.

ö.szerv 
egys,vez.

ö.szerv, 
egys.vez.

to

®
ti

ö,szerv, 
egys.vez.

ö,szerv, 
egys,vez.

•
►
©

«5
■P
©
S

tO

0
N

| 925/r
Műszaki veze
tő II. /be
osztott osz
tályvez. ov.h,/

igazgató ö, szerv, 
egys,vez.

ö,szerv, 
egys,vez.

ö.szerv. 
egys,vez.

©
>
*

ö,szerv, 
egys,vez.

ö,szerv, 
egys.vez.

•H ©
>
ís

©
>

*
92o-
957 Többi dolgozó igazgató ö,szerv, 

egys.vez.
ö.szerv, 
egys,vez.

ö,szerv, 
egys,vez.

:3 ö,szerv, 
egys,vez.

ö,sierv, 
egys,vez. igazgató

3 :3

A kinevezési, alkalmazási jogkör gyakorlásával együttJár 
az áthelyezési, átsorolási, munkaviszony megszüntetési, 
második munkaviszony engedélyezési és a fegyelmi jogkör 
gyakorlása

^Igazgató egyetértésével

Jutalomszabadságnál az igazgató által biztosított 
kereten belül

KFKI-75-559





Atomenergia Kutató Intézet

H A T Á S K Ö R I  T Á B L Á Z A T  IX.

Rendes és ta
nulmányi sza

6 napig ter^# 
rendk*és jut.

6 napot megh. 
rendk.és jut. Munkavisz^r

Külf.ösztöndíjak 
és tan.utak esetén

Megnevezés Megbízási**
jogkör Minősítés Kártérítés Jutalmazás

badság*
Jogszab* alapu
ló fiz* nélk. 
szabadság

szabadság*
3 hóig térj* 
fiz.nélk* 
szabadság

szabadság 
3 hót megh* 
fiz.nélk* 
szabadság

bán töltött 
idő beszá
mítása

Rendkívüli szabad
ság
Fizetésnélküll sza
badság

Tud.igazgató
MTA főtitkára 
főigazgató ja
vaslatára

MTA
főtitkárh.

MTA 
főtitkárh.

MTA 
főtitkárh. főigazgató főigazgató MTA 

főtitkárh*
MTA 

főtitkárh.
Tudományos 
igazgató
helyet tes

főigazgató 
MTA főtitkárh. 
véleményezősó-

igazgató
'O

főigazgató igazgató igazgató ti•o'OH

ügyvezető
igazgató

Tudományos 
főosztályve
zető és he
lyettes

igazgató
főigazgató
egyetértésével

igazgató al
tú
S

igazgató 
főigazgató 
egyetértésével

igazgató igazgató
o
í

ti g 
a 

t 
6 flj

o

önálló
tudományos
osztályve
zető

igazgató 
főigazgató 
egyetértésével

igazgató
te

•H igazgató 
főigazgató 
egyetértésével

igazgató igazgató

M

o
•Haj

N
CS
10
•H

u

Beosztott 
tudományos 
osztályveze
tő és helyet
tes

igazgató ö.szerv, 
egys.vez.

•P
9

N
•

.. + o.szerv.
egys.vez.

ö* szerv, 
egys.vez*

ö* szerv* 
egys.vez*

N0
t
5

WD
■P
0
N

■P
®
N
0

Tudományos
csoportve
zető

ö. szerv, 
egys.vez.

ö.szerv* 
egys.vez.

X
IsO
&

.. + o. szerv.
egys.vez.

Ö* szerv, 
egys.vez*

ö* szerv* 
egys.vez* igazgató >

X
dű

------------

X
{¡o
••3

**A megbízási jogkör gyakorlásával együttjár +Igazgató egyetértésével
a felmentési, az áthelyezési, átsorolási, ++
bérezési, második munkaviszony engedélyezési Jutalomszabadságnál az igazgató által
és a fegyelmi jogkör gyakorlása biztosított kereten belül

KFKI-75-556





Mérés- és Szá:.Izáz zízr.n_.22.i Kutató Intését
h a t á s k ö r i  t á b l á z a t  I.

1
í ivulcssz. Megnevezés

jiíí
Kinevezési 
alk.jogkör Bérezés Jutalom Minősítés Kártérítés

Rendes és tan. 
szab.jogsz. 
fiz.nélk.szab.

6 napig rendk. 6 napot megli. 
és iutalomszáb.- rendk. és jut. sz, 
3 bői-? flz;nélk'. 3 hót megk. fiz. 
szabadság * nélk. szabadsag

Munkavisz.bán 
töltött idő 
beszámítása

Külf . ös z t. dl - 
jak és tan.u- 
tak rendk.és 
fiz.nélk*

| 911 Tudományos 
tanácsa só

MTA 
főtitkárh.

MTA ̂ 
főtitkárh. főigazgató főigazgató föigazgató főigazgató főigazgató

ügyvezető
igazgató

MTA 
főtitkárh«

“
1 S12

Tudományos 
f öaunka társ főigazgató igazgató igazgató igazgató ügyvezető

igazgató igazgató igazgató a
ügyveze tő 
igazgató

ügyvezető
igazgató

913 TucLemányos
munkatárs igazgató ö.szerv, 

egys.vez.
ö.szerv, 
egys.vez.

ö.szerv, 
egys.vez.

ügyvezető
igazgató

Ö.szerv,
egys.vez.

ö.szerv, 
egys.vez.
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'O
H
U
0

ügyvezető
igazgató

ügyveze tó 
igazgató

91'* Tudományos
segédmunka
társ

igazgató 
a főigazgató 
egyetértésével

ö.szerv, 
egys.vez.

ö.szerv, 
ecys.vez.

ö.szerv.
egys.vez.

ügyvezető
igazgató

ö.szerv, 
egys.vez.

ö.szerv, 
egys.vez.

a
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>>
tű

ügyvezető
igazgató

ügyvezető
igazgató

923/A
Gazdasági
vezető

ügyvezető lg, 
X T A. TPFőo.v. 
és gazd.igli. 
egyetértésével

igazgató 
ügyv. ig. 
egye térté- 
sével

igazgató
főigazgató
egyetérté
sével

igazgató 
gazdasági 
igh. véle
ménye zé s éve1 'O

♦»

igazgató igazgató
u
x>

to 'O

923/B Műszaki
vezető

ügyvezető ig. 
tud.ig.jav.-val

igazgató 
^€7^» i«. egyetértése vei

igazgató igazgató
*
*Ű
N

igazgató igazgató
0 d

N

d
tű
s

92*»/B

Müsza,ci, gazda
sági vezető X. 
/fGoszt.vezető 
főosz t . vez.h, 
ás önálló osz
tályvezető/

igazgató igazga tó igazgató igazgató

tű

igazgató igazgató
•H
«

N
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■H

cő
tű

92 5/A

Gazdasági ve
zető II* 
/beosztott 
oszt.vez,, 
ov.h./

igazgató
ö.szerr.
egys.vez.

Ö.szerv, 
egys.vez.

ö.szerv, 
egys.vez.

1

*o
*» ö.szerv, 

egys.vez.
ö.szerv.
egys.vez.

>
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N

92 5/B
Műszaki veze
tő II. /be
osztott osz- 
tályvez.ov.h./

igazgató ö.szerv, 
egys.vez.

Ö.szerv, 
egys.vez.

ö.szerv.
egys.vez.

©
>
X

ö.szerv* 
egys.vez.

ö.szerv.
egys.vez.

0
>

fi
>•

92ó-
957 Többi dolgozó ö.szerv, 

egys.vez.
ö.szerv, 
egys.vez.

ö.szerr.
egys.vez.

ö.szerv.
egys.vez.

Ö.szerv.
egys.vez.

ö.szerv.
egys.vez. igazgató íS &

A kinevezési, alkalmazási Jogkör gyakorlásával együttjár 
ar. áthelyezési, átsorolási, nunkaviszony megszüntetési, 
második munkaviszony engedélyezési és a fegyelmi jogkör 
gyakorlása.

KFKI-75-558
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.Mérés- és Számi tás technikai Kutató Intézet

H A T Á S K Ö R I  T Á B L Á Z A T  XX.

2UE Bérezés
Jutalmazás

Rendes és ta
nulmányi sza

6 napig térj* 
rendk*és jut.

6 napot megh. 
rendk.és jut. Munkavisz.-

Külf.ösztöndijak 
és tan.utak esetón

Megnevezés Megbízási
jogkör Minősítés Kártérítés badság

Jogszab*alapu
ló fiz* nélk* 
szabadság

szabadság 
3 hóig térj, 
fiz, nélk* 
szabadság

szabadság 
3 hó t me gh. 
fiz.nélk. 
szabadság

ban töltött 
idő beszámí
tása

Rendkívüli szabad
ság
Fizetésnélküli sza
badság

Tud* igazgató
MTA főtitkára 
főigazgató ja
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főtitkárh*

MTA
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f ő titlcárh* főigazgató főigazgató MTA

főtitkárh.
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főtitkárh.

Tudományos
igazgató
helyettes
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MTA főtitkárh* 
véleményezésé
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•p

főigazgató igazgató igazgató
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ügyvezető
igazgató
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főosztályve
zető és he
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igazgató 
főigazgató 
egyetértésével
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40
S
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főigazgató 
egyetértésével

igazgató igazgató 1
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'O
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d
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N
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s
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tudományos
osztályve
zető

igazgató
főigazgató
egyetértésével

igazgató •H

50

igazgató 
főigazgató 
egyetértésével

igazgató igazgató
«0o•o
TÍ 33 »© N . © 
> © fl •H

*0 
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50

Beosztott 
tudományos 
osztályve
zet ő és helyet
tes

Igazgató ö* szerv* 
egys* vez,

■P
©
N
©
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ö* szerv* 
egys*vez*

ö* szerv, 
egys*vez*

Ö*szerv* 
egys*vez.
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©
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©
N
©
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Tudományos
csoportve
zető

d. szerv, 
egys.vez.

ö* szerv* 
egys *vez*

tj Ö* szerv* 
egys*vez.

Ö.szerv, 
egys.vez.

ö.szerv, 
egys.vez. igazgató

>

£ű
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ü
g
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A megbízási jogkör gyakorlásával együttjár 
a felmentési, az áthelyezési, átsorolási, 
máscdik munkaviszony engedélyezési 
és a fegyelmi jogkör gyakorlása
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Az Ügyvezető igazgató közvetlen irányításé
hatásköri

Kulcssz. Megnevezés Kinevezési 
•alk.jogkör Bérezés Második 

munkav. eng. Fegyelmi Minősítés

912 tud.főmt. főigazgató * 1/ »ig.h. Ugyv. ig.

913 tud. mt. Ugyv.ig. 111. 
uUsz.ig.i h.

ö.szerv, 
egys.vez. ö.szerv, egye.vez.

cd

•n
2—3osztályvez."

914 tud. emt. Ugyv.ig. ill. 
müsz.ig. h. 
főig.egyetért.

ö.szerv, 
e^vys.vez.

ö.szerv, 
egys.vez.

vo

H
osztályvez.

922

gazd.ig.h. MTA főt. h. 
az Ugyv.ig. és 
az MTA Terra. 
Tud.I. Főov. 
jav.alapján, M W  

Terv-és PU.Főov 
előtörj.

MTA főt. h. 
az Ugyv.ig. 
és az MTA 
Term.Tud.I. 
Főov. jav., 
MTA Terv-é 
Ki. Főo. vez. 
clőtor.1.

I1TA főt.h. 
Ugyv. ig. 
Jav.

!

u

0 

M

01

MTA Terv- éa 
PU. Főo.vez.

922
műszaki
ig.h.

MTA főt.h. 
Ugyv.ig. jav.

MTA főt.h. MTA főt.h. 
Ugyv. ig. 
jav.

>t

LQ
főig.

923/A
gazdasági
vez.

Ugyv.ig.
MTA Terv- és 
Pü.Főo.vez. és 
gazd.ig.h. 
egyetértésével

Ugyv. ig. Ugyv.ig.

U

:o

Ugyv. ig. 
gazd. i g . h. 
véleményével, 
müsz.ig.h. ja
vaslatával

923/B műszaki
vez.

Ugyv. ig. Ugyv. ig. Ugyv.ig. M
Ugyv. ig. '

924/A

müsz., gazd.ve
zető I. 
/ügyv.ig.közv 
ir. alá tarto
zó önálló sze: 
vezeti egys.v

főig.

/

Ugyv.ig. Ugyv.ig.
Q

o

•o

Ugyv. ig.

í

924/B
miisz^gazd. v. I, 
/főov., önálló 
oszt.vez./

ügyv. ig. Ugyv. ig. Ugyv. ig.
•H

0}

n L "

924/0
miisz., gazd. 
vez. I. 
/főo.vez.h. 
önálló o.v.h.,

Ugyv. ig. Ugyv. lg.
ö. szerv, 
egya. vez.

'<J>

N
ö. azerv/^ 
egys. voz.

925/A
gazd.vez.II. 
/beosztott o.V 

ov.h./
Ugyv. ig.

ig.h. * ig.h.* L
<3>

>
Ü. etaerv.
C&yB. VGZ.

925/B müsz. vez.II. 
/beosztott o.' 
ov. h./

Ugyv. ig. ig.h.M 17 ig.h.“ (U

d
ö. szerv, 
egya. voz.

926 - 
957

többi
dolgozó

önálló szerv, 
egység vezető

ö. szerv, 
egya.vez.

ö. szerv, 
egys. vez.

•r*1
osztályvez. ^

alií- tartozó 
táblázata

nti szervezet

Kártérítés

Ugyvez.ig.

ügyv. lg.'

Ugyv. ig.

MTA főt.h.

MTA főt.h.

a)
hO

Wi

Ét
tiD
3

igazgatóhelyettea M - a Gazdasági, illetve‘Műszaki Szakif;ttz,íatásná 1-t igazgatóhelyettes,
Igazgatási éa llzembiztonaági Főosztály, Személyzeti és Munkaügyi 
Főosztály és TuConányoa Titkárság esetében: ügyvezető igazgató
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1/ ügyvezet 
2/ ignzgntc 
3/ önálló

Rendes éa tan 
szab.jogsz, 
fiz.nélk.

, 6 napig rendk. 
és jutalomszab.
3 hőig fiz.nélk. 
szabadsáv

6 napot megh. 
rendk. és jut.sz. 
3 hót megh.fiz.

ilora Munkavisz.ben 
töltött idő 
beszámítása

Külf.oszt.di
jak és tan. 
utak rendk. é t

H*h. osztályvez.
ö.szerv.o^ys. vez. ügyv. ig. ügyv. ig.
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rí Ugyv. ig. ügyv. ig.
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*

főt.h. Ug.yv. ig. ügyv. ig. * MTA Terv- és 
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>
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segédmunkatársi munkakör betöltésere.



- 220 -

SZEMELYI HÍREK

Doleschall Sándor külföldi tartózkodása ideje alatt - 1975. május 8-tól 
május 27-ig -

S Z L A V I  K F e r e n c  

látja el az ügyvezető igazgatói teendőket.

k

Szegő Károly igazgató 1975. május 1-i hatállyal, 1976. április 30-ig ter
jedő időszakra megbizta

M 0 N T V A Y I s t v á n t

az RMKI Nagyenergiájú Fizikai Főosztályának főosztályvezető helyettesi 
teendőinek ellátásával.

x

Szegő Károly igazgató 1975. május 1-i hatállyal, 1976. december 31-ig 
terjedő időszakra

H U S Z A R M i k l ó s t

az RMKI Elméleti Osztályának osztályvezető helyettesi teendői ellátásával, 
valamint

1975. május 1-i hatállyal, 1976. április 1-ig terjedő időszakra

N A G Y  Dénes  L a j o s t

az RMKI Alkalmazott Magfizikai Osztályának osztályvezető helyettesi teendői
ellátásával bizta meg.
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A TUDOMÁNYOS TANÁCSOK HÍREI

A Mérés- és Számítástechnikai Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Számitó
gép Szekciója 1975. május 8-án ülést tartott, melyen meghallgatta

f j i j K i ' í i  ílf tC ÍQ & íS  A H  i,- - I *v c* r í f* O* 4 ö  q- Pápay Lászlóné, Biró Béla és Nemes Tibor munkabe
számolóját.

rí -■ ®áj<5Xs «¿ipnWvvl* r- A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

E Tájékoztató mellékleteként tesszük közzé a kutatóközpont pályázati fel
hívásait

- 2,5 éves egyetemi doktori ösztöndíj elnyerésére, 
villamosmérnökök részére,

- 2,5 éves egyetemi doktori ösztöndíj elnyerésére, 
fizikusok, vegyészek és matematikusok részére, valamint

- tudományos segédmunkatársi munkakör betöltésére, villa
mosmérnökök részére.

AKADÉMIAI NYELVTANFOLYAMOK

A Magyar Tudományos Akadémia az intézetei alkalmazásában álló kutatók részé
re az 1975/76-tanévben orosz és angol nyelvtanfolyamokat szervez. Megfelelő 
számú jelentkező esetén francia és német tanulócsoportok is szervezhetők.

A nyelvtanfolyamra felvett kutatók számára a nyelvórákon való részvétel 
kötelező, melyre munkaidő-kedvezményt kell biztosítani, Így a hallgatók a 
tanfolyamot munkaidőn belül látogathatják. A kötelező részvétel miatt a



- 222 -

nyelvtanfolyamokra nem javasolható olyan kutató, aki előreláthatólag az 
1975/76 tanévben egy hétnél hosszabb időt tölt külföldön.

A tanfolyamra való felvétel külön értesités alapján történik.

A 150 órás konferencia-szintű tanfolyam részvételi dija 2500,-Ft. Ebből 
1000,-Ft a hallgatót, 1500,-Ft az intézetet terheli. A konferencia-szintű 
tanfolyam szeptember és március hónapban indul.

A nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam szeptemberben indul, óraszáma 240 
óra, ennek dija egy fő részére 3600,-Ft, mely összegből 1440,-Ft a hallga
tót, 2160,-Ft az intézetet terheli.,

A nyelvtanfolyamok és a felvételi tesztvizsga helye: Budapest V. , Szemere 
u. 10.

Az intézetek vezetői javaslatukat az intézeti érdek előtérbe helyezésével, 
a fentiek és az intézetre háruló anyagi kihatások figyelembe vételével, 
nyelvmegjelöléssel, rangsorolva, legkésőbb junius 1-ig juttassák el a 
Személyzeti és Oktatási Osztályra.

A javaslatokat kérjük az alábbiak szerint csoportosítani:

a / szeptemberben induló 150 órás konferencia-szintű 
tanfolyam,

b / márciusban induló 150 órás konferencia-szintű 
tanfolyam,

c/ 240 órás nyelvvizsgára előkészitő tanfolyam.

Közöljük továbbá, hogy az akadémiai kutatók részére az V. , Szemere u. 10.
II. emelet 1. szám alatt nyelvi továbbképző laboratórium is működik, melyet 
gyakorlás céljából naponta - szombat kivételével - 8 órától 17 óráig le
het igénybe venni.
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1975.évre 1975. évre Szerződéses kötelezett- Viszonyszáaok
tervezett negkötött ségek telje sitese Szerződé Számlá Befolyt
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ozervezeti egység árbevétel

eFt
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árbevé- telhe z

zás értéké a szerző
dések
hez

árbevételek a 
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88,9 16,3 loo, 0

8.
9.

MSzKI
Belső kooperáció 
Száaitástechnikai Főosztály 
ózán.techn.ber.kut.-fej1.

7,325,0
214,622,4

- 12o,o 
7,4ll,o 

l47,26o,4
1,527,5

28,l6o,4
1,215,5

11,493,8
94,7
6 8, 6

2o ,6 
19,1

79,6 
4c , 8

Zxport többletbev.bizon.és 
és fuvardíjak egyenlege: - 2,91o,5 2,91o,5 2,91o,5 - loo,o loo ,0

10.

11.

KSz I
3olső kooperáció
Műszaki Főosztály
Belső kooperáció 
Műszertechnikai Osztály

- 3,985,4 
6,037,8 
2,392,3
7,654,6 ,

7oo ,0
- l,o2o,o 

5,036,3 
3,186,0

- 337,2 
5,695,2

-l,o2o,o 
1,578,3 
1,155,8 

- 2o,o
513,7

1,576,6

518,7

83.4

74.4

3 1 , 3

9,1

99,9

loo,o
Belső kooperáció 1,789,8 357,2 

- 1.310.5 - 123.8 m lo £
i 232,478,0 2 l 0 8 4 ; § 39,oS‘l,9 19,943,7 7 6 ,o 13,1 5 1 , 0

Licenc /AXI-3AMI:A/ 
Slőleg

2,7
5,8o2,3 x = 3,o98 , 6 eFt kötelezettség 

áthúzódás.
IS?4.évi számlázásból befolyt •roev. 76.761.9

xx = 2 ,0 00,0 élt - 
/1974.év

ti _ _!l _
i/Árbevétel összesen: Tudományos Titkárság . lo2 .5 1 6 . 1
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HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZOK

Vértes Péter 
Konzultáció, 
KFKI ktsg.

V. 4. 7 nap NDK
Rossendorf

Kósa Somogyi István 
MTA egyezm.tanulmanyut

V. 4, 6 nap NDK
Berlin

Hamza Emil 
Kiállitás, 
KFKI ktsg.

V.5. 5 nap Csehszlovákia
Prága

Buchmüller Nándor 
Kiállitás,
KFKI ktsg.

V. 5, 7 nap Csehszlovákia
Prága

András László
Bizottsági ülés, tárgyalás, 
KFKI ktsg.

V. 5 , 8 nap Olaszország - Róma 
NSZK - Hannover

Jánossy Mihály
MTA egyezm. tanulmányút

V.5. 5 nap Bulgária
Szófia

Hasenfratz Péter 
Hajdú Kálmán 
Kuti Gyula 
Konferencia, 
Meghivó fél ktsg.

V. 5. 3 nap Ausztria
Bécs

Szegő Károly 
Konzultációk,
KFKI és saját ktsg.

V. 5, 14 nap Svájc - Genf 
Ausztria - Bécs

Csöppüs Gábor 
Service,
METR.dev., KFKI fFt

V. 5, 21 nap NDK
Berlin

Tompa Kálmán 
Megbeszelesek,
KFKI és saját ktsg.

V.5. 3 nap Svájc
Genf

Dady Kálmán
Munkavallalás folytatása, 
KFKI utiktsg.

V.6. Szovjetunió
Dubna



- 225 -

Doleschal1 Sándor 
Konferencia,
KFKI és saját ktsg.

Erő János 
Seres Zoltán
Munkavállalás folytatása, 
Saját ktsg.

20 nap Japán
Tokyo

Szovjetunió
Dubna

KÜLFÖLDI VENDÉGEK

Luca Canesnhl fizikus 
Olaszország

K.Kárpáti mérnök 
Anglia

V.5-től 
3 napra

V.6-tól 
2 napra

fogadta; RMKI 

fogadta: MSZKI

R.B.Zeitnitz fizikus 
NSZK

V.6-tól 
5 napra

fogadta; MSZI

H .Giebler igazgató 
S .Junge mérnök 
NDK

V.6-tól 
2 napra

fogadta; Sándory Mihály

M.Wawrzinoszek
D .Braner mérnökök
NDK

V. 7-től
10 napra

fogadta; Sándory Mihály

J .Kaczmarek a Lengyel Tud.Ak. 
Lengyelor- főtitkára, okta- 
szág tásügyi minisz

ter

V.7-én fogadta; Pál Lénárd

C .Grote az NDK Tud.Akadémia V.7-tŐl
NDK főtitkára 3 napra

fogadta: Sándory Mihály

V.Malina fizikus 
Csehszlovákia V.7-én fogadta; SZTKI

Pakeshi Shinohara fizikus 
Japán V.7-től 

5 napra
fogadta: SZTKI

jlulthen Lamek a Svéd Tud.Ak. V. 8-án 
Svédország alelnöke fogadta; Pál Lénárd
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Kürti Miklós professzor 
Anglia

V.8-án fogadta; Pál Lénárd

D.Linzen fizikus 
NDK

V.8-tól 
10 napra

fogadta: SZTKI

C.Becker fizikus 
NDK

V.8-tól 
1 hónapra

fogadta: SZTKI

L.Törpényi nyugdijas 
Romania

V. 9-én fogadtai AEKI

E .Futó fizikus 
Csehszlovákia

V. 9-én fogadta: RMKI

fi/1

Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Doleschall Sándor
Szerkeszti az Igazgatási és üzembiztonsági Foosztály 
Felelős szerkesztő: Goda Gyula
Példányszám: 420 Törzsszám: 75-469
Készült a KFKI sokszorosító üzemében
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Központi Fizikai Kutató Intézete

p á l y á z a t o t  

hirdet 2 1/2 éves egyetemi doktori ösztöndíjra

v i l l a m o s m é r n ö k ö k  r é s z é r e .

ösztöndíjban részesülhet az a villamosmérnök, aki egyetemi oklevelét leg
feljebb 3 éve szerezte meg, vagy 1975-ben megszerzi.
Az ösztöndíj célja: egyetem utáni továbbképzés. Ennek keretében az ösztön
díjas az intézet laboratóriumaiban az alábbi témakörökben egyetemi doktori 
disszertációt készíthet és sikeres védés esetén egyetemi doktori elmet sze
rezhet.
1/ digitális mérő és adatgyűjtő rendszerek adatredukciós eljárásainak vizs

gálata,
2/ számitógépes mérőrendszer modellezése, paramétervizsgálat a jelforrások 

jellemzőinek és a rendszer struktúrájának függvényében.
A doktori ösztöndíj tartamára /2 1/2 év/ kötött szerződés munkaviszonnyal 
azonos jogviszonyt hoz létre. A doktori ösztöndijat csak az nyerheti el, 
akinek az ösztöndíj megkötésekor későbbi alkalmazasa az intézetben Vagy 
más vallalatnal biztosított.
Az ösztöndíj összege havi 1.900,-Ft, amelyhez 30% intézeti pótlék járul.
Az ösztöndij tartama alatt más munkaviszony nem létesíthető.
A pályázatban fel kell tüntetni:

- a végzett szakot,
- a megpályázott témakört,
- a szakmai érdeklődési területet,
- a szigorlati tárgyak vizsgaeredményeit,
- a nyelvismeretet és
- a tudományos diákköri munkát.

A pályázathoz mellékelni kell:
- részletes életrajzot,
- egyetemi állami és társadalmi szervek ajánlását,
- egyetemi oklevél másolatát, vagy az erről szóló igazolást.



A pályázat beadásának határideje; 1975. junius 14.
Az ösztöndíj folyósítása 1975. szeptember 1-én kezdődik.
A pályázatokat a Központi Fizikai Kutató Intézet főigazgatójához 
/1525 Budapest, Pf. 49./ kell benyújtani.
Felvilágosítást a KFKI Személyzeti és Oktatási Osztálya ad /166-592/. 

Budapest, 1975. április hó

KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓ INTÉZET 
Személyzeti és Munkaügyi Főosztály
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Központi Fizikai Kutató Intézete

p á l y á z a t o t

hirdet 2 1/2 éves egyetemi doktori ösztöndíjra.

ösztöndíjban részesülhet az a fizikus, vegyész és matematikus, aki egyetemi 
oklevelét legfeljebb 3 éve szerezte meg, vagy 1975. szeptember 1-ig meg
szerzi .
Az ösztöndij célja: egyetem utáni továbbképzés. Ennek keretében az ösztön
díjas az intézet laboratóriumaiban az alábbi témakörökben egyetemi doktori 
disszertációt készíthet és sikeres védés esetén egyetemi doktori cimet sze
rezhet.

Témakörök fizikusok részére:
1/ kísérleti részecskefizikai vizsgálatok,
2/ kisérleti magfizikai kutatások,
3/ magfizikai módszerek szilárdtestfizikai alkalmazásai,
4/ sugárvédelmi méréstechnika,
5/ reaktordiagnosztikai kutatások,
6/ fémfizikai kutatások,
7/ mágneses tárolóanyagok kutatása,
8/ szilárdtestfizikai kutatások.

Témakörök fizikusok vagy matematikusok részére:
1/ magasabbszintü gépreorientált nyelvek realizációjának elméleti és gya

korlati problémái,
2/ programrendszerek tervezésének elmélete és metodológiája,
3/ osztott erőforrásu mikrorendszerek software problémáinak vizsgálata.

Témakörök matematikusok részére:
1/ számitógépes mérőrendszer modellezése, paramétervizsgálat a jelforrások 

jellemzőinek és a rendszer struktúrájának függvényében,
2/ kis számitógépek operációs rendszerének vizsgálata.
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Témakörök vegyészek részére:
1/ szilárdtesttechnológiai kutatások,
2/ szilárdtestkémiai /tömegspektroszkópiai, analitikai, optikai/ kutatások.

A doktori ösztöndíj tartamára /2 1/2 év/ kötött szerződés munkaviszonnyal 
azonos jogviszonyt hoz létre. A doktori ösztöndijat csak az nyerheti el, 
akinek az ösztöndíj megkötésekor későbbi alkalmazása az intézetben, vagy 
más vallalatnal biztosított.

Az ösztöndíj összege havi 1.900,-Ft, melyhez 30% intézeti pótlék járul.
Az ösztöndíj tartama alatt más munkaviszony nem létesíthető.
A pályázatban fel kell tüntetni;

- a végzett szakot,
- a megpályázott témakört,
- a szakmai érdeklődési területet,
- a szigorlati tárgyak vizsgaeredményeit,
- a nyelvismeretet és
- a tudományos diákköri munkát.

A pályázathoz mellékelni kell:
- részletes életrajzot,
- egyetemi állami és társadalmi szervek ajánlását,
- az egyetemi oklevél másolatát, vagy az erről szóló igazolást.

A pályázat beadásának határideje; 1975. junius 30.
Az ösztöndíj folyósítása 1975. szeptember 1-én kezdődik.
A pályázatokat a KFKI főigazgatójához /1525 Budapest, Pf. 49./ kell benyúj
tani .
Felvilágosítást a KFKI Személyzeti és Oktatási Osztálya ad /166-592/.

Budapest, 1975. április hó

KÖZPONTI FIZIKAI KUTATö INTÉZET 
Személyzeti és Munkaügyi Főosztály
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Központi Fizikai Kutató Intézete

p á l y á z a t o t

hirdet a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karán az 1974/75. tanév
ben tanulmányaikat befejező villamosmérnökök részére az alábbi témák műve
lésére :
1/ Adatgyűjtési és folyamatvezérlési célrendszerek kidolgozása. /Az állást 

elnyerők laboratóriumi, ill. ipari környezetben üzemeltetett kis számitó
gépre real-time programrendszereket dolgoznak ki./

2/ Számitógépek alapprogram rendszereinek kidolgozása. /Az állást elnyerők 
számitógépek programrendszereinek, fordítóprogramjainak adaptálásában, 
továbbfejlesztésében, ill. kidolgozásában vesznek részt./

3/ Kisszámitógép rendszerek bemérése, fejlesztése.
4/ Nukleáris méréstechnikai eszközök mérése, fejlesztése.
5/ Urelektronikai berendezés fejlesztése.
Elsősorban az alábbi szakon végzettek pályázatát várjuk:

- híradástechnikai digitális számítástechnika,
- műszer- és irányítástechnika, digitális berendezés,
- híradástechnikai adat és távközlő,
- elektronikus műszertechnika.

Beosztás: tudományos segédmunkatárs, illetve a tényleges munkakörnek meg
felelő besorolás.

Kezdő illetmény: 1.900,-Ft + 30% intézeti pótlék.
A pályázatban fel kell tüntetni:

- a végzett szakot,
- a szakmai érdeklődési területet,
- a szigorlati tárgyak vizsgaeredményeit,
- a nyelvismeretet és
- a tudományos diákköri munkát.

A pályázathoz mellékelni kell:
- részletes életrajzot.- egyetemi állatni es társadalmi szervek ajanlasat.

A pályázatokat a Központi Fizikai Kutató Intézet főigazgatójához /1525 Budapest 
Pf. 49/ kell beküldeni 1975. junius 14-ig.
Minden további felvilágosítást az intézet Személyzeti és Oktatási Osztálya ad 
/166-592/.
Budapest, 1975. április hó

KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓ INTÉZET 
Személyzeti és Munkaügyi Főosztály
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AZ IGAZGATÓ TANACS HÍREI

Az Igazgató Tanács 1975. május 14-én ülést tartott.

Napirend előtt Kosály György tartott tudományos előadást "Lokális és globá
lis effektusok együttes hatása atomreaktorok zajképében" cimmel.

A Tanács napirendjén szerepelt az Atomenergiakutatás Tudományos Tanácsának 
tevékenységéről szóló beszámoló. Az Igazgató Tanács a beszámolót elfogadta.

Ezután a KFKI műszer- és gépparkjának helyzetéről szóló tájékoztatás meg
vitatására, a tennivalók határozati rögzítésére került sor.

A Tanács végül a KFKI országos szárnitástechnikai programban betöltött sze
repéről és céljairól készitett anyagot vitatta meg és fogadta el.

Ezt követően a Tanács egyéb ügyeket tárgyalt.

A részletes határozatokat az érdekeltek közvetlenül kapják meg.

A TUDOMÁNYOS TANACSOK HÍREI

A Műszer és Méréstechnikai Tanács 1975. május 13-án ülést tartott, melyen

- meghallgatta Pallagi Dezső beszámolóját az AEKI 1974. évi 
munká járói.
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A Szilárdtest Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Fizikai I. Szekciója 
1975. május 12-én ülést tartott, melyen

- megvitatták a gyorsított ionok alkalmazási lehetőségeit 
a szilárdtestkutatásban,

- megtárgyalták a Technológiai Osztály helyzetét és problémáit.

A Mérés- és Számitástechnikai Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Számítás
technikai Szekciója 1975. május 14-i ülésén

- megvitatta a publikációk és előadások engedélyezését, 
valamint

- véleményezte Vass Szabolcsné tudományos munkatársi kinevezését.

SZEMINÁRIUMI HÍREK

Az RMKI Magfizikai Főosztálya 1975. május 28-án de. 10 órakor a III. épület 
tanácstermében szemináriumot tart.

Előadó: Páris Gyula
Az előadás cime: "Nagyáramú nyalábok meglepő tulajdonságai".

TMB HÍREK

Doleschall Pál:"A három-nukleon szórásállapotok vizsgálata"

c. kandidátusi értekezésének nyilvános vitája 1975. május 29-én de. 11 órakor
lesz az MTA Nagytermében.
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KÜLÖNFÉLE ENGEDELYEZESRE JOGOSULTAK NÉVSORÁRÓL

E Tájékoztató mellékleteként tesszük közzé a különféle engedélyezésre jo
gosultak névsorát.

A névjegyzékeket az intézetek igazgatóinak, valamint az ügyvezető igazgató 
közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek vezetőinek egyetérté
sével - a helyi igények figyelembevételével - állítottuk össze.

1975» JANUÁRBAN BELELETT DOLGOZOK

K u t i Gyula tud. főmunkatárs, az Elméleti Osztály dolgozója. Előző munka
helye az ELTE TTK vokt, ahol adjunktusként dolgozott. Fizikus. 
Nős.

K ó t a Gábor tudományos munkatárs, a Számitógép Főosztály dolgozója. Előző 
munkahelye az Elektronikus Mérőkészülékek Gyára volt, fej
lesztőmérnöki munkakörben dolgozott. Villamosmérnök. Nőtlen.

K l e i n  József üvegtechnikus, a Kémiai Főosztály dolgozója. Előző munka
helye a Lombik KTSZ volt, ahol ugyancsak üvegtechnikusként 
dolgozott. Iskolai végzettsége 8 általános és 3 év szakmunkás
képző. Nős, 2 kiskorú gyermeke van.

P o z s o n y i  Katalin műszaki dokumentátor, az RMKI Technikai Főosztályá
nak dolgozója. Előző munkahelye a KGM MTTI volt, ahol titkár
nőként dolgozott. 8 általánossal, gyors- és gépíró iskolai 
végzettséggel rendelkezik. Hajadon.

J a n c s ó Ferenc csoportvezető, a Tudományos Titkárság dolgozója. Előző
leg a KERINFORG Vállalatnál dolgozott mint rendszerszervező. 
Rendszerszervezői képesítéssel rendelkezik. Elvált.

S z e r d a h e l y i  Ferenc müszertechnikus, a Reaktor üzem dolgozója.
Előző munkahelye a Távfűtő Müvek volt, ahol műszerészként dol
gozott. Elektrotechnikus. Nős.

T á t r a i  László szerszámkészitő, az MSZKI Kísérleti üzemének dolgozója.
Előző munkahelye a VBKM Akkumulátor Gyár, ahol szerszámké
szítőként dolgozott. Iskolai végzettsége: gimnázium 2 évfolya
ma, valamint 3 éves szakmunkásképző iskola. Nős, egy kiskorú 
gyermeke van.

F a r a g ó  Magdolna operátor, a Számítástechnikai Főosztály dolgozója.
Előző munkahelyén, a KERINFORG Vállalatnál gépkezelőként dol
gozott. Iskolai végzettsége: gimnáziumi érettségi. Hajadon.

S ó l y a  Ákos laboráns, a Nagyenergiájú Fizikai Főosztály dolgozója. 
Ez az első munkahelye. Nőtlen.
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N á d a s d i Józsefné lyukasztó kódoló, a Számítógép Főosztály dolgozója.
Előző munkahelye a Számítástechnikai és Ogyvitelszervezési 
Vállalat volt, ahol mint lyukasztó működött. 8 általánossal 
és két év gimnáziumi végzettséggel rendelkezik. Férjezett, 
egy kiskorú gyermeke van.

C s e p á n István esztergályos, az RMKI Technikai Főosztályának dolgozója.
Előző munkahelyén, a Ferroglobus Vállalatnál szintén eszter
gályosként dolgozott. Iskolai végzettsége: szakközépiskolai 
érettségi. Nőtlen.

S z a b a d o s  György operátor, a Számítástechnikai Főosztály dolgozója.
Előzőleg egyetemi hallgató volt. Iskolai végzettsége: ELTE 
TTK négy évfolyama. Nős. .

B a l o g h  Julianna xerox gépkezelő, a Tudományos Titkárság dolgozója. Elő
ző munkahelyén, a Kossuth Nyomdában betanított könyvkötőként 
foglalkoztatták. Iskolai végzettsége: 8 általános. Hajadon.

K a p o t s y Endre kertész segédmunkás, a Gondnokság dolgozója. Előző mun
kahelyén, a Magyar Gyapjufonó és Szövőgyárban mint kertész 
dolgozott. Iskolai végzettsége: 8 általános és 3 éves szak
munkásképző iskola. Nőtlen.

L e h e l  György mechanikai műszerész, a Gyorsitóberendezések Osztályának
dolgozója. Előző munkahelye a Főv. Kézműipari Vállalat volt, 
ahol mint műszerész dolgozott. Iskolai végzettsége: 8 álta
lános és ipari szakmunkásképző. Nős.

S c h n e i d e r  Sándor lakatos, a Műszaki Főosztály doglozója. Előző mun
kahelyén, a BHG-ban lakatos meosként dolgozott. Iskolai vég
zettsége: 8 általános és 3 éves szakmunkásképző iskola. Nős, 
egy kiskorú gyermeke van.

1975. JANUARBAN KI LEPETT DOLGOZOK

S z a b ó  János operátor, a Számítástechnikai Főosztály dolgozója volt.
Munkaviszonya az intézet részéről történt felmondással szűnt 
meg. Uj munkáltatója az Állami Biztositó.

G a r b ó c z i  Sándor műszerész, az SZTKI Technikai Főosztály dolgozója 
volt. Munkaviszonya a dolgozó felmondásával, közös megegye
zéssel szűnt meg. Uj munkahelye a Belvárosi Távbeszélő üzem.

K i s s  György elektroműszerész, az MSZKI Kísérleti üzemének dolgozója volt.
Munkaviszonya a dolgozó felmondásával, közös megegyezéssel 
szűnt meg. Uj munkáltatója ismeretlen.

R o m á n  Péter laboráns, a Nagyenergiájú Fizikai Főosztály dolgozója volt. 
Szerződése lejárt. Uj munkáltatója az ŐRI.

B e n c z e Tamás műszerész, a Fizikai Főosztály I. dolgozója volt. Szer
ződése lejárt. Uj munkáltatója ismeretlen.

S z a b ó  Jánosné operátor, a Számítástechnikai Főosztály dolgozója volt.
Munkaviszonya közös megegyezéssel szűnt meg. Uj munkáltatója
ismeretlen.
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B 1 e h ó Imre ügyintéző, a Műszertechnikai Osztály dolgozója volt. Munka
viszonya közös megegyezéssel szűnt meg. Uj munkahelye is
meretlen .

B e r e g i  Péter tudományos munkatárs, az Elméleti Osztály dolgozója volt.
Munkaviszonya az INFELOR kikérése alapján, áthelyezéssel 
szűnt meg.

F á i  Zsuzsa rendszerszervező, a Számitógép Főosztály dolgozója volt. Mun
kaviszonya közös megegyezéssel szűnt meg.

C s e h  József kisegítő, a Fenntartási Osztály dolgozója volt. Szerződése 
lejárt. Egyetemi tanulmányait folytatja.

M a r o s á n  György tud. ügyintéző, a Tudományos Titkárság dolgozója volt.
Munkaviszonya áthelyezéssel szűnt meg, az MSZMP állományába 
került, a KB Tudományos, Közoktatási és Kulturális Osztályára.

1975. JANUARBAN INTEZETEN BELÜL ÁTHELYEZETT DOLGOZOK

N a g y  Mihályné gépiró, a Műszaki Ellátási Osztályról az AEKI törzsállo
mányához került. Munkaköre változatlan. Áthelyezése saját 
kérésére, közös megegyezéssel történt.

B á n h i d i Attiláné müsz.gazd. ügyintéző, a Személyzeti és Munkaügyi
Főosztályról a Tudományos Titkárságra került. Uj munkaköre 
rendszerszervező. Áthelyezése intézeti érdek.

G e 1 s i Tivadarné gépiró, a Tudományos Titkárságról a Műszaki Ellátási
Osztályra került. Uj beosztása adminisztrátor. Áthelyezése 
közös megegyezés alapján történt.

V a r g a  József műszerész, az MSZKI Kisérleti üzemétől az RMKI Technikai
Főosztályára került. Beosztása elektroműszerész. Áthelyezé
se saját kérésére, közös megegyezéssel történt.

G y ő r f y Attila betanított munkás, az RMKI Technikai Főosztályáról a
Számítástechnikai Főosztályra került. Uj beosztása gépkezelő. 
Áthelyezése saját kérésére, közös megegyezéssel történt.

19 75. FEBRUÁRBAN BELEPETT DOLGOZOK

N a g y  István rendszerszervező, a Tudományos Titkárság dolgozója. Előző
munkahelyén, a KERINFORG-nál mint programozó működött. Is
kolai végzettsége: gimnáziumi érettségi és számi tógép prog
ramozói tanfolyam. Nős, egy kiskorú gyermeke van.

B u r g o n d i  Piroska műszerész, az MSZKT Kisérleti üzem dolgozója. Előző
munkahelyén, az Elektromos Müveknél ugyancsak műszerészként 
dolgozott. Iskolai végzettsége: gimnáziumi érettségi és 2 
éves szakmai képző. Hajadon.
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F ó t i  Ernőné pénzügyi előadó, a Személyzeti és Munkaügyi Főosztály dol
gozója. Előző munkahelyén, az Izotóp Intézetnél szintén 
pénzügyi előadóként dolgozott. Iskolai végzettsége: közgaz
dasági technikum. Férjezett, egy kiskorú gyermeke van. ’

S o ó s Péter müsz.tud. ügyintéző, a Számítástechnikai Főosztály dolgozója.
Előző munkahely a VILATI volt, ahol fejlesztő mérnökként 
dolgozott. Iskolai végzettsége: műszaki egyetem. Nős.

L a n t o s  Tamás lakatos, a Műszaki Főosztály dolgozója. Előző munkahelye
az FMV volt, ahol szerszámkészitőként dolgozott. Iskolai 
végzettsége 8 általános és 3 éves szakmunkásképző iskola.
Nős, két kiskorú gyermeke van.

K o c z i k Béláné SZTK ügyintéző, a Pénzügyi és Számviteli Főosztály dol
gozója. Előző munkahelyén, a Kéziszerszámgyárban szintén 
SZTK ügyintézőként dolgozott. Iskolai végzettsége: kereske
delmi középiskolai érettségi. Férjezett, egy kiskorú gyer
meke van.

H i n t a l a n  Péter könyvtáros, a Tudományos Titkárság dolgozója. Előző 
munkahelyén, a FOKGYEM KTSZ-nél segédmunkásként dolgozott. 
Iskolai végzettsége: gimnáziumi érettségi. Nőtlen.

S z e n t m i k l ó s y  István anyaggazdálkodó, a Műszaki Ellátási Osztály
dolgozója. Előző munkahelyén, az Egyetemi Nyomdánál mélynyomó 
fényképészként dolgozott. Iskolai végzettsége: 4 polgári 
és gépkocsiszerelő tanfolyam. Nős, egy kiskorú gyermeke van.

J u h á s z  István műszerész, az SZTKI Technikai Főosztályának dolgozója.
Előző munkahelye a Textilipari Kutató Intézet volt, ahol 
ugyancsak műszerészként dolgozott. Iskolai végzettsége: 8 
általános és 3 éves szakmunkásképző. Nős, egy kiskorú gyer
meke van.

B a l o g h  József operátor mérnök, a Reaktor üzem dolgozója. Előző munka
helye a Tanácsi Tervező Vállalat volt, ahol tervezőként 
dolgozott. Iskolai végzettsége: műszaki egyetem. Nőtlen.

F a r s a n g  Károly marós, a Műszaki Főosztály dolgozója. Előző munkahelye 
a MOM volt, ahol szintén marósként dolgozott. Iskolai vég
zettsége 8 általános és 3 éves szakmunkásképző.

G i d a i  Gyula marós, a Műszaki Főosztály dolgozója. Előző munkahelyén, a 
MOM-ban szintén marósként dolgozott. Iskolai végzettsége 
8 általános és 3 éves szakmunkásképző. Nőtlen.

H a n u s z Erzsébet műszerész, a Szerkesztési és Kisérleti Osztály dolgo
zója. Előző munkahelye a SERVINTERN KTSZ volt, ahol elektro
műszerészként dolgozott. Iskolai végzettsége: 8 általános 
és műszerészi képesités. Hajadon.

K i s s  Endréné laboráns, a Fizikai Főosztály I. dolgozója. Előzőleg a
Fővárosi János Kórházban dolgozott mint könyvelő. Gimnáziumi 
érettségivel és fogorvosi asszisztensképző tanfolyammal 
rendelkezik, özvegy. Egy kiskorú gyermeke van.

V é g h Endréné laboráns, az Ion-implantációs célprogram dolgozója. Előző 
munkahelye a Semmelweis Orvostudományi Intézet volt, ahol 
diétásnővérként dolgozott. Gimnáziumi érettségivel és dié- 
tásnővéri tanfolyammal rendelkezik. Férjezett. Két kiskorú 
gyermeke van.
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1975. FEBRUÁRBAN KI LEPETT DOLGOZOK

B á n f a l v i  Ferenc műszerész, az MSZKI dolgozója nyugdíjba vonult.
M a j o r  Péter doktori ösztöndíjas, a Számítástechnikai Főosztály dol

gozója volt. Munkaviszonya a KGM MTTI kikérése alapján, 
áthelyezéssel szűnt meg.

B e i n  Kornél tudományos munkatárs, az MSZKI dolgozója volt. Munkaviszo
nya az SZTKI kikérése alapján, áthelyezéssel szűnt meg.

H o f  f m a n n  György doktori ösztöndíjas, az MSZKI dolgozója volt. Dok
tori ösztöndíjas szerződése lejárt. Uj munkahelye a BME.

T ö r ö k  Gábor laboráns, a Nagyenergiájú Fizikai Főosztály dolgozója volt.
Munkaviszonya közös megegyezéssel szűnt meg. Uj munkáltató
ja a Lapkiadó Vállalat.

M e n c z e 1 József doktori ösztöndíjas, a Fizikai Főosztály II. dolgozója 
volt. Doktori ösztöndíjas szerződése lejárt. Uj munkáltatója 
ismeretlen.

J u h á s z Ferencné műszaki rajzoló, az SZTKI Technikai Főosztály dolgo
zója volt. Munkaviszonya közös megegyezéssel, nevezett ké
résére szűnt meg.

R á c z Klára titkárnő, a Pénzügyi és Számviteli Főosztály dolgozója volt.
Munkaviszonya áthelyezéssel szűnt meg. Uj munkahelye az 
Országos Természetvédelmi Hivatal.

S z a b ó  Zsolt doktori ösztöndíjas, a Fizikai Főosztály II. dolgozója
volt. Doktori ösztöndíjas szerződése lejárt. Uj munkahelye 
az Orvostudományi Egyetem.

A r y Ernő szakmunkás, az AEKI dolgozója volt. Munkaviszonya áthelyezéssel 
szűnt meg, a KISZ KB kikérése alapján.

N a g y  István géplakatos, a Fenntartási Osztály dolgozója volt. Munkavi
szonya közös megegyezéssel szűnt meg. Uj munkahelye a Fi- 
mommechanikai Müvek.

1975, FEBRUÁRBAN INTEZETEN BELÜL ÁTHELYEZETT DOLGOZOK

B a k a i  Istvánná titkárnő, a Titkárságokról az Épitési és Energiaellátási 
Főosztályra került. Munkaköre változatlan. Áthelyezése kö
zös megegyezéssel történt.

N a g y Dénes Lajos tudományos munkatárs, a Fizikai Főosztály Il.ről a
Magfizikai Főosztályra került. Beosztása tudományos munka
társ. Áthelyezése közös megegyezéssel, saját kérésére tör
tén t.
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o c h Mária gazd. ügyintéző, a Pénzügyi és Számviteli Főosztályról 
a Tudományos Titkárságra került. Beosztása rendszerszer
vező. Áthelyezése közös megegyezéssel, saját kérésére tör
tént.

s á k Lászlóné titkárnő, a Műszaki Ellátási Osztályról a Tudományos 
Titkárságra került, beosztása változatlan. Áthelyezése kö
zös megegyezéssel, kérésére történt.

0 r Mária adm.ügyv.alk., a Műszaki Főosztályról az MSZKI Kisérleti ■
üzeméhez került, beosztásának változatlanul hagyásával. 
Áthelyezése közös megegyezéssel, kérésére történt.

1 á r Miklósné müsz.gazd.ügyintéző, a Személyzeti és Munkaügyi Fő
osztályról a Nagyenergiájú Fizikai Főosztályra került. 
Beosztása laboráns. Áthelyezése saját kérésére, közös meg
egyezéssel történt.

e c s k é s Ferenc müsz.ügyintéző, az MSZKI Kisérleti üzemétől a
Titkárságok állományába került, a Pártbizottság munkatársa 
lett. Áthelyezése intézeti érdekből történt.

1 1 ő s Péter vegyésztechnikus, a Fizikai Főosztály II. dolgozója 
az Igazgatási és üzembiztonsági Főosztályra került, ahol 
sajtófelelősként dolgozik. Áthelyezése közös megegyezéssel, 
intézeti érdekből történt.

1975. MÁRCIUSBAN BELEPETT DOLGOZOK

d z i e r s z k y  Zsófia idegen nyelvű gépiró, a Számitógép Főosztály
dolgozója. Előzőleg Lengyelországban dolgozott filológusként. 
Képzettsége: filológus. Férjezett, egy kiskorú gyermeke van.

g g e r György fényező, a Műszaki Főosztály dolgozója. Előzőleg a 
MIRKÖZ Vállalatnál fényező csoportvezetőként dolgozott. 
Vegyésztechnikus. Nős, egy kiskorú gyermeke van.

g y András tudományos munkatárs, a Műszertechnikai Osztály dolgozója.
Előzőleg a TÁKI-nál főmunkatársként dolgozott. Villamosmér
nök. Nős, egy kiskorú gyermeke van.

á n y i Mihály laboráns, az Optikai Főosztály dolgozója. Ez az első 
munkahelye. Gimnáziumi érettségivel rendelkezik. Nőtlen.

a András rendszerszervező, a Tudományos Titkárság dolgozója. Előző 
munkahelye a KERINFORG volt, ahol ugyancsak rendszerszer
vezőként dolgozott. Vendéglátóipari főiskolai végzettséggel 
rendelkezik. Nős, egy kiskorú gyermeke van.

m o s  Károlyné betanított munkás, a Gondnokság dolgozója. Előzőleg a 
Szabadsághegyi Állami Gyermekszanatóriumnál dolgozott ta
karítónőként . Iskolai végzettsége: 6 elemi és három év ipari 
iskola. Férjezett, három nagykorú gyermeke van.

b é r  Tamás elektroműszerész, az MSZKI Kisérleti üzemének dolgozója.
Előzőleg főiskolai hallgató volt. Híradásipari szakközép
iskolai érettségivel rendelkezik. Nőtlen.
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T ő k e  Lajos asztalos, a Fenntartási Osztály dolgozója. Előzőleg a Central
Lakáskarbantartó KTSZ-nél dolgozott mint asztalos. Iskolai 
végzettsége: 6 elemi és 3 év szakmunkásképző. Nős, két 
nagykorú gyermeke van.

N i c z k ó László lakatos, a Műszaki Főosztály dolgozója. Előző munkahelye
az Elektromechanikai Vállalat volt, ahol szintén lakatosként 
dolgozott. Iskolai végzettsége: 8 általános és három éves 
szakmunkásképző iskola. Nős, egy nagykorú gyermeke van.

S a i n Ildikó matematikus, a Számi tógép Főosztály dolgozója. Ez az első
munkahelye. Matematikus. Hajadon.

G ö d é n y  László bemérő mérnök, az MSZKI Kisérleti üzemének dolgozója.
Előző munkahelye a Villamosipari Kutató Intézet volt, ahol 
tudományos segédmunkatársként dolgozott. Villamosmérnök.
Nős, egy kiskorú gyermeke van.

1975. MÁRCIUSBAN KI LEPETT DOLGOZOK

G e i g n e r Vilmosné laboráns, a Nagyenergiájú Fizikai Főosztály dolgozó
ja volt. Szerződését közös megegyezéssel szüntették meg.
Uj munkahelye a XIV. kér. SZTK.

A b o n y i István műszaki ügyintéző, az SZTKI Technikai Főosztályának dol
gozója volt. Munkaviszonyát jogszabályellenesen szüntette 
meg. Uj munkáltatója ismeretlen.

J u h á s z  Ferenc vizvezetékszerelő, az Épitési és Energiaellátási Főosz
tály dolgozója volt. Szerződését közös megegyezéssel szün
tették meg. Uj munkáltatója a Zalaszentgróti TSZ.

H a d h á z i Imre mechanikai műszerész, a Számitógép Főosztály dolgozója
volt. Munkaviszonya közös megegyezéssel, nevezett kérésére 
sziint meg. Uj munkáltatója ismeretlen.

V i z d o s Géza gépészmérnök, a Reaktor Üzem dolgozója volt. Munkaviszonya
az Erőmütervező Vállalat kikérése alapján, áthelyezéssel 
szűnt meg.

1975- MÁRCIUSBAN INTEZETEN BELÜL ÁTHELYEZETT DOLGOZOK

N a g y  Ernő lakatos, a Műszaki Főosztályról az SZTKI Technikai Főosztá
lyára került azonos munkakörbe. Áthelyezése közös megálla
podás alapján történt.

F r a n k  János szerkesztő, a Magfizikai Főosztályról a Számítástechnikai
Főosztályra került gépkezelői beosztásba. Áthelyezése a 
dolgozó kérésére, közös megegyezéssel történt.
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M a j o r o s Zsuzsa adm.ügyv.alk., a Titkárságokrói a Műszaki Ellátási
Osztályra került adminisztrátor-gépirói beosztásba. Áthe
lyezése közös megegyezéssel történt.

E l t é r  Dezsőné anyaggazdálkodó, az MSZI törzsállományának dolgozója
a Műszaki Ellátási Osztályra került. Uj beosztása anyag
beszerző. Áthelyezése közös megegyezés alapján történt.

K O Z L E M E N Y

ÁRAMSZOLGÁLTATÁS SZÜNETELÉSÉRŐL

Értesítjük a kutatóközpont dolgozóit, hogy 1975. május 31-én /szombaton/ és 
junius 1-én /vasárnap/ az I, VI, VII/1, VII/2, VIII, XVIII, XXIII, garázs, 
EFO, Ion-implantáció épületeiben kapcsolóállomás átalakítása miatt 7 órától 
17 óráig az áramszolgáltatás szünetel.

3fV.Xbr

HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZOK

Franki László 
Várkonyi Lajos 
Szekcióülés, 
OAB ktsg.

V. .11 8 nap Lengyelország
Varsó

Andrási Andor 
Koblinqer László 
Konferencia,
KFKI és saját ktsg.

V . 1.1 . 7 ti ap Hollandia 
Ams terdam

Bakos László 
Fehér András 
Nagy" Árpád 
Kon f e r e n c i a , 
KFKI ktsg.

V. 11 7 nap NDK
Drezda

■Lgljér István
Konferencia,
°AR ktsg.

V. 12. 6 nap Hollandia
Amsterdam

Ü2£vá th Dezső
Munkává Halas folytatása
0AB útiktsg.

V. 12 . Szovjetunió
Dubna
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Bata Lajos
MTA egyezm.tanulmányút

V. 12 6 nap Szovjetunió
Moszkva

Mészáros István 
Váradi József 
Konferencia, 
KFKI ktsg.

V. 12 , 6 nap NDK
Berlin

Kővári István 
Vajda Ferenc 
Konferencia,
KFKI és saját ktsg.

V. 12. 6 nap Anglia
London

Forgács Béla 
Gaál Endre 
Konferencia,
OMFB dev., KFKI fFt

V. 12 , 5 nap Franciaország
Párizs

Dobos Tibor 
Service,
METR. dev., KFKI fFt

V. 12 . 4 hét Szovjetunió
Dubna

Hűvös András 
Müller László 
Uzembehelyezés,
METR. dev., KFKI fFt

V. 12 , 10 nap Csehszlovákia
Brno

Deme Sándor 
Konzultáció, 
Erőmüberuh. V. ktsg.

V. 12 , 5 nap NDK
Berlin

Molnár Anna 
Sarkadi János 
Uzembehelyezés,
METR. dev., KFKI fFt.

V. 12 , 20 nap Csehszlovákia
Pozsony

Dénes Ervin 
Diósi Lajos 
Nyári iskola,
OAB egyezm., KFKI utiktsg.

V. 14. 14 nap Szovjetunió
Alusta

Bencze Gyula 
Doleschall Pál 
Konferencia,
KFKI és saját ktsg.

V. 15. 7 nap NSZK
Tübingen



- 245 -

KÜLFÖLDI VENDÉGEK

M.Slivka fizikus V.12-töl fogadta: RMKI
Csehszlovákia 5 napra

Gnguyen Khanh Toan Társ.Tud.Biz. V.12-én fogadta: AEKI
elnöke

Gnguyen Van Nghia Társ.Tud.Tan.
Minősitő Biz.vez.

Gnguyen Thanh Lien osztályvezető 
Vietnam

J.E.Dzialoshlnski V.12-től fogadta: SZTKI
L.P.Pitaievski 5 napra
Kassan-Ogli
G.A.Haradze
G.M.Eliasberg
Levanjuk fizikusok
Szovjetunió

T.N.Mishra fizikus 
India

V.13-tól 
3 napra

fogadta: SZTKI

Wolters Berhard mérnök 
NDK

V. 13-án fogadta: MSZKI

Cse Ho Szun Tud.Akad. alelnöke V.15-én fogadta: AEKI
Jung Ho Szun főosztályvezető 
Kim Von Hu tolmács 
Korea

G.Heinrich mérnök 
NDK

F .Streit matematikus 
Szovjetunió

A.F.Petrenko laborvezető 
Szovjetunió

T »Ivezic fizikus 
Jugoszlávia

V. 15-től 
2 napra

V.16-án

V. 16-án

V. 16-án

fogadta: MSZKI 

fogadta: MSZKI 

fogadta: MSZKI 

fogadta: SZTKI

Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intéazet 
Felelős kiadó: Doleschall Sándor
Szerkeszti az Igazgatási és üzembiztonsági Főosztály 
Felelős szerkesztő: Goda Gyula 
Példányszám: 420 Törzsszám: 75-470
Készült a KFKI sokszorosító üzemében
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BELFÖLDI FELEK BELEPESENEK ENGEDELYEZESERE JOGOSULTAK 

NÉVSORA

N é v  Hatáskör Beosztás

Abonyi János KISZ Bizottság KISZ szervező titkár
Andrási Andor Sugárvédelmi Főoszt. osztályvezető
Antóny Miklósné AEKI gazdasági vezető
Ármos Margit Műszaki Főosztály titkárnő
Bakos József Optikai Főoszt. 

Kvantumelektronikai 0.
osztályvezető

Bakos László Kémiai Főoszt. 
Analitikai Oszt.

osztályvezető

Balázs Béla Igazgatási és Uzembizt. 
Főoszt., Uzembizt. 0.

osztályvezető

Balázs Judit Gondnokság osztályvezetőhelyettes
Balla János SZTKI Technikai Főo. főosztályvezető
Balogh Sándor Reaktor Üzem 

Villamos csoport
csoportvezető

Báder Károlyné Számitástechn. Főo. gazdasági ügyintéző
Bán Ferencné KFKI titkárnő
Bánáti Károly Számitástechn. Főo. 

Müsz. üzemeltetési cs.
csoportvezetőhelyettes

Bánki Ferenc MSZKI főkonstruktőr
Baranyay Mihály Igazgatási és Uzembizt. 

Főoszt., Sajtótitkárság
protokoll ügyintéző

Baranyi Ferencné Elméleti Osztály 
Biofizikai Team

titkárnő

Bata Lajos Fizikai Főosztály II. 
Folyadékkristály 0.

osztályvezető

Báti Ferenc Számitógép Főosztály főosztályvezető
Bedők Jenőné Sugárvédelmi Főoszt. titkárnő
Bencze Gyula Elméleti Osztály tud. főmunkatárs
Bene Mária Reaktorelektronikai Főo. titkárnő
Berki Zoltánné Műszaki Szakigazg. titkárnő
Berta József Igazgatási és Uzembizt. 

Főoszt., Uzembizt. 0. 
őrzésbiztonsági csop.

csoportvezető
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N é v  Hatáskör Beosztás

Binder Gyula Technológiai Főoszt. főos z tályve ze tő
Biri János Számitógép Főosztály 

CAMAC csoport
csoportvezető

Blazevic Ottó Pénzügyi és Számviteli 
Főoszt., Pénzügyi 0.

osztályvezető

Bogdány János Számitógép Főosztály 
TPA-70 csoport

csoportvezető

Borsody Sándorné MSZKI titkárnő
Bruck László SZTKI gazdasági vezető
Budai László Számítástechnikai Főo. csoportvezető

Folyamatvezérlési Progr. 
rendszerek csoportja

Budai Miklós Műszaki Ellátási Osztály osztályvezető
Bürger Gábor Magfizikai Főosztály 

Gyorsitóberendezések 0.
osztályvezető helyettes

Czikó Róbert AEKI műszaki tanácsadó • •. -
Czingula Béláné Gazdasági Szakigazgatás titkárnő .
Csákány Antal MSZKI tudományos főmunkatárs
Cseke László MSZKI

Értékesitési csoport
csoportvezető

Csillag László Optikai Foosztály 
Lézerfizikai Osztály

osztályvezető

Csőm Vérbulcsu Termohidraulikai Oszt. főmérnök
Csorba Éva Magfizikai Főoszt. 

Gyorsitóberendezések 0.
titkárnő

Deme Sándor Sugárvédelmi Főosztály főosztályvezető helyettes
Dézsi István Magfizikai Főosztály 

Alkalmazott Magfiz. 0.
osztályvezető

ÍRiésiá y Io t ü X líí
Doleschall Sándor KFKI ügyvezető igazgató
Egri Béla Műszaki Főosztály 

Szerk. és Kísérleti 0.
osztályvezető

ylérílM vövriÉElek György MSZKI tud.igazgató műszaki h.
Erdélyvári István Sugárvédelmi Főosztály osztályvezető
Erő János Magfizikai Főosztály tudományos főmunkatárs
Ertsey Attiláné Termohidraulikai Oszt. titkárnő
Eszli László Épitési és Energiaell. 

Főo., Energiaell. 0.
osztályvezető

Fáber József MSZKI műszaki ügyintéző
Faragó Zoltánné Tudományos Titkárság főosztályvezető helyettes
Fehér István Sugárvédelmi Főosztály főosztályvezető
Ferenczik Imre Számítástechnikai Főo. főosztvez. müszaki-gazda- 

sági helyettese
Fodor Tibor Műszaki Eli. Oszt. 

Értékesitési és Állóesz- 
közgazd. csop.

csoportvezető
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Forró Péter Kisérleti üzem 
TPA csarnok

csoportvezető

Franki László Reaktor üzem 
Besugárzó és Mérő csop.

csoportvezető

Fülöpné ördög Vera Szakszervezeti Bizottság SZB titkár helyettes
Gábriel László Épitési és Energiaell. Főo. műszaki tanácsadó
('.ácsi Lajos ZR-6 célprogram célprogramvezető
Gellér Kálmánné Pénzügyi és Számviteli Főo. 

Pénzügyi 0., Illetményszám
fejtési és SZTK csoport

csoportvezető

Gergely Tamás Számitógép Főosztály tudományos főmunkatárs
Goda Gyula Igazg. és Uzembizt. Főo. főosztályvezető
Goda László Reaktor üzem csoportvezető
Golen Károly RMKI gazdasági vezető
Gombosi Tamás Nagyenergiájú Fizikai Főo. tudományos munkatárs
Grábler Mártonná Számitástechnikai Főoszt. titkárnő
Gróz Péter Kémiai Főosztály főosztályvezető helyettes
Gyimesi Zoltán AEKI tudományos igazgatóhelyettes
Gyulai József Fizikai Főosztály I. 

Ion-implantációs célprogram
célprogramvezető

Hargitai Csaba Fizikai Főosztály II. 
Mágneses Osztály

osztályvezető

Haintz Istvánné ÜVIG titkárnő
Házkötő László Műszaki Főosztály mérnök
Hegedűs János Társadalmi szervek PB titkár
Helm Károly Ellenőrzési Osztály 

Átvételi csoport
csoportvezető

Herczeg István Igazgatási és Uzembizt. Főo. 
Üzembiztonsági Osztály

osztályvezető helyettes

Holtzer Lóránt MSZKI gazdasági vezető
Horányi Sándor Reaktorelektronikai Főo. 

Reaktordiagnosztikai csop.
csoportvezető

Horváth Béla Műszaki Főosztály 
Szerkesztési és Kisérl.Oszt.

csoportvezető

Horváth Dániel Műszertechnikai Osztály 
Elektr. és Mechanikai csop.

csoportvezető

Horváth Judit MSZKI gazdasági vezetőh.
Horváth József Személyzeti és Munkaügyi Főo. 

Jóléti csoport
csoportvezető

Horváth László Igazgatási és Üzembizt. Főo. 
Jogi és Igazgatási Oszt. 
Iparjogvédelmi csoport

csoportvezető

Hrehuss Gyula Magfizikai Főosztály 
Magfi zikai Os ztály

osztályvezető

Huszár Miklós Elméleti Osztály osztályvezető helyettes
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Ivanyos Lajosné 
Jávor András 
Jánossy Lajos 
Jéki László 
Jenik Livia 
Jerzsabek Lajos 
Juhász Istvánná

id.Kecskés Ferenc 
ifj.Kecskés Ferenc 
Keszthelyi Lajos 
Kétszery Anikó

Királyhidi László

Kiss Árpád 
Kiss Elemér

Kiss István 
Kiss László 
Klopfer Ervin

Konczos Géza

Kósa Somogyi István 
Kosály György 
Kossányi Károly

Kovács Gáborné 
Kovács Gyula

Kovács Mariann 
Kovács Tibor

Kozma Gyula 
Kozmann György

Körösi Magdolna

Kővári István

Kretschmer Árpádné

Hatáskör

Számitástechn. Főo.
Számitógép Főo.
Elméleti Kutató Csop. 
RMKI
Nagyenergiájú Fiz.Főo.
Műszaki Főosztály
Személyzeti és Munka
ügyi Főosztály 
Munkaügyi Osztály
Műszaki Szakigazgatás
Pártbizottság
Biofizikai Team
Személyzeti és Munka
ügyi Főosztály 
Nemzetközi Kapcs. Oszt.
Gyorsitóberendezések 
Alk. Oszt.
Optikai Főosztály
Műszaki Főosztály 
Központi Tervezés
Tudományos Titkárság
Műszaki Eli. Osztály
Magfizikai Főosztály 
Gyorsitóberend. 0.
Fizikai Főosztály I. 
Technológiai Osztály
Fizikai Főosztály II.
Reaktorfizikai Oszt.
Ép. és Energiaell. Főo. 
Fenntartási Oszt.
RMKI
Technikai Főosztály 
Gépészeti Osztály
RMKI
Személyzeti és Munka
ügyi Főosztály
Techn.Főo.,Méréstechn.O.
Műszertechnikai Oszt. 
Bioelektronikai csop.
Számítástechnikai Főo. 
Operátor csop.
Számitógép Főoszt. 
Nagyperifériák csop.
Magfizikai Főoszt. 
Magfiz.0., Alkalmazott 
Magfizikai Osztály

Beosztás

csoportvezető
tud. munkatárs
tud. tanácsadó
tud. igazgatóhelyettes
tud. munkatárs
főosztályvezető
osztályvezető

gazd. ügyintéző 
PB szervező titkár 
csoportvezető 
osztályvezető

osztályvezető helyettes

osztályvezető helyettes 
Közp. Terv. vezetője

főosztályvezető 
mb. osztályvezetőh. 
osztályvezető

osztályvezető

főosztályvezető
osztályvezető
osztályvezető

titkárnő 
osztályvezetŐ

titkárnő
főosztályvezető

osztályvezető
csoportvezető

csoportvezető

csoportvezető

titkárnő
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Krén Emil 
Kroó Norbert 
Kulcsár Zsigmond

Kurucz György 
Láng István 
Lovas Miklósné 
Lovas István 
Lőcs Gyula 
Lukács József 
Major Györgyné 
May Tibor 
Maróti László 
Mellári József

Mészáros István

Mészáros János

Mikló Sándor

Molnár László

Mogyoróssy Endre

Montvay István 
Nademlegnsky Zoltánné

Nagy Dénes Lajos

Nagy Károly

Nagy Károlyné

Nagy Rudolf

Nagy Tibor 
Náray Zsoltné 
Németh Imréné 
Németh József 
Nyitrai Zoltán 
Okolicsányi Pálné 
Opauszky István

Fizikai Főoszt. I. 
Optikai Főosztály 
MSZKI
Kísérleti üzem 
KFKI
Számitógép Főosztály
Magfizikai Főosztály
Elméleti Osztály
Számitástechn. Főoszt.
MSZKI •
Számitástechn. Főoszt.
Kisérl. üzem. MTA team
Termohldraulikai Oszt.
Számitógép Főosztály 
Mintagyártó Műhely
Műszaki Főosztály 
Műszaki Kisérl. üzem
Tudományos Titkárság 
Könyvtár és Kiadói 0.
Éo. és Energiaell. Főo. 
Energiaell. Osztály
Műszaki Főosztály 
Műszaki Kisérl. üzem
Kisérleti üzem 
Központi Műhely
Nagyenergiájú Fiz. Főo.
Igazgatási és Üzembizt. 
Főosztály
Magfizikai Főosztály 
Alkalmazott Magfiz.0.
Tudományos Titkárság 
Könyvtár és Kiadói 0. 
Sokszorosító üzem
Pénzügyi és Számv.Főo. 
Számviteli Oszt.
Műszaki Főosztály 
Disc-csoport
Magfizikai Főosztály
Elméleti Kutató Csop.
Pártbizottság
Müszertechn. Osztály
Számitógép Főosztály
Tudományos Titkárság
Kémiai Főosztály 
Kémiai-Fizikai Oszt.

főos z tályve ze tő 
főosztályvezető 
müve z e tőhelye t tes

műszaki tanácsadó
tud. főmunkatárs
tud. munkatárs
tud. főmunkatárs
csoportvezető
tud. főmunkatárs
csoportvezető
csoportvezető
osztályvezető helyettes
művezető

osztályvezető

osztályvezető helyettes

főenergetikus

üzemvezető

Közp.Műhely vezetője

főosztályvezető helyettes 
titkárnő

osztályvezető helyettes 

üzemvezető

osztályvezető

csoportvezető

tud. munkatárs
csoportvezető
titkárnő
osztályvezető helyettes 
csoportvezető 
tud.müsz. ügyintéző 
osztályvezető
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Ördögh Mária

Őri Ambrus 
Pajer István

Pakucs János 
Pallagi Dezső 
Pallagi Dezsőné 
Pál Lénárd 
Pálmai Imre

Palotai Gézáné 
Papp Antal 
Pásztor Endre

Pechlof Györgyné

Pellionisz Péter

Perjés Zoltán 
Péter Attila

Péter István

Pintér György 
Pécs Lajos 
Pomázi László 
Pongrácz Orsolya 
Pór Gábor 
Proksch István 
Rejtő István

Rényi Attila

Ribényi András 
Sági Györgyné 
Sándory Mihály 
Scherer Ferencné 
Schiller Róbert 
Siklós Tivadar 
Sipos Ágnes

Kémiai Főosztály 
Aktivációs Analitikai cs.
Igazgatási és Uzemb. Főo.
Pénzügyi és Számv.Főo. 
Pénzügyi Osztály
Műszaki Szakigazgatás
Reaktorelektronikai Főo.
ZR-6 Célprogram
KFKI
Technikai Főosztály 
Lézerelektronikai csop.
Műszertechnikai Osztály
Gondnokság
Gyorsitóberendezések 
Alkalmazása Osztály
Személyzeti és Munkaügyi 
Főosztály
Nemzetközi Kapcsolatok 0.
Reaktorelektronikai Főo. 
Mérésautomatizálási 0.
Elméleti Osztály
Reaktorelektronikai Főo. 
Mérésautomatizálási 0.
Műszaki Főosztály 
Szerkesztési és Kisérl.O.
Nagyenergiájú Fizikai Főo.
Magfizikai Főosztály
SZTKI
Magfizikai Főosztály
KISZ Bizottság
Pénzügyi és Számv. Főo.
Személyzeti és Munkaügyi 
Főosztály
Szem. és Oktatási Oszt.
Műszertechnikai Osztály 
Bemérő csop.
Műszertechnikai Osztály
Számitástechn. Főoszt.
MSZKI
Műszaki Szakigazgatás
Kémiai Főosztály
Sziládtest-elméleti 0.
Reaktorelektronikai Főo. 
Mérésautomatizálási 0.

csoportvezető

főosztályvezető helyettes 
osztályvezető helyettes

gazdasági vezető
főosztályvezető
titkárnő
főigazgató
csoportvezető

titkárnő
osztályvezető
osztályvezető

osztályvezető helyettes

osztályvezető

tud. munkatárs 
osztályvezető helyettes

osztályvezető helyettes

főosztályvezető
főosztályvezető
szakosított gazd.vez.
titkárnő
KISZ titkár
főosztályvezető
osztályvezető

csoportvezető

osztályvezető
diszpécser
tud. igazgató
titkárnő
főosztályvezető
osztályvezető
titkárnő
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S.Kehl Erzsébet 
Smidéliusz Lajosné 
Somogyi Antal

Somogyi Endréné

Sólyom Jenő 
Samodai József

Szabados László 
Szabó Ferenc 
Szabó László 
Szakáll István

Szalay Erzsébet 
Szalay Miklós 
Szathmáry Gézáné

Szántó Emilné 
Szegő Károly 
Szentes Ferenc

Szentpéteri Imre 
Szigeti Béla 
Szilágyi Ferenc 
Szlávik Ferenc 
Szokira József 
Szőke József

Szőkefalvi Nagy Zoltán 
Szőllős Péter

Szüle Józsefné 
Telbisz Ferenc 
Tibay Ilona 
Tímár Gyula 
Tompa Kálmán 
Tóth Béláné 
róth Ferenc

Tóth Mihály

SZTKI
Számitógép Főosztály
Nagyenergiájú Fiz.Főo. 
Kozmikus Sugárzási 0.
Igazg. és üzembizt. Főo. 
Jogi és Igazgatási 0. 
Igazgatási csoport
Szilárdtest-elméleti 0.
Műszaki Ellátási Osztály 
Elektr.Adatfeldolg.csop.
Termohidraulikai Oszt.
AEKI
Technikai Főosztály
Technikai Főosztály 
Cseppfolyósitó üzem
Ellenőrzési Osztály
Számitógép Főosztály
Tudományos Titkárság 
Könyvtár és Kiadói 0.
KFKI
RMKI
Műszaki Főosztály 
Műszaki Kiséri. Üzem. 
Finommechanikai Műhely
Magfizikai Főosztály
SZTKI
Kísérleti üzem
Műszaki Szakigazgatás
Gazdasági Szakigazgatás
Optikai Főosztály
Opt.Spektroszkópiai csop.
Biofizikai Team
Igazg. és üzembizt. Főo.
Saj tótitkárság
AEKI
Számitógép Főosztály 
Nagyenerg. Fiz. Főoszt.
Ép. és Energiaell. Főoszt. 
SZTKI
Elméleti Kutató Csop.
Technikai Főosztály 
Elektronikus Osztály
Reaktor üzem 
Dozimetriai csoport

szakosított gazd.vez. 
csoportvezető
osztályvezető
■ on-j-ol Si ö ‘
csoportvezető

osztályvezető helyettes■csoportvezető

osztályvezető 
tud. igazgató 
főosztályvezető 
üzemvezető

osztályvezető
csoportvezető
osztályvezető OiS8£<I
titkárnő 
tud. igazgató 
művezető O.LS8B-I r ’

főosztályvezető helyettes
müsz. titkár
művezető
műszaki igazgatóhelyettes 
gazdasági igazgatóh. 
csoportvezető

tud. munkatárs 
a Sajtótitkárság vezetője

titkárnő
tud. munkatárs
titkárnő
főosztályvezető
tud. igazgatóhelyettes
titkárnő
osztályvezető

csoportvezető
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Tölgyesi László

Törő Ferenc 
Törő Ferencné 
Trombitás Irma

Turcsán Józsefné 
Túri László

Ujcz István

Vági Györgyné 
Vajda Ferenc

Valkó János

Vályi László 
Varga András

Varga László 
Varga László 
Varga Péter

Varga Zoltán 
Várhalmi László

Várkonyi Lajos 
Varsányi Irén 
Vashegyi György

Vass László

Vass Szabolcsné 
Vasvári Béla 
Veress Imre

Vizi Imre

Vuics Lászlóné 
Zimányi József 
Zimányi Józsefné

lg. és üzembizt. Főoszt. 
üzembiztonsági Osztály 
Tulajdonvédelmi csoport
MSZKI
Technológiai Főosztály
Ellenőrzési Osztály 
Revizori csoport
Szakszervezeti Bizottság
Reaktorfizikai Osztály 
Reaktorsztatikai Mérések 
csoport •
Ép. és Energiaell. Főoszt. 
Épitési és Beruházási cs.
SZTKI
Számitógép Főosztály 
Kutatási csoport
Reaktorfizikai Osztály 
Reaktordinamikai csoport
Magfizikai Főosztály
Nagyenergiájú Fiz. Főoszt. 
Kozmikus Sugárzási Oszt.
Biofizikai Team
Számitástechnikai Főoszt.
Fizikai Főosztály I.
Optikai Memória Oszt.
KFKI
Műszertechnikai Osztály 
Fejlesztési csoport
Reaktor üzem
Reaktor üzem
Számitógép Főosztály 
Ipari Alkalmazások csop.
Igazgatási és Üzembizt.Főo. 
Jogi és Igazgatási 0.
Számitástechnikai Főoszt.
SZTKI
Technikai Főosztály 
Szerk. és Kivitelezési 0.
Optikai Főosztály 
Neutronspektr. csop.
AEKI
Elméleti Osztály
Számítástechnikai Főoszt. 
Alkalmazástechnikai cs.

csoportvezető

tud. igazgatóhelyettes
csoportvezető
csoportvezető

SZB titkár 
csoportvezető

csoportvezető

szakosított gazd.vez. 
csoportvezető

csoportvezető

tud. munkatárs 
osztályvezető helyettes

tud. munkatárs
főosztályvezető
osztályvezető

tudományos titkár 
csoportvezető

főmérnök
titkárnő
csoportvezető

osztályvezető helyettes

csoportvezető 
tud. igazgató 
osztályvezető

csoportvezető

titkárnő
osztályvezető
csoportvezető
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Zimmer György 

Zobor Ervin

Zsembery Jenő 
Zsigmond György

Fizikai Főosztály I. 
Mágneses Osztály
Reaktorelektronikai Főo. 
Számitógépes Reaktor- 
irányitási Osztály
Technológiai Főosztály
Fizikai Főosztály II. 
Folyadékkristály Oszt.

osztályvezető

osztályvezető

főosztályvezető helyettes 
tud. munkatárs
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HÍRKÖZLŐ SZERVEKTŐL ERKEZOK BELEPESENEK/ VALAMINT 

CSOPORTOS LÁTOGATÁSOK ENGEDELYEZESERE JOGOSULTAK

N é v Hatáskör Beosztás

Antóny Miklósné AEKI gazdasági vezető
Bruck László SZTKI gazdasági vezető
Doleschall Sándor KFKI ügyvezető igazgató
Goda Gyula Igazgatási és üzem

biztonsági Főosztály
főosztályvezető

Golen Károly RMKI gazdasági vezető
Gyimesi Zoltán AEKI tud. igazgatóhelyettes
Hegedűs János Társ. Szervek PB titkár
Holtzer Lóránt MSZKI gazdasági vezető
Jánossy Lajos Elméleti Kutató Csop. tud. tanácsadó
Jéki László RMKI tud. igazgatóhelyettes
Kiss István Tudományos Titkárság főosztályvezető
Kovács Tibor Személyzeti és Munkaügyi 

Főosztály
főosztályvezető

Kurucz György KFKI müsz. tanácsadó
Pál Lénárd KFKI főigazgató
Pakucs János Műszaki Szakigazgatás gazdasági vezető
Pór Gábor KISZ Bizottság KISZ titkár
Sándory Mihály MSZKI tud. igazgató
Szabó Ferenc AEKI tud. igazgató
Szegő Károly RMKI tud. igazgató
Szlávik Ferenc Műszaki Szakigazgatás müsz. igazgatóhelyettes
Szokira József Gazdasági Szakigazgatás gazd. igazgatóhelyettes
Szőllős Péter Igazg. és Üzembizt.Főo. 

Saj tótitkárság
a Sajtótitkárság vezetője

Tompa Kálmán SZTKI tud. igazgatóhelyettes
Törő Ferenc MSZKI tud. igazgatóhelyettes
Turcsán Józsefné Szakszervezeti Biz. SZB titkár
Vasvári Béla SZTKI tud. igazgató
Varga Zoltán KFKI tudományos titkár
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KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK BELEPESENEK ENGEDELYEZESERE 

JOGOSULTAK NÉVSORA

N é v Hatáskör Beos ztás

Balázs Judit Gondnokság osztályvezető helyettes
Balla János Technikai Főosztály főosztályvezető
Bánki Ferenc MSZKI főkonstruktőr
Báti Ferenc Számitógép Főosztály főosztályvezető
B.inder Gyula Technológiai Főoszt. főosztályvezető
Budai Miklós Műszaki Ellátási 0. osztályvezető
Deme Sándor Sugárvédelmi Főoszt. főosztályvezető h.
Doleschall Sándor KFKI ügyvezető igazgató
Elek György MSZKI tud. ig. müsz. helyette
Faragó Zoltánná Tudományos Titkárság főosztályvezető h.
Fehér István Sugárvédelmi Főosztály főosztályvezető
Goda Gyula Igazg. és lizembizt. Főo. 

Titkárságok
f őos z tá ly ve ze tő

Gróz Péter Kémiai Főosztály főosztályvezető h.
Gyímesi Zoltán AEKI tud. igazgatóhelyettes
Gyulai József Fizikai Főosztály I. 

Ion-implantációs célpr.
célprogram vezető

Hegedűs János Társadalmi Szervek PB titkár
Jánossy Lajos Elméleti Kút. Csop. tud. tanácsadó
Jéki László RMKI tud. igazgatóhelyettes
Jerzsabek Lajos Műszaki Főosztály főosztályvezető
ifj.Kecskés Ferenc Pártbizottság PB szervező titkár
Kiss István Tudományos Titkárság főosztályvezető
Keszthelyi Lajos Biofizikai Team csoportvezető
Kétszery Anikó Szem.és Munkaügyi Főo. 

Nemzetközi Kapcs. 0.
osztályvezető

Kosály György Reaktorfizikai Oszt. osztályvezető
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Kósa Somogyi István Fizikai Főosztály II. f őos z tá ly ve ze tő
Kovács Tibor Személyzeti és Munkaügyi 

Főosztály
főosztályvezető

Kozma Gyula Technikai Főosztály 
Méréstechn. Oszt.

osztályvezető

Krén Emil Fizikai Főosztály I. főosztályvezető
Kroó Norbert Optikai Főosztály főosztályvezető
Kurucz György KFKI müsz. tanácsadó
Montvay István Nagyenergiájú Fiz.Főo. főosztályvezető h.
Nagy Dénes Lajos Magfizikai Főosztály

TV 1 1. t| _ f"' ' s~\ __ __ 1
osztályvezető

Alk. Magfiz. Oszt.
Náray Zsoltné Elm. Kutató Csoport csoportvezető
Németh József Műszertechnikai Oszt. osztályvezető helyettes
őri Ambrus lg. és üzembizt. Főo. főosztályvezető h.
Pallagi Dezső Reaktorelektronikai Főo. főosztályvezető
Pál Lénárd KFKI főigazgató
Papp Antal Gondnokság osztályvezető
Pásztor Endre Gyorsitóberendezések 

Alkalmazása Osztály
osztályvezető

Pintér György Nagyenergiájú Fiz.Főo. főosztályvezető
Pócs Lajos Magfizikai Főosztály főosztályvezető
Pór Gábor KISZ Bizottság KISZ titkár
Proksch István Pénzügyi és Számv. Főo. főosztályvezető
Ribényi András Müszertechn. Osztály osztályvezető
Sándory Mihály MSZKI tud. igazgató
Schiller Róbert Kémiai Főosztály főosztályvezető
Siklós Tivadar Szilárdtest-elm. Oszt. osztályvezető
Szabados László Termohidraulikai Oszt. osztályvezető
Szabó Ferenc AEKI tud. igazgató
Szabó László Technikai Főosztály főosztályvezető
Szalay Erzsébet Ellenőrzési Osztály osztályvezető
Szegő Károly RMKI tud. igazgató
Szentpéteri Imre Magfizikai Főosztály főosztályvezető h.
Szlávik Ferenc Műszaki Szakigazgatás müsz. igazgatóhelyettes
Szoklra József Gazdasági Szakigazgatás gazd. igazgatóhelyettes
Timár Gyula Ép. és Energiaell. Főo. főosztályvezető
Tompa Kálmán SZTKI tud. igazgatóhelyettes
Törő Ferenc MSZKI tud. igazgatóhelyettes
Turcsán Józsefné Szakszervezeti Bizottság SZB titkár
Varga László Számítástechnikai Főoszt. főosztályvezető
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Varga Zoltán 
Várkonyi Lajos 
Vasvári Béla 
Zimányi József 
Zsembery Jenő

KFKI
Reaktor üzem 
SZTKI
Elméleti Osztály 
Technológiai Főosztály

tudományos titkár 
főmérnök 
tud. igazgató 
osztályvezető 
főosztályvezető h.





21 ÓRA UTÁNI BENNMARADÁS és MUNKASZÜNETI napon való  

BEJÖVETEL, ILLETVE BENNTARTÓZKOüÁS ENGEDELYEZÉs ÉRE JOGOSULTAK

N é v Hatáskör Beos ztás

Andrási Andor 
Antóny Miklósné 
Bakos József

Bakos László

Balla János 
Balázs Béla

Balázs Judit 
Bánki Ferenc 
Bata Lajos 
Báti Ferenc 
Berta József

Binder Gyula 
Biri János

Blazevic Ottó

Bogdány János

Borsody Sándorné 
Bruck László 
Budai Miklós 
Bürger Gábor

Sugárvédelmi Főosztály 
AEKI
Optikai Főosztály 
Kvantumelektronikai Oszt.
Kémiai Főosztály 
Analitikai Osztály
Technikai Főosztály
Igazg.és üzembizt. Főo. 
üzembiztonsági Oszt.
Gondnokság
MSZKI
Fiz.Főo.II.Foly.krist.O.
Számitógép Főosztály
Igazg. és Üzembizt. Főo. 
Üzembiztonsági Oszt. 
Őrzésbiztonsági csoport
Technológiai Főosztály
Számitógép Főosztály 
CAMAC csoport
Pénzügyi és Számv. Főo. 
Pénzügyi Osztály
Számitógép Főosztály 
TPA-70 csoport
MSZKI
SZTKI
Műszaki Ellátási Oszt.
Magfizikai Főosztály 
Gyorsitóberend. Oszt.

osztályvezető 
gazdasági vezető 
osztályvezető

osztályvezető

főosztályvezető
osztályvezető

osztályvezető helyettes
főkonstruktőr
os z tá ly ve ze tő
főosztályvezető
csoportvezető

főosztályvezető 
csoportve zető

os z tá ly ve ze tő

csoportvezető

titkárnő
gazdasági vezető 
osztályvezető 
osztályvezető helyettes
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Csillag László

Dézsi István

Doleschall Sándor 
Egri Béla

Elek György 
Erdélyvári István 
Eszli László

Faragó Zoltánná 
Fehér István 
Ferenczik Imre 
Forró Péter

Gellér Kálmánná

Goda Gyula 
Golen Károly 
Grábler Mártonná 
Gróz Péter 
Gyimesi Zoltán 
Gyulai József

Hargitai Csaba

Hegedűs János 
Helm Károly

Herczeg István

Holtzer Lóránt 
Horváth Judit 
Hrehuss Gyula

Jánossy Lajos 
Jenik Livia 
Jerzsabek Lajos 
Jéki László 
Juhász Istvánná

Optikai Főosztály 
Lézerfizikai Osztály
Magfizikai Főosztály 
Alk. Magfiz. Oszt.
KFKI
Műszaki Főosztály 
Szerk. és Kisérl. 0.
MSZKI
Sugárvédelmi Főosztály
Ép. és Energiaell. Főo. 
Energiaell. Osztály
Tudományos Titkárság
Sugárvédelmi Főosztály
Számítástechnikai Főo.
Kisérleti üzem 
TPA csoport
Pénzügyi és Számv. Főo. 
Pénzügyi Osztály 
Illetményszámf.és SZTK cs ,
Igazg. és üzembizt. Főo.
RMKI
Számitástechn. Főoszt, 
Kémiai Főosztály 
AEKI
Fizikai Főosztály I. 
Ion-implantációs Célpr.
Fizikai Főosztály II. 
Fémfizikai Osztály
Társadalmi Szervek
Ellenőrzési Osztály 
Átvételi csoport
Igaz.és Üzembizt. Főo. 
üzembiztonsági Oszt.
MSZKI
MSZKI
Magfizikai Főosztály 
Magfizikai Osztály
Elméleti Kutató Csoport
Nagyenerg. Fizikai Főo.
Műszaki Főosztály
RMKI
Szem. és Munkaügyi Főo. 
Munkaügyi Osztály

osztályvezető

osztályvezető

ügyvezető igazgató
osztályvezető

T 3Y0L1ü 
tud. ig. müsz. helyettese
osztályvezető
osztályvezető

főosztályvezető h. 
főosztályvezető h. 
főov. müsz. gazd.h. 
csoportve zető

csoportvezető

főosztályvezető 
gazdasági vezető 
titkárnő
főosztályvezető h. 
tud. igazgatóhelyettes 
célprogramvezető

osztályvezető

PB titkár 
csoportvezető

osztályvezető helyettes

gazdasági vezető 
gazdasági vezetőh. 
osztályvezető

tud. tanácsadó
tud. munkatárs
főosztályvezető
tud. igazgatóhelyettes
osztályvezető
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it'j. Kecskés Ferenc 
Keszthelyi Lajos 
Kétszery Anikó

Kiss Árpád 
Kiss István 
Kiss László 
Klopfer Ervin

Koch József 
Konczos Géza

Kósa Somogyi István 
Kosály György 
Kovács Tibor 
Kovács Gyula

Kováts Károly

Kozma Gyula

Kővári István

Krén Emil 
Kroó Norbert 
Kulcsár Zsigmond 
Kurucz György 
Lovas István 
Major Györgyné 
May Tibor 
Mészáros János

Mészáros István

Mogyoróssy Endre

Montvay István 
Muzsnay László

Nagy Dénes Lajos

Nagy Elemér

Hatáskör

Pártbi zottság
Biofizikai Team
Szem. és Munkaügyi Főo. 
Nemzetközi Kapcs. 0.
Optikai Főosztály
Tudományos Titkárság
Műszaki Ellátási Oszt.
Magfizikai Főosztály 
Gyorsitóberend. Oszt.
Technikai Főosztály
Fizikai Főosztály I. 
Technológiai Osztály
Fizikai Főosztály II.
Reaktorfizikai Oszt.
Szem. és Munkaügyi Főo.
Technikai Főosztály 
Gépészeti Osztály
Technikai Főosztály 
Kivitelező Üzem
Technikai Főosztály 
Méréstechn. Osztály
Számitógép Főosztály 
Mágneses perifériák Kut.cs
Fizikai Főosztály I.
Optikai Főosztály
MSZKI Kisérleti üzem
KFKI
Elméleti. Osztály
Számi tástechn. Főoszt.
Kísérleti Üzem, MTA team
Tudományos Titkárság 
Könyvtár és Kiadói 0.
Műszaki Főosztály 
Műszaki Kiséri. üzeni
Kisérleti üzem 
Központi Műhely
Nagyenergiájú Fiz.Főo.
Műszaki Főosztály 
Műszaki Osztály
Magfiz ikai Főosztály 
A lka 1 mázott Mag fiz.0.
Nagyenergiájú Fiz. Főo.
Részocskefizikai Oszt.

Beosztás

PB szervező titkár
csoportvezető
osztályvezető

osztályvezető helyettes 
főosztályvezető 
mb.osztályvezetőh. 
osztályvezető

tud. munkatárs 
osztályvezető

főosztályvezető 
osztályvezető 
főosztályvezető 
os z tályvezető

üzemvezető

ősz tály ve z e tő

csoportvezető

főosztályvezető 
főosztályvezető 
mü ve ze tőh e ly e t te s 
miisz. tanácsadó 
tud. főmunkatárs 
c s o p o r t. ve z e tő 
csoportvezető 
osztályvezető helyettes

os z t é ly ve ze tő

Közp. Miibe ly veze tő je

főosztályvezető h. 
osztályvezető

osztályvezető helyettes

őszt i lyvozető
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Nagy Károlyné Pénzügyi és Számviteli Főo. 
Számviteli Osztály

osztályvezető

Náray Zsoltné Elméleti Kutató Csop. csoportvezető
Németh József Műszertechnikai Oszt. osztályvezető helyettes
Nyitrai Zoltán Számitógép Főosztály 

Tároló csoport
csoportvezető

Opauszky István Kémiai Főosztály 
Kémiai-Fizikai Osztály

osztályvezető

ördögh Mária Kémiai Főosztály 
Aktivációs Analitikai cs.

csoportvezető

őri Ambrus Igaz. és uzembizt. Főo. főosztályvezető h.
Paitz József Fizikai Főosztály I. 

Technológiai Osztály
csoportvezető

Pajer István Pénzügyi és Számv. Főo. 
Pénzügyi Osztály

osztályvezető helyettes

Pakucs János Műszaki Szakigazgatás gazdasági vezető
Pallagi Dezső Reaktorelektroriikai Főo. főos ztályvezető
Papp Antal Gondnokság osztályvezető
Pál Lénárd KFKI főigazgató
Pásztor Endre Gyorsitóberend.Alk.Oszt. osztályvezető
Pellionisz Péter Reaktorelektr. Főosztály 

Mérésautomatizálási 0.
osztályvezető

Péter Attila Reaktorelektr. Főosztály 
Mérésautomatizálási 0.

osztályvezető helyettes

Péter István Műszaki Főosztály 
Szerk. és Kisérl. 0.

osztályvezető helyettes

Pintér György Nagyenergiájú Fiz. Főo. főosztályvezető
Pócs Lajos Magfizikai Főosztály főosztályvezető
Pomázi László SZTKI szakosított gazd.vez.
Pór Gábor KISZ Bizottság KISZ titkár
Proksch István Pénzügyi és Számv. Főo. főosztályvezető
Rejtő István Személyzeti és Munkaügyi. Főo. 

Szem- és Okt.Oszt..
os ztályvezető

Ribényi András Műszertechnikai Osztály osztályvezető
Sándory Mihály MSZKI tud. igazgató
Schiller Róbert Kémiai Főosztály főosztályvezető
Siklós Tivadar Szilárdtest-elméleti. Oszt. osztályvezető
S.Kéhl Erzsébet SZTKI szakosított gazd.vez.
Somogyi Antal Nagyenergiájú Fiz.Főo. 

Kozmikus Sugárzási. 0.
osztályvezető

Szabados László Termohidraulikal Oszt. osztályvezető
Szabó Ferenc AEKI tud. igazgató
Szabó László Technikai Főosztály főosztályvezető
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Szakáll István Technikai Főosztály 
Cseppfolyósitó Üzem

üzemvezető

Szalay Erzsébet Ellenőrzési Osztály osztályvezető
Szathmáry Gézáné Tudományos Titkárság 

Könyvtár és Kiadói Oszt.
osztályvezető

Szegő Károly RMKI tud. igazgató
Szentpéterl Imre Magfizikai Főosztály főosztályvezető h.
Szlávik Ferenc Műszaki Szakigazgatás müsz. igazgatóhelyettes
Szokira József Gazdasági Szakigazgatás gazd. igazgatóhelyettes
Szőke József Optikai Főosztály

Opt. Spektroszkópiai cs.
csoportvezető

Timár Gyula Épitési és Eneregiaell. Főo. főosztályvezető
Tompa Kálmán SZTKI tud. igazgatóhelyettes
Tóth Ferenc Technikai Főosztály 

Elektronikus Osztály
osztályvezető

Tóth József Fizikai Főosztály II. tud.munkatárs
Törő Ferenc MSZKI tud. igazgatóhelyettes
Trombitás Irma Ellenőrzési Osztály 

Revizori csop.
csoportvezető

Turcsán Józsefné Szakszervezeti Bizottság SZB titkár
Ujcz István Ép. és Energiaell. Főo. 

Épitési és Beruházási cs.
csoportvezető

Vági Györgyné SZTKI szakosított gazd.vez.
Vajda Ferenc Számitógép Főosztály 

Kutatási csoport
csoportvezető

Varga András Nagyenergiájú Fiz.Főoszt. 
Kozmikus Sugárzási Oszt.

osztályvezető helyettes

Varga László Számitástechn. Főoszt. f őos z tá ly ve ze tő
Varga Péter Fizikai Főosztály I. 

Optikai Memória Oszt.
osztályvezető

Varga Zoltán KFKI tudományos titkár
Vasvári Béla SZTKI tud. igazgató
Vass László lg. és üzembizt. Főo, 

Jogi és Igazgatási Oszt.
osztályvezető helyettes

Várkonyi Lajos Reaktor Üzem főmérnök
Veress Imre Technikai Főosztály 

Szerk. és Kivitelezési. 0.
osztályvezető

Vízi Imre Optikai Főosztály 
Neutronspektroszkópiai cs.

csoportvezető

Zarímdy Aladár Technikai Főosztály 
Mérés teChnikai Oszt.

tud. munkatárs

'/. i. mányi Józsi: í K1 mé le t i Os z tá 1. y osztályvezető
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Zimmer György

Zsembery Jenő 
Zsigmond György

Fizikai Főosztály I. 
Mágneses Osztály
Technológiai Főosztály
Fizikai Főosztály II. 
Folyadékkristály Oszt.

osztályvezető

főosztályvezető h. 
tud. munkatárs



A KUTATÓKÖZPONT TULAJDONÁT KEPEZO TÁRGYAK DOLGOZOK RÉSZÉRE 

TÖRTÉNŐ KÖLCSÖNADÁSÁT, VALAMINT A DOLGOZOK SAJÁT 

TULAJDONÁT KEPEZO TÁRGYAK JAVÍTÁS CÉLJÁBÓL 

TÖRTÉNŐ BEHOZATALÁT ENGEDÉl YEZOK NÉVSORA

N é v  Hatáskör Beosztás

Antóny Miklósné AEKI gazdasági vezető
Bruck László SZTKI gazdasági vezető
Doleschall Sándor KFKI ügyvezető igazgató
Faragó Zoltánné Tudományos Titkárság főosztályvezető h.
Goda Gyula Igazg. és Üzembizt. Főo. főosztályvezető
Golen Károly RMKI gazdasági vezető
Gyimesi Zoltán AEKI tud. igazgatóhelyettes
Hegedűs János Társadalmi Szervek PB titkár
Holtzer Lóránt MSZKI gazdasági vezető
Jéki László RMKI tud. igazgatóhelyettes
Jerzsabek Lajos Műszaki Főosztály főosztályvezető
Kiss István Tudományos Titkárság főosztályvezető
Kovács Tibor Személyzeti és Munka

ügyi Főosztály
főosztályvezető

Őri Ambrus Igazg. és üzembizt. Főo. főosztályvezető h.
Pál Lénárd KFKI főigazgató
Pakucs János Műszaki Szakigazgatás gazdasági vezető
Proksch István Pénzügyi és Számv. Főo. főosztályvezető
Rejtő István Személyzeti és Munka

ügyi Főosztály
osztályvezető

Sándory Mihály MSZKI tud. igazgató
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Szabó Ferenc 
Szegő Károly 
Szlávik Ferenc 
Szokira József 
Tompa Kálmán 
Törő Ferenc 
Turcsán Józsefné 
Vasvári Béla

AEKI
RMKI
Műszaki Szakigazgatás 
Gazdasági Szakigazgatás 
SZTKI 
MSZKI
Szakszervezeti Bizottság 
SZTKI

tud. igazgató 
tud. igazgató 
müsz. igazgatóhelyettes 
gazd. igazgatóhelyettes 
tud. igazgatóhelyettes 
tud. igazgatóhelyettes 
SZB titkár 
tud. igazgató



TELEX IGENYBEVETELENEK ENGEDELYEZESERE 

JOGOSULTAK NÉVSORA

N é v Hatáskör Beosztás

Antóny Miklósné AEKI gazdasági vezető
Balla János SZTKI

Technikai Főosztály
f őos z tá ly ve ze tő

Bánki Ferenc MSZKI főkonstruktőr
Báti Ferenc Számitógép Főosztály főosztályvezető
Binder Gyula Technológiai Főosztály főosztályvezető
Bruck László SZTKI gazdasági vezető
Budai Miklós Műszaki Ellátási Osztály osztályvezető
Deme Sándor Sugárvédelmi Főosztály főosztályvezető h.
Doleschall Sándor KFKI ügyvezető igazgató
Elek György MSZKI műszaki helyettes
Faragó Zoltánné Tudományos Titkárság főosztályvezető h.
Fáber József MSZKI műszaki ügyintéző
Fehér István Sugárvédelmi Főosztály főosztályvezető
Goda Gyula Igazg. és Uzembizt. Főo. főosztályvezető
Golen Károly RMKI gazdasági vezető
Gróz Péter Kémiai Főosztály főosztályvezető h.
Gyimesi Zoltán AEKI tud. igazgatóhelyettes
Gyulai József Fizikai Főosztály I. 

Ion-implantációs Célprogr.
célprogramvezető

Hegedűs János Társadalmi Szervek PB titkár
Holtzer Lóránt MSZKI gazdasági vezető
Horváth Judit MSZKI gazdasági vezető h.
Jánossy Lajos Elméleti Kút. Csop. tud. tanácsadó
Jéki László RMKI tud. igazgatóhelyettes
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Jerzsabek Lajos 
Keszthelyi Lajos 
Kétszery Anikó

Kiss István 
Kósa Somogyi István 
Kosály György 
Kovács Tibor

Krén Emil 
Kroó Norbert 
Kurucz György 
Montvay István 
Őri Ambrus 
Pakucs János 
Pál Lénárd 
Pallagi Dezső 
Papp Antal 
Pásztor Endre 
Pintér György 
Pócs Lajos 
Proksch István

Rejtő István

Ribényi András 
Sándory Mihály 
Schiller Róbert 
Siklós Tivadar 
Szabados László 
Szabó Ferenc 
Szabó László 
Szalay Erzsébet 
Szegő Károly 
Sze'ntpéteri Imre 
Szlávik Ferenc 
Szokira József 
Timár Gyula

Tompa Kálmán

Műszaki Főosztály
Biofizikai Team
Személyzeti és Munka
ügyi Főosztály 
Nemzetközi Kapcs. Oszt.
Tudományos Titkárság
Fizikai Főosztály II.
Reaktorfizikai Osztály
Személyzeti és Munka
ügyi Főosztály
Fizikai Főosztály I.
Optikai Főosztály
KFKI
Nagyenergiájú Fiz.Főo. 
Igazg. és Üzembizt. Főo. 
Műszaki Szakigazatás 
KFKI
Reaktorelektronikai Főo. 
Gondnokság
Gyorsitóber. Alk. Oszt.
Nagyenergiájú Fiz. Főo.
Magfizikai Főosztály
Pénzügyi és Számviteli 
Főosztály
Személyzeti és Munka
ügyi Főosztály
Műszertechnikai Osztály
MSZKI
Kémiai Főosztály 
Szilárdtest-elméleti 0. 
Termohidraulikai 0.
AEKI
Technikai Főosztály 
Ellenőrzési Osztály 
RMKI
Magfizikai Főosztály
Műszaki Szakigazgatás
Gazdasági Szakigazgatás
Épitési és Energiaell. 
Főosztály
SZTKI

főosztályvezető 
csoportvezető 
os z tá ly ve ze tő

főosztályvezető 
f őos z tá ly ve ze tő 
osztályvezető 
főosztályvezető

főosztályvezető 
főos z tályve ze tő 
műszaki tanácsadó 
főosztályvezető h. 
főosztályvezető h. 
gazdasági vezető 
főigazgató 
f őo s z tá ly ve ze tő 
os z tá ly ve ze tő 
osztályvezető 
főosztályvezető 
főosztályvezető 
főosztályvezető

osztályvezető

osztályvezető
tud. igazgató
főosztályvezető
osztályvezető
osztályvezető
tud. igazgató
főosztályvezető
osztályvezető
tud. igazgató
főosztályvezető h.
müsz. igazgatóhelyettes
gazd. igazgatóhelyettes
főosztályvezető

tud. igazgatóhelyettes
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Törő Ferenc 
Varga László 
Varga Zoltán 
Vasvári Béla 
Várkonyi Lajos 
Zimányi József

MSZKI
Számitástechn. Főo.
KFKI
SZTKI
Reaktor üzem 
Elméleti Osztály

tud. igazgatóhelyettes 
főosztályvezető 
tudományos titkár 
tud. igazgató 
főmérnök 
osztályvezető





X. (1975.) ÉVFOLYAM 20. SZÁM

TÁJÉKOZTATÓ
A KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓ INTÉZET HIVATALOS LAPJA

/ m t a \

BUDAPEST, 1978. május 28. /̂ ^ p > \ Hivatali használatra 1

TARTALOM

oldal

A Tudományos Tanácsok hirei . .......................  2 48
Szemináriumi hirek .................................  249
Közlemények

- Vizszolgáltatás szüneteléséről...................249
- A KKO-tól kért munkák megrendeléséről ..........  250

Munkaerőváltozások április hónapban ................. 252
Hivatalosan külföldre utazók .......................  255
Külföldi vendégek .................................... 256

Melléklet: Eseménynaptár
Az MTA elnökének és főtitkárának, valamint 
az oktatási miniszternek 1/1975 /A.K.4./ 
MTA-OM sz. együttes utasítása az 1975-1975. 
évekre vonatkozó kutatóhelyi beszámolókról 
és az 1976-1980. évekre terjedő kutatási 
tervekről
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A TUDOMÁNYOS TANACSOK HÍREI

A Részecske- és Magfizikai Kutató Intézet Tudományos Tanácsa 1975. május 
20-i ülésén

- meghallgatta és elfogadta a Kurcsatov Intézetben tett látoga
tásról és a fúziós kutatásokról folytatott tárgyalásokról szóló 
beszámolót,

- meghallgatta a PDP-ll/40-ről tartott tájékoztatót, valamint
- foglalkozott a Kurcsatov Intézettel folytatandó magfizikai 

együttműködés feladataival.

x

A Szilárdtest Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Fizikai I. Szekciója 
1975. május 16-i ülésén

- megvitatta az lon-implantációs Osztály helyzetét és problémáit,
- megtárgyalta a Szilárdtest-technológiai épület helyzetét, valamint
- jóváhagyta az 1976-77 évi ösztöndíjakra beérkezett pályázatokat.

x
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A Részecske- és Magfizikai Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Magfizikai 
Szekciója 1975. május 19-i ülésén

- meghallgatta a Kurcsatov Intézetben tett látogatásról szóló 
beszámolót és megvitatta a fúziós kutatásokban való együttmür 
ködés lehetőségeit,

- megvitatta a Kurcsatov Intézettel tervezett magfizikai együttmü- 
ködés lehetőségeit,

- meghallgatta és elfogadta Kluge Gyula munkabeszámolóját, valamint
- meghallgatta Dézsi István és Nagy Dénes Lajos ismertetését az

ő és társszerzőik által a krakkói Mössbauer-spektroszkópiai kon
ferenciára benyújtandó publikációikról.

SZEMINÁRIUMI HÍREK

A Magfizikai Főosztály 1975. juniusi szemináriumai:

junius 4.: Mezey Gábor: "Az As lokalizációja Si-ben"
/Beszámoló a dániai tanulmányutról/

junius 11.: Nagy Dénes Lajos: "Textúra vizsgálatok Mössbauer
effektussal"

A szemináriumokat a III. épület tanácstermében 10 órakor tartják.

K Ö Z L E M É N Y E K

VÍZSZOLGÁLTATÁS SZÜNETELÉSÉRŐL

Értesítjük a kutatóközpont dolgozóit, hogy 1975. május 31-én reggel 8 órától 
junius 1-én 18 óráig a vízszolgáltatás a KFKI egész terülatén szünetel, Így 
a munkavégzés elemi szociális feltételei nem biztosíthatók.
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A KÖNYVTÁR ES KIADÓI OSZTALYTOL KERT MUNKÁK MEGRENDELESEROL 

Kézirat leadás szabályai

Sokszorosító üzemünk korszerű gépeinek gazdaságos üzemeltetése érdekében az 
alábbi formai előírások betartását kérjük.

1. Megrendelés
A Könyvtár és Kiadói Osztály által végzett szolgáltatást kétféle űrlapon 
lehet megrendelni:

kisalaku űrlapon a fordítás,
lektorálás, 
leírás, 
gyorsmásolás
ügyviteli szövegek /pl. űrlapok, körlevelek/;

nagyalakú űrlapon nyilt vagy zárt terjesztésre kerülő tudomá
nyos, műszaki témájú kéziratok sokszorosí
tása /ezek a kéziratok kiadványnak minősülnek/.

A kisalaku rendelőlap aláírására témavezetők és feletteseik, nagyalakú 
rendelőlap aláírására főosztályvezetők és feletteseik jogosultak.

2. Kézirat

2.1 Közvetlenül sokszorosításra kerülő kéziratok
a/ Sokszorosításra csak un. "nagy xerox" fehér géppapíron, erős-fekete 

gépeléssel készült kézirat alkalmas. Xerox papír a Könyvtár és 
Kiadói Osztálytól igényelhető.

b / A kézirat-papirnak csak az egyik oldalára lehet gépelni, más
feles vagy kettes sortávolsággal. A gépelt szövegrészbe bármilyen 
feljegyzés /pl. kézzel irt képlet/ fekete tussal1 vagy szinintenzitás 
bán ezzel egyértékü más eszközzel irható, a hibákat lefestéssel 
kell kijavítani.

cl A kézirathoz valamennyi tartozékát is csatolni kell, 
ezek pl.: a külső- belső címoldal

kivonat anyagok orosz, magyar nyelven
/preprint, report esetén/

tartalomjegyzék, 
ábrák és ábrázolások, 
táblázatok, mutatók, 
mellékletek, 
irodalomjegyzék.
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A szöveges részt a tartalomjegyzékkel együtt, gépelt arab számok- 
kai, folyamatosan végig kell számozni, kivéve az első oldalt, amely
re esztétikai okból nem kell felírni a lapszámot.

A tartozékokat halványkék ceruzával irt római számokkal kell végig- 
s zámozni.

A kézirathoz tartozó ábrákra, táblázatokra és mellékletekre a szö
vegben hivatkozni kell! Az ábrákat, táblázatokat, mellékleteket is 
sorszámozni kell, továbbá az ábrás és táblázatos oldalakra is fel 
kell gépelni a lapszámot /mellékletekre nem/.

d/ Sokszorosításra kerülő házi készítésű táblázatok, kartotékok, nyil
vántartási célra szolgáló táblázatok tervezésénél a nyomópapír, il
letve karton gyári szabványmérete az irányadó:

e/ Aláírással együtt sokszorosítandó levelek és egyéb értesítések ese
tén névaláíráshoz fekete filctollat kell használni.

2.2 Leirásra kerülő kéziratok
a/ Sokszorositási célt szolgáló leirásra csak Írógéppel készült 

kézirat alkalmas. Az esetleges kézzel irt javításokat, betol
dásokat olvashatóan kell beírni a gépelt szövegrészbe, és a 
felesleges megjegyzéseket, margójeleket, stb. ki kell törölni.

b/ A sorszámozott ábrák és táblázatok helyét a megfelelő szöveg
rész mellett, a margón meg kell jelölni, illetve ha a szöveg 
után kell hozni azokat, akkor erre vonatkozólag a kézirat ele
jén utasítást kell adni. Az ábrák és táblázatok aláírásait kü
lön jegyzékbe foglalva kell a kézirathoz mellékelni.
Az ábráknak, táblázatoknak és mellékleteknek sokszorosításra 
alkalmas állapotban kell lenniök.
A kézirathoz mellékelni kell a 2.1 c/ pontban említett tartozé
kokat is.

cl A képletekben minden számot és betűt félreérthetetlenül kell 
írni, ha az alkalmazott jel nem egyértelmű, a margón fel kell 
hívni a figyelmet a megfelelő Írásmódra, ügyelni kell az index 
elhelyezésére, a kis- és nagybetűk egyértelmű megkülönbözteté
sére, alá- és föléhuzásokra, stb.

A/4 21x29,7 cm
A/5 14,8x21 cm

B/4 25x 35 cm
B/5 17,5x25 cm
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Fordítás, lektorálás

a/ Fordításra, lektorálásra csak jól olvasható kézirat fogadható el. 
Mellékletként csatolandó:

1/ levelek fordítása, lektorálása esetén a visszamenőleges levelezés,
2/ dolgozathoz a szövegben említett ábrák és táblázatok, segédanyag 

a témába vágó irodalomból, jegyzék a leggyakrabban előforduló, 
elfogadott szakkifejezésekből.

b / Idegen nyelvre forditott és főleg szakmai szöveget tartalmazó magyar 
fordítások /pl. gépkönyv/ tartalmi pontosságát és szakszerűségét a 
megrendelő ellenőriztesse.

Könyvtár és Kiadói Osztály

1975. ÁPRILISBAN BELEPETT DOLGOZOK

P e l y v a  Józsefné vegyésztechnikus, az MSZKI Technológiai Főosztály
dolgozója. Előző munkahelye a Mechanikai Mérőműszerek 
Gyára volt, ahol mint vegyésztechnikus dolgozott. 
Iskolai végzettsége: vegyipari technikum. Férjezett.

P á 1 d 1 Györgyi laboráns, az Ion-implantációs Osztály dolgozója. Elő
ző munkahelye a Semmelweis Orvostudományi Egyetem volt, 
ahol asszisztensként dolgozott. Iskolai végzettsége: 
gimnáziumi érettségi. Hajadon.' sjBse tnsöfr I ls j f  riisjv

S z a 1 a i Márta titkárnő, a Pénzügyi és Számviteli Főosztály dolgozója.
Előző munkahelyén, a MAVAD Vállalatnál szintén titkár
nőként dolgozott. Iskolai végzettsége: közgazdasági 
szakközépiskola.

M o l n á r  Józsefné betanított munkás, a Gondnokság dolgozója. Előző mun
kahelye a Nitrokémiai Ipartelepek volt, ahol mint 
betanított munkás dolgozott. Iskolai végzettsége:
8 általános. Férjes, egy kiskorú gyermeke van.

ő d o r Zoltánná elektroműszerész, a Szerkesztési és Kísérleti Osztály
dolgozója. Előző munkahelye az Elektrotechnikai Válla
lat volt , ahol szintén elektroműszerészként dolgozott. 
Iskolai végzettsége: 8 általános és elektromüszerészi 
szakképesítés. Férjezett.

B e 1 é n y i Gábor vegyésztechnikus, a Fizikai Főosztály I. dolgozója.
Előző munkahelyén, a Chinoin-nál szintén vegyésztechni
kusként dolgozott. Iskolai végzettsége: vegyipari 
szakközépiskola. Nőtlen.
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K r a j c s o v i c s  Gabriella műszaki rajzoló, a Mérésautomatizálási
Osztály dolgozója. Előző munkahelye a Ganz Villamos
sági Müvek volt, ahol mint rajzmásoló dolgozott.
Iskolai végzettsége: 8 általános. Hajadon.

G o s s á n y i  András műszaki ügyintéző, a Reaktorelektronikai Főo. dolgozója.
Előző munkahelye a Telefongyár volt, ahol laborve
zetőként dolgozott. Iskolai végzettsége:müszaki 
egyetem, villamosmérnöki kar. Nős, egy kiskorú gyer
meke van.

M a l i  János esztergályos, a Gyorsitó Berendezések Osztályának dolgozója.
Előző munkahelye a Méréstechnikai Központi Kutató 
Laboratórium volt, ahol szintén esztergályosként dol
gozott. Iskolai végzettsége: gimnázium 3 évfolyama 
és szakmunkásképző iskola. Nőtlen.

T u r c s á n y i  Márta szabadalmi dokumentátor, az Igazgatási és üzem
biztonsági Főosztály dolgozója. Előző munkahelyén, 
a KSH-nál előadóként dolgozott. Iskolai végzettsége: 
közgazdasági technikumi érettségi. Hajadon.

V e r e s  Mária gépkezelő, a Számítástechnikai Főosztály dolgozója. Előző
munkahelyén, a Solymári Általános Iskolában képesítés 
nélküli nevelőként dolgozott. Iskolai végzettsége: 
gimnáziumi érettségi. Hajadon.

M á t r a i  Jenőné titkárnő, az MSZKI dolgozója. Előző munkahelyén, az
MTA-nál előadóként dolgozott. Iskolai végzettsége:
ELTE. Elvált, egy kiskorú gyermeke van.

A l m á s !  Katalin műszaki ügyintéző, az MSZKI dolgozója. Előzőleg a
KFKI-nál részfoglalkozásúként működött. Iskolai vég
zettsége: konzervatórium. Hajadon.

F ö 1 d e s i Mártonné gyors-gépiró, a Pénzügyi és Számviteli Főosztály
dolgozója. Előző munkahelye: KGM Gépexport Vállalat, 
ugyancsak gyors-gépiróként dolgozott. Iskolai vég
zettsége: 8 általános, két éves gyors-gépiró iskola. 
Férjezett.

S z a b ó  István gépkezelő, a Számítástechnikai Főosztály dolgozója. Előző
munkahelye az SZKI volt, ahol laboránsként dolgozott. 
Iskolai végzettsége: közgazdasági szakközépiskola.
Nőtlen.

1975. ÁPRILISBAN KI LEPETT DOLGOZOK

S z ű c s  Sándor segédmunkás, a Gondnokság dolgozója volt. Munkaviszonya
saját kérésére, közös megegyezéssel szűnt meg. Uj mun
káltatója az ÉLGÉP Vállalat.

S i m á n  Jenőné előadó, a Pénzügyi és Számviteli Főosztály dolgozója volt.
Munkaviszonya az V.ker. Tanács VB kikérése alapján, 
áthelyezéssel szűnt meg.
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B a l o g h  Imre szakmunkás, az MSZKI dolgozója volt. Munkaviszonya saját
kérésére, közös megegyezéssel szűnt meg. Uj munkahelye:
Ganz Műszer Müvek. o

S z e r d a h e l y i  Ferenc müszertechnikus, a Reaktor üzem dolgozója volt.
Munkaviszonya saját kérésére, közös megegyezéssel szűnt meg. 
Uj munkahelye ismeretlen.

M e d v e c z k y  Gézáné könyvelő, a Pénzügyi és Számviteli Főosztály dol
gozója volt. Munkaviszonya közös megegyezéssel, kérésére 
szűnt meg. Uj munkáltatója ismeretlen.

F a r k a s  Sándor esztergályos, az Építési és Energiaellátási Főosztály
dolgozója volt. Munkaviszonya az Izotóp Intézet kikérése 
alapján, áthelyezéssel szűnt meg. ■

S z a m o s i  György technikus a Szerkesztési és Kísérleti Osztály dolgozója
volt. Munkaviszonya rokkantsági nyugdíjazása miatt szűnt 
meg-.

1975. ÁPRILISBAN INTEZETEN BELÜL ÁTHELYEZETT DOLGOZOK

H o f f e r Zsuzsanna előadó a Mérésautomatizálási Osztályról a Magfizi
kai Főosztályra került. Az áthelyezés saját kérésére 
történt. Uj beosztása: laboráns.

H o r v á t h  Ferencné adat- és programélökészitő, az MSZKI gazdasági rész
legétől a Tudományos Titkárság rendszerszervezési cso
portjához került, munkaköre változatlan. Áthelyezése kö
zös megegyezéssel, létszám és bér átadással történt.

F ü g e d y Józsefné gépiró, a Műszaki Ellátási Osztályról a Tudományos
Titkárságra került. Uj beosztása: műszaki-gazdasági ügy
intéző. Áthelyezése közös megegyezéssel történt.

S o m o g y i  Jánosné műszaki-gazdasági ügyintéző, a Műszertechnikai Osz
tályról a Számitógép Főosztályra került, beosztása vál
tozatlan. Áthelyezése közös megegyezéssel történt.

S z a k m á r y  László bemérő technikus, az MSZKI Kísérleti Műhelyéből
a Műszertechnikai Osztályra került, beosztásának változat
lanul hagyásával. Áthelyezése közös megegyezéssel, inté
zeti érdekből történt, létszám és bér átadással.

N á d a s d i Józsefné lyukasztó-kódoló, az MSZKI gazdasági részlegétől a
Tudományos Titkárságra került, munkakörének változatlanul 
hagyásával. Áthelyezése létszám és bér átadással, közös 
megegyezéssel, intézeti érdekből történt.

S o ó s Jánosné lyukasztó-kódoló, az MSZKI gazdasági részlegétől a Tudomá
nyos Titkárságra került, munkakörének változatlanul ha
gyásával. Áthelyezése létszám és bér átadással, intézeti 
érdekből történt.
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V é g h Istvánné adminisztratív ügyviteli alkalmazott, az Épitési és
Energiaellátási Főosztályról a Titkárságok állományába 
kerül mint titkárnő. Áthelyezése intézeti érdekből, 
közös megegyezéssel történt.

P a 1 1 ó s 1 László kisegítő, az SZTKI Technikai Főosztályáról az MSZKI
gazdasági részlegéhez került mint gazdasági ügyintéző. 
Áthelyezése nevezett kérésére, közös megegyezéssel tör
tént.

HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZOK

Bolyki János 
Dóra Gyula 
Kozma Gyula 
Náday István 
Szabó László 
Tarnay Katalin 
Zarandi Aladár 
Szimpózium,
KFKI és saját ,ktsg.

V. 18. 8 nap

7 nap
8 nap

Olaszország
Ispra

Goda Gyula 
Herczeg István 
Tárgyalás,
KFKI ktsg.

V. 18. 7 nap NDK
Rossendorf

Mannó István
Munkavállalás folytatása, 
KFKI utiktsg.

V. 18. Szovjetunió
Dubna

Ziegelmann Károly 
Szakértői értekezlet, 
METR.dev., KFKI fFt

V. 19 . 7 nap Lengyelország
Varsó

Gigler József 
Ivanyi Béla 
Ozembehelyezés, 
METR.dev., KFKI fFt

V. 19. 15 nap NDK
Lipcse

Blasovszky Miklós 
Szimpózium,
KFKI és saját ktsg.

V. 20. 7 nap Olaszország
Ispra

Erő János 
Lohonvai László 
Lovas István 
Nagy Dénes Lajos 
Pócs Lajos
Konzultáció,
KFKI ktsg.

V. 21. 4 nap Szovjetunió
Moszkva
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Lukács József 
Tanulmányút, 
UNDP ösztöndíj

V. 2 2, 3 hónap Anglia

Horváth Sándor 
Tóth József 
Ü zembehelye zés, 
OAB egyezm.ut

V. 22, 4 nap Szovjetunió
Moszkva

Benkó György május 22-én hazaérkezett Alma-Atából 4 hónapos Állami ösztöndíjas 
tanulmányútjárói.

KÜLFÖLDI VENDEGEK

Nakano Yutaka mérnök 
Japán

V. 19-től 
7 napra

fogadta: SZTKI

A .Stanolov fizikus 
Bulgária

V.19-től 
1,5 hónapra

fogadta; AEKI

M.H.Griscsuk mérnök 
Szovjetunió

V.19-én fogadta; AEKI

J.H.Schulze 
H.Lange 
NDK

mérnökök
V.20-tól 
15 napra

fogadta; MSZKI

M.Kolinko V.21-től fogadta; AEKI
T.Cechák mérnök-fizikusok 10 napra
Csehszlovákia

Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó; Doleschall Sándor
Szerkeszti az Igazgatási és üzembiztonsági Főosztály 
Felelős szerkesztő: Goda Gyula 
Példányszám: 420 Törzsszám: 75-471
Készült a KFKI sokszorosító üzemében
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ESEMÉNYNAPTÁR

A Műszaki Főosztály részéről Moszkvában a Jubileumi Kiállításon /1975. IV. 
7-től 27-ig/ bemutatásra került:

az NA-4/B tip.neutrongenerátor 
a DSZ 5599 tip. 0,1° Digitális szögtávadó.

A Jubileumi Kiállítás KFKI Kiállítási Bizottság elnöke Jerzsabek Lajos 
főosztályvezető volt.

A SZUTA és az MTA Szilárdtestfizikai Bizottsága szervezésében az I. Szov
jet-Magyar Szilárdtestelméleti Szeminárium 1975. május 13-16. között került 
megrendezésre. A KFKI-ban megrendezett szemináriumra I .J.nzialoshinskij, 
G.M.Eliashberg /Landau Intézet/, L.P.Pitaevskij /Fizikai Problémák Intézete/,
A.P.Levanjuk /Krisztallográfiái Intézet/, F.A.Kassan Ogli /Fémfizikai Intézet/,
G.A.Haradze /Grúz Tudományos Akadémia Fizikai Intézete/ neves szovjet ku
tatók érkeztek.
A szemináriumon egyrészt a különböző tipusu fázisátalakulások elméleti prob
lémái kerültek megvitatásra, ezeket az előadásokat követte a renormalizá- 
ciós csoport technika és skála törvények szilárdtestelméleti alkalmazása te
rületén elért eredmények bemutatása. Mindkét fél részéről szerepeltek az 
utóbbi években egyre nagyobb fontosságra szert tevő egydimenziós modellek 
vizsgálatára vonatkozó előadások. Érdekes előadások hangzottak el a szupra
vezetés elméleti problémáiról, valamint a szuperfluid hélium tulajdonságainak 
elméleti kutatásával kapcsolatos ujabb eredményekről is.

J.Kaczmarek, a Lengyel Tudományos Akadémia főtitkára, oktatásügyi miniszter, 
Május 7-én meglátogatta a Központi Fizikai Kutató Intézetet. A vendéget 
Pál Lénárd főigazgató fogadta.
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Május 8-án Hulthen Lamek, a Svéd Tudományos Akadémia alelnöke látogatást 
tett a KFKI-ban. A vendéget Pál Lénárd főigazgató.fogadta.

Az MTA közgyűlése alkalmából hazánkban tartózkodó Dr.Grote professzor, az 
NDK Tudományos Akadémia elnöke látogatást tette a Mérés- és Számítástechni
kai Kutató Intézetnél, ahol Sándory Mihály igazgató fogadta. Grote profesz- 
szor megtekintette a számitógép gyártó csarnokokat, amelyekről elismerően 
nyilatkozott.

B.Zeitnitz professzor /Universität Hamburg/ május 7. és 9. között látogatást 
tett a Részecske- és Magfizikai Kutató Intézet Magfizikai Főosztályán, ahol 
"On the Charge Dependence of the Nudlear Interaction" cimmel érdekes előa
dást tartott. Megismerkedett a főosztályon folyó kutatásokkal és a közös 
kutatási témákról igen hasznos eszmecserét folytatott az ott dolgozó kutatók
kal .

A Bolgár Tudományos Akadémia Szilárdtestfizikai Intézetétől A.Cserzsanski 
és A.Petrov tudományos főmunkatársak április 18-tól egy hetes látogatásra 
érkeztek a KFKI Szilárdtest Kutató Intézetéhez, ahol a folyadékkristályok 
kutatását tanulmányozták.

A KFKI Szilárdtest Kutató Intézetének Kémiai Főosztálya áprilistól szeminá
rium sorozatot szervez a vékonyrétegek és a felületek modern kutatási mód
szereinek témakörében.

A KFKI Atomenergia Kutató Intézetében 1975. április 23-án felavatták az NVH 
termohidraulikai kisérleti berendezést.
A kisérleti nagyberendezés, a VVER tipusu és hazánkban is létesítés alatt 
álló atomerőmüvi reaktorokban lejátszódó hőátadási és hidrodinamikai folya
matok vizsgálatára szolgál.
Hasonló berendezés a szocialista országokban - a Szovjetuniót kivéve - még 
nem létesült.

A Műszaki Főosztályon az alábbi berendezések készültek el:

AEKI részére 
RMKI részére

1 db Fóliakivágó /IV.17./
1 db Vetitőasztal /IV.25./

SzK munkák között:
Pécsi KÖJÁL részére 3 db Személyi leve

gő mintavevő /IV.7./
2 db Mélyhűtött csapda /IV.9./.Mt)FI részére
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A Magyar Tudományos Akadémia elnökének és fő
titkárának, valamint az oktatási miniszternek 1/1975. 
(A. K. 4.) MTA—OM számú együttes utasítása az 
1972— 1975. évekre vonatkozó kutatóhelyi beszá
molókról és az 1976— 1980. évekre terjedő kutatási 

tervekről

A Magyar Tudományos Akadémia, továbbá az 
Oktatási Minisztérium felügyelete alá tartozó ku
tatóhelyek újabb középtávú beszámoló jelentése, 
valamint e kutatóhelyek következő középtávú ku
tatási terve készítésének, értékelésének, illetve 
felülbírálatának a rendjét — az Akadémia által 
támogatott tanszéki és egyéb kutatóhelyek tekin
tetében az egészségügyi, a mezőgazdasági és élel
mezésügyi, valamint a kulturális miniszterrel egyet
értésben — az alábbiak szerint szabályozzuk.

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 

Az utasítás hatálya

1. §•
(1) A jelen utasítás alapján az a ) —d) pontban 

felsorolt kutatóhelyek kötelesek beszámolni és ku
tatási tervet készíteni:

a) a Magyar Tudományos Akadémia (a továb
biakban: MTA) felügyelete alatt működő kutató köz
pont, továbbá — kutató központ szervezetébe nem 
tartozó — kutató intézet, kutató laboratórium és 
kutató csoport (a továbbiakban együtt: akadémiai 
kutatóintézet);

b) — felügyeleti hovatartozásától függetlenül -
az MTA által támogatott tanszéki vagy egyéb 
kutatóhely a támogatással érintett kutatások vo
natkozásában (a továbbiakban: akadémiai támo
gatású kutatóhely);

c) az Oktatási Minisztérium (a továbbiakban: 
OM) felügyelete alá tartozó — a b )  pont alá nem 
vonható -  valamennyi egyetemi főiskolai tan
széki, továbbá tanítóképző és óvónőképző intézeti 
oktatási szervezeti egység — intézet, tanszéki cso
port, önálló tanszéki kutatóhely, számító központ
— (a továbbiakban: OM tanszéki kutatóhely);
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d) az Országos Pedagógiai Intézet, a Felső
oktatási Pedagógiai Kutatóközpont, az Országos 
Oktatástechnikai Központ, az Országos Pedagógiai 
Könyvtár és Múzeum, Egyetemi Számítóközpont, 
valamint a TANÉRT Vállalat (a továbbiakban: 
OM kutatóintézet).

(2) Az (1) bekezdésben említett kutatóhely (a 
továbbiakban röviden: Kutatóhely) beszámolási 
és tervkészítési kötelezettségét a Kutatóhely veze
tője, illetve — akadályoztatása esetén a szerve
zeti rend szerint illetékes helyettese tartozik tel
jesíteni.

A beszámolás és a tervkészítés általános szabályai 

2. §'
(1) A beszámolás tárgya a Kutatóhely 1972 — 

1975 között végzett kutató tevékenysége, illetve 
a Kutatóhelynek — mint kutatásokat végző szerv
nek — az említett időszakra eső működése.

(2) A beszámolási kötelezettséget írásban, a
6 — 10. §. rendelkezései szerint szerkesztett jelen
tésnek (a továbbiakban: beszámoló jelentés) — aka
démiai kutatóintézet és akadémiai támogatású ku
tatóhely esetében az MTA Központi Hivatalához, 
OM tanszéki kutatóhely és OM kutatóintézet ese
tében az Oktatási Minisztériumhoz (a továbbiak
ban együtt: Felügyeleti Szerv) történő — felter
jesztésével kell teljesíteni.

3. §■

(1) A Kutatóhely köteles kutató tevékenységét 
az 1976—1980. évekre (középtávú tervidőszak) 
megtervezni.

(2) A középtávú tervidőszakra vonatkozó ku
tatási tervet a 26 —29. §. rendelkezései szerint 
írásba kell foglalni (tervokmány), és felülbírálatra 
fel kell terjeszteni a Felügyeleti Szervhez.

(3) A Kutatóhely kutató tevékenységét a fel
terjesztett tervokmányban foglaltak figyelembe
vételével kell irányítani és végezni mindaddig, 
amíg a Kutatóhely vezetője akár a felülbirálat 
eredményeként, akár más fontos okból a terv
okmányt nem módosítja.

4- §•
(1) A beszámoló jelentés és a tervokmány ter

vezetét az előkészítés megfelelő szakaszában a 
kutatókkal és — szükség esetén — a kutatásban 
érdekelt többi kutatóhelyi dolgozóval meg kell 
vitatni, s észrevételeiket, javaslataikat a felter
jesztésre kerülő okmányok végleges szövegének el
készítésénél -  megalapozottságuktól függően — 
figyelembe kell venni.

(2) Akadémiai és OM kutatóintézet beszámoló 
jelentésének és tervokmányának a tervezetét meg
vitatásra az intézeti igazgató tanács, akadém ai 
támogatású, valamint ÓM tanszéki kutatóhely t e
számoló jelentésének és tervokmányának a terve

zetét pedig az illetékes egyetemi (főiskolai) tanács 
elé kell terjeszteni. Az ülésről készült jegyzőköny
vet (összefoglalót) a felterjesztésre kerülő beszá
moló jelentéshez, illetve tervokmányhoz kell csa
tolni.

BESZÁMOLÁS 

A beszámoló jelentés

5. §.

(1) A beszámoló jelentésben áttekintést és érté
kelést kell adni a Kutatóhely 1972 — 1975. évi 
kutató tevékenységéről és működéséről.

(2) Az 1975. évnek a beszámoló jelentés készí
tésekor még hátra levő részében esedékes tevé
kenységet a kutatóhelyi tervben foglaltak szerint, 
a várható eredményeknek (adatoknak) megfelelően 
kell számításba venni és értékelni.

6. §.

(1) A beszámoló jelentés — a 10. §-ban meg
határozott esetet kivéve — tematikai és működési 
részre, ezek mindegyike fejezetekre tagolódik.

(2) A részeket és fejezeteket egymástól szer
kezetileg el kell különíteni.

7- §•
(1) A beszámoló jelentés tematikai része hat 

fejezetből áll.

(2) Az I. fejezetben összefoglaltan jellemezni 
és értékelni kell az 1972 — 1975. évi középtávú 
terv (2/1971. MTA—MM (A. K. 18.) sz. ut.) tema
tikai részébe foglalt kutatási feladatok végrehaj
tásának állását. Ismertetni kell továbbá — a fede
zeti források feltüntetésével — a kutatási ráfor
dítások alakulását.

(2) A II. —IV. fejezetben az 1972 — 1975. évi 
középtávú tervbe felvett kutatási feladatok és 
témák (témacsoportok) sorrendjében — a végre
hajtás személyi és anyagi feltételeinek alakulását 
jellemző adatok feltüntetésével — tételesen ismer
tetni és értékelni kell a kutatási feladatok végre
hajtásának állását (az elért kutatási eredménye
ket; a publikációk számát, csatolva azok jegyzé
két és külön megjelölve a kandidátusi és doktori 
disszertációkat; az akadémiai tudományos bizott
ságokban megtartott előadások számát, tárgyát és 
a vita eredményét; a kutatási eredmények gya
korlati alkalmazásának tényét vagy kilátásait, ide
értve a bejelentett és megadott szabadalmakat, a 
bejelentett és elfogadott újításokat; a végrehajtást 
késleltető vagy akadályozó okokat és az ezek meg
szüntetésére tett vagy javasolt intézkedéseket) az 
alábbi tagolás szerint:

a II. fejezetben az Országos Távlati Tudomá
nyos Kutatási Terv (OTTKT) országos és tárca
szintű főirányaiba (célprogramjaiba) tartozó,
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— a H l. fejezetben a Felügyeleti Szerv által 
kiemelt további,

— a IV. fejezetben az összes egyéb (az ön. 
szabad kapacitásra tervezett) kutatási feladatok 
(témák).

(4) Az V. fejezetben — az előző bekezdés sze
rinti tagolásra tekintet nélkül — összefoglaló is
mertetést és értékelést kell adni a külső megbízások 
(szerződések) alapján végzett kutatásokról, meg
jelölve a fontosabb kutatási eredményeket és a 
Kutatóhely e címen elért bevételeit.

(5) A VI. fejezetben — a ¡(3) bekezdésben meg
határozott csoportosításra tekintet nélkül — össze- 
foglaltan (csak a jelentősebb témákra utalva) is
mertetni és értékelni kell a nemzetközi kötelezett
ség alapján végzett kutató tevékenységet.

8. §.

(1) A beszámoló jelentés működési része négy 
fejezetből áll.

(2) Az A. fejezetben ismertetni és értékelni 
kell a Kutatóhely szervezettségét és vezetését, 
különös tekintettel az alábbiakra:

a) a Kutatóhely feladatkörének (kutatási pro
filjának) meghatározása és a Kutatóhely tényleges 
tevékenysége;

b) a Kutatóhely szervezeti felépítésében a be
számolás időszakában történt vagy a közeljövő
ben tervezett jelentősebb változások;

c) a Kutatóhely vezetésének rendje és gya
korlata az egyszemélyi vezetés és felelősség elvére, 
valamint a munkahelyi demokrácia követelményére 
figyelemmel;

d) a kutatóhelyi kutatásirányítás formáinak» 
eszközeinek, módszereinek jellemzése; a kutatási 
szabacbág és a közlési felelősség érvényesítésének 
tapasztalatai; a tudományos (műhely-) viták helye 
és szerepe a Kutatóhely tudományos tevékenysé
gében, a (műhely-)viták rendszerének fejlődése;

c) a Kutatóhely kapcsolatai
— más kutatóhelyekkel,
— akadémiai és nem akadémiai gondozási! 

főirányok és célprogramok koordináló szerveivel,
— vállalatokkal, üzemekkel, hatóságokkal, 

intézményekkel és társadalmi szervekkel;

f) ti Felügyeleti Szervvel való kapcsolat,alaku
lása; a Felügyeleti Szerv irányitó tevékenységé
nek pozitív és negatív vonásai; a kölcsönös tájé
koztatás terén jelentkező eredmények, hiányossá
gok, igények;

g j az akadémiai testületi szervekkel való együtt
működés formái, módszerei, tapasztalatai;

h) — ha a Kutatóhely kiemelt főirány koor
dináló intézménye -- a főirány koordinálásával 
összefüggő munka jellemzése és értékelése; az e 
téren jelentkező eredmények és nehézségek ismer
tetése.

(3) A D. fejezetben — figyelembe véve a 10/1974. 
(A. K. 17.) MTA—F. szánni utasítás I. részében 
foglalt irányelveket — áttekintést és értékelést 
kell adni a Kutatóhely személyaeti munkájáról. 
Ennek keretében

a) közcUni kell a Kutatóhely létszámának alaku
lását jelző adatokat, utalva a kutatói és az egyé'b 
besorolású dolgozók megoszlására és a tudományos 
minősítéssel rendelkezők számára;

b) foglalkozni kell a határozott idejű munka
viszony és vezetői megbízások rendszerének tapasz
talataival;

c) értékelni kell a kutatók szakmai- és (ideoló
giai fejlődését, továbbá a közéleti tevékenységben 
való részvételüket;

d) tájékoztatást kell adni a, nem kutatói be
sorolású dolgozók szakmai fejlődéséről és után
pótlásuk helyzetéről;

e) értékelő összefoglalást kell adni a fiatalokkal 
és a nődolgozókkal kapcsolatos párt-, és állami 
határozatok végrehajtásáról;

(4) A C. fejezet tárgya a Kutatóhely gazdál
kodási tevékenysége. Ennek jellemzése és értéke
lése végett

a) ismertetni kell a ráfordítások adatait, vala
mint a Kutatóhely állóeszköz állományának alaku
lására, a személyi és dologi, ezen belül külön a 
műszerrel való 'ellátottságra, továbbá az építési 
beruházásokra jellemző számokat;

b) tájékoztatást kell adni a Kutatóhely el
helyezésével, személyi, anyagi ellátottságával össze
függő eredményekről és gondokról;

c)  értékelni kell a kutatások finanszírozásának 
kialakult gyakorlatát, s — ahol bevezették — a 
feladat szerint történő finanszírozás, illetve elszá
molás tapasztalatait.

(5) A D. fejezetben áttekintést és értékelést 
kell adni a Kutatóhely nemzetközi kapcsolatainak 
alakulásáról. Ennek során

— ismertetni kell a külföldi kiküldetések és a 
külföldről történő beutazások alakulását; a kikül
detések tekintetében utalni kell — országok sze
rinti bontásban — akiutazók számára s ezen belül 
a fiatal kutatók arányára is, továbbá a kutatók 
külföldi tanácskozásokon való szereplésére; szólni 
kell külön a Kutatóhely anyagi hozzájárulásával 
történő kiutazásokról, s arról, hogy kutatóhelyi 
keretekből mennyi pénzeszközt használtak fel a 
nemzetközi kapcsolatok ápolására;

— fel kell sorolni a nemzetközi együttműkö
désen alapuló közös kutatásokat (kísérleteket, 
publikációkat stb.);

— tájékoztatást kell adni arról, hogy a kuta
tásban miként hasznosultak a külföldön szerzett 
tudományos tapasztalatok;

— jellemezni kell a külföldi intézményekhez 
fűződő kapcsolatokat, külön kiemelve az újabban 
létesülteket.
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9. §•

A beszámoló jelentés végén — szükség esetén — 
ismertetni kell a Kutatóhely tevékenységével vagy 
működésével összefüggő mindazon fontos (általá
nos érdeklődésre számottartó) eseményeket, prob
lémákat, javaslatokat, amelyek a 7 - 8. §-ban fel
sorolt kérdéskörök egyikébe sem voltak beilleszt
hetők.

10. §.
(1) Akadémiai támogatású kutatóhely és OM, 

tanszéki kutatóhely beszámoló jelentése működési 
részt (8. §.) nem tartalmaz (egyszerűsített beszá
moló jelentés). Ez a rendelkezés nem érinti az 
OM felügyelete alá tartozó azon intézmény (egye
tem, fősiknla stb.) működéséről szóló — intézmény 
szintű — beszámolási kötelezettséget, amelynek 
szervezetében a kutatóhely működik.

(2) Az MTA Központi Hivatalának illetékes 
tudományági főosztálya (a továbbiakban: Tudo
mányági Főosztály) és — OM kutatóintézet ese
tében — a közvetlen felügyeletet ellátó minisz
tériumi főosztály a kutatóhely jellegére tekin
tettel engedélyezheti, hogy a felügyelete alá 
tartozó valamely akadémiai kutatóintézet, illetve 
OM kutatóintézet egyszerűsített beszámoló jelen
tés felterjesztésével tegyen eleget beszámolási kö
telezettségének. Erről a kutatóintézet megfelelő 
időben értesítendő.

11. §•

(1) A Kutatóhely tevékenységét és működését 
alapvetően a szerint kell értékelni, hogy az általa 
elért kutatási eredmények mennyiben jelentenek 
újat a tudomány fejlődése szempontjából, illetve 
mennyiben járulnak hozzá szocialista társadalmunk 
szükségleteinek — a népgazdaság, a társadalmi 
élet, az oktatás, a kultúra, az egészségügy stb. 
terén jelentkező igényeknek — a kielégítéséhez.

(2) Az értékelés részletesebb, a tudományág 
sajátosságaihoz és a kutatóhelyek jellegéhez iga
zodó szempontjait a Tudományági Főosztály, illet
ve az OM Tudományos Titkárság (a továbbiak
ban együtt: Főosztály) állapítja meg. Az erre 
vonatkozó rendelkezést legkésőbb 1975. május 
31-ig megfelelő módon közzé kell tenni.

(3) A kutatási ráfordítások ismertetését (8. §.
(4) bek. a) pont) — mindazon kutatóhelyek ese
tében, amelyek a költségek feladatonként köny
velésére kötelesek — a számvitel adatai alapján 
feladatonként kell részletezni.

12. §.

(1) A beszámoló jelentést öt példányban 1975. 
október 31. napjáig kell az alábbiakban meghatá
rozott szervhez felterjeszteni:

— akadémiai kutatóintézet és akadémiai tá
mogatású kutatóhely a Tudományági Főosztály
hoz;

— OM tanszéki kutatóhely és OM kutatóinté
zet az OM Tudományos Titkársághoz.

(2) Az akadémiai támogatású kutatóhely egy
idejűleg a felügyeletet gyakorló minisztérium (fő
hatóság) illetékes szervének is megküldi beszámoló 
jelentésének egy példányát.

(3) Az akadémiai támogatású kutatóhely, to
vábbá az OM tanszéki kutatóhely annak az intéz
ménynek (egyetem, főiskola, múzeum stb.) a veze
tője (rektor, igazgató stb.) útján terjeszti fel be
számoló jelentését, amelynek szervezeti keretében 
működik.

13. §.

(1) A beszámoló jelentés felterjesztését köve
tően a Főosztály megvizsgálja, hogy az meg
felel-e a szerkesztésére irányadó alaki előírások
nak, s amennyiben hiányosságot állapít meg, a 
beszámoló jelentést hiánypótlás végett visszaküldi 
a Kutatóhelynek.

(2) A Kutatóhely köteles a visszaküldött be
számoló jelentést a megadott tárgykörben és határ
időben kiegészíteni, majd újból felterjeszteni.

A Kutatóhely tevékenységének értékelése

14. §.

(1) A Felügyeleti Szerv a Kutatóhely tevékeny
ségét (működését) -- a lezáruló középtávú terv
időszakot illetően (1972 — 1975) — a beszámoló 
jelentésben foglaltak, és a rendelkezésére álló 
egyéb információk alapján értékeli.

(2) A beszámoló jelentés tematikai részét véle
ményezésre, működési részét tájékoztatásul meg 
kell küldeni az Akadémia illetékes testületi szer
veinek.

(3) Ha a Kutatóhely tevékenysége az Akadémia 
főtitkárának vagy az oktatási miniszternek a fele
lőssége alatt művelt valamely főirányban folyó 
kutatásnak a része, vagy ilyen kutatást közvet
lenül érint, a beszámoló jelentést, illetve annak 
vonatkozó részét véleményezésre a főirány koor
dináló tanácsának (szervének) is meg kell küldeni.

(4) A beszámoló jelentés véleményezésére — 
szükség esetén — külön szakértőt is fel lehet 
kérni.

15. §.

(1) A Kutatóhely tevékenységére (működésére) 
vonatkozó értékelő állásfoglalás kialakításához 
szükséges vélemények beszerzésével, feldolgozásá
val, továbbá a Felügyeleti Szerv értékelő állás
foglalásának közlésével kapcsolatos feladatokat
— a 16 -22. §-ban foglaltak figyelembevételével 
a Főosztály látja el.
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(2) Amennyiben hatáskörét nem haladja meg
— akadémiai kutatóintézet és akadémiai támoga
tású kutatóhely tekintetében — a Tudományági 
Főosztály az értékelő állásfoglalás alapján szük
séges felügyeleti intézkedésekről közvetlenül gon
doskodik; ellenkező esetben javaslatot (tervezetet) 
dolgoz ki és terjeszt az intézkedésre jogosult sze
mély elé.

(3) OM tanszéki kutatóhely és OM kutatóinté
zet esetében az értékelő állásfoglalás alapján szük
séges intézkedés tárgyában az OM Tudományos 
Titkárság javaslatot dolgoz ki és terjeszt az intéz
kedésre jogosult személy elé.

16. §.

(1) A Főosztály a beszámoló jelentést, illetve 
annak vonatkozó részét (fejezetét) 1975. novem
ber 20-ig véleményezés céljából megküldi a Fel
ügyeleti Szerv mindazon főosztályainak (szerve
zeti egységeinek), amelyek a beszámoló jelentés 
ügykörüket érintő egyes megállapításai tárgyában 
állásfoglalásra illetékesek.

(2) Ha a beszámoló jelentés valamely meg
állapításának (adatának) egyöntetű értelmezése 
szempontjából indokoltnak látszik, a Főosztály — 
a Kutatóhely és az (1) bekezdésben említett fő
osztály közreműködésével — tárgyaláson vitatja 
meg és egyezteti a tisztázásra szoruló megállapítást 
(adatot).

(3) Ha a kutatási tevékenység helyes meg
ítéléséhez szükséges, a Főosztály a beszámoló je
lentés szakvéleményezésre szoruló részét kiadja az 
általa felkért szakértőnek. A szakértővel közölni 
kell, hogy milyen kérdésekre terjedjen ki a szak
vélemény, s hogy ezt mely időpontig kell előter
jeszteni.

17. §.

(1) Az irányítást ellátó főtitkárhelyettes az 
akadémiai kutatóintézet és az akadémiai támoga
tási! kutatóhely beszámoló jelentésének tematikai 
részét véleményezésre, működési részét tájékozta
tásul 1975. november 20-ig megküldi az intézet, 
illetve a kutatóhely tevékenysége szerint illetékes 
akadémiai tudományos osztály elnökének.

(2) Az OM tanszéki kutatóhelyek tudomány
ágak (ágazatok, ill. alágazatok) szerint rendszere
zett beszámoló jelentését az oktatási miniszter 
ügykör szerint illetékes (íelyettese 1975. november 
20-ig megküldi a kutatóhely tevékenysége szerint 
illetékes akadémiai tudományos osztály elnökének. 
E rendelkezést kell alkalmazni OM kutatóintézet 
esetében is azzal, hogy a beszámoló jelentés mű
ködési részének megküldése mellőzendő.

(3) Az Akadémia tudományos osztálya — szük
ség esetén valamely bizottságának vagy az általa 
felkért szakértőnek meghallgatása után — véle
ményt nyilvánít abban a vonatkozásban, hogy a 
tudomány hazai és nemzetközi fejlődése szempont
jából, a megjelölt eredményekre figyelemmel, ho
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gyan értékelhető a Kutatóhely tudományos tevé
kenysége, s szükség esetén tematikai, módszertani 
vagy egyéb ajánlásokat fogalmaz meg a tudomá
nyos tevékenység további folytatását illetően.

(4) A tudományos osztály a beszámoló jelen
téssel kapcsolatos véleményét (észrevételeit és 
ajánlásait) 1976. február 15. napjáig írásban közli 
a Kutatóhely felügyeletét ellátó főtitkárhelyettessel, 
illetve az oktatási miniszter ügykör szerint ille
tékes helyettesével.

18. §.

(1)'A Főosztály a 14. §. (3) bekezdésében meg
határozott esetben a beszámoló jelentésnek azt a 
részét, amely valamely főirányba tartozó vagy azt 
közvetlenül érintő kutatással foglalkozik, 1975. 
november 20-ig véleményezésre megküldi a fő
irány koordináló tanácsának (szervének).

(2) Ha a Főosztály megítélése szerint a kutatás 
terjedelme vagy fontossága indokolja, az (1) be
kezdésben foglalt rendelkezést értelemszerűen alkal
mazni kell célprogramok, illetve a 14. §. (3) be
kezdése alá nem vonható főirány esetében is.

(3) Amennyiben a főirányba (célprogramba) 
tartozó vagy azt közvetlenül érintő kutató tevé
kenység értékeléséhez szükség van olyan további 
tájékoztatásra vagy adatra, amelyet a beszámoló 
jelentés véleményezésre megküldött része nem tar
talmaz, a Főosztály a véleményezéshez szükséges 
további információt — a beszámoló jelentés vo
natkozó részének megküldésével vagy más módon
— közli a koordináló tanáccsal (szervvel).

(4) A koordináló tanács (szerv) alapvetően 
abból a szempontból értékeli a Kutatóhely tevé
kenységét, hogy rendeltetésszerű és tényleges ku
tatási körét, személyi és dologi erőforrásait tekint
ve kielégítő mértékű részt vállalt-e a főirány (cél
program) kutatási feladatainak megoldásában; to
vábbá a megjelölt eredmények mennyiben szolgál
ják a főirány (célprogram) tervszerű teljesítését, 
illetve az ehhez biztosított kutatási kapacitás mel
lett milyen eredményekkel, elmaradásokkal vagy 
problémákkal kell számolni.

(5) Ha a Kutatóhely valamely főirány koordi
náló (szervező) intézménye, a koordináló tanács 
(szerv) a Kutatóhelynek ilyen vonatkozásban vég
zett tevékenységét is értékeli.

(6) A koordináló tanács (szerv) a beszámoló 
jelentéssel kapcsolatos véleményét (észrevételeit, 
javaslatait) 1976. február 15. napjáig írásban közli 

a Főosztállyal.

19. §.

Ha a véleményezés szempontjából irányadó 
kérdések tárgyi összefüggése alapján célszerűnek 
mutatkozik, a tudományos osztály (bizottság) és 
a koordináló tanács (szerv) a beszámoló jelentés 
megvitatására együttes munkaülést tűzhet ki. En
nek megszervezése az MTA Tudományos Testületi 
Titkárság és a Főosztály feladata.
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20. §.
(1) Akadémiai kutatóintézet és akadémiai tá

mogatású kutatóhely esetében a Tudományáéi Fő
osztály a beszámoló jelentés, továbbá a tudomá
nyos osztálynak, a koordináló tanácsnak (szerv
nek), a felkért külön szakértőnek és a társfőosz
tályoknak a véleménye (észrevételei, ajánlásai, 
javaslatai) alapján értékeli a Kutatóhely tevé
kenységét (működését), s értékelő állásfoglalásáról 
1976. március 1-ig tájékoztatja a kutatóhelyet.

(2) OM tanszéki kutatóhely és OM kutató
intézet esetében a véleményezésre felkért szervek
től beérkezett észrevételeket, javaslatokat az OM 
Tudományos Titkárság összesíti, és — értékelés, és 
döntés céljából — továbbítja a kutatóhely köz
vetlen felügyeletét ellátó főosztálynak, amely állás
foglalásáról 1976. március 1-ig tájékoztatja a; kuta
tóhelyet.

(3) A Kutatóhely az értékelő állásfoglalásra 
észrevételt tehet. Az észrevételt nyolc napon belül 
írásban kell közölni.

(4) Az észrevételezésre nyitva álló határidő el
telte után a Tudományági Főosztály, illetve a 
közvetlen felügyeletet ellátó minisztériumi főosz
tály a főtitkár (főtitkárhelyettes), illetve az okta
tási. miniszter (ügykör szerinti helyettesének) dön
tését kéri az értékelő állásfoglalás tárgyában.

(5) Ha akár az észrevétel jelentőségére, akár 
a Kutatóhely jellegére figyelemmel célszerűnek 
mutatkozik, a (4) bekezdésben említett vezetői 
döntés előkészítésére, az érdekeltek részvételével, 
tárgyalást kell tartani.

21. §.

(1) A vezetői döntésen (20. §.(4) bek.) alapuló 
értékelő állásfoglalást a Kutatóhellyel 1976. már
cius 31-ig — akadémiai támogatású kutatóhely és 
OM' tanszéki kutatóhely esetében a rektor (igaz
gató) útján - írásban közölni kell.

(2) Akadémiai támogatású kutatóhely esetében 
az értékelő állásfoglalást a felügyeletet gyakorló 
minisztériumnak (főhatóságnak) is meg kell kül
deni.

22. §.

Az MTA főtitkára, illetve az oktatási miniszter
1976. április 30-ig összefoglaló tájékoztatást küld 
az Akadémia elnökének arról, hogy mennyiben 
vétettek figyelembe az akadémiai tudományos 
osztályok (bizottságok) által a kutatóhelyi, beszá
moló jelentésekkel kapcsolatosan tett észrevételek 
(ajánlások). A koordináló tanácsok (szervek) ilyen 
jellegű tájékoztatásáról a Főosztály gondoskodik.

23. §.

A vezetői döntésen |20. §. (4) bek.] alapuló 
értékelő állásfoglalásról a Kutatóhely vezetője kö
teles a Kutatóhely dolgozóit megfelelően tájékoz
tatni.

1975. április 29.

TERVEZÉS 

A középtávú terv előkészítése

24. §.

(1) A Kutatóhely középtávú tervét úgy kell 
kialakítani, hogy a maga egészében szolgálja az 
MSZMP Központi Bizottsága tudománypolitikai 
irányelveinek és a Minisztertanács távlati tudo
mánypolitikai koncepciójának [1012/1972. (IV. 27.) 
Mt. h. sz. határozat] megvalósítását. Ennek érde
kében a tervezésnél alapvetően arra kell törekedni, 
hogy a kutatási feladatok (témák)

— a társadalom, a népgazdaság és a kultúra 
valóságos szükségleteihez igazodjanak;

— célratörően (koncentráltan, nem túl nagy 
számban, a gazdaságosságot is szein előtt tartva)- 
kerüljenek meghatározásra, éspedig általában azok
ban a tudományágakban (ágazatokban) amelyek 
művelésének hazai adottságai (feltételei) különösen 
kedvezőek;

— jól illeszkedjenek a nemzetközi együttmű
ködésben1 vállalt kötelezettségekhez.

(2) A tervezésnél figyelemmel kell lenni a le
záruló tervidőszak végén folyamatban maradt ku
tatásokra és általában a beszámolás (2. §. (1) bek.) 
során szerzett tapasztalatokra.

(3) A tervezés részletesebb, a tudományág sajá
tosságaihoz és a kutatóhelyek jellegéhez alkalma
zandó szempontjait a Főosztály állapítja meg. Az 
erre vonatkozó rendelkezést legkésőbb 1975. no
vember 30-ig megfelelő módon közzé kell tenni.

25. §.

(1) A középtávú terv megalapozása érdekében 
a Kutatóhely vezetője tájékoztatást kér a Fő
osztálytól a Kutatóhely profilja szerinti tudomány
ág (ágazat) várható fejlődési irányairól, valamint 
azokról a körülményekről, feltételekről, amelyek 
között a Kutatóhely a középtávú tervidőszakban 
előreláthatóan működni fog.

(2) Ha a Kutatóhely közreműködik, vagy pro
filja szerint eredményesen részt vehetne az OTT- 
KT-ba felvett valamely főirány (célprogram) fel
adatainak a végrehajtásában, a Kutatóhely veze
tője a főirány (célprogram) koordináló szervétől 
téma-ajánlásokat vagy egyéb információkat kérhet.

(3) A középtávú terv kimunkálásához szakértőt 
is igényhe lehet venni.

A tervokmány

26. §.

(I) A Kutatóhely középtávú tervét írásban 
rögzítő tervokmány — a 29. §. esetét kivéve — 
tematikai és működési részből áll; a tematikai 
rész fejezetekre tagolódik.
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(2) A 6. §. (2) bekezdésébe foglalt rendelkezést 
a tervokmány elkészítésénél is alkalmazni kell.

27. §..

(1) A tervokmány tematikai része három feje
zetben tartalmazza a kutatási feladatokat az alábbi 
megosztásban

— az I. fejezet az OTTKT főirányaiba (cél
programjaiba) tartozó,

— a II. fejezet a Felügyeleti Szerv által ki
emelt további,

— a III. fejezet az összes egyéb (a szabad 
kapacitásra tervezett) kutatási feladatok.

(2) Az (1) bekezdésben említett feladatokat 
témacsoportok (témák) szerint bontva kell meg
jelölni, meghatározva a kutatás célját (rendelte
tését), végzésének ütemét, a gyakorlati hasznosítás 
lehetőségeit és a kutatómunkába bekapcsolni kívánt 
bel- és külföldi kutatóhelyeket, illetve kutatók 
számát.

28. §.

A tervokmány működési részében — a sze
mélyi és tárgyi feltételek biztosítására szolgáló 
pénzügyi források megjelölésével a tematikai részbe 
felvett kutatási feladatok személyi és dologi, vala
mint beruházási költségigényeit, továbbá a nemzet
közi kapcsolatokkal, a káderfejlesztéssel, a belső 
munkaszervezés fejlesztésével kapcsolatos célokat 
kell — éves ütemezésben — megtervezni.

29. §.

(1) Akadémiai támogatású kutatóhely és OM 
tanszéki kutatóhely tervokmánya működési részt 
(28. §.) nem tartalmaz (egyszerűsített tervokmány)', 
a tematikai részben azonban fel kell tüntetni
— költségnemi bontásban — a kutatás költség
igényeit és a fedezetül szolgáló pénzügyi forráso
kat. A működési rész mellőzésére vonatkozó ren
delkezés nem érinti az OM felügyelete alá tartozó 
azon intézmény (egyetem, főiskola stb.) tervkészí
tési kötelezettségét, amelynek szervezetében a 
kutatóhely működik.

(2) A Főosztály — a kutatóhely jellegére tekin
tettel — engedélyezheti, hogy a felügyelete alá 
tartozó valamely akadémiai kutatóintézet, illetve 
OM kutatóintézet egyszerűsített tervokmányba 
foglalhassa középtávú tervét. Erről a kutatóinté
zetet megfelelő időben értesíteni kell.

30. §.

(1) A tervokmányt öt példányban 1976. január 
31-ig kell a Főosztályhoz felterjeszteni.

(2) A 12. §. (2) és (3) bekezdésében, továbbá 
a 13. §-ban foglalt rendelkezést — értelemszerűen — 
a tervokmány felterjesztése kapcsán is alkalmazni 
kell.

97

A középtávú terv felülbírálata

31. §.

(1) A Felügyeleti Szerv a Kutatóhely közép
távú tervét — a tervokmányban foglaltak alap
ján — felülbírálja. Ennek megalapozásához a terv
okmány tematikai,, illetve vonatkozó részét véle
ményezésre meg kell küldeni

a) a Felügyeleti Szerv azon főosztályainak 
(szervezeti egységeinek), amelyek a tervokmány
ban foglalt valamely kérdés tárgyában állásfogla
lásra illetékesek;

b) az Akadémia illetékes tudományos : osztá
lyának;

c) — amennyiben a tervbe vett feladat vala
mely kutatási főirány (célprogram) része — a fő
irány (célprogram) koordináló tanácsának (szervé
nek).

(2) A tervokmányt a 15 — 19. §-ban foglalt ren
delkezések értelemszerű alkalmazáséival kell véle
ményezésre megküldeni, és véleményezni azzal, 
hogy

— a véleményezésre megküldés határideje 1976. 
február 20. napja,

— a vélemény írásban történő közlésének határ
ideje 1976. április 30. napja.

32. §.

(1) Akadémiai kutatóintézet és akadémiai tá
mogatású kutatóhely esetében a Tudományági: Fő
osztály a tervokmány, továbbá a tudományos osz
tálynak, a koordináló tanácsnak (szervnek), a fel
kért külön szakértőnek és a társfőosztályoknak a 
véleménye (észrevételei, ajánlásai, javaslatai) alap
ján felülbírálja a kutatóhely középtávú tervét, s 
állásfoglalásáról 1976. május 31-ig tájékoztatja a 
kutatóhelyet.

(2) OM tanszéki kutatóhely és OM kutató
intézet esetében a véleményezésre felkért szervek
től beérkezett észrevételeket, javaslatokat az OM 
Tudományos Titkárság összesíti, és — felülbírálat 
céljából — továbbítja a kutatóhely közvetlen fel
ügyeletét ellátó főosztálynak, amely állásfoglalásá
ról 1976. május 31-ig tájékoztatja a kutatóhelyet.

(3) A Kutatóhely az állásfoglalásra észrevételt 
tehet. Az észrevételt nyolc napon belül írásban 
kell közölni.

(4) Az észrevételezésre nyitva álló határidő el
telte után a Tudományági Főosztály, illetve a köz
vetlen felügyeletet ellátó minisztériumi főosztály 
a főtitkár (főtitkárhelyettes), illetve az oktatási 
miniszter (ügykör szerinti helyettesének) döntését 
kéri a középtávú kutatási terv tárgyában.

(5) Ha akár az észrevétel jelentőségére, akár 
a Kutatóhely jellegére figyelemmel célszerűnek 
mutatkozik, továbbá akadémiai kutatóintézet ese
tében ettől függetlenül, a (4) bekezdésben említett 
vezetői döntés előkészítésére, az érdekeltek részvéte
lével, tárgyalást kell tartani.
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33. §.

(1) A vezetői döntésen [32. §. (4) bek.] alapuló 
állásfoglalást a Kutatóhellyel 1976. június 30-ig
— akadémiai támogatású kutatóhely és OM tan
széki kutatóhely esetében a rektor (igazgató) ut
ján — írásban közölni kell.

(2) Akadémiai támogatású kutatóhely esetében 
az állásfoglalást a felügyeletet gyakorló minisz
tériumnak (főhatóságnak) is meg kell küldeni.

34. §.

(1) Ha a vezetői döntés'[32. §. (4) bek.] szerint 
a kutatási terv az OTTKT főirányaira (célprogram
jaira) vagy a Felügyeleti Szerv által kiemelt kuta
tási feladatokra tekintettel tematikai, illetve mű
ködési részében módosításra szorul, a Kutatóhely 
köteles tervét a közölt szempontoknak megfelelően 
módosítani.

(2) Ha a tervet nem kell módosítani, illetve 
ha az (1) bekezdés alapján szükséges módosítás 
megtörtént, a Kutatóhely vezetője a tervokmányt 
erre utaló záradékkal látja el.

(3) A záradékolt tervokmányt dokumentáció 
céljára két példányban 1976. július 15-ig — aka
démiai támogatású kutatóhely és OM tanszéki 
kutatóhely esetében a rektor (igazgató) útján — 
meg kell küldeni a Főosztálynak.

(4) Akadémiai támogatású kutatóhely záradé
kolt tervokmányának egy példányát a felügyeletet 
gyakorló minisztériumnak (főhatóságnak) is meg 
kell küldeni.

35. §.

A 22. és 23. §. rendelkezéseit értelemszerűen 
a középtávú terv vonatkozásában is alkalmazni 
kell azzal, hogy az MTA elnöke részére adandó 
tájékoztatás határideje 1976. július 31. Eddig az 
időpontig kell tájékoztatni a koordináló tanácso
kat is.

1975. április 29,

A középtávú terv módosítása

36. §.

(1) Ha a középtávú tervidőszakban a társadalmi 
igények kielégítése, a kutatási feltételek biztosí
tása vagy a tudomány fejlődése szempontjából 
jelentős olyan új körülmény merül fel, amely szük
ségessé teszi a kutatási terv lényeges módosítását, 
a Kutatóhely vagy a Felügyeleti Szerv kezdemé
nyezése alapján a kutatási tervet (és az ezt tar
talmazó. tervokmányt) módosítani kell.

(2) A tervezésre irányadó általános szabályo
kat — a célszerűség határain belül — tervmódo
sítás esetén is alkalmazni kell.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

A tervteljesltés ellenőrzése

37. §.

(1) A középtávú terv teljesítéséért elsősorban 
a Kutatóhely vezetője felelős.

(2) A Tudományági Főosztály, illetve a kutató
hely közvetlen felügyeletét ellátó oktatási minisz
tériumi főosztály rendszeresen ellenőrzi a középtávú 
terv végrehajtását, s — szükség esetén — meg
felelő intézkedésekkel gondoskodik a kutatások 
tervszerű végzéséről.

Hatályba lépés

38. §.

(1) Ez az utasítás az Akadémiai Közlönyben 
való közzététele napján lép hatályba. A végrehaj
tásához szükséges részletes rendelkezések kiadásá
ról a Főosztály — a Felügyeleti Szerv érdekelt más 
főosztályaival egyetértésben — gondoskodik.

(2) Az éves munkaprogramokról és a témala
pokról (2/1971. MTA — MM/A. K. 18./ sz. ut. 9. §.)
— később kiadandó — külön utasítás rendelkezik.

Dr. Köpeczi Béla s. k.

a Magyar Tudományos Akadémia 
főtitkára

Dr. Polinszky Károly s. k. Dr. Erdey-Grúz Tibor s. k.

oktatási miniszter a Magyar Tudományos Akadémia
elnöke
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A TUDOMÁNYOS TANÁCSOK HÍREI

A Mérés- és Számítástechnikai Kutató Intézet Tudományos Tanácsa 1975. május 
23-án Ülést tartott, melyen

- megtárgyalta az ösztöndíj pályázatokat, valamint
- megvitatta az 1975. második félévi rövididejű kiküldetéseket.

x

A Műszaki Tudományos Tanács 1975. május 29-1 ülésén

- meghallgatta Kozmann György beszámolóját az MSZI-n folyó 
fonokardiográfiai kutatások eredményeiről, valamint

- megvitatta az MSZI Szervezeti Szabályzatának tervezetét.

X

A Szilárdtest Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Kémiai Szekciója 19 75. 
május 27-én ülést tartott, melyen

- megvitatta a "Mágneses vékonyrétegek" témát,
- értékelte Takács Jánosné szakmai munkáját, valamint
- megvitatta az 1976-ban kezdődő ösztöndíjas tanúlmányutakra 

vonatkozó javaslatokat.
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A KÜLÜGYI BIZOTTSÁG HÍREI

A Külügyi Bizottság 1975. május 27-i ülésén megtárgyalta és jóváhagyólag 
terjesztette a Magyar Tudományos Akadémia felé

S ó l y o m  Jenő 3 hónapos Grenoble-i munkavállalási kérelmét és
C s e p r e g i  László 9 hónapos hosszabbitási kérelmét /USA/

az NSF és a KKI között fennálló szerződés alapján;

hozzájárult továbbá .

S e r f Egyed 2 éves dubnai munkavállalási kérelméhez,
K o n c z Sándor dubnai munkavállalásának 6 hónappal történő meg

hosszabbításához ,
K o n c z Pál dubnai munkavállalásának meghosszabbitásához 1976. 

december 31-ig,
H o r v á t h  Dezső dubnai munkavállalásának meghosszabbitásához

1977. március 1-ig, valamint
D é z s i Istvánné 6 hónapos dubnai munkavállalási kérelméhez.

Elutasításra került
Z s e n e i Márton dubnai hosszabbitási kérelme.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Budapesti Műszaki Egyetem Atomfizika Tanszéke pályázatot hirdet egy fő 
egyetemi tanársegédi állásra:

A kinevezendő tanársegéd oktatási feladatai: a Tanszéken 
folyó hallgatói nukleáris mérési gyakorlatok vezetésében és 
a vizsgáztatásokban való részvétel.
A tudományos kutatómunkával kapcsolatos előfeltételek: 
vákuumtechnikai, vegyészeti, elektromosságtani kísér
letező jártasság.

Az állás azonnal betölthető.

P á l y á z h a t n a k  f i z i k u s o k ,  v i l l a m o s m é rn ö k ö k .
A pályázatokat dr.Kovács István tanszékvezető egyetemi tanárhoz kell benyúj
tani, ahol a 666-536 telefonszámon a pályázattal kapcsolatban kiegészítő in
formációk is szerezhetők.
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A TALÁLMÁNYI BIZOTTSÁG HÍREI

A Találmányi Bizottság 1975. május 13-i ülésén megtárgyalta

1/ A "Hordozható automatikus mérőberendezés tápanyagok fehérjetartalmának
meghatározására" Feltalálók: András László

Csőke Antal 
Bakos László;

¡i«rqBts sábosiMa ''riéfinal ® sé xs
2/ az "Eljárás és berendezés áramló folyadékok sebességének mérésére"

Feltalálók: Hargitai Tibor 
Horányi Sándor 
Pallagi Dezső 
Tőzsér Sándor

cimü találmányok külföldi bejelentését, valamint

3/ a "Modul elemekből felépített variálható héliumkriosztát"
Feltalálók: Balla János

Kovács László;

4/ a "Kapcsolási elrendezés mechanikus mozgató szerkezet nullhelyzetének
stabilizálására" Feltalálók: Baranyi Ferenc

Dóra Gyula 
Serf Egyed 
Várhalmi László

cimü találmányok szabadalmi bejelentését.

A Találmányi Bizottság az alábbi határozatot hozta:

- az 1/ és 2/ pont szerinti találmányokat a Szovjetunióban be kell je
lenteni ;

- a 3/ és 4/ pont szerinti találmányokat a Találmányi Bizottság elfogadja 
szabadalmi bejelentésre.

HELYREIGAZÍTÁS

A Tájékoztató 1975. május 21-i, 19. számában - téves adatszolgáltatás 
miatt - helytelenül jelent meg Lehel György munkahelye.
Nevezett a Gyorsitóberendezések Alkalmazása Osztály dolgozója.
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FEGYELMI HÍREK

Az Igazgatási és üzembiztonsági Főosztály vezetője 1975. április 11-én 
kelt fegyelmi határozatával, az Mt. 55.§. /1 / bekezdés c / és d / pontjai 
alapján

B o k o d i Károly polgári fegyveres őrt

őrmesteri rendfokozatból szakaszvezetői rendfokozatba visszavetés és egy 
évi időtartamra 100 Ft alapbér csökkentés fegyelmi büntetésben részesítette.

Bokodi Károly váltásparancsnokával többizben fordult meg különböző szóra
kozóhelyeken, ott italoztak, majd a történteket rendszeresen eltúlozva, 
kiszínezve mesélte el munkatársainak és parancsnokát annak háta mögött 
több esetben gúnyolta, sértő megjegyzésekkel illette és ezzel lejáratta pa
rancsnoka tekintélyét.

A fegyelmi határozat jogerős.

Az Igazgatási és üzembiztonsági Főosztály vezetője 1975. május 5-én kelt 
fegyelmi határozatával az Mt. 55.§. /1/ bekezdés b/ pontja alapján

L a k a t o s - A m b r u s  László telefonműszerészt 

szigorú megrovás fegyelmi büntetésben részesítette.

Lakatos-Ambrus László - aki hasonló cselekményért már kapott szóbeli figyel
meztetést - 1975. április 10-én munkaidő alatt engedély nélkül elhagyta a 
kutatóközpont területét és csak órák múlva tért vissza.

A fegyelmi határozat jogerős.
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K Ö Z L E M É N Y
A TŰZVÉDELMI BIZOTTSÁG ÜLÉSÉRŐL

A Tűzvédelmi Bizottság 1975. május 27-én tartotta II. negyedévi ülését, 
amelyen értékelte a kutatóközpont jelenlegi tűzvédelmi helyzetét.
A Bizottság tagjainak bemutatkozott Fenyvesi János tűzoltó őrnagy, aki a 
II. fokú Hatóságtól jött a KFKI-ba a nyugdíjba vonult Palik István helyett. 
Fenyvesi. János az állami tüzoltóörs parancsnokaként fog tevékenykedni.

HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZOK

Pintér György 
Tanacsüles, értekezlet, 
OAB egyezm.

V . 2 4 . 11 nap Szovjetunió
Dubna

Berei Klára
Konferencia, intézetlátogatás, 
KFKI és saját ktsg.

V. 24 . 13 nap Belgium - Spa
Franciaország 
Saclay

Vasáros László V.24. 6 nap Belgium - Spa
Konferencia,
KFKI és saját ktsg.

Csató Lászlóné V.24. 10 nap Belgium - Spa
Konferencia, Franciaország
KFKI és saját ktsg. Strassbourg

Báti Ferenc 
Bogdány János 
Szabó Vera 
Törő Ferenc 
Konferencia, 
VIDEOTON ktsg.

V. 24. 7 nap Szovjetunió 
Mos zkva

Czibók Tamás
Kosály György
Pór Gábor
Szatmáry Zoltán
ZR-6 szakértői értekezlet,
OAB ktsg.

V. 25. 7 nap Bulgária
Szófia

Gombosi Tamás V.25. 4 nap Szovjetunió
Konferencia, Leningrád
Meghivó fél és Urkut.Korm.B.ktsg.
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[•'ekete Zoltánné 
Gál Endre 
Tanulmányút, 
TESCO ktsg.

V. 25 . 7 nap ' Szovjetunió 
Vilniusz

Pardavi Ferencné 
Konferencia,
KFKI ktsg.

V. 25. 10 nap Szovjetunió
Moszkva

Kiss Dezső
Tudományos tanácsülés, 
KFKI és OAB ktsg.

V . 25 , 6 nap Szovjetunió
Dubna

Kovács Árpád 
Konzultáció, 
KFKI ktsg.

V. 26 . 7 nap Románia
Bukarest

Klopfer Ervin
Lovas Miklósné
Rózsa Károly
Szentpetery Imre
MTA egyezm. tanulmányút

V. 26. 7 nap Románia
Bukarest

Bánki Ferenc 
Szebényi Endre 
Konzultáció,
KFKI és saját ktsg.

V. 26. 5 nap Ausztria
Bécs

Zsembery Jenő
Konzultáció,
VIDEOTON dev., KFKI fFt

V. 26 . 5 nap Ausztria
Bécs

Tóbiás Klára 
Konzultáció, 
METR.dev., KFKI fFt

V. 26 . 5 nap Ausztria
Bécs

Tóth Mihály 
KGST konferencia, 
OAB ktsg.

V. 26 , 5 nap Szovjetunió
Kiev

Balázs Tamás V.26. 7 nap Lengyelország
Bencze Balázs 14 " Varsó
Horváth Dániel 14 "
Kovács Jen& 14 "
Üzembehelyezés,
METR. ktsg.

Gyimesi Zoltán 
Konferencia, 
OAB ktsg.

V.26. 4 nap Finnország
Helsinki
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Kroó r )rbert 
Tanács ilés, 
OAB egyezm.

V . 27. 9 nap Szovjetunió
Dubna

Cser László
Műnkaváll. folytatása
OAB utiktsg.

V. 27 . Szovjetunió
Dubna

Gál László
SzollŐsy János
MTA egyezm. tanulmányút

V. 27. 7 nap Szovjetunió
Moszkva

Jenik Livia
Együttműködés, értekezlet, 
OAB egyezm.

V. 27. 17 nap Szovjetunió
Dubna

Andrási Andor 
Beleznay Ferencné 
Strommer Richárd 
OAB egyezm. tanulmányút

V. 28. 7 nap NDK
Berlin, Drezda

Szalók Mihály 
Munkavállalás folytatása 
saját ktsg.

V. 29. Szovjetunió
Dubna

Benkó György 
Konferencia,
Urkut.Korm.Biz. ktsg.

V . 29 . 7 nap Bulgária
Várna

Varga András V.29-én hazaérkezett Alma-Atából 4 hónapos Állami Ösztöndíjas 
tanulmányútjárói.

KÜLFÖLDI VENDEGEK

V. Nekvasi1 tud.m.társ 
Csehszlovákia

M. Skalsky 
M.Chomab mérnökök 
Csehszlovákia

V.26-tól 
1 hétre

V. 26-tól 
1 hétre

fogadta: SZTKI 

fogadta: SZTKI

P.N.Misra fizikus 
Indi a

V. 26-tól 
2 hétre

fogadta: SZTKI

Remy Remachandra tud.szervező 
India

V .2 7-én fogadta: Szem. és Munkaügyi 
Főosztály



. Kt-ii.genspan 
i i.Badavf mé r ilökök 
NDK ‘

Rajda mérnök 
lírngyelország

Slanica
Lupu mérnök- f izikusok 
Roi á n i a

J.Vitek technikus 
Csehszlovákia

L.Kovács mérnök 
(Ts eh Szlovák ia

K.Lewi tsch mérnök 
Áusztri a

V.Hemann fizikus 
NDK

K. Nicholas mérnök 
Angii a

P.Arnoczky
R.Frank ’ mérnökök
Svájc

V. 27-1ŐJ 
] hónapra

V .27-én

V.2 8-tó)
2 hónapra

V . 2 8-tó 1 
3 napra

V.29-től 
2 napra

V .30-án

V.31-tői 
16 napra

V.29-én

V.30-án

foyjidt_a : MSZKI 

fogadta: AEK1

fogadta: MS Z KI

fogadj-a: SZTK!

fogadta: SZTKI

fogadta : RMKI

fogadta: SZTKI

fogadta: Sándory Mihály

t o<j adtai MSZKJ

Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Dolescha1I Sándor
Szerkeszti az Igazgatási én flzembt ztonság l l-'oosztaly 
Felelős szerkesztő! ('.oda Gyula 
Példányszám: “120 Törzsszám: 75-4/2
Készült a Kl'KI sokszorosító iizrfmébnn
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SZEMELYI HÍREK

Pál Lénárd főigazgató 1975. junius 1-i hatállyal, eddig végzett munkája 
elismerése mellett felmentette

K I S S  Istvánt

a Tudományos Titkárság vezetői teendőinek ellátása alól, egyidejűleg 1978. 
május 31-ig terjedő időszakra intézeti tanácsadóvá nevezte ki.

Pál Lénárd főigazgató 1975. junius 1-i hatállyal kinevezte

S Á N D O R  Jánost 

a Tudományos Titkárság vezetőjévé. .

KITUNTETESEK

A Magyar-Szovjet Baráti Társaság 30 éves jubileuma alkalmából Apró Antal, 
az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Társaság elnöke

a Központi Fizikai Kutató Intézetnek 

a magyar-szovjet barátság ápolása terén végzett kiváló munkájáért 

oklevelet ée az MSZBT aranykoazorua plakettjét 

nyújtotta át.
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A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára az Országos Találmányi Hivatal elnö
kével és a Szakszervezetek Országos Tanácsa elnökével egyetértésben a tu
dományos eredmények gyakorlatban való hasznosítása terén elért kimagasló 
eredményeikért 1975. május 28-án

B A L L A J á n o s n a k  

B I  N D E R G y u l á n a k  

C S Á K Á N Y  A n t a l n a k  

R É D E I  I s t v á n n a k  

S Á N D O R  L á s z l ó n a k  

T Ó T H  F e r e n c n e k  

T Ö R Ő  F e r e n c n e k  

V A J D A  F e r e n c n e k

a " K i v á l ó  F e l t a l á l ó ” k i t ü n t e t é s  a r a n y  f o k o z a t á t j

T Ó T H  T i v a d a r n a k  

a " K i v á l ó  U J i t ó "  k i t ü n t e t é s  e z ü s t  f o k o z a t á t

adományozta.

A TALÁLMÁNYI BIZOTTSÁG HÍREI

A Találmányi Bizottság 1975. május 23-i ülésén megtárgyalta

II az "Eljárás és berendezés számitógép elemek sínrendszerrel való össze
kötésére és a foglaltság-vizsgálat automtizálására, különös tekintet
tel a mikroprocesszorok alkalmazására"

feltalálók: Báti Ferenc Szőnyi László
Csákány Antal Törő Ferenc
Rényi István Vajda Ferenc,

2/ az "Áramköri elrendezés számitógépek soros ki/bemeneti egységeinek 
vezérlésére"

feltalálók: Báti Ferenc Kővári István
Bogdány János Miskolczi János
Hamza Emil Sándor László Tamás,

3/ az "Áramköri elrendezés szekvenciális hozzáférésű tárolók növekvő cim 
szerinti beírására, valamint az üres tárolópoziciók kijelzésére"

feltalálók: Báti Ferenc Hamza Emil
Biri János Karádi Pál
Elek György Rényi István,
Törő Ferenc
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4/ a "Számláló tipusu demodulátor áramkör, különösen nagy modulációs-in
dexű jelek demodulálására”

feltalálók: Bánki Ferenc Sándor László _
Forró Péter Sándor László Tamás
Hamza Emil Szőnyi László
Lukács József Vajda Ferenc,
Vashegyi GYörgy

5/ a "Dinamikus memória elemekből felépített egy vagy több hozzáférési le
hetőséggel rendelkező tároló blokk felfrissitési rendszere"

feltalálók: Forró Péter Rényi István^
Miskolczi János Sándor László
Nyitrai Zoltán Vashegyi György,

6/ az "Elrendezés kódszavak helyzetének detektálására és paralel-sorus 
átalakítására"

feltalálók: Elek György Szetey Zoltán
Láng István Törő Ferenc
Miskolczi János Vajda Ferenc

cimü találmányok szabadalmi bejelentését, valamint

7/ az "Eljárás fémek és félvezető anyagok oxigén-, kén-, és bértartalmá
nak meghatározására" c. megszüntetendő szabadalmat.

Feltalálók: Szabó Elek Vargha Kálmán
Rausch Henrik Cseh Sándor
Salamon András Zanati Tibor

A Bizottság az alábbi határozatokat hozta:

- az 1-6/ pontok szerinti találmányokat elfogadja szabadalmi bejelentésre,
- a 7 /  pontban foglalt szabadalmat fel kell ajánlani a feltalálóknak át

vételre, mert további fenntartása az intézet részére nem indokolt.

K Ö Z L E M É N Y E K

BONTÁSI ANYAG ÉRTÉKESÍTÉSÉRŐL

Értesítjük a kutatóközpont dolgozóit, hogy az alábbi bontási anyagok kerül
nek értékesítésre:

100 db mozaiklap hibás, bontott á 50 Ft
100 db keramitlap hibás á 60 Ft
100 db nádpalló á 500 Ft
2 db 70x200 cm üveg ajtólap hibás á 100 Ft
6 db 80x200 cm pallótokos ajtó, erősen

rongált á 300 Ft
2 db 120x100 cm ablak szimpla, bontott,

rongált á 100 Ft
2 db fajansz mosdó, hibás á 60 Ft.

Az Értékesítő Bizottság kéri azokat a dolgozókat, akik a fenti anyagokra igényt 
tartanak, Írásos igényüket 1975. junius 18-án 12 óráig a bizottság vezetőjéhez 
/Kristó László XXIII. épület I. emelet 109./ juttassák el.
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HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZOK

Apáthy István 
Előadástartas, 
ürkut.Korm.Biz.ktsg.

VI. 1. 6 nap Bulgária
Várna

Lajtai Albert 
Együttműködés,
OAB egyezm.,
Mérések, OAB egyezm., 
Konferencia, KFKI ktsg.

VI. 1. 5 nap 
7 nap 
5 nap

Szovjetunió
Szovjetunió
Szovjetunió

Dubna
Obnyinszk
Kiev

Gombosi Tamás 
Kóta József 
Somogyi Antal 
Varga András 
Konferencia, 
MTA egyezm.

VI. 1, 8 nap Bulgária
Várna

Miller László 
Service,
METR. dev., KFKI fFt

VI. 2 , 5 nap Szovjetunió
Dubna

Bakonyi Imre 
Tanulmányút,
KFKI ktsg.

Váradi József 
Konferencia,
METR.dev., KFKI fFt

Németh Géza 
Munkacsoport ülés, 
SZKI ktsg.

Tibor József 
Szimpózium,
KFKI és saját ktsg.

Rényi Attila 
Üzembehelyezés, 
METR. ktsg.

VI. 2. 5 nap

VI. 2. 7 nap

VI. 2. 6 nap

VI. 2 . 5 nap

VI.3. 8 nap

NDK
Jéna

Csehszlovákia 
Jindichuv Hradec

Szovjetunió
Moszkva

Franciaország
Antibes

Lengyelország
Varsó

Kárpáti Péter 
Kiallitás,
50% METR., 50% KFKI ktsg.

VI.3. 12 nap Lengyelország
Poznan
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Limperger László 
Szállítás, 
METR.dev., KFKI fFt

VI. 3. 5 nap Lengyelország
Poznan

Keresztfalvi Tibor 
Reguly Zoltánne 
Service,
METR.dev., KFKI fFt

Montvay István 
Szimpózium,
OAB egyezm.

VI. 4.

VI. 4 .

15 nap

sèafaiâf 

9 nap

Szovjetunió
Moszkva

Szovjetunió
Dubna

Gémesy Tibor 
Szeminárium, 
OAB egyezm.

Hajdú Kálmán 
Nyári iskola, 
MTA egyezm.

iíbb:-

VI. 5.

VI. 5,

7 nap

10 nap
11 nap

Szovjetunió
Dubna

Csehszlovákia
Csehszlovákia

Kassa
Pozsony

. I

Sándory Mihály 
Tárgyalas,
KFKI ktsg.

VI. 5. 3 nap Szovjetunió
Moszkva

i i.
Korábbi tájékoztatóból kimaradt, kiegészítésül közöljük:
Keszthelyi Lajos IV.15-től USA 1 hónapos UNDP ösztöndíjas tanulmányút,

Kanada 4 hónapos munkavállalás.

KÜLFÖLDI VENDÉGEK

J .Lasanda fizikus VI.2-től fogadta: SZTKI
Csehszlovákia 3 hónapra

Sachmann fizikus VI.2-től fogadta: SZTKI
NDK 3 napra

I.V.Morozov a SzU OAB elnök- VI.3-án fogadta: Pál Lénárd
Szovjetunió helyettese

Georges Rouit fizikus 
Franciaors zag

VI.3-tól fogadta: SZTKI
2 napra
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B.Gwiazdowski 
H .Nikiewic Sapiecha 
A.Wasilewski 
Lengyelország

VI.4-én 
VI.4-től 
2 napra

fogadata;

Boda Bartocha progr.igazgató 
Sidney Smith USA müsz.attasé 
D.B.Kursch követség! másodtitkár 
USA

VI.4-én fogadta;

V.Skalik VI.4-én fogadta:
A. Pasztorek 
E.Okenka
L.Hlavacek mérnökök 
Csehszlovákia

McGarvey fizikus VI.4-én fogadta.
Kanada

0.Anachkine VI.4-től fogadta:
V.Baranov fizikusok 10 napra
Szovjetunió

Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Doleschall Sándor
Szerkeszti az Igazgatási és üzembiztonsági Főosztály 
Felelős szerkesztő: Goda Gyula 
Példányszám: 420 Törzsszám: 75-473
Készült a KFKI sokszorosító üzemében

AEKI

Pál Lénárd 
Vasvári Béla

MSZKI

SZTKI

SZTKI



X. (1975.) ÉVFOLYAM 23. szAM

TÁJÉKOZTATÓ
A KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓ INTÉZET HIVATALOS LAPJA

/ M T A \

BUDAPEST, 1975. június 18. í Hivatali használatra I

TARTALOM

oldal

Az Igazgató Tanács hirei ........................  286
Személyi hirek ....................................  286
TMB h i r e k ......................................... 287
Pályázati felhivás 1976. évi belföldi és kül
földi aspiranturára .............................  287
Közlemények

- A könyvtár nyári nyitvatartásáról . . . .  288
- Áramszolgáltatás szüneteléséről .......... 288

Hivatalosan külföldre utazók ...................  288
Külföldi vendégek ...............................  290

Melléklet: A Tudományos Minősitő Bizottság 
pályázati felhívása az 1976. évi 
belföldi és külföldi aspiranturára



286 -

(

AZ IGAZGATÓ TANACS HÍREI

Az Igazgató Tanács 1975. junius 11-én ülést tartott.

Napirend előtt Lovas István tartott tudományos előadást "Magfizika 1975." 
cimmel.

Az Igazgató Tanács megtárgyalta és megvitatta az Ugyvitelgépesitési munka 
eddigi eredményeiről szóló tájékoztatást.

Második napirendi pontként sor került az Igazgató Tanács 1975. évi II. 
féléves munkatervének megvitatására és elfogadására.

A részletes határozatokat az érdekeltek közvetlenül kapják meg.

SZEMÉLYI HÍREK

A kutatóközpont Szakszervezeti Bizottsága 1975. junius 9-én küldöttérte
kezletet tartott a Magyar Néphadsereg Központi Klubjában, ahol megválász 
tották az uj Szakszervezeti Tanácsot és Szakszervezeti Bizottságot.

A KFKI Szakszervezeti Tanácsának névsora:

A l m á é i  L a j o e n é  

B á n s á g i  T i b o r n é  

B i n d e r  G y u l a  

B i l r g e r  G á b o r  

Cz é kmá ny  A t t i l a  

C s a r n a i  I m r e  

C s o k n y a i  P d l n é

D é z s i  I s t v á n  

F o d o r  M i k l ó s  

F r a n k i  L á s z l ó  

F i i l ö p  F e r e n c n é  

G o t t l i e b  P á l n é  

G ö r ö g  P é t e r  

H a i n t z  I s t v á n n á

H o r o s z  I s t v á n  

H o r v á t h  L á s z l ó  

K a r a b a  L á s z l ó  

K a r d o s  M i k l ó s  

K l o p f e r  E r v i n  

K o n c z o e  Géza  

K o v á c s  T i b o r
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Kozmann G y ö r g y  

M a r t o n  Z o l t á n  

Ma t u s  L a j o s  

M e s e i n g  G y ö r g y  

M é s z á r o s  I s t v á n  

Nagy  K á r o l y  

Nagy  S á n d o r  

Nagy  T i v a d a r  

Német h F e r e n c  

P e t l i o n Í 8 z  P é t e r

Regős  G y ö r g y n é  

S a r k a d i  N. I s t v á n  

S z ő n y i  L á s z l ó  

S z i l á g y i  S á n d o r  

S z i k e z a y  G y ö r g y  

S z l á v i k  F e r e n c  

T u r c s á n y  J ó z s e f n é  

U j j  Á r p á d  

V a r g a  P é t e r  

W i r t h  E r n ő

a Szakszervezeti Bizottság

e l n ö k e :  V a r g a  P é t e r

t i t k á r a :  T u r c s á n  J ó z s e f n é

t a g j a i :  C s a r n a i  I mr e

F i l l ö p  F e r e n c n é  

K l o p f e r  E r v i n  

K o n c z o s  Géz a  

M a r t o n  Z o l t á n  

Mat us  L a j o s  

M é s z á r o s  I s t v á n  

P e l l i o n i s z  P é t e r  

S z ő n y i  L á s z l ó

TMB HÍREK

Pellionisz Péter: "Statiszikus modulációs módszerek bevezetése neutronspek
troszkópiai mérésekben"

c. kandidátusi értekezésének nyilvános vitája 1975. junius 23-án 14 órakor 
lesz a Magyar Tudományos Akadémia Felolvasótermében /Budapest V., Roosevelt 
tér 9. I. emelet/.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

E Tájékoztató mellékleteként tesszük közzé a Tudományos Minősitő Bizottság 
pályázati felhívását az 1976. évi belföldi és külföldi aspiranturára.
A jelentkezéseket 1975. julius 22-ig kell beküldeni a Személyzeti és Oktatási 
Osztályra Kovács Árpádhoz /tel.: 18-03, 12—18/.
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K O Z L E M E N Y E K

A KÖNYVTÁR NYÁRI NYITVATARTÁSAROL

A könyvtár értesíti olvasóit, hogy a nyári szabadságok miatt Julius es

tart nyitva.

ÁRAMSZOLGÁLTATÁS SZÜNETELÉSÉRŐL

Értesítjük a kutatóközpont dolgozóit, hogy 1975. junius 28-án /szombaton/ 
és junius 29-én /vasárnap/ a II., III., IV., V/l., V/2., IX., XI., XII., 
XIII. /emelet/ és XIX. épületekben, továbbá a főporta és a polgári fegy
veres őrség helyiségeiben karbantartás miatt reggel 6 órától 18 óráig az 
áramszolgáltatás szünetel.

augusztus hónapban

hétfőn, csütörtökön 
pénteken

1/2 5 óráig 
1/4 4 óráig

HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZOK

Erő János
Konferencia, intézetlátogatás, 
KFKI és saját ktsg.

VI. 6. 21 nap USA - Santa Fe 
Kanada - Wancouver

Vértes Péter 
Együttmüködés, 
OAB dvm.

VI. 7. 35 nap Szovjetunió
Moszkva

Bernáth László 
Imre Csaba 
Szilágyi Kálmánné 
Szücs László
Szállitás, üzembehelyezés, 
METR.dev., KFKI fFt

VI. 7. 14 nap NDK
21 nap Lipcse, Berlin
14 nap 
21 nap

Kecskeméti József 
Konferencia,
KFKI ktsg.

VI. 8. 8 nap Szovjetunió
Kiev
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Doleschall Pál 
Tanulmányút, 
MTA dvm.

VT . 8. 14 nap Jugos zlávia 
Zágráb

Gácsi Lajos 
KGST Ules, 
OAB ktsg.

VI. 8 7 nap Szovjetunió •
Moszkva

, itiYnsmluni

Molnár Gábor 
Tanulmányút, 
MTA egyezm.

VI. 8. 14 nap Lengyelország
Krakkó

Baranyi Ferenc 
Dóra Gyula 
Üzembehelyezés, 
METR.ktsg.

Bencze György 
Nagy György 
Konzultáció,
KFKI és saját ktsg.

Fejes Tibor 
Sarkadi János 
Serf E
Analizátorjavitás, 
METR.dev., KFKI fFt

VI. 9.

VI. 9 .

VI. 9.

21 nap

5 nap

7 nap 
7 nap 

14 nap

Csehszlovákia
Pozsony

?d ¡ aun
iMSzovjetunió

Novoszibirszkf: i V.

Csehszlovákia
Pozsony

Horváth Iván 
Tanácsülés, 
OMFB ktsg.

RibénYi András 
Eloadastartás, 
METR.dev., KFKI fFt

VI. 10

VI.11.

10 nap

6 nap

Szovjetunió
Moszkva

í * LuJ

Jugos zlávia 
Zágráb

Csillag László 
Jánossy Mihály 
Konferencia, 
KFKI ktsg.

Forró Péter 
Pethes Sandorné 
Tárgyalások, 
METR.dev., KFKI fFt

VI.11.

VI.11.

9 nap

10 nap

Szovjetunió
Novoszibirszk

»13 ,v . IxariaaO
Csehszlovákia
Prága,
NDK - Berlin

Bergou János 
Konferencia,
KFKI és saját ktsg.

VI.11. 6 nap Szovjetunió
Novoszibirszk, 
Moszkva

Törő Ferenc 
Tárgyalás, 
KFKI ktsg.

VI. 11 4 nap Szovjetunió
Moszkva



Rubin György 
Együttműködés, 
EAI ktsg.

VI.11. 10 nap Szovjetunió
Dubna

Kajcsos Zsolt VI.11. 30 nap
Tanulmanyut, + 7 nap
CNRS egyezm. + meghívó fél ktsg.

KÜLFÖLDI VENDÉGEK

Huan De Diós Guevara egy.tanács elnök 
Mario Samame Boggio ügyvezető ig. 
Enrigue Heredia igazgató h.
Peru

E .Funk mérnök 
NDK

VI.9-től 
7 napra

J.Alina fizikus 
Lengyelország

VI.9-től 
7 napra

Parry mérnök 
Anglia

VI.9-től 
5 napra

W.Gleiser tud.főmunkatárs
NDK

VI.10-én

J.Krynicki fizikus 
Lengyelország

VI.10-től 
1 hónapra

J.Welek 
Z.Volny
J .Gál újságírók 
Csehszlovákia

VI.10-én

N.Krejnesz fizikus VI.10 tői
Szovjetunió 4 napra

J.Nishlzawa fizikus VI.11-től
Japán 2 napra

Franciaország
Strassbourg

fogadta: MSZKI

fogadta: MSZKI

fogadta: RMKI

fogadta: SZTKI

fogadta: MSZI

fogadta: SZTKI

fogadta: AEKI

fogadta: SZTKI

fogadta: Pál Lénárd 
és SZTKI

M.Uchida mérnök 
Japan

VI.11-én fogadta: SZTKI
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C ■Dombrovsky fizikus 
Lengyelország

W.Kozlowski mérnök 
Lengyelország

Sugawara fizikus 
Japán

E.Apler mérnök 
NDK

B .Hermanszki docens 
Csehszlovákia

M .Lemler
H ■Rapacki mérnökök 
Lengyelország

A .H ■Tolhoek fizikus 
Hollandia

W.Meiling mérnök 
NDK

VI.11-től
19 napra

VI. 1.1-tői 
3 napra

VI.11-én

VI.12-én

VI.12-én

VI.12-től 
9 napra

fogadta: 

fogadta: 

fogadta: 

fogadta: 

fogadta: 

fogadta:

VI.13-án

VI.13-án

fogadta: 

fogadta:

Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Doleschall Sándor
Szerkeszti az Igazgatási és üzembiztonsági Főosztály 
Felelős szerkesztő: Goda Gyula 
Példányszám: 4 30 Törzsszám: 75-4 74
Készült a KFKI sokszorosító üzemében

AEK1

MSZKI

SZTKI

MSZKI

AEKI

SZTKI

RMKI

MSZKI
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TUDOMÁNYOS MINŐSÍTŐ BIZOTTSÁG TMB 50. 380/1975
TITKÁRSÁGA

Budapest, V. Münnicli Ferenc u. 7.

1361 Budapest, Pf. 6.

Telefon: 127-291; 127 -294

PÁLYÁZATI  F E L H Í V Á S

az 1976. évi belföldi és külföldi aspirantúrára
i.

A Tudományos M inősítő B izottság pályázatot hirdet az 1976. évi szeptem ber 1-én 
kezdődő belföld i és külföldi ösztöndíjas és lev e lező  aspiranturára.

1. A pályázás általános fe ltéte le i:

a) egyetem i, vagy fő iskola i végzettség;
b) általában legalább két éves gyakorlat az egyetem i végzettség  m e g szerzése  óta;
c) ösztöndíjas aspirantura esetén 35, lev e le ző  aspirantura esetén 40 évesnél nem 

idősebb kor;
d) a pályázati felh ívás II. fe jezetében fe lso ro lt  tudom ányszakokon, illetve kutatá

si feladatokon belül időszerű  téma kutatása.

2. A pályázás különleges fe ltéte le i:

a) belfö ld i lev e lező  aspiranturára olyan gyakorlati munkahelyen dolgozók pályáz
hatnak, akik publikációkkal, vagy m ás m ódon igazolni tudják, hogy kutatásaik
ban előrehaladtak;

b) külföldi aspiranturához a m egfe le lő  idegen nyelvből legalább középfokú nyelv
v izsga  igazolása  szükséges.

3. K ülföldi aspiranturára pályázni lehet a B olgár N épköztársaságba, a C sehszlovák 
Szocia lista  K öztársaságba, a Kubai K öztársaságba, a Lengyel N épköztársaságba, 
a Német Dem okratikus K öztársaságba, a Román S zocia lista  K öztársaságba, a 
Szovjetunióba.

4. A belföldi és  a külföldi ösztöndíjas aspirantura időtartam a 3 év, a belföld i le v e 
lezőé  6 -12 hónap, a külföldi leve lezőé  4 év.

5. A pályázók szakm ai és  ideológiai ism eretek ből, szükség esetén idegen nyelvből, 
felvételi vizsgát tesznek 1975. október hónapban.

6. A pályázati kérelm et a munkahely vezetőjének , szem élyzeti vezetőjének  es párt
szervezeti titkárának vélem ényével e llátva , a felügyeletet gyakorló főhatóság
s z o m oly zc'ti oszt ál y áh o z

I '.»75. július 31.-ig kell beküldeni, a főhatóság szem élyzeti osztálya periig 1975. 
rigtts/fus 15 -ig  küldje m e g a  Tudom ányos M inősítő Bizottságnak.
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7. A pályázati kérelem nek a következő adatokat kell tartalm aznia:

a) a tudom ányszakot;
b) a kidolgozandó tém a cím ét (kutatási feladatot);
c) az aspirantura form áját, külföldi aspirantura esetén az országot és  az inté

zetet, ahová a je lö lt  pályázik;
d) az esetleges felm entés (v izsga , gyakorlati munka, korhatári korlátozás s t b .) 

iránti kérelm et.

8. A pályázathoz m ellékeln i k e ll:

a) a kidolgozandó téma ré sz le tes  tem atikai tervét (külföldi aspirantura esetén 
idegen nyelven is ) három  példányban;

b) ré sz le tes  önéletra jzot (külföldi aspirantura esetén idegen nyelven is) 2 -2  p é l
dányban; ,

c) az egyetem i, fő isk ola i végzettséget iga zo ló  oklevél m ásolatát;
d) ha a pályázó m eg fe le lő  szinten szabályszerű  nyilvvizsgát, vagy filozó fia i 

v izsgát tett, az ezt igazoló  okirat m ásolatát;
e) a m egjelent tudom ányos közlem ények jegyzékét és azok különlenyom atait;
f) ese tleg  m ás tudom ányos tevékenységet feltüntető kim utatást;
g) olyan m ás ok iratot, am elynek alapján a jogszabályok  szerin t valam ilyen fe l 

m entés adható;
h) a TM B által ren dszeresitett és  pontosan kitöltött kérdőivet;
i) az utolsó szem ély i m inősítés m á so la tit .

9. A belfö ld i le v e le z ő  aspiranturára pályázók az e lő ző  bekezdés a) pontjában foglalt 
tem atikai tervükhöz k iegészítésként tájékoztatást adnak a rró l is , hogy a tém a 
k idolgozásában m ilyen előrehaladást értek  el és a b e fe jezésh ez mennyi időtar
tamú rendkívüli szabadság engedélyezését kérik ,

10. A pályázók 400. -F t  pályázati dijat fizetnek a Tudom ányos M inősítő B izottság 
által ren delkezésre  bocsátott b e fizetési lapon, m elynek igazoló  szelvényét a 
pályázathoz csatolni kell.

11. A határidő után beadott, vagy nem kellően fe ls z e re lt  kérelm eket a Tudom ányos 
M inősítő B izottság nem v e sz i figyelem be.

12. A Tudom ányos M inősítő B izottság a pályázat eredm ényéről 1976. január 3 1 -ig  
é rtesíti az érdekelteket.

II.

Pályázni az alábbi kutatási feladatokra lehet. Zárójelben  az o rsz á g  m eg je lö léséve l 
je lezzü k , ahol külföldi aspiranturára is elfogadunk pályázatot.

1. TERMÉSZETTUDOMÁNYOK

1. Matematikai analízis  és alkalm azásai.
2. O ptim alizálási feladatok numerikus m ódszerekk el.
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3. A szám ítástudom ány matematikai vonatkozásai. (SZU)
4. Fázisátalakulások vizsgálata . (SZU. NDK)
5. In form ációtárolás fizikai alapjai. (SZU. LNK)
6. M etallurgiai folyam atok fizika i alapjai.
7. Az am orf állapot fizika i tulajdonságainak fe ltárása .
8. A szilárdtesttechnológia  uj ágainak m egalapozása.
9. A b ioregu láció  fizikai alapjai.

10. A tom - és  m olekulafizikai többtest problém ák.
11. Fizikai transzportfolyam atok vizsgálata .
12. P lazm afizika . (SZU)
13. P lazm akém ia. (SZU)
14. Automatikus m ű szeres  analitikai m ódszerek ,
15. Kém iai e ljá rások  és m űveletek intenzifikálása és autom atizálása.
16. A b iológ ia i aktiv vegyületek e lőá llítá sa , szerkezetv izsgá la ta , a szerkezet és  az 

aktivitás közötti összefü ggés tanulm ányozása.
17. B iológ iailag  aktiv vegyületek (gyógyszerek , horm onok, in secticidek , herbicidek) 

m etabolizm usának vizsgálata . (SZU)
18. A finom szerv es  szin tézis  technológiá ja , beleértve a gyógyszereket, i l la tsz e re 

ket és színezékeket.
19. Enzimek hatásmechanizmusának és alkalm azástechnológiájának vizsgá lata ; 

enzim ek ferm entálási m ódszereinek  fe jle sz té se . (NDK)
20. Szilárdtest kém iai kutatások.
21. Tüzelőanyag és a gáz kém iai technológiá ja .
22. S zerves geokém ia. (SZU)
23. P etrolkém iai és petrolkém ia i-tech n ológ ia i kutatások.
24. Vegyipari k o rró z ió s  folyam atok. (CSSZK)
25. A hőm érsék let és a csapadék középtávú kom plex e lő re je lz é se .
26. M eteorológia i tényezők hatása a m ezőgazdasági növények a ssz im ilá c ió já ra .
27. Földtani tá jegységek  kom plex gazdaságföldtani érték elése .
28. K om plex tá jérték e lés , tá jtipológia .
29. A gazdaság térbe li szerkezeti vá ltozása .
30. Hazai urbanizáció folyamatának fö ld ra jz i e lem zése .
31. M agyarország  m élyföldtani viszonyainak kom plex fö ltan i-geofiz ik a i vizsgálata .
32. M agyarország  földtani tá jegységeinek m érn ökgeológ ia i, h idrológiai vizsgálata .
33. R efrakciós hullámok in form áció -ta rta lm a  és a kőzettan kapcsolata.
34. Ipari a lap - és segédanyagok nyersanyag bázisának k iszé les ítésé t m egalapozó 

földtani, ásványi és kőzettani v izsgálatok .
35. Műholdak felhasználása légk örfiz ik a i, a levegőkém iai és  a környezetvédelm i 

kutatásokban. (SZU)
36. M esterséges holdak geodézia i p rob lém ái. (NDK. SZU)
37. A fe ls ő  légkör geofiz iká ja .
38. M agatartásbiológiai vizsgálatok .
39. Eukariota sejtek anyagcseréjének  szabályozása  biokém iai és genetikai m ód sze 

rekkel . (N DK)
40. Sejtd ifferenciá lódás b iokém iája , b iofizikája és genetikája.
41. Ideg'i s zerv eződ és  ontogenézise.
42. Im m unbiológiai kutatások.
43. Á llat-genetikai v izsgálatok .
44. R ezisztencia  -b io lóg ia i kutatások.
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45. Bioaktiv anyagok term elésfokozásának  genetikája.
46. T erm észetes  és m esterség es  szabályozású  ökoszisztém ák anyag- és  energia 

forgalm ának vizsgá lata , m od e llezése , tekintettel a környezet és term észetv é 
delem aktuális feladataira is .

47. Az élősködő és a gazdaszervezet közötti kölcsönhatás.
48. V iz i-  és szárazfö ld i szervezetek  növény- és á llatökológiai, rendszertani v iz s 

gálata.
49. K örnyezetvédelem  b io lóg iá ja , m eteorológ ia i és ökológiai alapjai.
50. Szivreható glikozidokat te rm e lő  növények hatóanyagszintjét és összetéte lét b e 

fo ly á so ló  tényezők.
51. Humán populációk dinamikájának vizsgálata .

2. ORVOSTUDOMÁNYOK

1. Daganatkutatás. (SZU)
2. Izotóp-diagnosztika.
3. Immunpathológiai kutatások.
4. V irológ iá i kutatások.
5. Hazai parazitákkal kapcsolatos kutatások.
6. M ycológia i kutatások. (LNK)
7. E xperim entális toxikológia .
8. Klinikai endokrinológia.
9. B etegségek  ep idem iológiá ja .

10. Kórházi fertőzések .
11. F oglalkozási betegségek  klinikuma. (SZU)
12. Az antenatális és  perinatalis élet physiológiá ja  és pathológiája.
1.3. Az öregk or ph ysio lóg iá ja , pathológiája és  klinikai problém ái.(SZU )
14. S ze rv - transzplantáció. (SZU)
15. A naesthesiológia  és  intenzív therapia k érd ése i. (NDK, SZU)
16. Klinikai p szich ológ ia i és pszich iátria i kutatások.
17. A lakosság  védelm e a term észetes  és m esterség es  környezeti hatásoktól. (SZU)
18. Klinikai dietológia  és  parenterális táplálkozás.
19. A szám ítástechnika orvostudom ányi és egészségügyi a lkalm azása.

3. AGRÁRTUDOMÁNYOK

1. Üzemi és m unkaszervezés a m ezőgazdasági, fagazdasági és é le lm iszerip a ri • 
vállalatokban.

2. A fagazdaság ökonóm iai k érd ése i.
3. N övényterm esztési rendszerek  b io lóg ia i, m űszaki, ökonóm iai kérdéseinek v iz s 

ga la t.a.
I, Gabonafélék nem esítése.
5. Fontosabb szántóföldi és kertészeti kultúrák, valamint az erdőgazdaság; t e rme,- 

lési folyam ai a inak kom plex gépesítése .
fi. Az á l l a t t e ny é s z t é s  távlati fe jlesztését megalapozó genetikai, é lettan i, takarm á

n y o z á s i a m  és szaporodásbiológ iá i kutatások.
7. A h;!l!)UNt‘ ’ rim :lés fe jlesztésének  kérdései.
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S. Állatpopulációk integrált érték elése .
9. A takarmányok mikózisa és mikotoxikózis kutatás. (SZU. NDK)
10. Immunbiológiai folyamatok tanulmányozása gazdasági állatokon.
11. Mikrobiológiai vizsgálatok a nagyüzemi állatállományokban jelentkező betegsé

gek megelőzésére.
12. A növényvédelem biológiai törvényszerűségeinek feltárása; a jelentősebb ter

mesztett növények komplex védelmének javitása.
13. A rizs-fonálféreg gazdasági kártétele és a kémiai védekezés módszerének ku

tatása. (SZU)
14. Élelmiszerek kombinált tartósitási módszerei.
15. A mezőgazdasági épitészet fejlesztésének kérdései.

4. MŰSZAKI TUDOMÁNYOK
1. Hő és anyagátadási kérdések az energetikában.
2. Hőtermelő folyamatok termodinamikai törvényszerűségei.
3. Korszerű légkondicionáló berendezések. (NDK, CSSZK)
4. A közvetlen energiaátalakitás problematikája. (SZU. NDK)
5. Melegedési és hűtési kérdések a villamosgépekben. (SZU)
6. SF 6-os szigetelésű berendezések és készülékek problémái. (NDK, SZU)
7. Kommutátor nélküli egyenáramú gépek. (NDK)
8. Magashőmérsékletü szigetelés. (NDK)
9. Szupravezetős kábelek. (SZU)
10. A nagyfeszültségű villamos energiaátvitel problémái.
11. Elektrokémiai megmunkálás technológiájának, gépeinek és berendezéseinek 

fejlesztése. (SZU. NDK)
12. Villamosenergia közvetlen alkalmazása fémek és egyéb anyagok megmunkálására.
13. A különböző energiafajták felhasználási hatékonyságának kutatása.
14. Atomerőmüvek üzemeltetése. (SZU, NDK)
15. Az energetika és az iparfejlesztés kölcsönhatása.
16. Az energiagazdálkodás elméletének fejlesztése.
17. A rugalmas és képlékeny testek hőfeszültségeinek vizsgálata. (SZU)
18. Nemlineáris anyagtörvényü testek dinamikai kérdései.
19. Gépszerkezeti kötések, tribológia és ágyazástechnika.
20. A gépészeti hajtástechnika működési, szilárdsági és dinamikai méretezése.
21. Nagynyomású berendezések problémái és azok gyártástechnológiája. (SZU)
22. Anizotróp anyagokból készült nyomástartó edények méretezése. (SZU)
23. Faipari lemezek ragasztási és felületkezelési problémái. (SZU, NDK, CSSZK)
24. Tömegesen gyártható butorszerkezetek és bútorgyártó gépsorok. (SZU, NDK, 

CSSZK)
25. A timföldgyártási technológia fejlesztése és automatizálása. •
26. Az aluminium félgyártmánytechnológia fejlesztése.
27. Formázó anyagok és formázástechnológiájuk. (SZU. LNK.)
28. Gépészeti-, kohászati- és vegyipari folyamatok automatizálása.
29. Digitális kimenőjelt] mérőátalakitók kutatása. (SZU)
30. Adatgyűjtő és feldolgozó rendszerek, hálózatok. (SZU, LNK.)
31. Távközlési csatornákat felhasználó adatátviteli rendszerek és eszközök. (SZU)
32. Folyamatok identifikációja és szimulációja. (SZU, CSSZK.)
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33. O ptim ális szabályozások . (SZU. LNK)
34. O perációs  re n d s z e re k é s  rendszertechnika. (SZU, LN K.)
35. A szám ítástechnika hardware és softw are prob lém ái. (SZU, NDK)
36. Adaptiv rendszerek . (SZU, CSSZK)
37. Szám itógépes in form ációs  rendszerek .
38. Szám itógépes fo ly a m a t -é s  term elésirán y ítás. (SZU, NDK.)
39. K iterjedt rendszerek  szám itógépes felügyelete és  irányítása. (SZU)
40. K özepes és  nagybonyolultságú integrált áram körök technológiá ja . (NDK, SZU, 

CSSZK)
41. T artószerkezetek  lengései és stabilitása.
42. A szerkezetek  és szerkezeti rendszerek  kom plex (tartószei'kezeti, ép ü letszer

kezeti, épü letgépészeti, energiagazdálkodási s t b . ) v izsgálata . (NDK)
43. F élvezető  alapú integrált áram körök terv ezése  és gyártása. (SZU)
44. A lakástervezés elm életi kérdéseinek vizsgá lata , a társadalm i fe jlőd ést, az 

életszínvonal em elkedést, az é letform a  változást és az e rk ö lcs i avulás, va la 
mint az anyagi kopás tervezett összhangját figyelem be véve.

45. Épületek (építmények) és  szerkezetek  szám ítógéppel segített te rv e z é se . (SZU, 
C S S Z K .)

46. Az építőipar term elékenysége növelésének m űszaki, s ze rv e zé s i és  szervezeti 
fe ltéte le i.

47. Ú thálózat-, és  az útépítési technológia fe jle sz té se .
48. A vasúti pálya a l-  és felépítm ény vizsgá lata .
49. A vasúti - és gépjárm üvek fenntartási rendszerének  k orszerű  kialakítása. (NDK)
50. A vasútüzem irányításának és technológiájának fe jle sz té se .
51. A v á ros i töm egközlekedés fe jle sz té se .
52. A közúti forga lom  biztonságának n övelése .
53. A közlekedés term elékenységének n övelése .
54. V ízk észlet ős  vízigény m ennyiségi és m inőségi kapcsolatának vizsgálata .
55. V ízép ítési műtárgyak kom plex vizsgálata . (SZU, LNK)
56. H idrológiai e lő re je lz é se k .
57. A m ikrofilm technika geodézia i alkalm azása a m érés i és térképi anyagoknál.
58. Analitikus fotogram m etria i pontsüritési e ljárások  k idolgozása és az ezze l kap

cso la tos  szám ítási feladatok.
59. K orszerű  kozm ikus geodéziai m ódszerek  geodéziai a lkalm azása.
60. D igitális térképek előá llítása .
61. Kom plex gépesitésü frontfejtések  m űvelési k érdései.
62. Bányatérségek, bánya b iztositó  szerkezetek , m űvelési folyam atok kőzetm echa

nikai v izsgálata .
63. Szénbányászati automatikus irányítási rendszerek  kialakítása és  fe jle sz té se . 

(SZU)
64. Kőolaj és földgáz kutatása, k iterm elése , tá ro lása , szá llítása  és e losztása . (SZU)
65. A környezet védelm ének m űszaki p rob lém ái.

5. TÁRSAD A LOMTIJDO M A N Y O K

1. A m arxista filozó fia  kategóriáinak elm életi é s  történeti kutatása.
2. A .szocialista erk ö les  kialakulása és fe jlőd ése .
3. A te rm é sz e t- é s  t?ir.sadalomtudományok filo z ó fia i, m etodológiai problém ái

(SZU, CSSZK)



-  299 -

4. A tudom ányos-technikai forradalom  társadalm i, gazdasági és  ideológiai k érd é
se i. (SZU, CSSZK) .

5. F ilozófiatörténeti kutatások.
6. A mai főbb polgári ideológiai irányzatok birálata.
7. A szim bolikus logika nem klasszikus irányai.
8. A m unkásm ozgalom  elm élettörténetének kutatása.
9. A társadalm i struktura és  változásai a szocia lista  társadalom ban. (SZU)

10. A szoc ia lis ta  életm ód kutatása (e lem ei, kvantitatív vizsgálatának lehetőségei és 
m ód szere i). (SZU)

11. S zerv eze t-, ip a r - és jog szoc io lóg ia .
12. A szoc io lóg ia  története és m ódszertana.
13. A népesedéspolitika cé lja i, eszközei és társadalm i összefü ggései.
14. A szocia lista  tulajdon form ái és fejlődésének  problém ái.
15. A szocia lista  világgazdasági rendszer fejlődésének  prob lém ái, a fe jlett 

szocia lista  társadalom  je llem ző i.
16. A gazdaságirányítás ren d szere , eszk özei és  szerv ezete .
17. A szocia lista  vállalat (szervezete , b e lső  m echanizm usa, gazdálkodása és 

jog i prob lém ái). (SZU)
18. Központi döntések és szabályozás hatékonysága a gazdaságban és a közigazga

tásban.
19. É letszinvonalpolitika.
20. A szocia lista  gazdaság egyíittmüködésének in tegrációs form á i, eszk özren d szere . 

(SZU)
21. A m agyar népgazdaság be illeszked ése  a nem zetközi m unkam egosztásba.
22. A tudományos m unkaszervezés ágazati, m ódszertani p rob lém ái; az integrált 

(automatizált) irányítási rendszerek  terv ezése . (SZU)
23. A m unkaerőstruktura változásának főbb gazdasági, társadalm i össze fü ggése i, 

különös tekintettel a m unkaerőstruktura a lkalm azkodóképességére.
24. A beruházás és m űszaki fe jle sz tés  közgazdasági és társadalm i k érdései.
25. A gazdasági hatékonyság vizsgálatának m ódszertani k érd ése i.
26. A szoc ia lis ta  árpolitika.
27. A gazdasági struktura átalakításának problém ái és értékelésének statisztikai 

m ód szere i.
28. A tőkés világgazdaság várható fe jlőd és i tendenciái.
29. A m agyar társadalom  fe jlőd ése  a feudalizm us korában.
30. A m agyar társadalom  története a felszabadulás után (m ű velőd és-, tudom ány-, és 

ide ológi atö rtén eti kutatások).
31. A településtörténet régészeti kutatása (régészeti topográfia)
32. A történettudom ány története és m ódszertana (SZU)
33. A m agyar és a szom széd  népek gazdasági, társadalm i fe jlődésének  és kulturá

lis  kapcsolatának ö » s z ó hasonlító v izsgálata . (SZU, CSSZK, RSZK)
• >■1, A római kori p rov in ciá lis  m űvészet, a róm ai kori és késóantik barbarikum .
35. Gótikus és reneszánsz m űvészet K öze l- és kelet-európai sa játosságai. (CSSZK, 

RSZK)
36. A 17-1!). századi egyetemes művészettörténet, és hazai vonatkozásai.
37. Magyar szocialista képzőművészet.
38. Egy közösség  vagy a kultura egy ága változásának néprajzi an alízise .
3!). Elm életi é: történeti vizsgálatok a 20. századi m agyar zene körében.
10. A szocia lista  kuliura problém ája , a társadalm i tudat alakulása.
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41. 19. századi m agyar színháztörténet.
42. A szocia lista  m űvészet keletkezésének és fejlődésének  sa játosságai. (SZU, 

CSSZK, RSZK)
43. 19. század m ásodik felének m agyar irodalm a.
44. A 20. századi m agyar epika.
45. A m agyar verstörtén et egy  korszaka.
46. M odern filo lóg ia i kutatások, különös tekintettel a m agyar kulturális vonatkozá

sokra.
47. U ráli n yelvészet, mondattan.
48. M agyar szem antika és szintakszis története és  le iró  e lem zése .
49. A nyelvoktatás nyelvészeti alapjai. (LNK, NDK, SZU)
50. A közigazgatás fe jlesztésén ek  kom plex tudom ányos m egalapozása.
51. A szoc ia lis ta  állam  fe jlőd ése , a szoc ia lis ta  dem okratizm us kibontakozása.

(LNK, SZU)
52. A z állam közi gazdasági kapcsolatok jog i szabályozása .
53. A büntetési ren d szer és  az utógondozás k érd ése i.
54. A bűnözés m egelőzésén ek  társadalm i eszk öze i. (SZU)
55. A m otiváció  p szich ológ iá ja  és  pszich oph yziológiá ja .
56. A m unkatevékenység p szich ológ ia i v izsgá lata .
57. K ísérle ti szoc iá lp sz ich o lóg ia i kutatások.
58. Tanulás és  m eg ism erés  p szich ológ ia i p rob lém ái.
59. A z iskola i oktatás és n evelés hatékonyságának p szich ológ ia i fe ltéte le i.
60. A közn evelési ren d szer továbbfejlesztésének  k érd ése i.
61. Az oktatási, n evelési folyam at tartalm a, ren dszere  a nevelőmunka terv ezése  és 

érték e lése .
62. A tanulóifjuság érték orien táció ja , é le t -  és  eszm ényképei. (SZU)
63. Az életm ód é s  a közm űvelődés össze fü g g ése i. (LNK, NDK, SZU)

Budapest, 1975. m ájus 30,
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A TUDOMÁNYOS TANACSOK HÍREI

Az Atomenergia Kutató Intézet Tudományos Tanácsa 1975. junius 20-1 ülésén

- jóváhagyta az ATT 1975. évi II. féléves munkatervét, továbbá
- sor került Pór Gábor és Vidovszky István egyetemi doktori 

értekezésének házi védésére.

A Műszer és Méréstechnikai Tanács 1975. junius 19-én ülést tartott, melyen

Szabó László beszámolt az RMKI 1974. évi munkájáról,
ezt követően a Tanács tagjai látogatást tettek a területen.

A Részecske- és Magfizikai Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Magfizikai 
Szekciója 1975. junius 12-én ülést tartott, melyen

- tájékoztatást hallgatott meg az intézeti müszerrekonstrukcióról,
továbbá

- meghallgatta és vita után elfogadta Náday István munkabeszámolóját.
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A Szilárdtest Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Kémiai Szekciója 1975. 
junius 17--i illésén

- meghallgatta Bakos László "Neutrongenerátor felhasználásának 
kérdései" c. előadását,

- értékelte Nagy Árpád szakmai munkáját, továbbá
- meghallgatta Schiller Róbert beszámolóját a "Felületek és vékony

rétegek vizsgálatának korszerű módszereiről" c . szemináriumsorozat 
néhány tapasztalatáról.

PÁLYAZÁTI FELHÍVÁS

A Központi Fizikai Kutató Intézet pályázatot hirdet az üzembiztonsági Osztály 
vezetői munkakörének betöltésére.

Az üzembiztonsági Osztály vezetőjének feladatköre:
rendészeti, tulajdonvédelmi, őrzésbiztonsági, tűzrendészet! 
és balesetvédelmi munkák irányítása.

A pályázóval szembeni követelmények:
- középfokú, vagy annál magasabb iskolai végzettség,
- hasonló munkakörben szerzett gyakorlat,
- feddhetetlen előélet.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó jelenlegi munkahelyének, besorolásának és fizetésének 

megjelölését,
- eddigi szakmai munkájának ismertetését.

A pályázathoz mellékelni kell:
- részletes életrajzot,
- iskolai végzettséget igazoló okmányt.

A pályázatokat a Személyzeti és Oktatási Osztályhoz 1975. julius 15-ig kell 
benyuj tani.
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K O Z L E M E N Y E K

A LELTÁRFELVÉTELI UTASÍTÁSRÓL

A 110/1969./PK 20./ PM számú utasítás alapján elkészített 1975. évi Leltár
felvételi Utasítás elkészült, melyet az illetékesek intézkedésre megkaptak.

Nyomatékosan felhívjuk az érintett vezetők figyelmét a rendelkezések mara
déktalan és határidőre történő betartására.

Leltárszervezési Bizottság

1975. MÁJUS HÓNAPBAN BELEPETT DOLGOZOK

C h o v á n István asztalos, az Építési és Energiaellátási Főosztály dol
gozója. Előzőleg a Pest megyei Általános Építőipari Vállalatnál 
dolgozott, mint asztalos. Iskolai végzettsége 8 általános és
3 év szakmunkásképző. Nős, 1 kiskorú gyermeke van.

G y i m e s i László tudományos munkatárs, a Magfizikai Főosztály dolgozója.
Előző munkahelyén, a Hiradásipari Kutató Intézetéi ugyancsak 
tudományos munkatársként dolgozott. Villamosmérnök. Nős.

F i a l o v s z k y  János tervező mérnök, a Műszaki Főosztály dolgozója.
Előzőleg a Magyar Optikai Müveknél dolgozott, szintén mint ter
vező mérnök. Gépészmérnök. Nős.

D i ó s  l a k i  Pálné előadó, a Pénzügyi és Számviteli Főosztály doglozója.
Előzőleg a Villanyszerelőipari Vállalatnál dolgozott, mint pénz
ügyi előadó. Közgazdasági technikumi végzettséggel rendelkezik. 
Férjes, 1 kiskorú gyermeke van.

U 1 m a n n Istvánné anyagbeszerző, a Műszaki Ellátási Osztály dolgozója.
Előzőleg a Képcsarnok Vállalatnál dolgozott, mint előadó. Is
kolai végzettsége 4 polgári. Férjes, 1 kiskorú gyermeke van.

D e b r e c z e i  Ábel üzemeltető technikus, a Magfizikai Főosztály dolgo
zója. Előzőleg a Magyar Optikai Müveknél dolgozott mint műszer 
javító. Szakközépiskolai érettségivel rendelkezik. Nőtlen.

B a d a c s o n y i  Györgyné laboráns, a Reaktorfizikai Osztály dolgozója.
Előzőleg a Pszichológiai Intézetnél dolgozott mint laboráns. 
Iskolai végzettsége tanítóképző. Férjezett.

F ö l d e s  Istvánné anyagkönyvelő, a Pénzügyi és Számviteli Főosztály dol
gozója. Előzőleg a Belvárosi Közért Vállalatnál dolgozott gép
kocsielőadóként. Iskolai végzettsége 4 polgári, özvegy, 3 nagy
korú gyermeke van.
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K o 1 o s s y Sándorné SZTK ügyintéző, a Pénzügyi és Számviteli Főosztály 
dolgozója. Előzőleg a KFKI részfoglalkozású dolgozója volt.

K i s s  Illés köszörűs, a Műszaki Főosztály dolgozója. Előzőleg a Magyar 
Optikai Müveknél dolgozott mint köszörűs. 8 általánossal és 
három éves szakmunkásképző iskolával rendelkezik. Nős, 1 kis
korú gyermeke van.

K i r á l y  Imre esztergályos, a Műszaki Főosztály dolgozója. Előzőleg kis
iparosnál dolgozott. Iskolai végzettsége 8 általános és 3 év 
szakmunkásképző iskola. Nős, 2 nagykorú gyermeke van.

K 1 i n k ó Istvánná gyors- és gépiró, az MSZKI gazdasági részlegének dol
gozója. Előzőleg a Műszer és Irodagépértékesitő Vállalatnál 
dolgozott mint számlázó. 8 általánossal és 1 év gyors- és 
gépiró iskolával rendelkezik. Férjes.

S i m á n d i Józsefné gépiró adminisztrátor, a Tudományos Titkárság dolgo
zója. Előzőleg a Magyar Hajó és Daru Gyárnál dolgozott mű
szerészként. Gimnáziumi érettségivel és gyors- gépiró tanfo
lyammal rendelkezik. Férjes. .

H a l á s z  Gézáné műszaki ügyintéző, az MSZKI gazdasági részlegének dolgo
zója. Előzőleg a Texelektro KTSZ-nél dolgozott mint műsze
rész. Technikus. Elvált.

G ö n d ö r  Miklós műszerész, az RMKI Technikai Főosztályának dolgozója. Elő
zőleg a Magyar Optikai Müveknél dolgozott, mint műszerész.
8 általánossal és 3 év szakmunkásképző iskolával rendelkezik. 
Nőtlen.

N é m e t h  Éva titkárnő, az AEKI dolgozója. Előzőleg a Budapesti Postaigaz
gatóságon dolgozott pénzfelvevőként. Gimnáziumi érettségivel 
és titkárnőképző tanfolyammal rendelkezik. Hajadon.

P a n y i Albertné gazdasági ügyintéző, az MSZKI gazdasági részlegének dol
gozója. Ellőzőleg a Vasért Vállalatnál dolgozott adminisztrá
torként. Iskolai végzettsége 8 általános. Férjes.

L á g 1 e r Antalné illetményszámfejtö, a Pénzügyi és Számviteli Főosztály
dolgozója. Előzőleg a Magyar Optikai Müveknél dolgozott bonyo
lítóként. Közgazdasági, technikumi érettségivel rendelkezik. 
Férjes, 2 kiskorú gyermeke van.

H e g y e s i Lajosné gondok, a Gondnokság dolgozója. Előzőleg a Divatcsar
nokban dolgozott mint eladó. 8 általánossal és ruházati eladó 
szakképzettséggel rendelkezik. Elvált, 2 kiskorú gyermeke van.

K o 1 o s s y Sándor anyaggazdálkodási csoportvezető helyettes, a Műszaki
Ellátási Osztály dolgozója. Előzőleg a HÁFÉM ISZ-nél dolgozott 
csoportvezetőként. Kohásztechnikus. Nős, 1 kiskorú gyermeke van.

S á n d o r  János főosztályvezető, a Tudományos Titkárság vezetője. Előzőleg 
a KGM MTTI-nél dolgozott osztályvezetőként. Villamosmérnök.
Nős, 1 kiskorú gyermeke van.

H e u s c h m i d t  János betanított munkás, a Gondnokság dolgozója. Előzőleg 
az Ingatlankezelő Vállalatnál dolgozott segédmunkásként. Isko
lai végzettsége 8 általános. Nőtlen.

E i n w a c h t e r László betanított munkás, a Gondnokság dolgozója. Előzőleg 
az Ingatlankezelő Vállalatnál dolgozott segédmunkásként. Isko
lai végzettsége 8 általános. Nőtlen.
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H o r v á t h  Jenőné betanított munkás, a Gondnokság dolgozója. Előzőleg
az Aranyhomok MGTSZ-nél dolgozott betanított munkásként. Is
kolai végzettsége 6 elemi. Férjes, 3 nagykorú gyermeke van.

1975. MÁJUS HÓNAPBAN KILEPETT DOLGOZOK

S z i l á g y i  István kisegítő, az SZTKI Technikai Főosztályának dolgo
zója volt. Munkaviszonya közös megegyezéssel szűnt meg. Uj 
munkáltatója a Divatcsarnok.

S z i l á g y i  István vízvezeték szerelő, az Épitési és Energiaellátási
Főosztály dolgozója volt. Munkaviszonya közös megegyezéssel
szűnt meg. Uj munkáltatója ismeretlen.

B i r ó Józsefné műszaki rajzoló, a Műszaki Főosztály dolgozója volt. Munka
viszonya a MÉLYÉPTERV Vállalat kikérése alapján, áthelyezés
sel szűnt meg.

P i n t é r  Lászlóné gazdasági ügyintéző, az RMKI Technikai Főosztályának 
dolgozója volt. Munkaviszonya a Sportpropaganda Vállalat ki
kérése alapján, áthelyezéssel szűnt meg.

K i s s  György szállitómunkás, a Gondnokság dolgozója volt. Munkaviszonya 
közös megegyezéssel szűnt meg. Uj munkáltatója ismeretlen.

L o n t a i Sándor előadó, a Műszaki Ellátási Osztály dolgozója volt. Munka
viszonya az MTA Filozófiai Intézet kikérése alapján, áthelye
zéssel szűnt meg.

H i n t a l a n  Péter könyvtári raktáros, a Tudományos Titkárság dolgozója 
volt. Szerződése .lejárt.

H e g y h á t i  Magdolna tudományos munkatárs, a Szilárdtest-elméleti Osz
tály dolgozója volt. Munkaviszonya rokkantsági nyugdíjazása 
miatt szűnt meg.

T e s s é k  Vilmos gazdasági ügyintéző, a Műszaki Főosztály dolgozója volt. 
Nyugdíjba vonult.

U d v a r h e l y i  Pál szakmunkás, az RMKI dolgozója volt. Nyugdíjba vonult.

1975. MÁJUS HÓNAPBAN INTÉZETEN BELÜL ÁTHELYEZETT DOLGOZOK

G r á b 1 e r Márton anyaggazdálkodó, a Műszaki Ellátási Osztályról a Mű
szaki Szakigazgatás állományába került. Beosztása változat
lan. Áthelyezése közös megegyezéssel történt.
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HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZOK

Lohonyai László 
Náday István
Munkaértekezlet, Uzembehelyezés, 
KFKI és METR. ktsg.

VI.15. 19 nap Szovjetunió
Dubna, Moszkva

Gyulai József 
Konzultáció, 
KFKI ktsg.

VI.16. 5 nap NDK
Berlin

Benkó György 
Konferencia,
Ürkut.Korm.Biz.ktsg.

VI.16. 10 nap Szovjetunió 
Mos zkva

Apáthy István 
Konzultáció,
Urkut.Korm.Biz.ktsg.

VI.16. 10 nap Szovjetunió
Moszkva

Vályi László 
Munkaertekezlet, 
EAI ktsg.

VI.16. 6 nap Szovjetunió
Dubna

Vashegyi György 
Konferencia, 
METR.dev., KFKI fFt

VI. 16. 5 nap Svédország
Stockholm

Gombosi Tamás 
Konferencia,
Urkut.Korm.Biz.ktsg.

VI.16. 10 nap Szovjetunió
Moszkva

Bürger Gábor 
Konferencia,
KFKI' és saját ktsg.

VI.16. 7 nap Franciaország
Pári zs

Jávor András 
Konferencia,
KFKI és saját ktsg.

VI.17. 5 nap Franciaország
Párizs

Siklós Tivadar 
Eloadástartás, konzultáció 
Meghivó fél ktsg., KFKT utíktsg.

VI.J 7. 14 nap Lengyelország
Krakkó, Lodz

Gigler József 
Szabó Kázmér 
üzembehelyezcs, 
METR.dev.. KFKI fFt.

VI. 17. 15 n ap NDK
Lipcse
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Sólyom Jenő 
Együttműködés, 
EAI ktsg.

VI.18. 7 nap Szovjetunió
Dubna

Tóth József 
Fizikai iskola, 
KFKI ktsg.

VI.18. 10 nap Szovjetunió 
Uszty Narva

Bozsó Tibor 
Reé Kört.
KiárTTtas,
METR.dev., KFKI £Ft

VI.19. 12 nap Szovjetunió
Dubna

Gardos Miklós 
Kiállítás, 
METR.ktsg.

VI.19, 7 nap Szovjetunió
Dubna

Holczer Károly 
Konzultáció, 
saját ktsg.

VI.19. 7 nap Jugoszlávia
Zágráb

Grüner György 
Konzultáció, 
Meghivó fél ktsg.

Tóth Kálmán és Tóth KáImánné 1973. XI. 13-án megkezdett dubnai munkaválla
lásáról 1975. VI. 13-án hazaérkezett.

VI.19. 7 nap Jugoszlávia
Zágráb

KÜLFÖLDI VENDEGEK

B.Sltyikov VI.17-én fogadta: Sándory Mihály
Zavanyin
7,. Dobrohodova
A .Goremikin mérnökök
Szovjetunió

Szmek Mieczyslaw mérnök 
Lengyelország VI.17-től 

1 hónapra
fogadta: AEKI

B .D .Kern professzor 
USA VI.18-tól 

2 napra
fogadta: RMKI

yjAtKgp.tyuu akadémikus Szovjetunió VI.18-án fogadta: SZTKI
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A . V.Vlaszov fizikus VI.18-tól fogadta;
Szovjetunió 8 napra

J .Martancsik
0.Hampala 
P.Stirsky 
K .Wagner
C .Karpeta
V.Holik
V .Gróf mérnökök 
Csehszlovákia

H .Zingl egyetemi tanár 
Ausztia

D.S.Camat igazgató 
India

R.Ortega Cerra oszt.vez. 
Kuba

VI.18-tól fogadta:
3 napra

VI.19-től fogadta:
2 napra

VI.19-től fogadta:
2 napra

VI.20-án fogadta:

Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Doleschall Sándor
Szerkeszti az Igazgatási és üzembiztonsági Főosztály 
Felelős szerkesztő: Goda Gyula 
Példányszám: 430 Törzsszám: 75-822
Készült a KFKT sokszoros!tó üzemében

SZTKI

AEKI

RMKI

MSZKI

SZTKI
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ESEMÉNYNAPTÁR
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A Szilárdtest Kutató Intézetnél 1975. május 9-én két neves professzor tar
tott előadást. .
T.Shinohara professzor /Research Institute fór Iron, Steel and Other Metals, 
Tohoku University Senday/ "The Study on the Electron Density of Fe Impurity 
Atoms in Metals from Internal Conversation Experiment" c., és F.B.Humphrey 
professzor /California Intitute of Technology/ "Hard Bubbles in Transla
tion" c. előadása hangzott el.

Konczos Géza és G.Sobe 1975. május 5-én sikerrel védték meg Drezdában az 
MTA és az NDK Tudományos Akadémiája közötti együttműködés keretében készült 
"Ober die Kinetik der Auf- und Entkohlung des alfa-Eisens in Methan-Wasser
stoff Gemischen" c. közös disszertációjukat.

1975. május 18. és 20. között Csepel-KFKI szeminárium került megrendezésre 
Tihanyban, amelyen beszámoltak az együttműködés keretében elért eredményekről 
és körvonalazták a következő öt év teendőit.

A California Intitute of Technology égisze alatt működő the Böhmische 
Physical Society tagjai közé választotta Gyulai Józsefet, a félvezetők ion
-implantációja, valamint a szilárdtestek ion-sugaras analízise terén kifej
tett tevékenységéért.

Az ATOMKI műszaki kollektívájának 1974. évi látogatását viszonozva, a Műszaki 
Főosztály és a Műszertechnikai Osztály dolgozóiból álló KFKI küldöttség május 
30-án tapasztalatcsere látogatást tett a debreceni ATOMKI-ban.
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A Szilárdtest Kutató Intézet szervezésében 1975. május 25. és 31. között 
újra megrendezésre került Tihanyban a "Folyadékkristály Tavaszi Iskola", 
amelyen összefoglalták a folyadékkristályok kutatása során eddig elért és 
az intézetben folyó kutatásokhoz kapcsolódó tudományos eredményeket. Sze- 
melvényszerü előadásokban ismertették a perspektivikus kutatási irányokat. 
Az iskola jó alkalmat biztosított valamennyi hazai szakembernek, hogy meg
ismerkedjenek egymás eredményeivel.

Az Országos Atomenergia Bizottság meghívására hazánkban tartózkodott
I.G.Morozov, a Szovjetunió Állami Atomenergia Bizottságának elnökhelyette
se, aki 1975. junius 3-án látogatást tett a KFKI-oan. Ennek során megte
kintette az Atomenergia Kutató Intézet NVH termohídraulikai kísérleti be
rendezését és a ZR--6 reaktort. Morozov elvtársat. Pál Lénárd főigazgató fo
gadta .

A Szilárdtest Kutató Intézet Technológiai Osztályán üzembe helyeztek egy 
JEOL JSM-35 t.tpusu pásztázó elektronmikroszkópot, mely segítségével szilárd 
felületek vizsgálhatók ÍO - 180 OOO-szeres nagyításban.

Május hónapban a Műszaki Főosztályon az alábbi berendezések készültek el:

AEKT részére vezérlőpult mechanika a WRSzM-hez,
Míí?.KI részére 6 db 64 k-s Disc-Unit,
MTO részére anyagmegmunkáló lézer állvány és pult,
Pécsi Városi Tanács 
Egészségügy] Oszt.
megrendelésére 1 db "Satellita” berendezés.
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SZEMÉLYI HÍREK

Pál Lénárd főigazgató - eddig végzett munkájuk elismerése mellett - 
1975. május 31-i hatállyal felmentette

T o m p a  Kálmánt

a Szilárdtest Kutatási Terület vezetője mellett végzett általános 
helyettesi feladatok ellátása alól, egyben 1975. junius 1-től 1978. 
május 31-ig terjedő időszakra megbizta a Szilárdtest Kutató Intézet 
tudományos igazgatóhelyettesi teendőinek ellátásával^

1975. május 31-i hatállyal felmentette

G y i m e s i Zoltánt

az Atomenergia Kutatási Terület vezetője mellett végzett általános 
helyettesi feladatok ellátása alól, egyidejűleg 1975. június 1-től
1978. május 31-ig terjedő időszakra az Atomenergia Kutató Intézet 
tudományos igazgatóhelyettesi teendőinek ellátásával bizta meg, to
vábbá

1975. május 31-i hatállyal felmentette

T ö r ő  Ferencet

a Mérés- és Számítástechnikai Kutatási Terület vezetője mellett vég
zett általános helyettesi feladatok ellátása alól, egyben 1975. jú
nius 1-től 1978. május 31-ig terjedő időszakra a Mérés- és Számítás
technikai Kutató Intézet tudományos igazgatóhelyettesi teendőinek 
ellátásával bizta meg.

■K
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A Minisztertanács 3646/1974. MT.sz. határozata alapján a Nemzetközi 
Rendszeranalizis Intézettel /HASA, Laxenburg, Ausztria/ és az Irá
nyítási Problémák Intézete mellett működő Nemzetközi Tudós Kollektí
vával /MKU, Moszkva/ kapcsolatos testületi, koordinációs feladatok 
ellátására megalakult a Magyar Alkalmazott Rendszeranalizis Bizottság.

A KFKI részéről a Bizottság munkájában

D o l e s c h a l l  Sándor

vesz részt.

H

Doleschall Sándor ügyvezető igazgató az 1974/75. tanévben végzett 
villamosmérnökök, matematikusok számára meghirdetett pályázatra be
érkező jelentkezések elbírálásával foglalkozó bizottság

elnökévé: T ö r ő  Ferencet

nevezte ki.
A bizottság tagjai: C s á k á n y  Antal

L ő c s  Gyula 
Z a r á n d y Aladár 
T ó t h  Gyuláné

a

Doleschall Sándor ügyvezető igazgató szabadsága idején - julius 
2-től julius 15-ig - az ügyvezető igazgatói teendőket

S z o k i r a József

gazdasági igazgatóhelyettes látja el.

H
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A TUDOMÁNYOS TANÁCSOK HÍREI

A Szilárdtest Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Fizikai I.
Szekciója 1975. június 20-án ülést tartott, melyen

- megvitatták az optikai memória téma OMFB-nek 
készített jelentését,

- meghallgatták az Optikai Memória Osztály helyzetéről 
szóló beszámolót,

- megvitatták a memória kutatás 1976-80. évi 
tervjavaslatát és

- elfogadták a Szekció 1975. II. félévi munkatervét.

x

A Mérés- és Számítástechnikai Kutató Intézet Tudományos Tanácsának
Technológiai Szekciója 1975. június 25-én ülést tartott, melyen

- megtárgyalta a PDP programmal kapcsolatos konstrukciós 
technológiai és gyártási problémákat, továbbá

- meghallgatta Marton Zoltán munkabeszámolóját.

A KÜLÜGYI BIZOTTSÁG HÍREI

A Külügyi Dizottság junius 24-i ülésén megtárgyalta és elfogadta 
az alábbi jelentkezéseket az 1976/77. években az OÖT által meg
pályázható ösztöndíjas tanulmányutakra:

T ó t h  Iván - 2 hét, Olaszország 
S o l t  György - 2 hét, Svédország 
H u s z á r  Miklós - 6 hónap, Svédország
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Z i m á n y József - 2 hét, Dánia
L u k á c s  Béla - 3 hónap, Dánia
M a r ó t i László - 2 hót, Norvégia
S o m o g y i  Antal - 2 hét, Anglia 
S z ő k e  József - 2 hét, Anglia 
F a r k a s  Győző - 2 hét, Franciaország 
O p a u s z k y  István - 2 hét, Franciaország 
F r e n k e 1 Andor - 1 hónap, Franciaország 
E l e k  Antal - 5 hónap, Hollandia 
S e r f ő z ő Gusztáv - 4 hónap, Hollandia 
H o r v á t h  Zoltán - 2 hét, Hollandia 
B e n c z e Gyula - 2 hét, Hollandia
L ő r i n c z e  Géza - 4 hónap, Hollandia 
B a k o s  László - 1 hónap, Kanada 
Z 1 m ra e r György - 30 nap, Japán 
P e r j é s  Zoltán - 10 hónap, USA
P á z s i t  Imre - 4 hónap, Magyar Állami Ösztöndíj, Anglia.

A Külügyi Bizottság ezenkívül jóváhagyta

K 1 o p f e r Ervin 1 éves NSzK-beli,
K o s á 1 y György 4 hónapos svájci* és
F o d o r  Miklós 2 éves, TESCO-n keresztül történő kubai 
munkavállalását *

HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZÓK

Krasznovszky Sándor 
Montvay István 
Konferencia, KFKI és 
saját ktsg.

VI.20. 10 nap Olaszország 
Palermo

Rényi István 
Konferencia, KFKI és 
saját ktsg.

VI.21 7 nap Franciaország
Nizza
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Kindzierazky Emil
Tárgyalás, szimpózium, 
saját ktsg.

VI.21 11 nap Lengyelország 
Varsó
Szovjetunió 
Dubna '

Szemere.y látván VI.22.
konferencia,
űrkutatási Kormánybizottság ktsg.

4 nap Szovjetunió 
Moszkva

Kurucz G; 
Szeminárium 
SZKB ktsg.

VI.22. 6 nap Lengyelország 
Varsó

Czigány Imre 
Kertész Iván
Konferencia,OMFB dev. KFKI fFt

VI.23. 5 nap NSZK
München

Vasvári Bála
THáTima',
KFKI ktsg.

VI.23. 3 nap Szovjetunió
Dubna

Vajda Ferenc 
Tárgyalás, 
SzKI ktsg.

VI.23, 6 nap Szovjetunió 
Moszkva

Alpár Róbert 
jjp̂ rJány János Szimpózium, 
KFKI ktsg.

VI.23. 7 nap Szovjetunió 
Dubna

Blri János 
Láng látván 
Szimpózium, 
EAI ktsg.

VI.23. 7 nap Szovjetunió 
Dubna

Haraszti Jánosné 
TŰT üzemeltetés, EAI ktsg.

VI.23. 7 nap Szovjetunió
Dubna

Colén Károly 
Kovács Károly 
Szabó László 
Szala.y Gabriella 
llzembehel.yezés, METfi. dev. KFKI fFt

VI.23. 6 nap 
13 nap 6 nap 
13 nap

Szovjetunió
Moszkva

Bakonyi Imre 
Farkas László 
Intézetlátogatás, 
KFKI és saját ktsg,

VI.23. 4 nap Lengyelország 
Varsó
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Kosál.y György 
Pór Gábor 
Valkó Janós  ̂
Egy íittraüködéa, 
OÀB dvm.

VI.23. 7 nap Szovjetunió
Obnyinazk

Vasa SzabolcaFizikai iakola, konzultáció 
18 nap meghivó fél ktag.
4 nap KFKI éa aaját ktsg. 
KFKI utiktBg.

VI.23. 22 nap Olaszország
Erice, Bologna

Lippényi Tivadar 
Rubin György 
Konferencia KFKI éa aaját ktag.

VI.23. 5 nap NSZK
München

Eró János 6 hónapos dubnai munkavállalásáról 1975. VI.1-én 
hazaérkezett.

KÜLFÖLDI VENDÉGEK

V. Galtaev VI.23-án fogadta: AEKI
Szovjetunió +5 egyetemi halig.

P. Salzer
D. Kafka"mérnökök
Csehszlovákia

VI.23-tól 
5 napra

fogadta: MSZI

M.Hebig egyetemi hallgató VI.23-tól
TTüTT 4 hétre

fogadta: MSZKI

V.I.Cagelazkij mérnök 
Szovjetunió

VI.24-től fogadta: MSZKI

T.Toro egyetemi hallgató 
Románia

VI.24-től 
4 napra

fogadta: MSZKI

Jandrek Juraj mérnök 
Caehazlovákia

VI.24-től 
5 napra

fogadta: MSZKI

I.D.Malihina mérnök 
Szovjetunió

VI.24-től 
2 napra

fogadta: MSZKI
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J.Vanicsek matematikus 
J.Havroda mérnök 
Csehszlovákia

VI.24-től fogadta: MSZKI
2 napra

Pozniak Romuald mérnök 
Tfl.Berezoeska mátematikus 
Lengyelország

VI.24-től 
2 napra

fogadta: MSZKI

L.J. Popov VI.24-től
V.M .Kratchannova 2 napra
P.7.Hűmen : mérnökök
Bulgária-

fogadta: MSZKI

S.Schwerllch
E.Kiewers mérnökökTTOK-----

VI.24-től fogadta: MSZKI
2 napra

A.Kunért fizikus 
Lengyelország

VI.25-től 
1 hétre

fogadta: Vasvári Béla

I.Kozák fizikus 
Csehszlovákia

VI.26-án fogadta: RMKI

L.Loska mérnök 
Lengyelország

VI.26-án fogadta: MSZI

Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Doleschall SándorSzerkeszti az Igazgatási és Üzembiztonsági Foosztály 
Felelős szerkesztő: Goda Gyula Példányszám: 430 Törzsszám: 75-823
Készült a KFKI sokszorosító üzemében
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