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SZEMELYI HÍREK

Szegő Károly tudományos igazgató 1977. julius 1-től 1980. junius 30-ig 
terjedő időszakra megbízta

K 0 S T K A Pdlt

a Magfizikai Főosztály Gyorsitóberendezések Osztálya osztályvezetői 
teendőinek ellátásával.

A TUDOMÁNYOS TANACSOK HÍREI

A Mérés- és Számítástechnikai Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Számí
tástechnikai Szekciója 1977. junius 22-i ülésén

- meghallgatta és értékelte Padányi Zoltán és Trencséni Sándor 
tudományos segédmunkatársak munkabeszámolóját, valamint

- beszámolót hallgatott meg az ezévi utazási terv végrehajtásá
ról és az év első felében rendezett konferenciák résztvevőinek 
ott szerzett tapasztalatairól.

x

A Szilárdtest Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Fizikai I. Szekciója 
1977. junius 24-én ülést tartott, amelyen

- meghallgatta Csepregi László tudományos munkatárs munkabe
számolóját ,

- megvitatta a szovjet-magyar buboréktároló kutatási együttmü- 
ködés helyzetét, valamint

- elfogadta a Szekció II. félévi munkatervét.
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A 9/1977. SZ. FŐIGAZGATÓI UTASÍTÁSRÓL

E Tájékoztató mellékleteként tesszük közzé a 9/1977. sz. főigazgatói uta
sítást, amely a Könyvtár kölcsönzési rendjét szabályozza.

A legutóbbi könyvtár-revízió során kiütköztek eddigi rendszerünk hiányos
ságai, amely sok vitát, fegyelmi és kártérítési eljárást eredményezett.

Az újonnan bevezetésre kerülő kölcsönzési rendszer lényege, hogy minden 
kölcsönző rendelkezni fog egy kölcsönző jeggyel és a jövőben nem csak 
a könyvtár kartotékján, hanem a kölcsönző jegyen is jegyzik a könyv köl
csönzését és igazolják annak visszavételét.

Az utasítás átmeneti rendelkezéseket is tartalmaz és megszabja, hogy a 
kölcsönző jegyet folyamatosan - 1977. julius 1. és december 31. között - 
kell bevezetni.

A KÜLÜGYI BIZOTTSÁG HÍREI

A Külügyi Bizottság 1977. junius 22-én ülést tartott, amelyen

- megtárgyalta az Országos ösztöndíj Tanács 1978-79-ben meg
pályázható ösztöndijaira benyújtott pályázati kérelmeket.
A beérkezett 50 pályázati kérelemből 46 pályázati kérelemmel 
egyetértett, 3 kérelmet nem támogatott, 1 fő a pályázatát 
visszavonta. Az érintettek ügyét a Bizottság a főigazgató
hoz terjesztette fel döntés céljából.

A Bizottság egyetértett
- Mezei Ferenc franciaországi munkavállalásának 1979. szeptemberig

történő meghosszabbításával,
- Gellai Borbála USA munkavállalási kérelmével /l év/,
- Fodor Miklós kubai munkavállalásának 1979. január 31-ig tör

ténő meghosszabbításával.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Központi Szervezet Műszaki Szakigazgatása pályázatot hirdet:

1/ A Műszertechnikai Osztály 1977. december 31.-ével megüresedő önálló 
osztályvezetői munkakörének betöltésére.

Az osztályvezető feladata a KFKI és az MSZI szervezeti és működési sza
bályzataiban meghatározott teendők ellátása.

A pályázókkal szembeni követelmények:

- villamosmérnöki egyetemi végzettség,
- tudományos kulcsszámba besorolhatóság feltételei,
- megfelelő tapasztalat a fejlesztő munka területén.

2/ A Műszaki Főosztály Műszaki Kísérleti üzeme 1977. december 31.-ével 
megüresedő műszaki osztályvezetői munkakör betöltésére.

Az osztályvezető feladata a KFKI és az MSZI szervezeti és működési sza
bályzataiban meghatározott teendők ellátása.

A pályázókkal szembeni követelmények:

- gépészmérnöki egyetemi végzettség,
- megfelelő szakmai és vezetői gyakorlat.

A beadott pályázatnak mind az 1/, mind a 2/ esetben tartalmaznia kell:

- a pályázó jelenlegi munkahelyének, besorolásának, beosztásának és fi
zetésének megjelölését,

- eddigi szakmai munkájának és a munka eredményeinek ismertetését,
- a pályázó által irt tanulmányok és egyéb publikációk jegyzékét,
- tudományos fokozatának, kitüntetéseinek, idegen nyelvismeretének meg

jelölését ,
- eddigi politikai és társadalmi tevékenységének leírását,
- a megpályázott osztály irányításával kapcsolatos részletes koncepció

tervezetet ,
- az oklevelek hiteles másolatát,
- részletes önéletrajzot,
- erkölcsi bizonyítványt.

Amennyiben a pályázó a KFKI alkalmazásában áll, a pályázatnak a fenti felső' 
rolás utolsó három sorában szereplő iratokat nem kell tartalmaznia.
A pályázatokat a Személyzeti és Oktatási Osztályra kell benyújtani 1977. 
julius 2r--ig.
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K Ö Z L E M É N Y E K

A KFKI BELSŐ KÖZLEKEDÉSI RENDJÉRŐL

A 2/1976. /II.29./ KPM sz. rendelet alapján a kutatóközpont 1977. január 
1-ig szabályozta területének közlekedési rendjét. Az elmúlt félév ellenőr
zései során megállapítást nyert, hogy ezen türelmi idő alatt a forgalomban 
résztvevő gyalogosok és járművezetők nem veszik figyelembe a közúti jelzé
seket és a KRESZ rájuk vonatkozó rendelkezéseit.

Felkérjük a kutatóközpont és az Izotóp Intézet dolgozóit a közlekedési sza
bályok maradéktalan betartására, és felhívjuk a figyelmet arra, hogy az 
üzembiztonsági Osztály 1977. julius 1-től - a Működési Szabályzat előírásai
nak megfelelően - fokozottabban fogja ellenőrizni a forgalomban résztvevő
ket és a KRESZ előírásainak sorozatos megszegőivel szemben felelősségrevo- 
nást kezdeményez.

x

A KUTATÓKÖZPONTBAN MEGJELENT FONTOSABB KIADVÁNYOK

1/ Malicskó L.: A kristálynövekedés elméleteiről 
2/ CAM.4.08-41 Octal Floating Powered Bridge
3/ Progress Report for the Period: October 1972. - October 1973.

on the IAEA Research Contract N°-1194/RB
4 I Gombosi,T.-Kolesov,G.Ya.-Kuzhevskii,B.M.-Logachev,Yu.I.-Savenko,I.A.- 

-Shestopalov,I.P.-Somogyi,A.J.: Study of Coronal and Interplanetary 
Propagation of Solar Particles Following the E45° Solar Flare on 
July 9. 1973 ./KFKI-1977-39 /

5 I Gombosi,T.-Kolesov,G.Ya.-Kurt,V.G.-Kuzhevskii,B.M.-Logachev,Yu.I.-
-Savenko,I.A.-Somogyi,A.J.: Correlation of Propagation Characteristics 
of Solar Cosmic Rays Detected Onboard the Spatially Separated Space 
Probes Mars-7 and Prognoz-3. /KFKI-1977-38/

6 1 DISK-NK Test
7/ TPA-i - Teasys - Általános leírás /Kisszámitógépes oktatórendszer/.

x
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AZ ANYAGGAZDÁLKODÁSI ES ANYAGSZÁMVITELI RENDSZER KORSZERŰSÍTÉSÉRŐL

Kutatóközpontunkban megkezdődött az anyaggazdálkodási és anyagszámviteli 
rendszer korszerűsítésére és gépesítésére irányuló szervező munka.
Ennek során elsőrendű fontosságú feladatunk egy olyan uj anyagszám rend
szer kiadása, amely egy oldalon alkalmas minden meglévő és várható anyag- 
féleség besorolására, más oldalon pedig megfelel az elektronikus gépi adat- 
feldolgozás követelményeinek.

önként vállalkozó szakembereket keresünk, akik az általunk használt anya
gokat értéksorrendbe rendezik - figyelemmel a meglévő anyagokra - és a 
katalógusok, gyártmányismertetők alapján azonosítható, feltehetően belépő 
anyagféleségekre is.

Ez a minősítő, értékelő munka magasfoku műszaki képzettséget és többségében 
munkaidőn kivüli fegyelmezett közreműködést igényel, amelyet a végzett munka 
arányában az ügyvezető igazgató honorál.

Felhívjuk az érdeklődő szakembereket, hogy vegyék fel a személyes kapcso
latot Bárány Istvánnal, az Anyagellátási Osztály vezetőjével, aki a fenti 
feladatokról részletes tájékoztatást ad /XXIII. épület I. em. 120. szoba, 
tel.: 13-03/.

x

HULLADÉK ANYAG ERTEKESITESÉr ŐL

Értesítjük a kutatóközpont dolgozóit, hogy

1 db 200 literes vékonyfalú lemez hordó
kb.50 q kivágott rönkfa
kb.30 q hulladék deszka

kerül értékesítésre.

Az Írásos igényeket 1977. julius 8-ig az Értékesítési Bizottság vezető
jéhez /Kristó László, XIII. épület I. emelet 109. szoba/ kell eljuttatni-

50,-Ft 
20,-Ft/q 
10,-Ft/q

HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZOK

Kiss Árpád VI.19. 8 nap NSZK
kiállítás, München
KFKI ktsg.

Pázsit Imre
Poór Gábor
OAB együttműködés

VI.19. 5 nap NDK
Rossendorf
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Baka Károlyné 
Gaal Endre 
konferencia, 
KFKI ktsg.

VI.20. 5 nap Franciaország, 
Párizs

Kuti Gyula 
eloadástartás, 
meghivó fél ktsg.

VI.20. 14 nap Olaszország
Trieszt

Lajkó Ferenc 
service,
METR.dev., KFKI fFt

VI.20. 10 nap Csehszlovákia 
Bratislava

Csákány Antal 
Smidéliusz Lajosné 
Törő Ferencne 
Vajda Ferenc 
kongresszus,
KFKI ktsg.

VI.20. 7 nap Szovjetunió 
Moszkva

Salamon Márton 
üzembehelyezés, 
METR.dev., KFKI fFt

VI.20. 12 nap Csehszlovákia
Brno, Bratislava

Dobos Tibor 
service,
meghivó fél ktsg., KFKI utiktsg.

VI.20. 19 nap NDK
Berlin

Kapros József 
geke László
üzembehelyezés,METR.ktsg.

VI.20. 7 nap NDK
Berlin

~Í£pényi Tivadar 
Kongresszus,
KFKI ktsg.

VI.20. 9 nap Szovjetunió
Moszkva

E2i§'nk-ó János
konferencia,
KFKI ktsg.

fí&aglmann Károly 
TR.d e v ., KFKI fFt

Tibor
^ nf°lyam,

'TR.dev., KFKI fFt

müszaki inform. 
iR -<*ev., KFKI fFt

VI.20.

VI.20.

VI.20.

VI.20.

3 nap Hollandia
Eindhoven

6 nap Lengyelország
Varsó

12 nap NDK
Lipcse

14 nap Csehszlovákia 
Pozsony
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Hrehuss Gyula 
konzultáció, 
KFKI ktsg•

VI.20. 4 nap Szovjetunió
Moszkva

Kádár György 
MTA egyezmeny

VI.20. 2 hét Olaszország
Róma

Jáki Zoltán 
konzultáció, 
KFKI ktsg.

VI.20. 1 hét Szovjetunió
Alma-Ata

Erdős Géza 
Varga András 
MTA egyezmeny

VI. 20 2 hét Szovjetunió
Alma-Ata

Maróti László 
Péter Attila 
Valkó János 
OAB egyezmény

VI.20. 6 nap NDK
Rheinberg

Tarnóczy Tivadar 
MTA egyezmény

VI.20. 1 hét Szovjetunió
Moszkva

Pásztor Endre 
üzembehelyezés, 
KFKI ktsg.

VI.21. 1 hét Szovjetunió
Dubna

Jánossy János Sebestyén 
konferencia,
KFKI ktsg.

VI.21. 5 nap Sváj c 
Montreaux

Nagy Tibor 
OAB egyezmény

VI.22. 1 hét Szovj etunió 
Dubna

Szücs László 
service,
METR.dev., KFKI fFt

VI.23. 39 nap NDK
Berlin

Bakos József 
Jeki László 
konzultáció, 
MTA ktsg.

VI.23. 19 nap Kina
Peking

Vasvári Béla 
MTA delegáció, 
MTA ktsg.

VI.24. 1 hét Indonézia

Kecskeméty Károly 
Kóta József 
konferencia,
MTA egyezm.

VI.24. 1 hét Szovjetunió
Jakutszk



- 315 -
I

Benkó György VI.25. 14 nap
Somogyi Antal 
munkacsoport ülés, 
ürkut.Korm.Biz.ktsg.

KÜLFÖLDI VENDEGEK

P.Egorenka 
N .Arkhauguelski 
A .Mo jaev
P.Chavrov tud.munkatársak 
Szovjetunió

VI.21-től 
9 napra

J.Ashbauqh Szücs fizikus 
Kanada

VI.21-én

L. Johannes
G.Jeschke~ mérnökök
NDK

VI.21-én

R.Chmurny
P.Tirinda mérnökök 
Csehszlovákia

VI.22-től 
2 napra

T.Gallagher
B.Nac Neal fizikusok
USA

VI.23-tól 
5 napra

R.Herqt fizikus 
NDK

VI.23-tól 
6 napra

J ■Schmidt oszt.vez. 
NSZK

VI.23-tól 
2 napra

E • Aepler mérnök 
NDK ----

VI.23-án

gy.Lasanda mérnök 
Csehszlovakia

VI.23-tól 
2 napra

M.Kabit-g
G-Schmlrit-
W.Kurl-h
jjjjchulz szerelő mérnökök NDK

VI.23-tól 
23 napra

O^Anachkine VI.24-től
^ ¿ g ranov fizikusok 15 napra
Szovjetunió

Kuba
Havanna

fogadta : Pál Lénárd

fogadta; RMKI

fogadta; GSZI

fogadta: MSZKI

fogadta: SZTKI

fogadta; SZTKI

fogadta: AEKI

fogadta: MSZKI

fogadta; SZTKI

fogadta: GSZI

fogadta; SZTKI



V.M.Budaqovskaj a
V. P .Bogdanovltch mérnökök
Szovjetunió

VI.27-én fogadta: MSZKI

P.Nozleres professzor 
Franciaország

VI.27-től 
12 napra

fogadta: SZTKI

Z.Uray biológus VI.27-én fogadta: AEKI
Románia

Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Doleschall Sándor
Szerkeszti az Igazgatási és üzembiztonsági Főosztály 
Felelős szerkesztő: Goda Gyula 
Példányszám: 440 Törzsszám: 77-612
Készült a KFKI sokszorosító üzemében
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9/1977. sz. főigazgatói utasítás 
a könyvtári könyvek kölcsönzéséről

l.§.

/1/ A Könyvtártól kölcsönzőjeggyel lehet könyvet kikérni. A könyvtáros a 
kölcsönzőjegyre bejegyzi a kiadás napját és a könyv leltári számát.

/2/ A könyvek visszaadását a könyvtáros ugyancsak dátum feltüntetésével és 
aláírással ismeri el a kölcsönzőjegyen.

/3/ A kikölcsönzött könyveket a Könyvtárnak a kölcsönvevő neve és a köny
vek leltári száma szerint is nyilván kell tartania.

/4/ Kivételesen kölcsönzőjegy nélkül is kiadható könyv. Ez esetben azonban 
a könyvtáros a legközelebbi visszaadás vagy kölcsönzés alkalmával a 
nyilvántartás /személyi karton/ alapján utólag vezeti a kölcsönzőlapra 
a szükséges adatokat.

2 . § .

/1/ A Könyvtár 1977. junius 30-i határidővel készítse elő a kölcsönzőjegyek 
használatát. A személyi kartonokon lévő, a kölcsönzésre vonatkozó adato
kat ez időpontig a kölcsönzőjegyekre át kell vezetni.

/2/ Az 1977. julius 1-e utáni első kölcsönzéskor vagy visszaadáskor a könyv
táros átadja a már elkészített kölcsönzőjegyet, amelynek átvételét, s 
ezzel az abban feltüntetett könyvkölcsönzések elismerését a személyi 
kartonon aláírással kell igazolni.

/3/ Amennyiben a kölcsönvevő a személyi karton aláírása előtt meg kiván
győződni a nyilvántartás helyességéről, úgy a Könyvtárnak erre a célra
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ki kell adnia a kölcsönzőjegyet. Ez esetben azonban a Könyvtár mind
addig nem kölcsönözhet, illetőleg nem vehet vissza könyvet, mig a 
személyi karton aláírása meg nem történt.

3. §.

A kölcsönzőjegy használatára való folyamatos áttérést 19 77. december 31-ig 
be kell fejezni. Ezért azoknak, akiknél kikölcsönzött könyv van, ezen idő
pontig a Könyvtárat fel kell keresniük a kölcsönzőjegy átvétele céljából.

4. § .

/1/ A dolgozó a kölcsönzőjegyen, illetve a személyi kartonján szereplő 
könyvekért anyagilag felelős.

/2/ A kölcsönzőjegy elvesztése esetén annak pótlása a személyi kartonon 
lévő adatok alapján történik.

5. §.

A könyvkölcsönzés uj rendje 1977. julius 1. napjától lép életbe, egyidejű
leg a Működési Szabályzat VII. fejezetének 2.42 pontja hatályát veszti.

Budapest, 1977. junius 22.

Doleschall Sándor s.k. 
ügyvezető igazgató
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SZEMELYI HÍREK

Doleschall Sándor szabadsága idején - 1977. julius 4-től 22-ig - az 
ügyvezető igazgatói teendőket

S Z 0 K I  R A Jó zs e f

látja el.

x

Megrendülten tudatjuk, hogy

V A R A D I  Jó zse f

a Műszaki Főosztály csoportvezető mérnöke 
életének 43. évében, 1977. julius 1-én 
autóbaleset következtében elhunyt.

Váradi Józsefet a KFKI saját halottjának tekinti, 
temetéséről később intézkedik.
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A TUDOMÁNYOS TANÁCSÓK HÍREI

Az Atomenergia Kutató Intézet Tudományos Tanácsa 1977. junius 28-án ülést 
tartott, amelyen

- Maróti László: "Reaktor forraló csatorna termohidraulikai szá
mítása" c. kandidátusi értekezésének és
Zombori Péter: "Gamma spektrometriás módszerek a környezeti 
háttérsugárzás meghatározására" c. egyetemi doktori érteke
zésének házi védésére került sor, valamint

- meghallgatták Vigassy József utibeszámolóját jülichi tanulmány- 
utjáról.

x

A Műszer- és Méréstechnikai Tanács 1977. junius 29-i ülésén

meghallgatta Szabó László beszámolóját az RMKI elektronikus 
műszer kutatás-fejlesztés 1976. évi munkájáról és 1977. 
évi terveiről.

x

A Műszaki Tudományos Tanács 1977. junius 30-án ülést tartott, amelyen 
meghallgatta

- Tombor József, Turányi Gyula és Ribényi András beszámoló
ját a nagyáramú tápegységek fejlesztése során szerzett 
fejlesztési tapasztalatokról, és

- Dóra Gyula munkabeszámolóját, valamint
- Egri Béla "Az ALIMIR intergrált klinikai laboratórium input 

rendszere" c. előadását.

x

A Műszaki Tudományos Tanács Gépészeti Szekciója 1977. junius 28-án 
ülést tartott, amelyen meghallgatta

Bán Tamásné témaközi beszámolóját a nehéz-ion kaszkád- 
generátor MFO vetületü feladatairól.



- 322 -

AZ MTA FŐTITKÁRÁNAK 3/1977. /A.K.8/ MTA-F SZ, 
UTASÍTÁSÁRÓL

Az MTA főtitkára az egységes akadémiai hivatali szervezet kialakítása ér
dekében utasítást adott ki, amelyről röviden tájékoztatjuk a kutatóköz
pont dolgozóit.

Az utasítás a tudományos testületi titkárságot főosztályi jelleggel a 
Központi Hivatalhoz csatolja, az Elnökség Külügyi Titkárságát megszünteti, 
feladatait a Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya ügykörébe utalja.

A hivatali szervezet irányítását, a hivatali szervezeti egységek munkájá
nak összehangolását a főtitkár által kinevezett hivatalvezető feladatkö
rébe utalja, aki a főtitkár által átruházott hatáskörben munkáltatói jogo
kat is gyakorol.

Az MTA Központi Igazgatási Titkárság 1977. VII. 1-től Igazgatási- és Jogi 
Főosztállyá alakul. E főosztályhoz tartoznak a Központi Hivatal gazdasági 
és szolgáltató szervei /Gazdasági Osztály, Központi ügyiratkezelő Iroda, 
Gondnokság, üzemeltetési Csoport, Jóléti Csoport/, továbbá a gépkocsi szol 
gálát és a Tudós Klub felügyelete.

Az MTA Terv- és Pénzügyi Főosztálya a jövőben Pénzügyi Főosztályként mű
ködik tovább.

Az utasítás 1977. VII. 1-én lépett hatályba; az MTA Központi Hivatala uj 
Szervezeti és Működési Szabályzatát f. év december 31-ig kell kidolgozni.

FEGYELMI HÍREK

A Mérés- és Számítástechnikai Kutató Intézet tudományos igazgatója

M E Z Ő  I  8 t V d n

tudományos munkatársat fegyelmi büntetésben részesítette és személyi alap
bérét 1 évre havi 200,-Ft-tal csökkentette.

A fegyelmi büntetés kiszabására azért került sor, mert Mező István többszö 
ri figyelmeztetés ellenére rendszeresen elkésett munkahelyéről.
A fegyelmi határozat jogerős.
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K Ö Z L E M É N Y E K

A KUTATÓKÖZPONT TERÜLETEN LEVŐ RENDETLENSÉG FELSZÁMOLÁSÁRÓL

A kutatóközpont területén lévő rendetlenség felszámolására szervezett tár
sadalmi munka első szakasza befejeződött. Ennek során egyes intézetek ki
magasló teljesítményt nyújtottak; igy például az MSZKI 158, az AEKI 234, 
az RMKI 165, a Központi Szervezet dolgozói pedig 4 21 óra társadalmi münkát 
végeztek.

A kutatóközpont állami vezetése nagyon hasznosnak Ítélte a végzett munkát, 
és szükségesnek tartja, hogy a rend fenntartása érdekében a jövőben folya
matosan kerüljön sor társadalmi munka végzésére.

AZ ANYAGIGÉNYLÉS! És RENDELÉSI HATÁr IDŐ-NAPTÁRRÓL

Az Anyagellátási Osztály felhívja az igénylő és gazdálkodó szervek figyel
mét, hogy a kibocsátott Anyagigénylési és rendelési határidő naptár sze
rint 1977. julius hó folyamán

benzin, belföldi
kristályok /scintillációs és 
rezgőkristályok/
oxidkerámikus termékek importból 
/cső, tégely, csónak, klf. idomok/
tégla
F-argon gáz 
gázkeverékek /ipari/

1977. IV.né.

1978. I-IV.né.

1978. I-IV.né 
1977. IV.né.

anyagcsoportba tartozó termékekre kell rendeléseiket összeállítani, il
letve elküldeni. A késve érkező és nem realizálható igényeket szállítóink 
a következő szállítási ciklusba sorolják, a késedelem pedig nagymérték
ben veszélyezteti az anyagellátás folyamatosságát és biztonságát.

HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZOK

jlegelmann Károly VI.26. 6 nap Lengyelország
tárgyalás, Varsó
METR.dev., KFKI fFt

Benczfl Balázs
service,
^TR.dev., KFKI fFt

VI. 26. 10 nap Szovjetunió
Dubna
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Belle Amália VI.26. 19 nap NDK
Faragó Istvánná Lipcőe
Franki János
Kondor Andrásné
Perneczky László
Sasdl Gábor
Simó Gézáné
Vámos Istvánná
Voloncs Pál
tanfolyam,
METR.dev., KFKI fFt

Gazsó János VI.26. 7 nap Anglia
Kósa Somogyi István Edinburgh
konferencia,
KFKI ktsg.

Veress Imre
intézetlátogatás, konzultáció 
KFKI ktsg.

VI.26. 8 nap Svájc
Genf

Rényi Attila 
Szakmáry László 
service,
METR.dev., KFKI fFt

VI.27. 12 nap Szovjetunió
Dubna

Csillag László 
Tóth József 
konzultáció, 
KFKI ktsg.

VI.27. 1 hét Lengyelország 
Gdansk

Báti Ferenc 
tárgyalás, 
VIDEOTON ktsg.

VI.27. 1 hét Szovjetunió
Moszkva

Kiss Pál Zoltán 
Láng István 
Vass Szabolcsné 
üzembehelyezés, 
METR.dev., KFKI fFt

VI.27. 14 nap Bulgária
Szófia

Mészáros György 
tanfolyam, 
METR.dev., KFKI fFt

VI.27. 19 nap NDK
Lipcse

Bürger Gábor 
konferencia, 
KFKI ktsg.

VI.28. 3 nap Szovjetunió
Leningrád

Farkas Tamásné 
tolmácsolás, 
METR.dev., KFKI fFt

VI.28. 18 nap NDK
Lipcse
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Boday Árpád 
May Tibor 
üzembehelyezés, 
METR.dev., KFKI fFt

VI.29. 14 nap Szovjetunió
Moszkva

András László 
együttmüködés folytatása, 
KFKI ktsg.

VII.2. 7 nap Franciaország
Grenoble

KÜLFÖLDI VENDEGEK

K.Turek VI.28-tól fogadta: AEKI
J.Singer 4 napra
P.Galan
A.Hrabovcova fizikusok 
Csehszlovákia

H.Blumberg VI.28-tól fogadta: SZTKI
P.Reiche 4 napra
R.Schlage fizikusok 
NDK

A.Detorna műszaki vez. VI.28-án fogadta: Szabó Ferenc
G.Carosslo külker.képv.
Olaszország

H.Kracht mérnök 
NDK

VI.28-tól 
48 napra

fogadta: GSZI

E. Heuschkel
G.Klrmse szerelők
NDK

VI.29-én fogadta: SZTKI

K.Janev fizikus 
Bulgária

VI.29-én fogadta: MSZKI

A-Sedov mérnök VI.30-tól fogadta: MSZKI
Szovjetunió 13 napra

j ■ Przystawa fizikus VI. 30-án f£SLÉdta: SZTKI
Lengyelország

Ĵ Popov VI.30-án fogadta: SZTKI
I^Elisseev 
S-Lpazarov 
t^Nekrassova 
iiMorozov Y^£anileiko 
■¿¿Süszjev fizikusok 
2°V3etunió
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F.Strascheg mérnök 
NSZK

G.Lehmann fizikus 
NDK

K.Janev mérnök
Bulgária

R.Arlo mérnök 
Olaszország

J.K.Moller fizikus 
Dánia

A.Bjelis
M.Mlljak fizikusok 
Jugoszlávia

VI.30-tól 
3 napra

VII.1-től 
6 napra

VII.1-én

VII.1-én és 
VII.4-én

VII.4-től 
184 napra

VII.4-től 
4 napra

fogadtai 

fogadta i 

fogadta; 

fogadta; 

fogadta; 

fogadta:

C.Chandler fizikus 
USA

A.C.de sa Fonseca fizikus 
Portugália

P.C. Tandy fizikus 
Ausztrállá

E.F.Redish fizikus 
USA

V .Kolybassov fizikus 
Szovjetunió

R.Kalpakchieva fizikus 
Bulgaria

N .Skobelev
A.Arkhipov fizikusok
Szovjetunió

VII.4-től 
28 napra

VII.4-től 
4 napra

VII.4-től 
4 napra

VII.4-től 
4 napra

VII.4-én

VII.4-én

VII.4-én

fogadta; 

fogadta; 

fogadta: 

fogadta: 

fogadta; 

fogadta; 

fogadta;

Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Doleschall Sándor
Szerkeszti az Igazgatási és üzembiztonsági Főosztály 
Felelős szerkesztő: Goda Gyula 
Példányszám: 450 Törzsszám: 77-705
Készült a KFKI sokszorosító üzemében

GSZÏ

SZTKI

MSZKI

AEKÏ

SZTKI

SZTKI

RMKI

RMKI

RMKI

RMKI

RMKI

RMKI

RMKI
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SZEMELYI HÍREK

Márta Ferenc, az MTA főtitkára 19 77. julius 1-i hatállyal

Z J M A N Y I  Józsefet  

tudományos tanácsadóvá nevezte ki.

A TUDOMÁNYOS TANÁCSOK HÍREI

A Mérés- és Számítástechnikai Kutató Intézet Tudományos Tanácsának 
Technológiai Szekciója 1977. junius 28-án nyilvános ülést tartott, 
amelyen

- meghallgatta és megvitatta Briglevics Miklós "Az MSZKI 
Kísérleti Üzemének tervei a bemérési munka korszerűsíté
sére, 111. az ezzel összefüggő fejlesztési igények a 
Technológiai Főosztály felé" c. előadását, valamint

- meghallgatta Gaál Endre utibeszámolóját a párizsi mikroli- 
tográfiai konferenciáról.

A KÜLÜGYI BIZOTTSÁG HÍREI

A főigazgató felülvizsgálta a Külügyi Bizottságnak az Országos ösztöndíj 
Tanács 1978-ra megpályázható ösztöndíjaira vonatkozó felterjesztését.
A főigazgató állásfoglalása alapján a Bizottság a pályázatokat A és B 
kategóriába osztotta. így 29 pályázatot A kategóriába, 17 pályázatot pe
dig B kategóriába sorolt, amelyeket továbbított az MTA-hoz. Az A kate
gória elsőrendű fontosságú, a B kategóriát csak lehetőségeinek megfele
lően veszi figyelembe az MTA.
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1977. JÚNIUS HÓNAPBAN BELEPETT DOLGOZOK

A n k a Jánosné anyaggazdálkodó, az Anyagellátási Osztály dolgozója. Elő
zőleg az OFOTÉRT Vállalat eladója volt. Iskolai végzettsége:
8 általános és 2 év szakmunkásképző. Férjezett, két nagykorú 
gyermeke van.

C z i f r a Lajos László őrportás, az Igazgatási és üzembiztonsági Főosz
tály dolgozója. Előzőleg a Jonathan Mezőgazdasági Szakszö
vetkezet felszolgálója volt. 8 általánossal és kőműves szak- 
képzettséggel rendelkezik. Nős, két kiskorú gyermeke van.

P a á r Ferencné adminisztrativ ügyviteli alkalmazott, a Sugárvédelmi
Főosztály dolgozója. Előzőleg a Magyar Ásványolaj és Föld
gáz Kisérleti Intézetben dolgozott titkárnőként. Gimnáziumi 
érettségivel és gyors- és gépiró tanfolyammal rendelkezik. 
Férjezett, két kiskorú gyermeke van.

R i s i József anyagbeszerző, az Anyagellátási Osztály dolgozója. Előző
leg a Puskás Tivadar Műszer- és Gépipari Szövetkezet osz
tályvezetője volt. Gimnáziumi érettségivel és anyagellátási 
szaktanfolyammal rendelkezik. Nős, két kiskorú gyermeke van.

1977. JUNIUS HÓNAPBAN KI LEPETT DOLGOZOK

A l m á s !  Katalin fordító, az MSZKI gazdasági részlegének dolgozója volt.
Munkaviszonya az Építésügyi.Minőségellenőrző Intézet kiké
rése alapján, áthelyezéssel szűnt meg.

B a l l á  József energetikus, az Épitési és Energiaellátási Főosztály 
dolgozója volt. Szerződése lejárt. Uj munkáltatója az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem.

H i d a s n é Baráth Katalin programozó, a Számítástechnikai Főosztály 
dolgozója volt. Munkaviszonya a MALÉV kikérése alapján, 
áthelyezéssel szűnt meg.

K o v á c s  László szakmunkás, a Magfizikai Főosztály dolgozója volt.
Munkaviszonya közös megegyezéssel szűnt meg. Uj munkálta
tója ismeretlen.

M ° 1 n á r István laboráns, a Nagyenergiájú Fizikai Főosztály dolgozója 
volt. Munkaviszonya közös megegyezéssel szűnt meg. Uj mun
káltatója ismeretlen.

R á b e 1 Zoltán tudományos munkatárs, a Kémiai Főosztály dolgozója volt.
Munkaviszonya az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt. ki
kérése alapján, áthelyezéssel szűnt meg.



- 330 -

S i n d 1 e r Judit laboráns, a Fizikai Főosztály I. dolgozója volt.
Szerződése lejárt. Uj munkáltatója ismeretlen.

T a m á s i  János bemérő technikus, az MSZKI Kísérleti üzem dolgozója volt.
Munkaviszonya közös megegyezéssel szűnt meg. Uj munkáltatója 
ismeretlen.

V a d ó c z Erzsébet tudományos munkatárs, a Számítógép Főosztály dolgozója 
volt. Szerződése lejárt. Uj munkáltatója ismeretlen.

Nyugdíjba ment;

C s i l l a g h e g y i  Viktorné betanított munkás, a Gondnokság dolgozója 
R ó z s a  Pál anyagbeszerző, az Anyagellátási Osztály dolgozója 
S u g á r  Lajos kiemelt szakmunkás, a Számitógép Főosztály dolgozója 
V á r k o n y i  Lajos osztályvezető, a Reaktor üzem vezetője.

Rokkantsági nyugdíjba ment:

B o r o s s Józsefné takarítónő, a Gondnokság dolgozója.

1977. JUNIUS HÓNAPBAN INTEZETEN BELÜL ÁTHELYEZETT DOLGOZOK

F a r a g ó  István tudományos segédmunkatárs a Nagyenergiájú Fizikai Fő
osztályról az MSZKI állományába került. Beosztása változat
lan. Áthelyezése intézeti érdek.

J a n c s ó Gáborné laboráns a Nagyenergiájú Fizikai Főosztályról az
MSZKI gazdasági részlegéhez került. Uj beosztása: forditó. 
Az áthelyezés közös megegyezéssel történt.

L a j t a  Mária rendszerszervező az Anyagellátási Osztályról az MSZKI
állományába került. Uj beosztása: számitógépes programozó. 
Az áthelyezés a dolgozó kérésére történt.

N o v á k József műszaki- gazdasági ügyintéző az Igazgatási és üzembiz
tonsági Főosztályról az Anyagellátási Osztályra került.
Uj beosztása: raktáros. Az áthelyezés közös megegyezéssel 
történt.



- 331 -

A KUTATOKOZPONTBAN MEGJELENT FONTOSABB 
KIADVÁNYOK

1/ European Physical Society: European Conference on Particle Physics 
/Budapest, 4-9, July 1977/

2/ Ebergényi S. - Szalay M.: TPA-i univerzális betöltő opciója 
/Universal Loader/ CI-12

31 Berlin-Budapest-Dubna-Prague-Serpuhov-Sofia Collaboration: Observation 
of the Diffractive Production of the System /KFKI-1977-48/

4/ Szőke J.: Komputeres adatfeldolgozás 12.
Mérési eredmények legkisebb-négyzet fittelése polinomokkal /KFKI-1977-3/
Varjas A. - Lovas A. - Takács J. - Zámbó L.: Cu-Cr-Zr ötvözetek belső 
oxidációjának vizsgálata /KFKI-1977-37/
Hajtó J. - Pogány L.: Electromicroscopical Investigation of GeSe2 
Chalcogenide Films After Laser Induced Oscillation /KFKI-1977-42/
Egri Béla: Tanulmányterv az ALIMIR integrált klinikai laboratórium 
input rendszerére

8/ CAM.4.06-2 Integrating analog-digital converter
9/ CAM 3.02 Display driver

10/ CAM.4.08-42 Octal floating powered bridge
11/ CAM.4.08-21 16 channel multiplexer
12/ R 40 Software /Rendszerfüggetlen segédprogramok/
131 R 40 Software /Tudományos szubrutin csomag/
14/ 70-1025 Central processor unit /Technical manual/ Volume IV.
15/ 70-1025 Központi egység /Gépkönyv/ IV. kötet 
16/ Rózsa K.: The hollow anode-cathode discharge /KFKI-75-63/

HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZOK

Bánáti Károly 
Major Györgyné 
tanfolyam, 
METR.dev., KFKI fFt

VII.3. 18 nap 
12 nap

NDK
Lipcse

Gombosi Tamásmunkamegbeszélés,
Orkut.Korm.Biz.ktsg.

VII.4. 10 nap Szovjetunió
Moszkva

Stefanlk János 
service,
METR.dev., KFKI fFt

VII.4. 9 nap Csehszlovákia
Pozsony,
NDK - Berlin

Cseke László 
szállítás, 
METR.dev., KFKI fFt

VII.4. 9 nap Csehszlovákia
Pozsony,
NDK - Berlin
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Faragó István 
tanulmányút, 
meghívó fél ktsg.

VII.4. 7 nap Csehszlovákia
Kassa

Kajcsos Zsolt 
munkavállalás, 
meghívó fél ktsg.

VII.5. 1,5 év NSZK
Jülich

Baila János 
Turányi Gyula 
konferencia, 
KFKI ktsg.

VII.5. 5 nap
6 nap

Románia
Bukarest

Csath Géza 
Paitz József 
MTA egyezmény

VII.5. 6 nap Csehszlovákia
Prága

Kiss Árpád 
MTA egyezmény

VII.6. 2 hét Szovjetunió
Moszkva, 
Novoszibirszk

Vasvári Béla 
MTA egyezmény

VII.6. 1 hónap USA
Washington

KÜLFÖLDI VENDÉGEK

H.Schlecht mérnök VII.5-től fogadta: GSZI
NDK 41 napra

G.G.Bartolomei egy.docens VII.5-én fogadta: AEKI
Sz.A.Aszipahov
A.P .Brovko
J .A.Dunajev
A. A.Kouriskin
A.A.Proszvirnov
M.J.Lipov egyetemi hallgatók
Szovjetunió

G.Schmidt fizikus 
USA

G. Bloch
E .Funk mérnökök 
NDK

VII.5-től 
4 napra

VII.5-től 
2 napra

fogadta: RMKI 

fogadta: MSZKI

R.Ferrell fizikus 
USA VII.5-én fogadta: SZTKI
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V.Gritskov VII.5-én fogadta;
B.Netchaev mérnökök
Szovjetunió

S . Zamkovets 
M. Shorygine 
L.Padioukov fizikusok 
Szovj etunió

E .Brezin fizikus 
Franciaország

A.Tounsi fizikus 
Franciaország

G .Rabe
N .Frank üzemi ellenőrök 
NDK

VII.7-től fogadta:
4 napra

VII.7-től fogadta:
2 napra

VII.11-től fogadta:
6 napra

VII.11-től fogadta:
2 napra

Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Doleschall Sándor
Szerkeszti az Igazgatási és üzembiztonsági Főosztály 
Felelős szerkesztő: Goda Gyula 
Példányszám 450 Törzsszám: 77-706
Készült a KFKI sokszorosító üzemében

AEKI

SZTKI

SZTKI

RMKI

GSZI
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UJ KÖNYVEK JEGYZÉKE 12.sz,

1/ Advances in atomic and molecular physics. 12.vol. 52.126
2/ Advances in cryogenic engineering. 22.vol. 52.077
3/ Advances in cybernetics and systems, l.vol. 52.180
V Advances in electronics and electron physics.40/B.vol. 52.076
5/ Advances in holography, l.vol. 52.185
6/ Advances in holography. 2.vol. 52.186
7/ Advances in liquid crystals. 2.vol. 52.037
8/ Andies: A technikai haladás társadalmi problémái a

gazdasági szervezetekben. 52.204
9/ Amorphous semiconductors*76. 52.072 - 52.075
10/ Angol-orosz-magyar statisztikai és számítástechnikai

szótár. 52.24-1
11/ Annual review of nuclear science. 26. vol. 52.127
12/ Bernasconi: Relaxation kinetics. 52.176
13/ A bibliography for finite elements. 52.059
14/ Biological and artificial membranes and desalination

of water, 52.218
15/ Biophysical chemistry - Physical chemistry in the

biological sciences, 52.114-
16/ Boltjanski: Optimale Steuerung diskreter Systeme 52.082
17/ Chemical vapor deposition. Proceedings of a conf. 52.172
18/ Cleaveland: Grammars for programming languages. 52.152
19/ Computer communication networks. 52.119
20/ Cooper: The minicomputer in the laboratory: With

examples using the PDP-11. 52.151
21/ Csengődy: Tájékoztatás a szakmai tájékoztatásról. 52.131
22/ Develpoments in electron microscopy and analysis. 52.116
23/ Dévai: A korrozió elmélete. 52.203
24-/ Donován: Rendszerprogramozás. 52*223 - 52.226

52.240
25/ Duley: CO^ lasers. Effects and applications. 52.117
26/ Encyclopedia of computer science. 52.064
27/ Electrostatic and electromagnetic confinement of

plasmas and the phenomenology of relativistic electron 065
beams.

28/ Ergebnisse der exakten Naturwissenschaften 80.vol. 52.129
29/ Evan-Iwanowski: Resonance oscillations in mechanical

systems, 52.196
30/ Experimental vacuum science and technology. 52.181
31/ Pejéregyházi: Vezetési rendszerek. 52.239
32/ Fremhold: Theory of metal oxidation, l.vol. 52.035
33/ Glass surfaces. Proceedings of the fourth ceramic

materials conference. 52.034-
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34/ Haack Weltatlas. 52.132
35/ Handbook on plasma instabilities, l.vol. 52.194
36/ Harting-Read: Electrostatic lenses. 52.058
37/ High pressure liquid chromatography clinical chemistry. 52.123
38/ High temperature gas-metal reactions in mixed

environments. 52.115
59/ Hyperfine interactions. 52.124
40/ Instrument engineers’ handbook. 1-2.vol. 52.175- 52.174
41/ Instrument engineers’ handbook. Supplement. 52.175
42/ Johnson: Packefcswitching services and the data

communications user. 52.195
45/ Kajusin-Pulatova-Krivenko: Szvobodnüe radikalti i ih

prevrascsenija v oblucsennüh belkah. 52.102
44/ A kémia ujabb eredményei 55«köt. 52.133
45/ Kinetika i vücsiszlitel’naja tehnika. 52.vüp. 52.092
46/ Koblinger: Sugárvédelmi célú Monte Carlo számitások. 52.251
47/ Komáromi - Koós-Hutás: A D szintű PL/1 programnyelv. 52.156
48/ Kubaschewski-Evans-Alcock: Metallurgical thermochemistry.52.058
49/ Lamarsh: Introduction to nuclear engineering. 52.110-52.112
50/ Leibovich-Seebass: Nonlinear waves. 52.189
51/ Mamaszahliszov: Izbrannüe tru d ü r 52.158
52/ Manual on mutation breeding. 52.166
55/ The mathematics of finite elements and applications. 52.057
54/ Medical radionuclide imaging. 1-2.vol. 52.162,52.244
55/International conference on high resistance semiconductors

photoelectrets and electrophotography. 52.159
56/ Mitjugov: Fizicseszkie osznovii teorii informacii. 52.090
57/ Morinaga-Yamazaki: In-beam gamma-ray spectroscopy. 52.146
58/ Natural background radiation in the United States. 52.062
59/ Niels Bohr collected works. 4.vol. 52.150
60/ Nonlinear programming. Univ.of Wisconsin, 1970. 52.039
61/ Nonlinear programming. Univ.of Wisconsin, 1974. 52.040
62/ Organic electronic spetral data 12.vol. 1970. 52.144
65/ Pervozvanszkij: Matematicseszkie modeli v upravlenii

proizvodsztvom. 52.101
64/ Phase transitions and critical phenomena. 6.vol. 52.170
65/ Physics of semiconductors. Roma, 1976. 52.105
66/ Potential energy surfaces. Sussex, 1976. 52.200
67/ Probability in Banach spaces. 52.121
68/ Problemü bioniki. 17.viip. 52.094
69/ Problemü fiziki tverdogo tela. 52.099
70/ Proceedings of the international school of physics

"Enrico Fermi" 64.course. Nonlinear spectroscopy. 52.104
71/ Progress in surface science 8.vol. No.2. 52.171
72/ Quark confinement and field theory. 52.148
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73/ Rádiótechnika évkönyve 1977- 52.242
74/ Ragasztástechnikai zsebkönyv. 52.142
75/ Rapidly quenched metals. 52.190
76/ Recker-Wallrafen: Züchtung, Kristallchemie und

-physik von Laser- und Halbleiter-Einkristallen. 52.177
77/ Recognition and evaluation of uraniferous areas. 52.198
78/ Regional nuclear fuel cycle centres. 1-2.vol. 52.164-52.165
79/ Rosenfeld: Digital picture analysis. 52.122
80/ Seventh Texas symposium on relativistic astrophysics. 52.178
81/ Snell: Introduction to probability theory with

computing. 52.188
82/ Soil organic matter studies. 2.vol. 52.199
83/ Solid state surface science. l-3.vol. 52.182-52.184
84/ Sólyom: Skálázás és multiplikativ renormálás

alkalmazása a szilárdtestfizikában. 52.160
85/ Sors-Bardócz-Radnóti: Müanyagalakitó szerszámok. 52.236
86/ Spectroscopy. 52.107
87/ Surface effects in controlled fusion devices. 52.149
88/ Teziszü dokladov XXVIII. szovescsanija po jadernoj

szpektroszkopii i sztrukture atomnogo jadra. Taskent. 52.201
89/ Tolstoy: Wave propagation. 52.169
90/ Towards global optimization. 52.031
91/ Tremblay-Manohar: Discrete mathematical structures

with applications to computer science. 52.179
92/ Trudü ... Fizicseszkogo insztituta im. Lebedeva. 89. 

Elektricseszkie i opticseszkie szvojsztva 
poluprovodnikov ^IllgV. 52.097

93/ The uncertainty principle and foundations of quantum
mechanics. 52.143

94/ Urban district heating using nuclear heat. 52.161
95/ Vanderbosch-Huizenga: Nuclear fission. 52.191
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18. Goda Gyula

XI. (1977.) ÉVFOLYAM 29. SZÁM

TÁJÉKOZTATÓ
A KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓ INTÉZET HIVATALOS LAPJA

/ MTA\
BUDAPEST, 1977. julius 20. Hivatali használatra!
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zatok végrehajtására /1977-1978/
Tájékoztató az uj társadalombiztosítási 
rendeletekről
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SZEMÉLYI HÍREK

Az MTA Természettudományi I. Főosztályának közvetlen felügyeletét a jövő
ben Márta Ferenc főtitkár helyett

L Á N G  István

főtitkárhelyettes látja el.

x

Márta Ferenc, az MTA főtitkára 1977. julius 1-i hatállyal - a Budapesti 
Műszaki Egyetemre történt tanszékvezetői áthelyezése miatt - felmentette

F Ö L D E S  Pétert

az MTA Természettudományi I. Főosztály vezetői munkaköréből.
Az uj főosztályvezető kinevezéséig a főosztályvezetői teendőket

H A Z A I  László

főosztályvezető helyettes látja el.
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PALYAZATI FELHÍVÁS

A Szilárdtest Kutató Intézet pályázatot hirdet a Kémiai Főosztály főosztály- 
vezető helyettesi munkakörének betöltésére.

A pályázóval szembeni követelmények:
~ részvétel a kémiai-fizikai kutatások, valamint a nukleáris és egyéb ana

litikai kémiai kutatások irányításában, továbbá aktiv kutatómunka vég
zése a fenti területek valamelyikén,

~ egyetemi végzettség,
- tudományos fokozat,
- idegen nyelv ismerete,
~ vezetési tapasztalat a kutatási-fejlesztési munka irányításában.

A p á l y á z a t n a k  t a r t a l m a z n i a  k e l l :

- a pályázó jelenlegi munkahelyének, besorolásának, beosztásának és fize
tésének megjelölését,

- eddigi szakmai munkájának és a munka eredményeinek ismertetését,
- tudományos fokozatának, kitüntetéseinek, idegen nyelvismeretének megje

lölését .

Tudományos vezetői megbízásra a 2/1974. /II.17./ MüM sz. rendelet, illetve 
az 5/1974. /A.K./ MTA-F sz. főtitkári utasitás az irányadó.

A pályázatokat a Személyzeti és Oktatási Osztályra kell benyújtani 1977. 
augusztus 15-ig.

K Ö Z L E M É N Y E K  

Ár a m s z o l g á l t a t á s  s z ü n e t e l é s é r ő l

Értesítjük a kutatóközpont dolgozóit, hogy julius 23-án és 24-én /szombat, 
vasárnap/ reggel 8 órától 18 óráig kábel átkötések miatt a II., III., IX., 
XI., XII., XIII., XIV., XX., XXVII., XXIII/1. és XXIII/2 épületekben az 
áramszolgáltatás szünetel.

X
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A KUTATOKÓZPONTBAN MEGJELENT FONTOSABB KIADVÁNYOK

1/ OS/i Felhasználói kézikönyv RTS/i
2/ OS/i Felhasználói kézikönyv Utility programok
3/ Lázár-Konczos: Decarburization rate in certain soft magnetic alloys 

/KFKI-1977-55 /
4/ Dr.Jánossy Lajos akadémikus irányításával Moór Ágnes: Rezgőmozgás

E számunk mellékleteként jelenik meg a KFKI 1977-1978. évre szóló intéz
kedési terve az ifjúságpolitikai határozatok végrehajtására, amely az 1976. 
decemberében megtartott KFKI ifjúsági parlamentje elé terjesztett beszámoló/ 
az ott elhangzott felszólalások, és a 110/1976. sz. főigazgatói határozat 
alapján készült.

E számunk mellékleteként tesszük közzé az SZTK Csoport tájékoztatóját a 
családi pótlékkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról.
Egyidejűleg ismételten megjelentetjük a 24. szám mellékleteként közölt 
összefoglalót a terhességi gyermekágyi segélyről és a táppénzről, mivel az 
előzőleg megjelentetett fejezeteket helytelen összeállításban kaptuk meg.

A KFKI INTEZKEDESI TERVE AZ IFJÚSÁGPOLITIKÁI HATAROZATOK
VEGREHAJTASARA

AZ UJ TARSADALOMBIZTOSITASI RENDELETEKROL

HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZOK

Demeter István 
tanulmányút, 
MTA egyezmény

VII.11. 2 hét Korea
Phenjan

Muzsnay László 
Peter István 
OAB egyezmény

VII.11. 4 nap NDK
Rossendorf
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Keresztes Péter VII.11. 6 nap Csehszlovákia
Munkácsy Tibor Pozsony
Pacher Donát 
konzultáció,
OMFB dev., KFKI fFt

Jani Péter 
konferencia, 
KFKI ktsg.

VII.11. 9 nap Lengyelország
Krakkó

Jánossv Lajos 
előadástartás,
meghivó fél ktsg. , KFKI utiktsg.

VII.11. 14 nap Írország
Dublin

Kovács Endre VII.13. 10 nap
Molnár Anna 
service,
METR.dev., KFKI fFt 

Perjés Zoltán VII. 9-én hazaérkezett Írországi munkavállalásáról.

NDK
Drezda, Berlin

KÜLFÖLDI VENDEGEK

M.Yuart g a z d . igazgató 
Kanada

A.Müller vezető szerelő 
Ausztria

M.E.Loosbergh fizikus 
Belgium

V.M.Popova fizikus 
Szovjetunió

V.Gribov fizikus 
Szovjetunió

Mamont-Ciesla Kalina fizikus 
J.Henschke mérnök 
Lengyelország

VII.12-én

VII.12-én

VII.12-én

VII.12-én

VII.13-tól 
31 napra

VII.13-tól 
3 napra

fogadta; MSZKI 

fogadta: MSZI 

fogadta: SZTKI 

fogadta: RMKI 

fogadta: RMKI 

fogadta: AEKI

N.Antonioy fizikus 
Görögország

VII.13-tól 
14 napra

fogadta: RMKI
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K.J.Fröchlich fizikus VII.13-tól fogadta:
NDK 3 napra

M.Hebig mérnök VII.13-án fogadta:
NDK

E.Boldizsár technikus VII.14-én fogadta:
Szovjetunió

A.Hofmann mérnök VII.14-től fogadta:
NDK 20 napra

G.A.Bibik miniszterhelyettes VII.12-én fogadta:
J.N.Taran akadémikus 
A.T.Jeszaulov igazgató 
A.V.Prazdnyikov oszt.vez.
0.A.Plackovszkij laborvezető 
J.G.Krupman oszt.vez.
Szovjetunió

J .Scherk fizikus VII.15-től fogadta;
Franciaország 1 hónapra

J.Mayer mérnök VII.18-tól fogadta:
Hollandia 16 napra

Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Doleschall Sándor
Szerkeszti az Igazgatási és üzembiztonsági Főosztály 
Felelős szerkesztő: Goda Gyula 
Példányszám: 450 Törzsszám: 77-707
Készült a KFKI sokszorosító üzemében

AEKI

MSZKI

MSZKI

GSZI

Pál Lénárd

RMKI

MSZKI
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ESEMÉNYNAPTÁR

1977. julius 4. és 9. között Budapesten, a Budapesti Pártbizottság Oktatási 
Székhazában került megrendezésre a IX. Európai Részecskefizikai Konferencia, 
az Európai Fizikai Társulat, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat, az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem és az RMKI Nagyenergiájú Fizikai Főosztályának szer
vezésében.

A kétévenként szervezett konferenciát először rendezték szocialista országban, 
közel 500 résztvevővel.

A konferencián P.A.M.Dirac, a relativisztikus hullámegyenletek történetéről 
tartott nagysikerű előadást a Dirac-egyenlet 50. éves évfordulója alkalmából. 
Az 1976. évi Nobel-dijas S.C.Ting a megnyitó előadáson az uj nehéz részecs
kék felfedezéséről beszélt.

A mintegy 40 előadás közül számos kiemelkedően érdekes volt. Pl. A.Salam, a 
trieszti ICTP igazgatója, az összes kölcsönhatás egységes térelméletéről tar
tott előadást, B.Pontecorvo szovjet akadémikus pedig a lepton töltés megválto
zása /pl. y+ey folyamatban/ és a különböző neutrínók keveredése közötti kap
csolatról beszélt. Rendkívül érdekes uj kísérleti eredményekről is hangzottak 
el beszámolók: L.Lederman olyan uj nehéz részecskeállapotok létezését bizonyí
totta, amelyek talán egy ötödik tipusu kvarkból állnak. J .Steinberger a leg
újabb nagy-energiáju neutrínó szórási kísérletekkel kimutatta, hogy mégsincs 
"nagy y-anomália", ami jobb-kezes neutrínók létezésére utalna. /Az anomá
liát korábban más kísérletben találták./ A néhány éve felfedezett "bájos" 
részecske állapotok sok uj tulajdonságát is sikerült az utóbbi években kí
sérletileg meghatározni, uj állapotok létezését is bejelentették a konfe
rencián.

A magyar előadók három elméleti előadást tartottak. Kuti Gyula a kvark-bezárás 
"MIT-Budapest" modelljéről, Montvay István az uj nehéz részecskék bomlásairól, 
pócslk György /ELTE/ pedig a gyenge és elektromágneses kölcsönhatás egységes 
elméletéről beszélt.

A konferencia rendezését és magas tudományos színvonalát számos vendég dicsérte.
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1977. julius 23-án és 24-én J.J.Schmidt, a Nemzetközi Atomenergia ügynökség 
Nukleáris Adat Osztályának vezetője látogatást tett a KFKI-ban. Előadást 
tartott a magfizikai adatok jelentőségéről a reaktorkutatásokban és megbe
széléseket folytatott az AEKI, az RMKI és az Izotóp Intézet munkatársaival.

A Sugárvédelmi Főosztály szervezésében 1977. junius 27-től 30-ig szemé
lyi és baleseti doziméter összemérésére került sor a kutató reaktor bioló
giai besugárzó csatornájánál. Az összemérésen 3 csehszlovák intézetből 4 
fizikus, a debreceni ATOMKI-ból és a KFKI Sugárvédelmi Főosztályáról
1, illetve 2 fizikus vett részt.

A Sugárvédelmi Főosztály elkészítette a Paksi Atomerőmű sugárvédelmi el
lenőrző rendszer kiviteli terveit.

Az Ion-implantációs Osztályon megkezdték egy BIP tipusu ionforrás üzembe
állítását, bemérését. Ez az uj forrás kerül alkalmazásra a 350 keV energiájú 
ion-implantáló berendezésben.

G.A.Bibik, az USzSzK nehézipari miniszterhelyettese 1977. julius 12-i látoga' 
tása során megtekintette a Szilárdtest Kutató Intézet területén lévő labo
ratóriumokat.

A Mérés- és Számítástechnikai Kutató Intézet - a METRIMPEX-szel közösen - 
résztvett az 1977. junius 6. és 21. közötti Bukaresti Nemzetközi Nukleáris 
Kiállításon, ahol egy TPA-70 számitógépet mutattak be alapkiépítésben.

A junius 23. és 30. közötti bratislavai INCHEBA-n sokcsatornás a n a l i z á t o r t , az 
ICA70-et állították ki.

A Műszaki Szakigazgatáson - 1977. junius 15-én rendezett gépészeti tárgyú 
szeminárium keretében - a ZfK Rossendorfmérnökei az alábbi előadásokat 
és egyúttal bemutatót tartották«

Koll. Schulze: Megjegyzések a léptetőmotorok alkalmazásához.
Léptetőmotorok hajtóműveinek optimalizálása.

Koll. Muschter: Léptetőmotorok vezérlése, darabológépek vezér
lése léptetőmotorokkal.
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A Műszaki Szakigazgatáson
-• az "A" kategóriás tervnek megfelelően elkészült 

az SZTKI számára:
- 4 db optikai elem /FMS/ 1 mikron pontosságú support,
- SAFI-I. továbbfejlesztéséhez "projektoros" targetkamra,
- 1 db MILA és 1 db CSÖPI csőposta konstrukciója;

az AEKI számára:
- VVER-1000 módosított perforált mérőszakasza,
- uj detektor és mérőágy az egésztest számlálóhoz;

- szerződéses tevékenység keretében átadásra került
az ELTE Atomfizikai Tanszéke részére

1 db NP-255 DF diszkoszkályha,
a Pécsi Orvostudományi Egyetem részére 

1 db orbitronszivattyu,
a Győri Magyar Vagon és Gépgyár részére

1 db forgótarget,
az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt. részére

2 db NB-253 tip. nagyfeszültségü tápegység,
a GAMMA Müvek részére

- 1 db NB-257 tip. nagyfeszültségü tápegység,
- 1 db CAMAC tápegység,

a dubnai EAI részére /a METRIMPEX-en keresztül/
4 db NB-234 tip. kettős stabilizált áramforrás.



1
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A Központi Fizikai Kutató Intézet intézkedési terve az 
ifjúságpolitikai határozatok végrehajtására

/1977 - 1978/

A Minisztertanács 1003/1976. sz., az Állami Ifjúsági Bizottság 15001/1976. sz., 
valamint az MTA főtitkárának vonatkozó határozatai szerint 1976. decemberében 
megtartottuk a kutatóközpont ifjúsági parlamentjét. A tanácskozás elé terjesz
tett beszámoló és az ott elhangzott felszólalások, valamint a 110/1976. sz. 
főigazgatói határozat figyelembevételével az ifjúságpolitikai feladatok továb
bi végrehajtása érdekében a következő intézkedéseket tesszük:

1/ A pályakezdő diplomások felvételének alaposabb előkészítése érdekében, a 
kutatóközpont intézetei és a Központi Szervezet, már a tárgyévet megelőző 
év novemberéig adják meg igényeiket, figyelembe véve a KFKI létszám- és 
bérkeretének lehetőségeit. Egyidejűleg vizsgálják meg, hogy adottak-e a 
doktori ösztöndíjasok szakmai képzéséhez, ellenőrzéséhez és a téma sike
res befejezéséhez szükséges témavezetők.

Határidő: 1977. november 30. és
1978. november 30.

Felelősök: tudományos igazgatók 
ügyvezető igazgató

2/ Az uj követelményeknek és a Minisztertanács rendelkezéseinek megfelelően, 
át kell dolgozni a doktori ösztöndíjas szabályzatot, hogy az érintettek 
pontosan ismerjék kötelességeiket, jogaikat.

Határidő: 1977. november 30.
Felelős: ügyvezető igazgató

3/ Kutatóközpontunk a doktori ösztöndíjasok képzésében elért eredmények folya
matosságát fenntartva, a továbbképzés uj formáit ajánlja. Ennek érdekében 
a Tudományos Tanácsok szervezzenek a különböző szakterületekhez tartozók 
részére rendszeres, - a tudományág legújabb eredményeit ismertető, átfogó
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képet adó - vizsgával egybeköthető szakmai szemináriumokat. A vizsga- 
eredmények - határesetekben - az elbírálás objektivitását segíthetik.

Határidő: folyamatos
Felelősök: tudományos igazgatók

4/ A doktori ösztöndíjas a 2 1/2 év, a tudományos segédmunkatárs a 3. év 
lejárta előtt 6 hónappal a Tudományos Tanács előtt beszámol addigi tevé
kenységéről, disszertációjáról, ahol a Tudományos Tanács - a KISZ vá
lasztott képviselőjének jelenlétében - állást foglal további perspektí
vájáról, illetve a tudományos segédmunkatárs munkatársi átsorolásáról.
A hatályos rendelkezések alapján a 3. év vége előtt minden esetben ké
szüljön el az alapminősités.

Határidő: folyamatos 
Felelősök: tudományos igazgatók

5/ A szervezeti egységek vezetői - a Pártbizottság állásfoglalásának megfe
lelően - az utazási tervek összeállításánál vegyék figyelembe a fiatalok 
szakmai munkájának szempontjából jelentős belföldi és külföldi kikülde
téseket és tanulmányutakat.

Határidő: folyamatos 
Felelősök: tudományos igazgatók

6/ Az újonnan felvett fiatal dolgozókkal ismertetni kell az Intézeti Meg
állapodást és a számukra kijelölt feladatokat. Ezen belül a tudományos 
területre kerülő fiatalokkal ismertetni kell a kutatói követelményrend
szer szintjeit, s a tudományos terület célkitűzéseihez mért egyéni kuta
tási ambícióik kapcsolódásának lehetőségeit. A későbbiek során többet 
kell törődni az intézetbe kerülő közgazdász fiatalok beilleszkedésével 
is. Fel kell hívni a fiatalok figyelmét a szakmai fejlődési lehetőségek 
mellett, a politikai-, társadalmi- és közéleti tevékenységben való foko
zottabb részvételükre. Az újonnan belépő fiatalok patronálásával a KISZ 
Bizottság szervezetten foglalkozzék.

Határidő: folyamatos 
Felelősök: tudományos igazgatók 

ügyvezető igazgató 
KISZ Bizottság
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7/ A nem kutatói munkakörben dolgozó fiatalok továbbtanulása esetén, már a 
tanulmányok kezdetekor ismertetni kell, hogy van-e lehetőség uj képesí
tésüknek, illetve magasabb végzettségüknek megfelelő foglalkoztatásukra, 
vagy sem. A fiatalok továbbtanulásával - az intézetek szakemberszükség
leteit figyelembevéve - előreláthatóan és differenciáltan kell foglalkozni.

A középiskolai végzettség megszerzését feltétel nélkül támogatni 
kell.
Felsőfokú végzettség megszerzését és az ezzel járó kedvezmények 
juttatását elsősorban a kutatóközpont érdekeinek kell alárendelni. 
Előzetesen, a javaslattal egyidejűleg Írásbeli megállapodásban kell 
meghatározni a felsőfokú végzettség célját, valamint annak megszer
zése után a munkatárs alkalmazásának feltételeit.
Intézeti érdeket nem képviselő felsőfokú továbbtanulást csak erköl
csi támogatásban lehet részesíteni.

Határidő: folyamatos 
Felelősök: tudományos igazgatók 

ügyvezető igazgató

8/ A különböző nyelvtanfolyamokra történő beiskolázásoknál az állami vezetők 
gondoskodjanak arról, hogy ahol a szakmai tevékenység indokolja - beosz
tástól függetlenül - a fiatalok egy idegen nyelvet /a növekvő szovjet 
együttmüködésre való tekintettel elsősorban az orosz nyelvet/ sajátítsanak 
el. A fiatal diplomások /30 éves korhatár alatt/ számára biztosítani kell 
1 hónapos intenziv nyelvoktatást orosz vagy angol nyelvből. Ezt követően 
további rendszeres nyelvoktatásra nyujtunk lehetőséget.
Ennek anyagi kihatását fele részben az intézet, fele részben a fiatal 
vállalja.

Határidő: folyamatos 
Felelősök: tudományos igazgatók

9/ A pályakezdő fiatalok lakásgondjainak enyhítése érdekében, - a KISZ
Bizottság felelősségteljes javaslatára - lehetővé kell tenni, hogy a már 
egy éves munkaviszonnyal rendelkező fiatalok is részt vehessenek az in
tézeti lakásakcióban, illetve részesülhessenek intézeti kölcsönben.
Anyagi lehetőségeinknek megfelelően törekedni kell az albérleti férőhe
lyek számának növelésére.

Határidő: folyamatos 
Felelős: ügyvezető igazgató
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10/ A munkára nevelés érdekében segiteni és ösztönözni kell a nem diplomás 
fiatalokat az "Alkotó Ifjúság" pályázaton való részvételre és ki kell 
dolgozni a "Szakma Ifjú Mestere" vetélkedő általános, kutatóközpontra 
alkalmazható irányelveit.

Határidő: 1977. december 31.
Felelős: ügyvezető igazgató

11/ A kutatóközpontban érvényes erkölcsi- és anyagi ösztönzési rendszerrel 
összhangban biztosítani kell, hogy az osztály, főosztály dolgozóinak 
jutalomösszegét - az önálló szervezeti egység vezetőjének jutalmát is 
beleértve - az adott osztály, főosztály dolgozói előtt nyilvánossá te
gyék. Az állásfoglalás érvényesülésénél külön figyelemmel kell kisérni 
a munkásfiatalok jövedelemarányainak alakulását. A különböző dolgozói 
rétegek jutalomarányaira vonatkozó mutatókat pedig az intézeti "Tájé- 
koztató"-bán kell évente egy alkalommal közölni.

Határidő: folyamatos
Felelősök: tudományos igazgatók 

ügyvezető igazgató

12/ A tehetséges középiskolás fiatalok felkutatása és a természettudományok 
népszerüsitése érdekében a kutatóközpont támogatja a Középiskolai Mate
matikai Lapok fizika rovatában KFKI pályázatok elhelyezését. A kutató- 
központ KISZ Bizottsága megbízza az RMKI KISZ szervezetét, hogy aktivan 
működjön közre a pályázatok kiírásánál és elbirálásánál. A KISZ Bizottság 
javaslatára a kutatóközpont biztosítja a pályázati dijakat.

Határidő; folyamatos
Felelősök: ügyvezető igazgató 

KISZ Bizottság
13/ A kutatóközpont jelen intézkedési tervét és az ifjúsági parlamentek ta

nácskozásain elhangzott helyi sajátosságokat figyelembe véve, a tudo
mányos intézetek és a Központi Szervezet készítsenek, - KISZ vezetősé
gekkel egyeztetett - helyi intézkedési terveket. Ennek során határozzák 
meg a fiatalok feladatait az 5. ötéves terv végrehajtásában, segítve a 
fiatalok pozitív kezdeményezéseit.

Határidő: 1977. augusztus 1.
Felelősök: tudományos igazgatók 

ügyvezető igazgató 
KISZ szervezetek
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14/ A feladatok időszakos végrehajtása és ellenőrzése, valamint a kölcsönös 
tájékoztatás érdekében — évente legalább egy alkalommal — az intezetek 
vezetői hívják össze a területükön dolgozó diplomás és nem diplomás fia
talokat .

Határidő: folyamatos 
Felelősök: tudományos igazgatók 

ügyvezető igazgató

Budapest, 1977. julius hó

Mezey Gábor s.k. 
a KISZ Bizottság titkára

Pál Lénárd s.k. 
főigazgató
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T A J E K O Z T A T O

AZ ÚJ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI  RENDELETEKRŐL

t e r h e s s é g i g y e r m e k á g y i s e g é l y

Terhességi gyermekágyi segélyezés alatt tulajdonképpen a szülési szabadságot 
értjük.
Terhességi gyermekágyi segély annak jár, aki a szülést megelőző két éven be
lül legalább 180 napon át biztosított volt, azaz dolgozott, illetve:

1/ aki a biztosítás megszűnését követő 42 napon belül szül;
2/ aki a biztositás megszűnését követő 4 2 napon túl táppénz, ill. bale

seti táppénz folyósításának ideje alatt vagy a folyósitás megszűné
sét követő 28 napon belül szült.

A szülési szabadság 2 részből áll:
1/ szülés előtt 28 nap
2/ szülés után 112 "

összesen: 140 nap.
A szülés előtti 28 napot nem kötelező kivenni, át lehet tenni a szülés utáni 
időre. Ha azonban az anya nem akar, vagy nem tud dolgozni, a szülés várható 
idejétől visszaszámitva 28 napon belül terhesállományba mehet. A szülési sza
badság ideje alatt a napi átlagkereset teljes összege jár, ha a szülőnő a
szülést megelőző két éven belül 270 napon át biztosított volt. Ennél kevesebb,
de legalább 180 napi biztositás esetén az átlagkereset 65%-a fizethető.
A terhességi gyermekágyi segély alapjául szolgáló napi átlagkeresetet a táppénz
re vonatkozó szabályok szerint kell megállapítani és folyósítani /lásd táp
pénz /.
Rendellenes szülés esetén szülési szabadság 
Rendellenes szülésen általában a koraszülést értjük.
Társadalombiztosítási szolgáltatások szempontjából koraszülésről akkor beszé
lünk, ha az újszülött 2.500 gr-nál kisebb súllyal jött a világra. Ilyen eset
ben - orvosi javaslatra - a szülési szabadság legfeljebb 28 nappal meghosszab
bítható, ha a mamának - a szülés .előtt igénybe vett szabadsága folytán - a 
szülést követően igénybe vehető szabadsága 140 napnál rövidebb. A szabadság, 
szülést követő időtartama azonban meghosszabbítással sem lehet 140 napnál több.
A szabadság meghosszabbítását a szülést ellátó gyógyintézet, szülőotthon, il
letőleg a szülő nőt ellátó orvos igazolása alapján az állami egészségügyi szol
gálatnak a keresőképtelen állománybavétel jogával rendelkező orvosa javasolhat
ja. A javaslatot a szülési szabadság leteltét megelőző héten Írásban kell meg
tenni. Az igazolást az SZTK csoportnál kell leadni.



- 356 -

Koraszülött otthonban ápolt csecsemő anyjának szülési szabadsága
Ha a gyermeket születése után koraszülött otthonban ápolják, a szülés napját 
és az azt követő 9 napot szülési szabadságnak kell tekinteni. Erre az időre 
terhességi gyermekágyi segély /teljes fizetés/ jár.
Ha a mama rendszeresen bejár szoptatni, - a kórház igazolása alapján - erre 
az időre gyermekszoptatási táppénz folyósítható. Ez idő alatt a szülési sza
badság megszakítható, és akkor folyósítható, amikor a gyermeket az intézet
től elbocsátották. Ha azonban a mama nem tudja szoptatni a gyermeket, ill. 
nem kell bejárnia az otthonba, felveheti a munkát és a gyermek hazahozatala 
után folytathatja a szülési szabadságot.

Halva született gyermek anyjának szülési szabadsága
Ha a gyermek halva születik, ill. 'a szülési szabadság ideje alatt meghal, 
a szülési szabadság a halál napját követő 8. nappal - ha már egyébként le 
nem járt - megszűnik. A szülési szabadság azonban 42 napnál rövidebb ebben 
az esetben sem lehet. /Ezen tény igazolására szolgál az A 3517-20.r.sz. 
"Értesítés" nevű nyomtatvány, amit minden stfülőnő részére kiküldünk, amelyet 
kitöltve, aláirva vissza kell küldeni az SZTK csoporthoz, mert ennek hiányá
ban terhességi gyermekágyi segély tovább nem folyósítható./

Anyasági segély
Anyasági segély annak jár, aki a terhesség folyamán legalább egyszer ter
hességi vizsgálaton részt vett.
A segély összege gyermekenként 2.500,-Ft, ha a mama a terhességi orvosi vizs 
gálaton négyszer, koraszülés esetén egyszer részt vett, és az első ill. .ko
raszülés esetén az egyszeri terhességi orvosi vizsgálat a terhesség kezdeté
től számított 140 napon belül történt. Egyéb esetekben a segély összege gyér 
mekenként 1.000,-Ft.
Anyasági segély halvaszületett gyermek után is jár.
A segély kifizetése ügyében a kutatóközpont SZTK csoportjánál kell jelent
kezni, a következő okmányokkal:

1/ az újszülött születési anyakönyvi kinvonata,
2/ terhesgondozási kiskönyv,
3/ meghatalmazás /amennyiben nem személyesen történik a segély fel

vétele/.
A terhességi gyermekágyi segély ill. szülési szabadság lejárta után járó fi
zetés nélküli szabadságot - gyermekgondozás cimén - a munkaügyi osztályon 
kell igényelni.

X  X  X  X  X  X

TÁPPÉNZ

Táppénz jár annak aki:
1/ a biztosítás tartama alatt vagy a biztosítás megszűnését követő 

első vagy második napon keresőképtelenné válik;
2/ vagy ha a biztosítás megszűnését követő második napon túl, de 15 

napon belül történik a megbetegedés. Ez utóbbi esetben akkor jár 
táppénz, ha a biztosítás legalább 180 napon át megszakítás nélkül 
állott fenn.

Táppénz a keresőképtelenség tartamára jár, legfeljebb azonban egy, gümőkó- 
ros megbetegedés esetén két éven át.
Ha a biztosított a keresőképtelenség első napját közvetlenül megelőző egyr 
gümőkóros megbetegedés esetén pedig két éven belül már táppénzben része
sült, ennek az időtartamát az ujabb keresőképtelenség lapján járó táppénz 
segélyezés időtartamába be kell számítani.
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Táppénz mértéke

Ha a biztosítás megszakítás nélkül két év óta fennáll, a táppénz a napi át
lagkereset 75%-a, egyéb esetben 65%-a.
A biztosítás megszakítás nélkül akkor áll fenn, ha abban a heti pihenőnapon 
/nálunk a vasárnap/ és fizetett ünnepen kívül /pl. husvét hétfő/ egy napi meg
szakítás sincs.
Kórházi ápolás idejére a táppénz 70%-a, eltartott hozzátartozó esetén a táp
pénz 90%-a jár. A kórházból elbocsátás napjára már nem kórházi, hanem a 65%, 
ill. a 75%-os táppénz jár.

Gyermekápolás címén táppénz

1/ Gyermek ápolása címén a gyermek 1 éves koráig korlátlanul jár a táppénz;
2/ egy évesnél idősebb, de 3 évesnél fiatalabb gyermek ápolása címén évenként 

/születésnaptól - születésnapig/ és gyermekenként 60 napon át;
3/ három évesnél idősebb, de hat évesnél fiatalabb gyermek ápolása címén éven

ként és gyermekenként 30, egyedülállónak 60 napon át. Vörheny beteg gyermek 
ápolása cimen igénybevett napok nem számítanak előzménynek, tehát nem kell 
levonni a 60 ill. 30 napból.
Gyermekápolási táppénz az anyának jár. Egyes esetekben, pl. ha az anya kór
házban van, akkor a kórházi ápolás tartamára az apát is felveszi a gyermek- 
orvos táppénzes állományba.

A táppénz napi összegének kiszámítása

A keresőképtelenség első napját közvetlenül megelőző naptári évben végzett 
munkáért kifizetett munkabér és prémium együttes összegét kell elosztani az 
ugyanezen naptári évben ledolgozott munkanapok számával. /Az évi munkanapok 
száma: 314. Ha a dolgozónak volt távolléte, pl. betegség, igazolt hiányzás, 
fizetés nélküli szabadság, e napokkal csökkenteni kell a 314 napot./ Az osz
tás eredményeként megkapjuk a napi átlagkeresetet. De intézetünknél a heti 
munkaidőt rendszeresen 6 napnál rövidebb ideig dolgozzuk le / 5 nap alatt/ 
ezért az osztás eredményét szorozzuk hattal, és osztjuk öttel. Az igy kapott 
eredménynek pedig a 65 ill. 75%-át kiszámítjuk, aszerint, hogy hány %-os táp
pénz illeti meg a dolgozót.
Példa; 1977-ben kezdődik a megbetegedés,

az 1976-bcin kifizetett munkabér: 42.600,-Ft
1976-ban kifizetett prémium: 2■500,-"

összesen: 45.100,-Ft.
A dolgozónak 1976-ban 12 nap igazolt távolléte volt, tehát az osztószám 
314-12 - 302.
A kiszámítás módja a következő:
45.100 : 302 = 149,33 x 6 = 896,02 : 5 = 179,20 x 75 = 134,40.
Tehát a napi táppénz összege: 134,40 Ft.

Amennyiben a dolgozó 1977-ben még több alkalommal táppénzes állományba kerül, 
a napi táppénz összege minden alkalommal 134,40 Ft lesz.
¿utalom után is jár táppénz akkor, ha a keresőképtelenség megszakítás nélkül
30 napnál hosszabb ideig tart. Ebben az esetben a táppénz a jutalom után a 
keresőképtelenség el3Ő napjától jár.



A jutalom utáni napi táppénz kiszámítása
A keresőképtelenség első napját megelőző naptári évben kapott jutalmat kell el
osztani a jelenlegi tárgyévi munkanapok /5 napos munkahéttel számolva/ számá
val, amely 260, 261, 262 nap lehet.
Példai 1977-ben megbetegedett a dolgozó,

az 1976-ban részére kifizetett jutalmat kell figyelembe venni, 
amely 5.000,-Ft.
Kiszámítási mód: 5000 : 260 = 19,23 x 75 = 14,42

/  \
1977-es m.nap táppénz mértéke

Tehát a jutalom után járó napi táppénz összege: 14,42 Ft.

X  X  X  X  K  X  X

CSALÁDI PÓTLÉK

Családi pótlékra az a biztosított jogosult, akinek a háztartásában két vagy 
több gyermek van.
Jogosult az a biztosított is, akinek a háztartásában egy gyermek van, azonban;
1/ a biztosított egyedülálló /egyedülállónak tekintendő az a dolgozó is, aki

nek házastársa felsőfokú intézmény nappali tagozatán tanul/,
2/ a gyermek tartósan beteg, illetve testi- vagy szellemi fogyatékos,
3/ egy gyermek van a háztartásban és a háztartásán kivül pedig egy vagy több 

vérszerinti gyermeke /a háztartáson kivül elhelyezett gyermekek jogot adó 
gyermekek/.

Alább részletezzük, hogy kik a családi pótlékra jogositó gyermekek.
Egy gyermek után jogosult még a biztosított családi pótlékra abban az esetben 
is, ha e gyermek figyelembevételével 1971. november hónapot követően két vagy 
több gyermek után már megillette családi pótlék. /Pl.: két gyermek lecsökken 
egyre u.n. maradék gyermek, a megmaradt egy gyermek után havi 360,-Ft családi 
pótlék jár./
Családi pótlékra jogosultság szempontjából azt a gyermeket kell figyelembe 
venni, aki
1/ 16 évesnél fiatalabb, vagy
2/ 16 évesnél idősebb, de 19 évesnél fiatalabb és alsó vagy középfokú okta

tási intézmény nappali tagozatán tanul, vagy 
3/ tartósan beteg, illetve testi- vagy szellemi fogyatékos.
Családi pótlékra jogosító gyermekek számának a megállapításánál figyelembe kell 
venni a biztosított
1/ háztartásában lévő gyermeket, ideértve az árvaellátásban részesülő, valamint 

a harmadéves szakmunkástanuló gyermeket is,
2/ háztartásán kivül elhelyezett vérszerinti és örökbefogadott gyermekét,
3/ mostohagyermekét, testvérét és unokáját ha háztartásából helyezték el szak

munkástanuló otthonba, vagy téritésnélküli intézetbe, nevelőotthonba, cse
csemő vagy gyermekotthonba.

Nem jár családi pótlék:
1/ az árvaellátásban részesülő,
2/ a harmadéves szakmunkástanuló,
3/ a szakmunkástanuló otthonban, továbbá a térítés nélküli intézetben, n e v e l ő 

otthonban, csecsemő vagy gyermekotthonban elhelyezet4 gyermek után, vala min  
4/ a gyermek eltartására kötelezettnek az után a gyerm után, akit állami gon' 

dozásba vettek.
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Az egyedülálló biztosítottnak árvaellátásban részesülő gyermeke.után is jár 
a családi pótlék.
A jogosultsághoz szükséges idő:
Családi pótlék arra a naptári hónapra jár, amelyben a biztosított 21 napot 
biztosításban tölt.
A családi pótlékra jogosultság annak a hónapnak az első napjától nyilik meg, 
amelyben a jogosultsághoz előirt összes feltétel bekövetkezett.. Ha,pl. a gyer
mek 1977. III. 2-án született, már március hónapra is jár a családi pótlék, 
ha a dolgozó ebben a hónapban 21 napot biztosításban tölt.
A családi pótlék összege havonta:

egy gyermek után 360,-Ft
két " " összesen 720,-Ft 1
egyedülállónak " 7.60,-Ft J
három gyermek után 1.140,-Ft

ennél több gyermek után, gyermekenként havi 380,-Ft.
Egy beteg gyermek után: 380,-Ft.
Ha a két gyermek közül az egyik tartósan beteg, illetve testi- vagy szellemi 
fogyatékos, a két gyermek után összesen havonta 760,-Ft családi pótlék jár.
A családi pótlékot az erre jogositó összes gyermek figyelembevételével kell 
kiszámítani, és az igy kiszámított összegnek azokra a gyermekekre eső ará
nyos részében megállapítani, illetőleg folyósítani, akik után családi pótlék 
jár.
Pl.: a dolgozó háztartásában 1 gyermeket tart el, de a háztartásán kivül még 
van 2 vérszerinti gyermeke. Tehát az .összes figyelembe vehető gyermeke három. 
Három gyermek után 1.140,-Ft a családi pótlék összege, de mivel ő csak 1 gyer
meket tart el a saját háztartásában, ezért az 1.140,-Ft-nak csak az 1 gyermek
re eső hányada illeti meg havonta, tehát 380j-Ft.
Családi pótlék igény felvétele:
Családi pótlék igényléshez a kifizetőhelyre /IV. ép. fsz. 10./ szükséges el
hozni a személyi igazolványt, a gyermekek születési anyakönyvi kivonatát, s 
ha volt előző munkahelye a dolgozónak /ahol részesült családi pótlékban/, ak
kor még az u.n. családi pótlék átjelentőt is, amelyet volt munkahelyén állí
tottak ki.
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A TUDOMÁNYOS TANÁCSOK HÍR EI

A Mérés- és Számítástechnikai Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Számí
tógép Szekciója 1977. julius 26-án nyilvános ülést tartott, amelyen meg
hallgatta

Briglevics Miklós és Gödény László munkabeszámolóját.

A TALÁLMÁNYI BI ZO TT SÁ G HÍR EI

A Találmányi Bizottság 1977. julius 21-én ülést tartott, amelyen megtár
gyalta és elfogadta szolgálati találmányként

- az "Eljárás és berendezés áramló folyadékok sebességének méré
sére a keresztkorrelációs függvény három jellegzetes pontjának 
megkeresésével" /feltaláló: Hargitai Tibor, Horányi Sándor, 
Pallagi Dezső, Tőzsér Sándor/,

- az "Eljárás és berendezés biológiai minták fehérjetartalmának 
meghatározására" /feltaláló: Varga László/, és

- az "Eljárás és berendezés pikoszekundumos fényimpulzusok idő
tartamának mérésére" /feltaláló: Horváth Zoltán, Janszky József, 
Corradi Gábor, Guzaljan R.N./

cimü találmányokat.
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A KUTATÓKÖZPONTBAN MEGJELENT FONTOSABB 

KIADVÁNYOK

1/ J.Gadó-A.Keresztúri: Moments of the Fourier-transformed neutron 
slowing-down kernel: The computer code "Maggie" /KFKI-1977-44/

2/ T.Dolinszky: The half-shell phase shift in terms of the on-shell 
phase function /KFKI-1977-46/

3I Maróti L.: Reaktorforraló csatorna termohidraulikai számítása 
/KFKI-1977-53/

HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZOK

Lajcsik Imre VII.18. 18 nap NDK
tanfolyam, Lipcse
METR.dev., KFKI fFt

Nagy Elemér VII.18. 14 nap Svájc
konzultáció, Genf
meghívó fél ktsg., saját utiktsg.

Nagy Tibor VII.19. 1 hét Szovjetunió
együttműködés, Dubna
OAB és KFKI ktsg.

Fekete Gábor VII.20. 7 nap Franciaország
Nyilas Nándor Grenoble
service,
KFKI ktsg.

Tóth Kálmán VII.21. 3 hét Olaszország
nyári iskola, Erice
meghívó fél ktsg., KFKI utiktsg.
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KÜLFÖLDI VENDEGEK

B .Bauers mérnök 
NDK

J .Lassanda fizikus 
Csehszlovákia

E.Wünsche mérnök 
NDK

H .Sandleiter mérnök 
NSZK

A .N ■Pavlov fizikus 
Szovjetunió

V.Kisselev igazgató 
G.Ignatiev főoszt.vez. 
V.Grabarov főoszt.vez. 
Szovjetunió

Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Doleschall Sándor
Szerkeszti az Igazgatási és üzembiztonsági Főosztály 
Felelős szerkesztő: Goda Gyula 
Példányszám: 450 Törzsszám: 77-708
Készült a KFKI sokszorosító üzemében

VII.19-től 
19 napra

VII.19-től 
2 napra

VII.19-től 
19 napra

VII.19-től 
3 napra

VII.20-án

fogadta:

fogadta:

fogadta:

fogadta:

fogadta:

VII.20-tól fogadta:
3 napra

MSZI

SZTKI

MSZI

SZTKI

MSZKI

SZTKI
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SZEMÉLYI HÍREK

Pál Lénárd főigazgató szabadsága - augusztus 1-től 19-ig - és külföldi 
tartózkodása idején - augusztus 19-tol 25-ig - a főigazgatói teendőket

D O L E S C H A L L  S á n d o r

látja el.

FELHÍVÁS

A Tudományos Titkárság Könyvtár és Kiadói Osztályának Leirói Csoportjában 
két gépirónői állást kivánunk betölteni.

A gépírók feladata a kutatóközpont magyar és angol nyelvű kiadványainak 
xerox tükörlapra történő gépelése, amit a tudományos anyagok képletei
nek leírásával, a táblázatok szerkesztésével, a kiadványok formai kiala
kításával kapcsolatos fokozott igények tesznek az átlagos gépirói tevé
kenységnél nehezebbé.

Követelmény: több éves gépirói gyakorlat, a magyar helyesírás, a gépirási 
szabvány magasfoku ismerete /előnyt jelent az IBM gömbfejes Írógépen szer
zett gyakorlat, valamint az angol nyelv ismerete/.

A munka nehézségének megfelelően, a gyakorlati időtől és a fenti követel
mények teljesítésétől függően kiemelt jövedelmet tudunk biztosítani.

Jelentkezés Virághalmy Ferenc osztályvezetőnél.
Tudományos Titkárság

A PUBLIKÁCIÓS LISTÁRÓL

E Tájékoztató mellékleteként tesszük közzé az 1977. I. félévében megjelent, 
intézeti szerzők által Írott, ill.'a kutatóközpontról szóló ismeretterjesztő 
cikkek és hirek, valamint a Rádióban elhangzott nyilatkozatok, riportok lis
táját.
A Sajtótitkárság kéri /tel.: 18-48/ Mindazokat, akik nem a Sajtótitkárságon 
keresztül publikálnak, hogy a lista teljessége érdekében a jövőben jelezzék, 
ha cikkük jelenik meg, vagy nyilatkozatuk hangzik el.



K Ö Z L E M É N Y E K

KFKI LAKÁS BÉRLŐJÉNEK KIJELÖLÉSÉRŐL

A KFKI Eötvös úti lakótelep E épület III. em. 10. szám alatti lakása 1977. 
nyarán megüresedik. A KFKI vezetősége úgy döntött, hogy ezt a lakást 1-1,5 
éves időtartamra bérbe adja és ezt követően dönt a lakás további sorsáról. 
/Vendég lakás legyen-e, vagy véglegesen kerüljön kiutalásra./

A lakás bérlőinek kijelölésére az Intézeti Megállapodás 30.§-ban leirt 
szabályok szerint került sor. A Tájékoztató 18. számában pályázat jelent 
meg, majd bizottság jött létre a beérkező pályázatok elbírálására és a ja
vaslat megtételére.

24 pályázat érkezett és a bizottság a szabályok szerint három kategóriába 
sorolta a pályázókat. Az első, azaz "A" kategóriába azok kerültek, akik
nél intézeti érdek fűződik ahhoz, hogy a KFKI lakótelepén lakjanak, illet
ve, hogy lakáskérdésük ideiglenesen megoldódjon. A "B" és "C" kategóriába 
sorolás is az Intézeti Megállapodás 30.§. /3/ bekezdésében foglaltak sze
rint történt.

Ahonnan több pályázat érkezett, a bizottság megkereste a tudományos igaz
gatókat, illetve az illetékes vezetőket, hogy az intézeti érdek figyelem- 
bevételével rangsorolja a pályázókat. A bizottság a besorolásnál és a vég
ső javaslat megtételénél ezeket a rangsorolásokat figyelembe vette.

Végeredményben a bizottság az "A" kategóriába 6 pályázót, a "B" kategóriá
ba 8, és a "C" kategóriába 10 pályázót sorolt. Az "A" kategórián belül a 
bizottság titkos szavazással döntött, melynek eredményeképpen a bizottság 
egyhangúlag javasolta, hogy a lakás bérlőjéül az ügyvezető igazgató Giese 
Pétert és feleségét jelölje ki.

Az ügyvezető igazgató a bizottság javaslatát figyelembevéve döntött.
A döntés ellen két fellebbezés érkezett és a főigazgató az I. fokú döntést 
helyben hagyva, a fellebbezéseket elutasította.

így az Eötvös úti lakótelep E épület 10. sz. lakásának bérlője 1977. augusz
tus 1-től 1978. december 31-ig terjedő időre Giese Péter és Giese Péterné. 
Ezzel lehetővé válik, hogy a Giese házaspár Magyarországra települjön és a 
Mérés- és Számitástechnikai Kutató Intézetben vendégkutatóként megkezdett 
tevékenységüket, mint KFKI dolgozók folytassák.

Giese Péter NDK-ban végzett munkája számitógépes hálózatok kialakításával volt 
kapcsolatos. A KFKI-ban vendégkutatóként rendkivül rövid idő alatt elkészí
tette a CAMAC handlereket, igy elősegítette a számítástechnikai alkalmazói 
rendszerek bővítését. Mivel mind a TPA kisszámitógépeket, mind a nagyobb
IPl. R-40/ gépeket jól ismeri, a KFKI Számítástechnikai Központi Fejlesztési 
Programjához és az MTA "Számítástechnika alkalmazásai" kiemelt programhoz 
jelentős segítséget tud nyújtani.

-  367 -
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A KÖZPONTI SZERVEZETEN BELÜLI NÉVVÁLTOZÁSRÓL

19 77. augusztus 1-től kezdődően az Igazgatási és üzembiztonsági Főosztály 
elnevezése

IGAZGATÁSI FŐOSZTÁLY -ra3 

az üzembiztonsági Osztály neve

RENDÉSZETI OSZTÁLY -va3 

az őrzésbiztonsági Csoport neve

RENDÉSZETI CSOPORT -ra

változik.

x

A MUNKARUHÁKRÓL

Az Mt.V.73.§-ának /2/ bekezdése, valamint a 14/1967. /XI.9/ MüM sz. ren
delet a munkaruha visszaszolgáltatását, vagy pénzbeli megváltását irja 
elő, ha a dolgozó munkaviszonya a munkaruha kihordási idejének letelte 
előtt megszűnik.

E szabályozás alapján a kutatóközpont dolgozóinak - a munkaviszony meg
szűnése esetén - a munkaruha árának időarányos részét kell megtéríteniük.

Ha a munkaviszony nyugdíjazás, vagy haláleset miatt szűnik meg, a munkaru
hát sem megtéríteni, sem visszaszolgáltatni nem kell.

E rendelkezés 1977. augusztus 1-től lép hatályba.

x

A KUTATÓKÖZPONTBAN MEGJELENT FONTOSABB KIADVÁNYOK

1/ OSIL felhasználói kézikönyv /Alapcsomag/
2/ Erdős-Somogyi-Varga: Analysis of data obtained with fast-timing angular 

distribution measurements /KFKI-1977-50/
3/ Erdős-Gombosi-Kóta-Owens-Somogyi-Varga: Fluctuations of ~ 1 0 ^  ev 

cosmic rays /KFKI-1977-51/
4/ Kóta: Energy loss in the solar system and modulation of cosmic radia- 

tion /KFKI-1977-52/
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AZ ANYAGIGENYLESI És RENDELÉSI HATÁRIDŐ NAPTÁRRÓL

Az Anyagellátási Osztály felhivja az igénylő és gazdálkodó szervek figyelmét, 
hogy a kibocsátott "Anyagigénylési és rendelési határidő naptár"szerint 1977. 
augusztus hó folyamán

alkohol 96°-os 1977. IV.né.
aranyfélgyártmány, belföldi "
cement "
denaturált szesz 11
ezüstfélgyártmány, hazai 11
festékek, higitók 11
gázok, nagytisztaságuak, importból 
/GYESZ utján/ "
glicerin, kozm.min. "
gőz-, gáz-szerelvények "
háztartási tiszti tószerek 11
ioncserélő készülék pót- és csere
patron "
kefe, ecset, seprű "
küvetták "
lakk "
mágnesek "
mész "
molibdén huzal, rúd "
mosó- és áztatószerek "
oxidkeramikus termékek /cső, tégely,
csónak, klf. idomok/ belföldi "
platina félgyártmány, belföldi "
repceolaj "
szappan "
szerelvények /viz, gőz, gáz, fűtési/ 
belföldi "
üvegtechnikai cikkek "
vatta /háztartási/ "
vegyszerek: finomvegyszerek /Reanal
által készletezett belföldi és
import/ "
vizszerelvények "
wolfram huzal, rúd belföldi "
acélok /hengerelt, kovácsolt/ előirt 
széntartalommal 1978. I.né.
acélcsövek importból, saválló
ötvözött, varratnélküli 1978. I-IV.né.
kazáncsövek, szav.min., műbizony
lattal "
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beton és vasbeton gerendák
fotóanyagok, filmek, vegyszerek 
/belföldi/
fotóanyagok, vegyszerek, filmek 
/import/
kavics
nyomdagrafikai filmek, vegyszerek
nyomdaipari grafikai és kötészeti 
anyagok
olaj /belföldi/ 
pakura
pneumatikus alkatrészek /FESTŐ/
számitógép üzemeltetéséhez szükséges 
anyagok /lyukszalag, leporelló,
flexowriter, lyukkártya, mágnesszalag,
mágneslemez stb./ 1978. I-IV.né
szerszámgép alkatrészek, tartozékok,
belföldi 1978. I. né.
tömlők /paragumi tömlő/ 1978. II.né.
zsirok, belföldi előállitásuak 1977. IV.né.

anyagcsoportokba tartozó termékekre kell rendeléseiket összeállítani, illet
ve elküldeni.
A késve érkező és nem realizálható igényeket szállítóink a következő szál
lítási ciklusba sorolják, a késedelem pedig nagymértékben veszélyezteti az 
anyagellátás folyamatosságát és biztonságát.

1978. I.né.

1977. IV.né.

1978. I-IV.né
1977. IV.né.
1978. I.né.

II
1977. IV.né.

■i
1978. I.né.

HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZOK

Kondor András 
konzultáció, 
KFKI ktsg.

VII.25. 10 nap Lengyelország
Varsó

Rosta László 
konferencia, 
KFKI ktsg.

VII.25. 5 nap Anglia
Leeds

Házkötő László 
Tóth Tivadar 
konzultáció, 
KFKI ktsg.

VII.25. 4 nap Csehszlovákia
Brno

Horváth Imre 
OAB együttmüködés, 
OAB ktsg.

VII.26. 2 hét Szovjetunió
Dubna
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Kiss István 
konzultáció,
meghívó fél ktsg., KFKI utiktsg.

VII.26. 3 nap Ausztria
Laxemburg

Pellionisz Péter 
tárgyalás,
METR.ktsg.

VII.26. 4 nap Szovjetunió
Moszkva

Koncz Pál
OAB együttműködés, 
EAI és KFKI ktsg.

VII.28. 3 hét Szovjetunió
Dubna

KÜLFÖLDI VENDEGEK

V.Osmatchkine 
J.Koudriavtsev 
V. Asmolov 
V.Naletov 
S.Logvinov 
Szovjetunió

VII.26-tól 
10 napra

fogadta; AEKI

mérnök-fizikusok

J .Mohr szerelő 
Ausztria

H. J.Trauttmann
P .Kirstein szerelők
NDK

K.Klich
H.Höppner mérnökök 
NDK

L.Abraham mérnök 
USA

VII.27-től 
11 napra

VII.27-től 
9 napra

VII.27-én

VII.27-én

fogadta; MSZI 

fogadta ; MSZKI

fogadta; SZTKI

fogadta: MSZKI

P •Hoffmann VII.28-án fogadta. MSZKI
Ç.G.Mehner mérnökök
NDK

L.V.Gribov egy.hallgató VII.28-án fogadta: RMKI
L. S .Dubinskaya fizikus
Szovjetunió

£•A.M.Dlrac egyet.tanár 
Anglia

VII.28-án fogadta: Szegő Károly
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P .Glade mérnök 
NDK

J .Dietze vegyész 
NDK

R.Llchtenagger mérnök 
Ausztria

VII.29-től 
7 napra

VIII.l-től 
10 napra

VIII.l-től 
6 napra

fogadta; 

fogadta: 

fogadta:

Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Doleschall Sándor
Szerkeszti az Igazgatási és üzembiztonsági Főosztály 
Felelős szerkesztő: Goda Gyula 
Törzsszám: 77-709 Példányszám: 450
Készült a KFKI sokszorosító üzemében

MSZKI

SZTKI

MSZI
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PUBLIKÁCIÓS LISTA 1977. I .  FELEV

r a d i o

Jéki László: Atomerőmüvek és atomfegyverek, az NSZK-Brazilia "atomüzlet" 
hátteréről 
Rádiólexikon
Kossuth rádió, 1977. február 13.

Jéki László: Atomerőmüvek az atollokon 
Rádiólexikon
Kossuth rádió, 19 77. március 27.

Jéki László: Tengervizből édesvíz - atomerőmüvekkel 
Lesz-e "vizválság"?
Lipovecz Iván és Simonffy Géza összeállítása az ENSZ vízügyi 
világkongresszusáról
Kossuth rádió, 1977. március 29. és április 5.

Jéki László: Termonukleáris fúzió nehéz ionokkal
Van uj a Nap alatt, tudományos hiradó 
Kossuth rádió, 1977. április 18.

Lukács Béla: Elegendő-e a föld teljes kitermelhető urán készlete a Hold 
eltávolítására?
Beszélgetés egy tudományos-fantasztikus film kapcsán 
Reggeli Krónika
Kossuth rádió, 1977. április 21.

Pál Lénárd: Beszélgetés a könyv szeretetéről 
Kulturális Magazin 
Kossuth rádió, 1977. május 15.

SAJTÓ

Az utolsó verseny elmaradt
Interjú Hegedűs András tájékozódási futóval 
Nők Lapja, 19 77. január 1.
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Együttműködés a KGST keretében
Közösen fogják munkára az atomot 
Esti Hirlap, 1977. január 7.

Jéki László: Urándusitás szeparáló fuvókával 
Biztonság vagy hatékonyság? 
Delta, 1977. február

A KFKI uszóversenyéről
Napilapok 1977. január 30., Népsport 1977. január 29. és 30., 
Képes Sport 1977. február 15.

Sörlei Zsuzsa: Holográfia fehér fénnyel 
A lézer trónfosztása 
Delta, 1977. február

Horváth Zoltán: A lázerfénv a tudomány reflektora
A fotoeffektus uj formájától a lázerfuzióig 
Természet Világa, 1977. február

Vass Szabolcs: Sebesebben a fénynél
Élet és Tudomány, 1977. március 11.

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulója tiszteletére szo
cialista szerződést kötött az obnyinszki Fiziko-energetikai 
Intézet és a KFKI Atomenergia Kutató Intézete 
Népszabadság, 1977. március 13.

Pető Gábor Pál ujságiró: A kutatómunka automatizálása felé 
Népszabadság, 1977. március 16.

Jávor András: Számitás - Technika? - Tudomány?
Természet Világa, 1977. április

Tabák Anna ujságiró: KFKI - sportkör a tömegsportért
Interjú Timár Gyulával, Pogácsás Illéssel és Bőd Lászlóval 
Munka, 1977. április

Magyar sugárveszély-mérő műszer szovjet űrhajókon /képes riport/
Esti Hirlap, megyei lapok, Daily News, 1977. április 8.
és május 26. között

Jéki László: Ami a filmkockákból "kivallatható"
Magyar Ifjúság, 1977. április 15.

Agrokémiai kutatás, szaktanácsadások
TPA számitógép alkalmazása Dél-Dunántul mezőgazdaságában 
Dunántuli Napló, 1977. április 22.
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Jéki László: Plutóniummal fütött atomerőmüvek
A kiégett fűtőelemek újrafeldolgozása 
Delta, 1977. május

Világítóberendezés avatása, válogatott teniszezők a KFKI pályán
Népszabadság 1977. május 10., Esti Hirlap 1977. május 11.,
Népsport 1977. május 11. és 13.

Együttmüködési megállapodás a KFKI és a Gödöllői Agrártudományi Egyetem 
között
Népszabadság 1977. május 17., Mezőgazdasági Mérnök 1977. május 30.

TPA-70 kisszámitógép a BNV-n
Esti Hirlap, 1977. május 23.

Akadémikusok a műszaki haladásért
Stefán Mihály nyilatkozata a TPA-70 számitógép szerepéről a 
2000-ig szóló csepeli fejlesztési program megvalósításában 
Magyar Nemzet, 1977. május 27.

Andronyik Petroszjanc, a Szovjetunió Állami Atomenergia Bizottságának elnöke 
vezette delegáció látogatása a KFKI-ban 
Ország Világ, 1977. junius 8.

Pál Lénárd nyilatkozata a kutató-termelési társulásokról:
Fémüveg a jövő acélja? Fonalai elbirnák az Erzsébet hidat 
Hétfői Hirek, 1977. junius 13.

Vélemények az anyagról
Interjú Lukács Bélával az asztrofizikában és a relativitás- 
elméletben előforduló anyagfajtákról 
Természet Világa, 1977. junius

A mi falunkból, városunkból indultak 
Gyomaiak
Virág Péter nyilatkozata Pál Lénárdról 
Szabad Föld, 1977. junius 19.



IT . r
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UJ KÖNYVEK JEGYZÉKE 15.sz.

1/ Advances in physical organic chemistry.12.vol.-13.vol. 52.267-52.268 
2/ Bakács: Környezetvédelem. 52.362
3/ Bandemer-Bellmann: Statistische Versuchsplanung. 52.04-3
4/ Basin: Kutató- és tervezőintézetek munkájának tervezése. 52.137
5/ Biofizika. 2.átdolg.kiad. 52.294
6/ Chemical applications of graph theory. 52.275
7/ Chemical vapor deposition. Fourth internat.conf.Boston,1975» 52.263
8/ Clinical biochemistry. 1-2.vol. 52.307-52.508
9/ Detection and estimation. 52.278
10/ Eisenberg-Greiner: Nuclear theory.2.vol. 2.rev.ed. 52.195
11/ Electro-optics/laser international’76. Brighton, 1976. 52.288
12/ Erdtmann: Neutron activation tables. 52.282
13/ Färber: An introduction to the theory of liquid metals. 52.310
14/ Fischbach-Ott: A számitóközpont. 52.155
15/ Frontiers of astrophysics. 52.265
16/ Fundamentals of optical fiber communications. 52.509
17/ Gauge theories and modern field theory. Proc.conf.Boston,

1975. 52.270
18/ Hansen-McDonald: Theory of simple liquids. 52.261
19/ Hidraulikus szerkezetek. 52.159
20/ Hurd: Electrons in metals. 52.515
21/ Interaction of radiation with condensed matter.1.vol. 52.245
22/ Jövőkutatási fogalomtár. 52.295
23/ Koechner: Solid state laser engineering. 52.324
24/ Kukovics-Kulcsár: A mezőgazdasági termelés területi

tervezése. 52.296
25/ Laboratory training manual on the use of isotopes and

radiation in entomology. 52.246
26/ A levegőszennyeződés. 52.366
27/ MacMullan-Morgan-Murray: Energy resources and supply. 52.318
28/ Magnetism and magnetic materials. AIP conf.proc.No.34.

Pittsburgh,1976. 52.323
29/ Magyari Beck: Kisérlet a tudományos alkotás produktumának

interdiszciplináris meghatározása. 52.297
50/ Measurement of physical properties.2.Pt. 52.262
51/ Müller-Seifert: Taschenbuch der medizinisch-klinischen

Diagnostik. 52.325
32/ Nitrogen and phosphorus. 52.320
33/ Nuclear techniques for seed protein improvement.

Proc.conf. Neuherberg,1972. 52.271
34/ Optical and acoustical micro-electronics.25.vol.

Proc.conf. New York,1974. r‘°.290
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35/ Organic conductors and semiconductors. Proc.conf. Siófok,1976- 52.222
36/ Organic selenium compounds: their chemistry and biology. 52.287
37/ Ott: Noise reduction techniques in electronic systems. 52.291
38/ Photoconductivity and related phenomena. 52.274
39/ Plasma physics and controlled nuclear fusion research.

2-3.vol. 52.247-52.248
40/ Price: Atomabszorpciós spektrometria. 52.138
41/ Power reactors in member states. 1977.ed. 52.163
42/ Problemii fiziki tverdogo tela i materialovedenija.

Tbiliszi, 1976. 52.338
43/ Proceedings of the fourth international conference on

luminescence dosimetry.1-3.vol. Kraków, 1974. 52.227 -52.229
44/ Proceedings of the international School of Physics "Enrico 

Permi" 61.course. Atomic structure and mechanical properties 
of metals. Varenna, 1974. 52.255

45/ Proceedings of the international School of Physics "Enrico 
Fermi" 63.course. New directions in physical acoustics.
Varenna, 1974. 52.272

46/ Proceedings of the symposium on plasma physics and
magnetohydrodynamics. 52.342

47/ Proceedings of the symposium on power plant dynamics
and control. Bhabra, 1976. 52.341

48/ Properties of electrodeposits. Proc.conf.New York,1974. 52.286
49/ Quality control in clinical chemistry. Internat.symp.

Geneva, 1975- 52.315
50/ Radiationless processes in molecules and condensed phases. 52.284
51/ Reaction kinetics in heterogeneous chemical systems.

Proc.conf. Dijon, 1974. 52.293
52/ Spectroscopic tricks.1-2.vol. 52.326 -52.327
53/ Trudü ... Fizicseszkogo insztituta im. P.N.Lebedeva. 90.tom.

Kinetika prosztüh modelej teorii kolebanij. 52.251
54/ Trudü ... Fizicseszkogo insztituta im. P.N.Lebedeva. 92.tom.

Diszszipacija elektromagnitnuh voln v plazme. 52.252
55/ Tusztanovszkij: Ocenka tocsnoszti i csuvsztvitel’noszti

aktivacionnogo analiza. 52.334
56/ Veit: Műszaki akkusztika. 52.086
57/ Warburton: The dynamical behaviour of structures. 2.ed. 52.054
58/ Wong-Ott: Function circuits. 52.145
59/ Zief-Mitchell: Contamination control in trace element

analysis. 52.269
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i /
A TUDOMÁNYOS TANACSOK HÍREI

A Mérés- és Számítástechnikai Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Techno 
lógiai Szekciója 1977. augusztus 2-án nyilvános ülést tartott, amelyen

- meghallgatta és megvitatta Binder Gyula előterjesztését a , 
Szekció 1977. II. félévi munkatervéről,

- meghallgatta és megvitatta Szabó Zsolt "Nyomtatott áramköri 
klisék előállítási technikáinak összehasonlító értékelése" 
c. előadását, valamint

- meghallgatta és elfogadta Törő Ferencné munkabeszámolóját.

A FÉNYCSŐARMATÚRÁKBA BESZERELT KONDENZÁTOROK TUZVESZe'lYESSEGEROL

A kerületi Tüzoltóparancsnokság felhívta a KFKI figyelmét a fénycsőarma
túrákba beszerelt kondenzátorok tüzveszélyességére. E kondenzátorok meghi
básodása miatt fővárosunkban az elmúlt időszakban több helyen keletkezett 
tűz, amelynek össz-kárértéke közel kétmillió forint volt.

Hasonló károk megelőzése, ill. elkerülése érdekében kérjük a kutatóközpont 
dolgozóit, hogy a helyiségekben lévő fénycső világítást távozás előtt fel
tétlenül kapcsolják ki.

Az épületgondnokok, illetőleg az ezzel a feladattal megbízott dolgozók
- ahol lehetséges - , a munkaidő befejeztével, ill. ellenőrzéskor az épü
letek áramtalanitását végezzék el.

Bármiféle rendellenességet munkaidő alatt a 11-47 telefonszámon, munkaidőn 
kivüli időben pedig a 366-368 telefonszámon jelentsenek be.

Építési és Energiaellátási Főosztály
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1977. JÚLIUS HÓNAPBAN BELEPETT DOLGOZOK

G ö d ö n y István kőműves, az Épitési és Energiaellátási Főosztály dol
gozója. Előzőleg a Budai Építőipari Szövetkezet szakmunkása 
volt. Iskolai végzettsége: 8 általános és 3 év szakmunkásképző. 
Nős, két kiskorú gyermeke van.

H o r v á t h  József készülékkezelő, az SZTKI Technikai Főosztály dolgozó
ja. Előzőleg a Zöldért Vállalat boltvezető helyettese volt. 
Iskolai végzettsége: 8 általános és 3 év szakmunkásképző. Nős, 
egy kiskorú gyermeke van.

K á s a  Lászlóné anyagkönyvelő, a Pénzügyi és Számviteli Főosztály dolgo
zója. Előzőleg az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt. köny
velője volt. Iskolai végzettsége: 8 általános. Férjes, egy kis
korú gyermeke van.

K i s s  József mechanikai műszerész, a Műszertechnikai Osztály dolgozója.
Ez az első munkahelye. Iskolai végzettsége; 8 általános és
3 év szakmunkásképző. Nőtlen.

L a j k ó János mechanikai műszerész, az RMKI Technikai Főosztály dolgo
zója. Ez az első munkahelye. Iskolai végzettsége: 8 általános 
és 3 év szakmunkásképző. Nőtlen.

L ő r i n c z László raktári anyagkiadó, az Anyagellátási Osztály dolgo
zója. Előzőleg az Országos Mérésügyi Hivatal gondnoka volt. 
Iskolai végzettsége: gimnáziumi érettségi és 2 év szakmunkás- 
képző. Nős, egy kiskorú gyermeke van.

P á v ó Gyula elektroműszerész, a Fizikai Főosztály I. dolgozója. Ez az 
első munkahelye. Iskolai végzettsége: gimnáziumi érettségi és
2 év szakmunkásképző. Nőtlen.

S z a b ó  Imre tudományos segédmunkatárs, a Számitógép Főosztály dolgozó
ja. Előzőleg a Budapesti Műszaki Egyetem műszaki ügyintézője 
volt. Villamosmérnök. Nős.

V a r g a  László lakatos, az Épitési és Energiellátási Főosztály dolgo
zója. Előzőleg a Bányászati Kutató Intézet lakatosa volt. 
Iskolai végzettsége: 8 általános és 3 év szakmunkásképző. 
Nőtlen.

1977. JÚLIUS HÓNAPBAN KI LEPETT DOLGOZOD

A n g l e r János betanított munkás, az RMKI Technikai Főosztály dolgo
zója volt. Munkaviszonya továbbtanulás miatt, közös megegye
zéssel szűnt meg.
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B a r a b á s  Vilmosné betanitott munkás, a Gondnokság dolgozója volt.
Munkaviszonya közös megegyezéssel szűnt meg. Uj munkáltató
ja a Szabadság-hegyi Gyermekszanatórium.

B o k r o s  Piroska könyvtári raktáros, a Tudományos Titkárság dolgozója
volt. Munkaviszonya közös megegyezéssel szűnt meg. Uj munkál
tatója az IBUSZ.

B o t t y á n  László doktori ösztöndíjas, a Fizikai Főosztály II. dolgo
zója volt. Szerződése lejárt. Uj munkáltatója a Fémipari 
Kutató Intézet.

H  é z s  e r Péter programozó, a Tudományos Titkárság dolgozója volt.
Munkaviszonya közös megegyezéssel szűnt meg. Egyetemi tanul
mányait folytatja.

M o l n á r  Imre lakatos, a Műszaki Főosztály dolgozója volt. Munkaviszonya 
közös megegyezéssel szűnt meg. Uj munkáltatója a Csehszlovák 
Kultura.

M o r a s s i Zsuzsanna laboráns, a Fizikai Főosztály II. dolgozója volt.
Munkaviszonya a III.kér. Kisegítő Iskola kikérése alapján, 
áthelyezéssel szűnt meg.

V á r a d i József műszaki-tudományos ügyintéző, a Műszaki Főosztály dol
gozója.

1977. JÚLIUS HÓNAPBAN INTEZETEN BELÜL ÁTHELYEZETT DOLGOZOK

C z é k m á n y  Attila gépésztechnikus az RMKI Technikai Főosztályáról
az MSZI állományába került. Uj beosztása: biztonságtechnikai 
ügyintéző. Áthelyezése intézeti érdek.

ó v á r i  Éva titkárnő az RMKI állományából az MSZKI Kisérleti üzeméhez 
került. Uj munkaköre: műszaki-gazdasági ügyintéző. Az áthe 
lyezés a dolgozó kérésére, közös megegyezéssel történt.

Elhunyt:

HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZOK
/

Zeke László 
service, 
METR.ktsg.

VIII.3. 7 nap NDK
Berlin

Faragó István 
Telbisz Ferenc 
tárgyalás, KFKI ktsg.

VIII.3. 3 nap Csehszlovákia
Kassa
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KÜLFÖLDI VENDEGEK

A.Krenn szerelő 
Ausztria

J .Ködltz mérnök 
NDK

E.Hannlg mérnök 
NDK

W.Schlender mérnök 
NDK

F.J.Mayer professzor 
Hollandia

W. Kaiser technikus 
Ausztria

Uchida Masamitcu mérnök 
Japan

0- Kálmán professzor 
USA

VIII.2-től 
19 napra

VIII.3-tól 
7 napra

VIII.3-tól 
12 napra

VIII.3-tól 
47 napra

VIII.4-től 
8 napra

VIII.4-től 
7 napra

VIII.5-én

VIII.5-én

fogadta; 

fogadta; 

fogadta; 

fogadta; 

fogadta; 

fogadta; 

fogadta; 

fogadta;

Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
felelős kiadó: Doleschall Sándor
Szerkeszti az Igazgatási és üzembiztonsági Főosztály 
felelős szerkesztő: Goda Gyula 
példányszám: Törzs 77-710
Készült a KFKI sokszorosító üzemében

GSZI

GSZI

GSZI

GSZI

MSZKI

GSZI

SZTKI

RMKI
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K Ö Z L E M É N Y E K  

INTENZÍV NYELVTANFOLYAMOK

A kutatóközpont 1977. szeptember 12-től intenziv orosz és angol 
nyelvtanfolyamot indit 30 éven aluli kutatók számára.

A munkaidő alatt tartandó tanfolyamok időtartama: 4 hét.
Napi óraszám: 6 óra. Részvételi di j : kb. 800-1000.- Ft személyen
ként, melynek 50 %-át a kutatóközpont fedezi.

A dolgozókra háruló részvételi dijat egyösszegben, a tanfolyam 
megkezdésekor csekken kell befizetni.

A jelentkezéseket 1977. augusztus 30-ig a Személyzeti és Okta
tási Osztályra kell megküldeni.

A jelentkezési lapok a területek gazdasági részlegeinél kaphatók. 
Felvilágositást ad: Kovács Árpád, telefon: 18-03.

a

A KUTATÓKÖZPONTBAN MEGJELENT FONTOSABB KIADVÁNYOK

1./ CAMAC intelligent crate controller family
2./ Mikroprocesszor vezérelt TV raszter rendszerű megjelenítő
3./ Statika. Jánossy Lajos akadémikus irányításával összeállí

totta Cseh Géza
4./ Jánosy: A Prohys program. Felhasználói ismertető
5./ Szatmáry: Data evaluation problems in reactor physics theory 

of program RFIT

HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZÓK

Vajda Ferenc VIII. 7. 11 nap Kanadakonferencia és Torontó,Hamilton
konzultáció 
OMFB dev., KFKI fft
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Benkő Tibor 
Burgundi Piroska 
Bánáti Karoly 
¡Mészáros íiáaziá 
Varga Tibor 
Nagyházi Attila 
tanfolyam
METR. dev., KFKI fFt

VIII. 7. 9 nap 
2 hét 
12 nap 
12 nap 
16 hét 
24 hét

NDK
Lipcse

Grüner György 
Solyom Jenő 
konferencia 
meghívó fél ktsg.

VIII. 8. 1 hét Olaszország
Trieszt

Bencze Gyula 
Révai János 
KKI egyezmény

VIII.11. 60 nap 
45 nap

USA
Maryland

Láng István 
Turcsanyi György 
OAB egyezmeny

VIII.11. 1 hét Szovjetunió
Dubna

Montvay Attila 
Thaler György 
konferencia 
KFKI ktsg.

VIII.12. 16 nap Bulgária
Plovdiv

Kecskeméty Károly
konferencia
ürkut.Korm.Biz.ktsg.

VIII.12. 15 nap Bulgária
Plovdiv

Gombosi Tamás 
Erdős Géza 
Somof̂ vi Antal 
Benko György 
konferencia 
KFKI ktsg.

VIII.13. 8 nap 
8 nap 
16 nap
2 hét

Bulgária
Plovdiv

Varga András 
Kota József 
MTA egyezmény

VIII.13. 1 hét Bulgária
Plovdiv

Zasvári Béla 
¿'ardavi Perencné 
Konferencia 
meghivó fél ktsg. 
KFKI utiktsg.

VIII.13. 9 nap Kanada
Toronto



KÜLFÖLDI VENDÉGEK

K.Wiesent matematikus
S.EíósI fizikus 
NSZK

VIII. 9-én fogadta; RMKI

D.Torre egy.tanár 
ÜSÁ

VIII. 9-től 
31 napra

fogadta: SZTKI

R.Dantchenko főtanácsadó VIII. 9-én foradta: Központi Szervezet
V.Jeszakov nagykövetségi 
Szovjetunió mts

F.Reisch fizikus VIII.10-én fogadta: AEKISvédország

H.Baumgartner VIII.10-től fogadta: RMKI
P.Soxberger mérnökök 3 napra
Ausztria

A.A.Bikov VIII.11-én fogadta: RMKI
L.B.Gusztova egy.tanárok AEKI
A'.tr.Szut.iafdn
fe.I.Rzsanov
A.A.Lvov
A.V.Derbin
V.I.Cel.ia.iev
H.V.Korol.iova egyetemi
E.A.Oszipenyko hallgatók 
Szovjetunió
H.Kracht szerelő mérnök VIII.15-től fogadta: GSZIíröK 31 napra ----

Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Doleschall Sándor 
Szerkeszti az Igazgatási Főosztály 
Felelős szerkesztő: Goda Gyula 
Példányszám: 450 Törzsszám: 77-707 
Készült a KFKI sokszorosító üzemében



1977.II.n.évben leltárbavett 100 eFt feletti berendezések

Részecske- és Magfizikai Kutató Intézet
2 db Keret, tápegységgel, KFKI-CAM. 9-01 tip.
1 db Keretvezérlő /TPA-CAMAC/ KPKI-CAM 1.02 tip.
1 db Keret, tápegységgel, KPKI-CAM 9.01 tip.
1 db Sokcsatornás analizátor, KFKI-ICA 70
1 db Idegszál vizsgáló, KPKI gytm.
1 db Porporcionális kamra, KPKI gytm.
1 db Pürészjel-generátor, KPKI gytm.
1 db Naptár, KPKI gytm.
1 db Decimális számláló, KPKI gytm.
1 db Controller, KPKI gytm.
1 db Sokcsatornás analizátor, KFKI-ICA 70.
1 db Titánszivattyu, Tungsram, TSP-350 tip.
1 db Tároló oszcilloszkóp, Tektronix, 7313 tip.
1 db Digitális multiméter, HIKI, TR-1665 tip.
3 db Digitális multiméter, HIKI, TR-1665 tip.
1 db Kisszámitógép, KFKI-TPAi
1 db Keret, tápegységgel, KPKI-CAM 9.01 tip.
4 db A/D átalakitó, KPKI gytm.
1 db Szalagolvasó, ZPA-FS-1501 tip.
1 db Szalaglyukasztó, MERA, DT-105S tip.
1 db Kijelző, Videoton, VT-340 tip.
1 db Matrix nyomtató, MERA, DZM-180 tip.
4 db Keretvezérlő, KPKI-CAM 1.01 tip.
7 db Keret, tápegységgel, KPKI-CAM 9.01 tip.
3 db Szalaglyukasztó, Szovjet gytm. PL-150 tip.

Szilárdtest Kutató Intézet
1 db Prec. vágógép, Capco - Q-35-II.tip.
1 db Lézermodulátor, Isomet-454
1 db Neutrongenerátor, KFKI-NA4/B
1 db Interferencia mikroszkóp, Zeiss-Epival intraphako tip.
1 db Kettős impulzuslézer, Lasers - 2000tip.
1 db Lézermodulé bor, Lasermetrics gytm.
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Mérés- és Számítástechnikai Kutató Intézet

1 db Lemezvágó és hajlitógép, GÉPI gytm. LVH-25/1500 tip.
1 db Univ. csucseszterga, TOS- SV-18-RA/1000 tip.
1 db Univ. csucseszterga, TOS- SV-18-RA/750 tip.
1 db Képrögzítő berendezés, Sony gytm.

Atomenergia Kutató Intézet

1 db Mátrix nyomtató, MERA - DZM-180 tip.



A Manyár Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyamai 
/érvényesek 1977. julius 25-től/

t, . Nem-kereskedelmi árfolyam a/ Kereskedelmi árfolyam
Epység \>/ S vétel közép eladás vétel közép eladás

f 0 r i n t b a n f o r i n t b a n

100 albán lek c/ 156,59 156,59 156,59
1 angol font 34,89 34,92 34,95 69,77 69,84 69,91

100 ausztrál dollár 2261,48 2263,74 2266.- 4522,95 4527,48 4532,01
100 belga frank 55,92 55,98 56,01 111,85 111,96 112,07
100 bolgár leva C / 1676,14 1676,14 1676,14 - - -
100 csehszlovák

korona c/ 155,28 155,28 155,28 —
100 dán korona 339,12 339,46 339,80 678,24 678,92 679,60
100 francia frank 414,08 414,49 414,90 828,15 828,98 829,81
100 hollandi forint 823,18 824.- 824,82 1646,35 1648.- 1649,65
1Ő0 Indiai rúpia 231,23 231,46 231,69 462,46 462,92 463,38
1000 japán yen 75,11 75,19 75,27 150,23 150,38 150,53
100 kanadai dollár 1931,40 1933,33 1935,26 3862,79 3866,66 3870,53
100 KNDK von c/ 910,42 910,42 910,42 - - -
100 KUK RMB yuan c/ 1016,28 1016,28 1016,28 ■ - - -
100 kubai peso c/ 1328,80 1328,80 1328,80 - - -
1 kuwaiti dinár 71,26 71,33 71,40 142,52 142,66 142,80

100 lengyel zloty c/ 76,42 76,42 76,42 - - -
100 mongol tugrik c/ 352,87 352,87 352,87 - - -
100 NDK márka c/ 484.- 484.- 484.- - - -
100 norvég korona 384,09 384,47 384,85 768,17 768,94 769,71
100 NSZK márka 874,12 875.- 875,88 1748,25 1750.- 1751,75
1000 olasz lira 23,05 23,07 23,09 46,09 46,14 46,19
100 osztrák

schilling 123,51 123,63 123,75 247,01 247,26 247,51
100 pakisztáni rúpia 204,95 205,16 205,37 409,91 410,32 410,73
100 portugál escudo 53,11 53,16 53,21 106,21 106,32 106,43
100 román lei c/ 170.- 170.- 170.- - - -
100 spanyol peseta 23,31 23,33 23,35 46,61 46,66 46,71
100 svájci frank 803,89 804,69 805,49 1607,77 1609,38 1610,99
100 svéd korona 465,43 465,60 466,07 930,27 931,20 932,19
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100 szovjet
rubel c/ d/ 1622,50 1622,50 1622,50 -

100 tr. és cl. rubel - 3496,50 3500.- 3503,50
100 USA dollár 2027,97 2030.- 2032,03 4055,94 4060.- 4064,06
100 VDK dong c/ 682,81 682,81 682,81 -

Megjegyzések:
a/ Bankjegyek vétele és eladása csak az illető országban érvényes 

rendelkezések /bankjegy ki- és beviteli korlátozások, tilalmak, 
stb./ figyelembevételével történik, az azokra külön megállapí
tott árfolyamon.

b/ A fel nem sorolt clearing devizák elszámolásánál a clearing el
számolás alapjául vett deviza fent feltüntetett árfolyama kerül 
alkalmazásra.

c/ Államkö'zi megállapodásokon alapuló árfolyamok.

d/ Csak magyar-szovjet viszonylatban érvényes.



18. Goda Gyula
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TAJEKOZTATO
A KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓ INTÉZET HIVATALOS LAPJA

MTA
BUDAPEST, 1977. augusztus 24./ Hivatali használatra!

TARTALOM

oldal

Az "Állandó kiviteli és behozatali engedély"-ékről . . . 396
Hivatalosan külföldre utazók ..........................  396
Külföldi vendégek ....................................  397

Melléklet: Eseménynaptár
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a z "Ál l a n d ó  k i v i t e l i És b e h o z a t a l i  e n g e d e l y "-e k r o l

A Rendészeti Osztály .1977. szeptember 1-től uj "Állandó kiviteli és be
hozatali engedély"-eket rendszeresít, ezzel egyidejűleg a korábbi nyom
tatványok érvényüket vesztik.

A KFKI tulajdonát képező tárgyakra szóló állandó kiviteli, ill. a dol
gozók személyi tulajdonát képező tárgyakra szóló állandó behozatali en
gedély megadásához továbbra is a Tájékoztató 1975. május 21-i 19. számá
nak mellékletében közzétett listán szereplő vezetők engedélye szükséges. 
Az aláirt kérelmek alapján a Rendészeti Osztály kiállitja a dolgozó ré
szére a kartonokat.

A korábban engedélyezett tárgyakra nem kell uj engedélyt kérni, azokról 
a Rendészeti Osztály automatikusan elkésziti a kartont, amelyet a dolgo
zók a Rendészeti Osztályon aláirás ellenében átvehetnek.

Az uj engedélyek kiadásához az alábbi adatok szükségesek:
KFKI tulajdonát képező tárgyaknál:

- megnevezés /tipus/,
- gyártási szám,
- leltári szám;

személyi tulajdont képező tárgyaknál:
- megnevezés /tipus/,
- gyártási szám.

HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZOK

Doleschall Pál 
konferencia, 
KFKI ktsg.

VIII.15. 7 nap USA
Maryland

Pál Lénárd
II.szovjet-magyar ifjúsági 
barátsági fesztivál 
KISZ KB ktsg.

VIII.19 7 nap Szovjetunió
Leningrád

Hajdú Kálmán 
iskola,
KFKI ktsg.

VIII.20. 8 nap Csehszlovákia
Liblice
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K ÜL FÖL DI  VENDEGEK

I ■Naoumov
N .Karpov főkonstruktőrök 
Szovjetunió

VIII.16-tól 
20 napra

fogadta

J .Ondrasek mérnök 
Csehszlovakia

VIII.16-án fogadta

A.Strupczewskl
R.Janczak tud.mtársak
Lengyelország

VIII.16-tól 
4 napra

fogadta

N .A.Stanlslaw
A.M.Mazanowska fizikusok
Lengyelország

Sankardas Manlkkath részlegvez. 
India

G.Walter egyet.tanár +
NDK 8 egyetemi hallgató

D.A.Andrlenko egyet.tanár + 
Szovjetunió 11 egyetemi halig.

P.Schuster mérnök 
Ausztria

A.Bondarenko vegyész 
Szovjetunió

R. Janke fizikus 
NDK

A.Kuthy fizikus 
Svédország

VIII.16-án

VIII.17-én

VIII.17-én

VIII.17-én

VIII.18-án

VIII.18-án

VIII.22-én

VIII.22-én

fogadta;

fogadta: 

fogadta: 

fogadta: 

fogadta: 

fogadta: 

fogadta: 

fogadta:

Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Doleschall Sándor 
Szerkeszti az Igazgatási Főosztály 
Felelős szerkesztő: Goda Gyula 
Törzsszám: 77-726 Példányszám: 450
Készült a KFKI sokszorosító üzemében

: SZTKI

: MSZKI

: AEKI

SZTKI

SZTKI

SZTKI

SZTKI

SZTKI

SZTKI

AEKI

SZTKI
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ESEMÉNYNAPTÁR

A Kémiai Főosztály részlegesen igénybe vette a Szilárdtesttechnológiai 
Komplexumban elkészült laboratóriumokat.

Dietze H., a lipcsei Centralinstitut für Isotopen und Strahlenforschung 
osztályvezető helyettese tanulmányútja során a Szilárdtest Kutató Intéz- 
zet munkatársaival együtt nagyérzékenységű, gyors nyomanalitikai eljárást 
dolgozott ki az intézet analitikai tömegspektrométerén.

V.Kisselev, G.Ignatiev, V.Grabov, a moszkvai NICEVT munkatársai, valamint 
M.Shorigin, S.Zamkovets és L.Podjukov, a moszkvai INEUM képviselői a 
Fizikai Főosztály I.-en a célprogramokkal kapcsolatban tárgyalásokat foly
tattak, illetve konzultáción vettek részt.

A Kurcsatov Intézet munkatársai, O.P.Anaskin és V.F.Baranov, 1977. junius 
23. és julius 7. között a KFKI-ban tett látogatásuk alatt részletes meg
beszéléséket és egyeztetéseket folytattak az MSZI munkatársaival a "Fizi
kai kutatási célra szolgáló szupravezető mágneses rendszerek és azok elektro
nikus egységeinek tervezése, létrehozása és vizsgálata" c. együttmüködési 
témában.

Az MSZI-n az "A" kategóriás tervnek megfelelően átadásra került az AEKI 
részére

1 db mozgatható detektor és kiegészitő egységei.



- 400 -

Az R-40 számitógép géptermét az MSZI a szerződésben vállalt szeptember 30. 
határidő előtt 4 hónappal "szerelésre kész" állapotban az NDK fél rendelke
zésére bocsátotta. Ezzel lehetővé vált, hogy a számitógép telepítését köve
tően 1977. augusztus hónapban - az épitkezés teljes befejezése előtt 2 hó
nappal - az ideiglenes próbaüzem megkezdődhessen.

Az "egy üzem - egy iskola" országos mozgalom keretében az MSZI a Diana úti 
Általános Iskola felújításában nyújtott segítséget és nagyrészt társadalmi 
munkában kialakított egy uj könyvtárat, olvasó helyiséget, valamint egy uj 
tantermet.

Az MSZI Energiaellátási Osztályának dolgozói a szántód! kempingben elkészí
tették a 24 V-os sátor-világitási hálózatot.

A KFKI sportlétesítménye 3 uj teniszpályával bővült. A nagy társadalmi ösz- 
szefogással készült pályák átadása és üzembehelyezése megtörtént.

A Műszaki Szakigazgatáson - az MSZKI-val közösen végzett tipusmérések be
fejezését követően - szerződéses konstrukcióban átadásra került

9 db NC-256/B tip. floppy disc.



XI. (1977.) ÉVFOLYAM
18. Goda Gyula 35. SZÁM

TÁJÉKOZTATÓ
A KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓ INTÉZET HIVATALOS LAPJA

/  mta\
BUDAPEST, 1977. augusztus 31. Hivatali használatra!

TARTALOM

oldal
Személyi hirek ................................  402
A 10/1977. sz. főigazgatói utasításról ........ 402
Szemináriumi hirek ............................  403
Közlemények.................................. 403
- A kutatóközpontban megjelent fontosabb
kiadványok................................ 403

- Áramszolgáltatás szüneteléséről .......... 403
- Az étkezési hozzájárulási jegyek felhasz

nálásáról ................................. 404
Hivatalosan külföldre utazók ..................  404
Külföldi vendégek ............................  405

Mellékletek: 10/1977.sz. főigazgatói utasítás
a KFKI 1976. évi ifjúsági parlament- 
jérő szóló 11/1976.sz. főigazgatói 
utasítás módosításáról
Uj könyvtári könyvek jegyzéke



- 402 -

SZEMÉLYI HÍREK

Megrendülten tudatjuk, hogy

F E K E T E  János

az Igazgatási Főosztály csoportvezetője 35. éves 
korában súlyos betegségben elhunyt.
Fekete Jánost a KFKI saját halottjának tekinti.

Temetése 1977 . szeptember 1-én 14'*'5 órakor lesz 
a Kispesti Ujtemetőben.
A temetésre 12^° órakor "K" busz indul a Főportától.

A 10/1977. SZ, FŐIGAZGATÓI UTASÍTÁSRÓL

A 10/1977. sz. főigazgatói utasítás 1977. október 15-re módosítja a 
11/1976. sz. utasításban az intézetek és a Központi Szervezet ifjúságpo
litikai intézkedési terveire és az V. ötéves terv végrehajtására vonat
kozó feladatok meghatározásának idejét.

1977. juliusban kiadásra került a KFKI intézkedési terve, amelyben az 
előző bekezdésben említett feladatok végrehajtásának határidejét augusz
tus 1-ben jelölték meg. A most kiadásra kerülő főigazgatói utasítás ter
mészetesen értelemszerűen módosítja az intézkedési terv határidejét is.
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SZEMINÁRIUMI HÍREK

Az R40 számitógép OS operációs rendszeréről szemináriumsorozatot tartunk 
az intézeti felhasználók számára.

Az előadások tematikája:
Az OS rendszer alapfogalmai 
A Job Control nyelv 
FORTRAN gépi reprezentáció 
Linkage Editor, overlay programok 
Katalogizált eljárások 
Segédprogramok, könyvtárkezelés 
üzemeltetési Szabályok.

Az előadások helye és időpontja: XIV/B épület /barakk/ tanácsterme, szep
tember 12-től 16-ig, naponta 9 órától 13 óráig.
Minden érdeklődőt szívesen lát

a Számitástechikai Főosztály

K O Z L E M E N Y E K

A KUTATÓKÖZPONTBAN MEGJELENT FONTOSABB KIADVÁNYOK

1/ Szabó: Gazdaságosan kijelezhető 4-BED katódok /KFKI-1977-54/
2/ Jánosy: A Prohys program Felhasználói ismertető /KFKI-1977-47/
3/ Yearbook '76
4 / TPA-i teasys Általános leirás 
5/ The CAMAC system

x

ÁRAMSZOLGÁLTATÁS SZÜNETELÉSÉRŐL

Értesítjük a kutatóközpont dolgozóit, hogy szeptember 10-én és 11-én 
/szombaton és vasárnap/ 7 órától 18 óráig az áramszolgáltatás karbantar
tás miatt szünetel.

x



- 404 -

a z Ét k e z e s i h o z z á j á r u l á s i  j e g y e k  f e l h a s z n a l a s a 'rÓ l

Az Intézeti Megállapodás 28.§. /3/ bekezdése szabályozza a KFKI hozzájáru
lását a dolgozók étkeztetéséhez. Eszerint a kedvezményes étkeztetést igény
beveheti a dolgozó akkor is, ha

- fizetett szabadságon,
- fizetés nélküli tanulmányi szabadságon,
- táppénzes állományban,
- szülési, terhességi, gyermekágyi szabadságon van, 

illetve gyermekgondozási segélyben részesül.

A fenti szabály azt teszi lehetővé, hogy a dolgozók csak személyes étkezés
hez vehetik igénybe a kedvezményes étkeztetést, s ezt a jogot másra átru
házni nem lehet. Ezért szabálytalan ha pl. a dolgozó szabadsága alatt az ét
kezési hozzájárulást másnak átadja.

Felkérjük a kutatóközpont dolgozóit, hogy - esetleges kellemetlenségek el
kerülése végett - az étkezési hozzájárulást kizárólag a saját étkezéshez 
vegyék igénybe.

HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZOK

Pogány Lajos 
konferencia, 
KFKI ktsg.

VIII.21. 6 nap Csehszlovákia
Prága

Finta Gyula 
Kovács Endre 
Lajkó Ferenc 
service,
METR.dev., KFKI fFt

VIII.22. 7 nap 
7 nap 

14 nap

Csehszlovákia
Prága

Dobos Tibor 
Szücs László 
service,
METR.dev., KFKI fFt

VIII.22. 10 nap Bulgária
Szófia

Kisuczky László 
Reguly Zoltánná 
service,
METR.dev., KFKI fFt

VIII.22. 7 nap Románia
Kolozsvár

Tombor József 
tárgyalás, 
KFKI ktsg.

VIII.22. 6 nap Szovjetunió
Dubna

i
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Ránky Miklós 
konferencia, 
GTE ktsg.

VIII.22. 5 nap Csehszlovákia
Prága

Forgács Tibor 
Jerzsabek Lajos 
konferencia, 
KFKI ktsg.

VIII.22. 5 nap Csehszlovákia
Prága

Sólyom Jenő 
konferencia, 
meghivó fél ktsg.

VIII.22. 11 nap Izrael
Haifa

Szépfalussy Péter 
IUPAP értekezlet, 
meghivó fél ktsg., MTA utiktsg.

VIII.24, 6 nap Izrael
Haifa

Varga László
tanulmányút, konferencia, 
KKI és KFKI ktsg.

VIII.25. 21 nap Svédország
Uppsala

Szalai Sándor 
OAB együttmüködés

Vili.25. 3 hét Szovjetunió
Dubna

Bencze István 
OAB egyezmény

VIII.25. 1 hét Szovjetunió
Moszkva

Baranyai Gábor 
Csőm Verbulcsu 
Gyenes György 
Windberg Péter 
OAB egyezmény

VIII.25. 2 hét Szovjetunió
Moszkva, 
Obnyinszk

Gombosi Tamás
konferencia, intézetlátogatás, 
meghivó fél ktsg., KFKI utiktsg.

VIII.26. 22 nap USA
Seattle

Vértes Péter 
OAB egyezmény

VIII.27. 1 hét Szovjetunió
Moszkva

KÜLFÖLDI VENDEGEK

J .Kltowskl tanársegéd 
Lengyelország

L.c.Varga fizikus 
Romania

VIII.23-tól 
3 napra

VIII.23-tól 
8 napra

fogadta; AEKI 

fogadta SZTKI
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A.Krenn szerelő 
Ausztria

W.A. Van Hook vegyész 
USA

Mandel mérnök 
NSZK

G.Tertytchnyl 
A.Burychnikov 
E ■J adrovskl fizikusok 
Szovjetunió

VIII.23-tól 
3 8 napra

VIII.29-től 
3 napra

VIII.29-től 
14 napra

VIII.29-től 
2 napra

fogadta: 

fogadta; 

fogadta: 

fogadta;

M.A.Formán fizikus 
USA

VIII.29-én fogadta:

Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Doleschall Sándor 
Szerkeszti az Igazgatási Főosztály 
Felelős szerkesztő: Goda Gyula 
Példányszám: 450 Törzsszám: 77-727
Készült a KFKI sokszorosító üzemében

GSZI

SZTKI

MSZKI

RMKI

RMKI

J



- 407 -

10/1977. sz. főigazgatói utasítás

a KFKI 1976. évi ifjúsági parlamentjéről szóló 
11/1976 sz. főigazgatói utasítás módosításáról

A 11/1976. sz. főigazgatói utasítás 2. és 3. pontjaiban - az intézetek 
és a Központi Szervezet ifjúságpolitikai intézkedési terveire és a fia
taloknak az V. ötéves terv végrehajtásában vállalt feladataira vonatkozó
an - meghatározott határidőket 1977. március 31., illetve április 30. 
helyett - a KISZ Bizottsággal egyetértésben -.1977. október 15-re módosí
tom.

Budapest, 1977. augusztus 25.

Doleschall Sándor s.k. 
ügyvezető igazgató
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UJ KÖNYVEK JEGYZÉKE 1 4 . sz.

1/ Abramov: Az automatizált adatfeldolgozás gazdasági háttere. 52.365
2/ Ackermann: Abtastregelung. 52.31^
3/ Advances in electronics and electron physics. 42-43.vol. 52.128,

52.130
4/ Albeverio-Hoegh-Krohn: Mathematical theory of Feynman

path integrals. 52.300

5/ Alekszejev: Korszerű rádió-vételtechnika. 52.235
6/ Astronomy and astrophysics abstracts. 1?.vol.1976.l.Pt. 52.415
7/ Aszalós: A strukturált programozás irodalmának áttekintése. 52.445
8/ Bácklund transformations, the inverse scattering method,

so'litons, and their applications. 52.321

9/ Barlow: The astronomical telescope. 52.280
10/ Belonogov-Eomin: Matricsnüe predsztavlenija v teorii

konecsnüh grupp. 52.361
11/ Blaschke-McGill: The control of industrial processes by

digital techniques. 52.256

12/ Bogdankevics-Darznek-Eliszeev: Poluprovodnikoviie lazerü. 52.339
13/ Combinatorial mathematics 4. Held at Univ.of Adelaide,1975• 52.411
14/ 2éme colloque international sur la pulvérisation

cathodique et ses applications. Nice, 1976. 52.283
15/ Digital pattern recognition. 52.413
16/ Djurkovics-Veres: Nekotorüe algoritmü raszcseta linejnüh

optimal’nüh po vüsztrodejsztviju szisztem. 52.337
17/ Edwards-Broadwell: Flowcharting and Basic 52.471
18/ Electronic structure and reactivity of metal surfaces. 52.451
19/ Elektronikus berendezések és készülékek mechanikai

konstrukciója. 52.202
20/ Exton: Multiple hypergeometrie functions and applications. 52.147
21/ Fedorov-El’man: Cifrovaja goiögrafiga. 52.360
22/ Das FET-Kochbuch. 52.277
23/ 14-th annual proceedings on reliability physics, Las Vegas,

1976. 52.264
24/ Frontiers in laser spectroscopy.1-2.vol. Les Houches,1975- 52.388-

52.389
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25/ Growth, of crystals. 9-vol. 52.455
26/ Gyakorlati világitástechnika. 52.367
27/ Hellerman-Smith: APL/360-programming and applications. 52.468
28/ Hellerman-Conroy: Computer system performance. 52.473
29/ High energy physics with polarized beams and targets. 52.472
30/ Homonnay: ESZR számitógépek üzembeállításának előkészítése,

szervezési tennivalók. 52.237
31/ Hughes-Colwe11: Printed circuit assembly. 52.450
32/ Intermetallische Phasen. 52.478
33/ Ishida: The genus fields of algebraic number fields. 52.409
34/ Kádár-Kovács: Vállalti és népgazdasági pénzfolyamatok

információs és számítástechnikai problémái. 52.476
35/ Kock: Engineering applications of lasers and holography. 52.469
36/ Kohonen: Associative memory. 52.414
37/ Lang: Introduction to modular forms. 52.298
38/ Linear and nonlinear electron transport in solids. 52.^52

Antwerpen, 1975*
39/ McGlynn: Microprocessors. 52.285
40/ Machine intelligence. 8.vol. 52.386
41/ McNeil:Interactive data analysis. 52.390
42/ Maróti: Reaktor forraló csatorna termohidraulikai

szamitása. 52.419
43/ Matrix eigensystem routines - EISPACK guide. 52.304
44/ Meek-Pairthorne: Using computers. 52.385
45/ Meyer: Data analysis for scientists and engineers. 52.317
46/ Meyer-Waarden: Einführung in die biologische und

medizinische Messtechnik. 52.279
47/ Microprocessing and microprogramming. 2nd EUROMICRO

symp. Venezia, 1976. 52.384-
48/ Modelling and performance evaluation of computer systems.

Varese, 1976. ' 52.387
49/ Módszertani utmutató a számi tógépes irányítási- és

információs rendszerek létesítésének tervezéséhez. 52.443
50/ Műszaki értelmező szótár. 38.köt. Építőipar II. Építő

anyagok. 52.358

51/ Műszaki-gazdasági szélsőérték-feladatok. 52.233
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52/ Petrovi.cs: Az információról mindenkinek. 52.363
53/ Physics of ionized gases, held at Dubrovnik, 1976- 52.434-

52.436
54/ Pirsz: Pocsti vsze o volnah. 52.427
55/ Pjatnickij: Lazernaja diagnosztika plazmü. 52.368
56/ Proceedings of the 6th annual international symposium on

electronic structure of metals and alloys in Gaussig,1976. 52.477

57/ Regisztrirujuscsie szredü dlja golografii. 52.429
58/ Rjabov-Toropkin-Uszol’cev: Priboríi kvantovoj elektronoki. 52.431
59/ Rőder: Error control in computers. 52.336
60/ Rupprich: Digitális aritmetika. 52.432
61/ Schmidt: Equations over finite fields an elementary

approach. 52.410

62/ Schwob: How to use pocket calculators. 52.461

63/ The semiconductor memory data book for design engineers. 52.289
64/ Siklóssy: Let’s talk LISP. 52.449

65/ Singlet molecular oxygen. Held at Bombay, 1975* 52.340
66/ Sipos: Integrált áramkörös elektronika. 52 .377

67/ Svelto: Principles of lasers. 52.467
68/ Synonym-Wörterbuch. 52.433

69/ Tablicü fizicseszkih velicsin. 52.372-
52.376

70/ Tarlós-Domán-Halassy: Diszkrét sztochasztikus szimulációs 52.420- 
nyelvek. 52.426

71/ The theoretical basis of electrocardiology. 52.458
72/ Tong: Krizisz kipenija i kriticseszkij teplovoj potok. 52.369
73/ A tudomány irányításának és szervezésének elmélete és

gyakorlata. 52.408
74/ Villamos autornatikák. 52.364
75/ Ward: Microprocessor/microprogramming handbook. 52.322
76/ Winter: The structure of fields. 52.299
77/ Wüthrich: NMR in biological research: peptides and

proteins. 52.305
78/ Yeh: Applied computation theory. 52.192
79/ Zürjanov-Klinger: Kvantovaja teorija javlenij elektronnogo

perenosza v krisztallicseszkih poluprovodnikah. 52.370



;
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TAJEKOZTATO
A KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓ IN TÉZET HIVATALOS LAPJA

BUDAPEST, 1977. szeptember 7. Hivatali használatra!
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A TUDOMÁNYOS TANÁCSOK HÍREI

A Műszer- és Méréstechnikai Tanács 1977. szeptember 2-án ülést tartott, 
amelyen

véleményezte a KFKI 1978. évi gép- és műszerigényeit.

x

A Részecske- és Magfizikai Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Magfizikai 
Szekciója 1977. augusztus 29-én nyilvános ülést tartott, amelyenek napi
rendjén

Balogh Judit: "Kristályos és amorf ötvözetek pozitron annihi- 
lációs és Mössbauer vizsgálata" c. egyetemi doktori értekezé
sének házi védése

szerepelt.

A 11/1977. SZ, FŐIGAZGATÓI UTASÍTÁSRÓL

Az 1/1977.sz. főigazgatói utasitás 10.§. /4/ bekezdése alapján az utasitás 
gyakorlatban történő érvényesülésének felülvizsgálata befejeződött. Ennek 
figyelembevételével készült a mellékletként megjelenő 11/1977. sz. főigazga
tói utasitás, amely a Szakszervezeti Tanáccsal egyetértésben került kiadásra-
Fenti utasitás megjelenésével az 1/1977.sz* főigazgatói utasitás hatályát 
veszti.

n y í l t  n a p o k  '77

A KFKI vezető testülete a jubileumi ünnepségsorozat keretében szervezett 
nyilt napok sikere és kedvező visszhangja alapján úgy döntött, hogy ezen 
túl két évenként lehetővé teszi dolgozóink hozzátartozóinak és érdeklődő 
ismerőseinek kutatóközpontunk megtekintését.

Az idei nyilt napokat szeptember 27-én, 28-án és 29-én tartjuk.

A látogatásokat előzetes jelentkezés alapján egyénileg vagy csoportosan 
bonyolítjuk le.
A csoportok naponta 9h , ill. 13^-kor a Főportáról indulnak.
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Vendégeink a helyszíneken szakmai ismertetés segítségével nyerhetnek be
pillantást kutatóközpontunk tevékenységébe.

Meghívók szeptember 16-ig igényelhetők a területi megbízottaknál.

Megbízottak: RMKI - Balogh Ádám 13-28
SZTKI - Szablya Rudolfné 16-78 
AEKI - Mátis Istvánná 14-00 
MSZKI - Fáber József 17-61 
MSZI - Muzsnay László 13-66 
GSZI - Kátai Katalin 13-15
Személyzeti és Munkaügyi Főosztály - Hervei Ferencné 15-97 
Tudományos Titkárság - Mészáros János 15-89 
Igazgatási Főosztály - Bodor Péter 14-80.

K Ö Z L E M E N Y E K

A TANULMÁNYI SZABADSAG IGENYBEVETELERÓ'l

A 23/1974. /IX.4./ MüM sz. rendelet szabályozza az egyes iskolatípusokban 
továbbtanuló dolgozókat megillető tanulmányi szabadság és tanulmányi mun
kaidő kedvezmény mértékét.

A hivatkozott rendelet 18.§. /1 / bekezdése kimondja, hogy nem adható ki a
dolgozónak a tanulmányi szabadságnak azon része, amelyet a tanévre vonat
kozó vizsgák letételéig nem vett igénybe.

Tanéven - minden iskolatípust is beleertve - a tárgyév 
szeptember 1-től következő év junius 30-ig terjedő idő
szakot kell érteni.

Tájékoztatásul közöljük még, hogy sikertelen vizsga esetén osztályismétlő 
dolgozó a ki nem vett szabadságok igénybevételére jogosult, de csak a 
tanév időszakán belül.

Munkaügyi Osztály

x
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AZ ANYAG IGÉNYLÉSI ES RENDELESI HATARIDC)' NAPTARROL

Az Anyagellátási Osztály felhívja az igénylő és gazdálkodó szervek figyel-
| |  ymét, hogy a kibocsátott Anyagigénylési és rendlési határidő naptár szerint

1977. szeptember hó folyamán

fa anyagok 
akkumulátorok 
erősáramú alkatrészek 
kábelek
keramikus kondenzátorok /Kőbányai 
Porcelángyár gym./
mágneskapcsolók
termisztorok
textilbakelit lemez
villanyszerelési anyagok

ACÉL ALAPANYAGOK
ötvözetlen melegen hengerelt rúdacélok, 
idomacélok, lemezek "
ötvözetlen hidegen huzott rúdacélok "
ötvözetlen fekete, horganyzott, alacsony és 
nagyszilárdságú huzalok "
ötvözetlen edzett és edzetlen szalagacélok "
ötvözetlen hengerelt, varratnélküli és 
elektromosan hegesztett acélcsövek fekete 
vagy horganyzott kivitelben "
ötvözetlen forrcsőivek "
ötvözött hengerelt, huzott, csiszolt rúda
célok "
ötvözött acélcsövek varratnélküli vagy 
elektromosan hegesztett kivitelben "
ötvözött acéllemezek "
acélcsövek saválló 100 fm-en felül "
acéllemezek expandált és perforált "
aluminium, ötvözött alumínium rudanyagok, 
szalagok, idomok, lemezek, csövek "
aluminium profilok ötvözetlen és ötvözött "
araldit, härter 1978. II.né.
arany félgyártmány, importból "
aranytartalmu vegyszerek galván célra 
belföldi és import /deviza igénylés
MNB-től/ 1978. I-IV.né.
azbeszt védőkesztyű, védőruha 1978. I.né.
bonamid rúd és tömb "
bőrszijak "
cérnakesztyűk "

i

1977. IV.né.
1978. I.né.
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chartpak szimbólumok 1978.
csatlakozók /Kontakta gym./ 1978.
csempe és metlahilapok 1978.
csőmembrán, rozsdamentes . 1978.
elektromechanikus alkatrészek
elektromos építőelemek /potenciométerek, 
ellenállások, kondenzátorok/ REMIX gym.
eternit
ezüstfélgyártmány, importból 1978.

FÉMEK
színesfémek
réz /rúd, cső, lemez/ 
bronz /rúd, lemez/
sárgaréz /rúd, idom, cső, lemez, szalag/ 
forrasztóanyagok 1978.
nehézfémek
forrasztóónok
horganylemezek
nikkelanódok
ólomanyagok 1978.
szinesfém kísérleti gyártás
rézfólia
berillium-bronz lemez 
üvegbeforrasztható ötvözetek
különleges hőtágulásu ötvözetek 1978.
ritkafémek importból
vanádium
tantál
berillium
molibdén 1978.
wolfram, importból 1978.
gázok, nagytisztaságuak importból
/Akadimport utján/ 1978.
géptisztító rongy fehér, szines 1978.
golyóscsapágyak, acélgolyók 1978.
golyóscsapágyak importból 1978.
gyengeáramú alkatrészek kisérleti gyártásból 1978.
hegesztőelektródák belföldi 
hegesztőpálcák belföldi
hegesztőhuzalok belföldi 1978.
hegesztő elektróda és huzal importból 1978.
helipotok, értékállitók, belföldi
helipotok, értékállitók, importból 1978.
hőelemek 1978.
hullámpapir 1978.
indikátor papírok 
ipari hőmérők

II.né.
I. né.
II.né.
I. né.
II

II
II
II.né.

I. né.

I. né.

I. né.

II.né.
I. né.

I. né. 
I-IV.né.
I.né.
II.né. 
I.né.

I.né.
II.né.
II
I.né.
II.né.
I . né.
II
II
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izzólámpák 1978. I.né.
kapcsolók /Kontakta gym./ • "
kenőanyagok tőkés importból "
kötőelemek, belföldi /csavarok, anyák,
alátétek, facsavarok, szegecsek/ "
kötőelemek importból /kereszthornyu
csavarok/ 1978. II.né.
matricák /betű, szám, szimbólum/ 1978. I.né.
mechanikai mérőműszerek 1978. II.né.
metamid rúd és tömb "
motorok /Gamma gym./ "
műanyag fóliák 1978. I.né.
műanyag szerelvények /PVC lefolyó,
nyomócsövek, idomok/ "
műgyanták importból "
műszerek /készülékbe épithetők/ 1978. II.né.
müszerdoboz /Kontakta gym./ 1978. I.né.
müszerrongy 1978. I-IV.né.
nyomásmérők /manométerek, vácuumméterek/ 1978. II.né.
nyomdaipari termékek /szabványon kivüli 
nyomtatványok, szettek, levélpapírok, borí
tékok, tasakok stb. / 1978. I.né.
nyomtatványok /szabványosított és orszá
gosan rendszeresített/ "
papírok, kartonok nyomdai célra 1978. I.né.
papirok, vegyszerek SAVIN gyorsmásolóhoz 1978. I-IV.né.
műszaki papirok, import papirok 1978. I.né.
platina félgyártmányok, importból 1978. II.né.
plexi rúd és lemez 197 8. I.né.
b'íárazjég "
szeg-áruk /huzal-, bognár-, kárpitos szeg/ "
szerelvények /viz, gőz, gáz, fűtési/
importból 1978. II.né.
szerelvények műanyagból 1978. I.né.
szerszámok /forgácsoló és kéziszerszámok/ 
belföldi
szivattyúk, vákuum alkatrészek, bevezetők 1978. II.né.
szűrőpapírok /hazai és import/ 1978. I.né.
teflon fólia, spray 1978. II.né.
teflon cső, lemez, rúd 1978. I.né.
targonca alkatrészek importból 1978. II.né.
tömlők /gőz, és préslég tömlők/ "
vastömegcikk, vasalások, zárak 1978. I.né.
vegyszerek: finomvegyszerek importból "
technikai minőségű vegyszerek belföldi és 
importból "

anyagcsoportokba tartozó termékekre kell rendeléseiket összeállítani, 111. el
küldeni. A késve érkező és nem realizálható igényeket szállítóink a következő 
szállítási ciklusba sorolják, és a késedelem veszélyezteti az anyagellátás í°~ 

lyamatosságát és biztonságát.
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H IVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZOK

Franki László 
KGST ülés,
OAB ktsg.

VIII.28. 7 nap NDK
Drezda

Grüner György
intezetlátogatás, konferencia, 
meghívó fél ktsg.

VIII.28. 15 nap USA
Chicago

Zsoldos Lehelné 
konferencia, 
KFKI ktsg.

VIII.28. 9 nap Anglia
Oxford

Tóth Ferenc 
konferencia, 
KFKI ktsg.

VIII.29. 6 nap Csehszlovákia
Pozsony

Kiss Gábor 
Szigeti Béla 
Zimmer György 
munkacsoport ülés, 
SZKI ktsg.

Jani János 
Náday István 
Urbán János 
kiállitás, 
KFKI ktsg.

Horváth Imre 
Láng Edit 
Szőke József 
Zámbó Lászlóné 
konferencia, 
KFKI ktsg.

Deák Ferenc 
_Forgach Ferenc 
OAB együttműködés

Garamszegi László 
OAB együttmüködes

Solt György
konferencia, KFKI ktsg., 
tanulmányút, KKI ktsg.

Nagy Elemér 
munkaertekezlet, 
KKI ktsg.

VIII.29. 6 nap Szovjetunió
Moszkva

VIII. 29.

VIII.29.

VIII.31.

IX. 1.

IX. 1.

IX. 1.

6 nap

10 nap

15 nap

12 nap

8 nap
14 nap

15 nap

Csehszlovákia
Prága

Csehszlovákia
Prága

Szovjetunió
Moszkva

Szovjetunió
Moszkva

Franciaorszag 
Párizs,
Belgium - Lies

Franciaorszag 
Annecy,
Svájc _ Genf
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Cseri Huba IX.1. 6 nap Szovjetunió
Schmidt Péter Moszkva
Tóth János 
kiállitás,
KFKI ktsg^

Fehér András VIII.29-én hazaérkezett franciaországi ösztöndíjas tanul- 
mányutjáról.

KÜLFÖLDI VENDEGEK

K .Krumböck szerelő 
Ausztria

T.S.Efendiev fizikus
Szovjetunió

Ushida Masamitsu mérnök
Japán

J ■Woj ciechowski mérnök 
Lengyelország

J .Scholz
H .Krause fizikusok 
NDK

K.Knoch mérnök 
NDK

F .Vodek szaksz.elnök 
Z.Zeman
A.Cihlár szaksz.mtársak 
Csehszlovákia

VIII.30-tól 
31 napra

VIII.30-án

VIII.31-től 
2 napra

IX.1-től 
15 napra

IX.1-től 
15 napra

IX.1-től 
2 napra

IX.2-án

fogadta: GSZI 

fogadta; SZTKI 

fogadta: SZTKI 

fogadta: MSZKI 

fogadta: AEKI

fogadta: AEKI 

fogadta: SZB

S.C.Bhargava fizikus 
India

U.Volland 
H .Wegener 
D.Seyboth 
H.Vogel 
K.Wimmer
S .Hösl fizikusok
NSZK

IX.2-án

IX.2-án

fogadta: RMKI 

fogadta: RMKI

A
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Kazimlerz Leski tud.mtárs 
Lengyelország

IX.5-én fogadta: Tud.Titkárság

Isao Amagi főigazgató 
Yoshia Abe főoszt.vez. 
Japán

IX.5-én fogadta: Pál Lénárd

Riadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
felelős kiadó: Doleschall Sándor 
zerkeszti az Igazgatási Főosztály 
®lelős szerkesztő: Goda Gyula 
eldányszám: 450 Törzsszám: 77-728
eszült a KFKI sokszorosító üzemében
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11/1977. sz. főigazgatói utasítás 
a jutalmazásról

A jutalmazási alap képzésével, felosztásával és a dolgozók jutalmazásával
kapcsolatban - a Szakszervezeti Tanáccsal egyetértésben - az alábbiakat
rendelem el.

l.§.

Jutalmazási alap képzése és felosztása

/1/ A kutatóközpont éves mérlegében kimutatott összeredményből képzendő ré
szesedési alapból jutalmazási alapot kell képezni. A jutalmazási alap
- és az esetleges jutalom tartalékalap - nagyságát évente a Szakszer
vezeti Tanáccsal egyetértésben a főigazgató határozza meg.

/2/ a jutalmazási alapból el kell különíteni a törzsgárda tagság különböző 
fokozatainak megszerzéséért kifizetendő jutalmak összegét, a nagycsa
ládos dolgozók segélyezésére a Szakszervezeti Bizottság utján folyósí
tandó összeget, valamint az MTA jutalmazási hatáskörben lévő vezetők 
jutalmazásához szükséges összeget.
A fennmaradó összeg képezi a jutalomalapot.

/3/ A jutalaomalap feloszlik
a/ központi jutalomkeretre 
b / a területek jutalmazási keretére.

/4/ a /2/ bekezdésben részletezett jogcímeken elkülönítendő keretösszeget 
~ a tényleges igények alapján - az ügyvezető igazgató évente állapítja 
meg. A /3/ bekezdés a/ pontjának összege a jutalomalap 12%-a.
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2. §.

A területek jutalomkeretének képzése a jutalomalapból

/1/ A kutatóközpont a jutalomkeret elosztása szempontjából 5 területre: a 
négy tudományos intézetre és a Központi Szervezetre tagozódik, mig a 
bérarányos jutalom 4.§. szerinti meghatározása szempontjából az alábbi 
hét területet kell figyelembe venni:

- a Részecske- és Magfizikai Kutató Intézet
- a Szilárdtest Kutató Intézet
- az Atomenergia Kutató Intézet
- a Mérés- és Számítástechnikai Kutató Intézet
- a Gazdasági Szakigazgatás
- a Műszaki Szakigazgatás
- a Személyzeti- és Munkaügyi Főosztály, az Igazgatási Főosztály, 

valamint a Tudományos Titkárság és egyéb szervezeti egységek.

/2/ Az l.§. /3/ bekezdésben meghatározott jutalmazási kereteket a területek
részére a következőképpen kell felosztani:

a/ a jutalomalap /78 - V/ %-át a területek engedélyezett bértöme
gének arányában a területek . számára,

b / a jutalomalap /4 + V/ %-át a maradvány termelésének arányában, 
a maradványhoz közvetlenül hozzájáruló területek részére,

c/ a jutalomalap 4 %-át a maradványt egyáltalában nem, vagy kis 
mértékben termelő állami szerződéses és egyéb intézeti kezdemé
nyezésű tevékenységet folytató területek számára,

d/.a jutalom^lap 2 %-át a maradvány termelésében közvetve részt
vevő Központi Szervezet területei számára

kell biztositani /ahol V a jutalmazási alap milliókban kifejezett szám
értékének a fele; pl. ha az éves szinten képzett jutalomalap teljes 
összege 22 mFt, akkor 22/2 = 11, tehát a V = 11 %, az a/ = 67 %, 
a b/ = 15 %/.

/3/ A területek jutalmazási keretének kiszámítása:
a/ a területek engedélyezett bértömegének figyelembevételével a 

Munakügyi Osztály számítja ki a /2/ bekezdés a/ pontjában meg
jelölt bértömeg arányos jutalomösszegét,

b / a Számviteli Osztály a mérlegadatok alapján közli a Munkaügyi 
Osztállyal a /2/ bekezdés b / pontjában irt jutalom meghatározá
sához, hogy a maradvány termelésében résztvevő területek milyen 
arányban részesülnek,

c / a tudományos igazgatóknak és a műszaki igazgatóhelyettesnek
minden év február 5. illetve szeptember 10. napjáig kell javas-
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latot tenni a /2/ bekezdés c/ pontjában megjelölt keretből való 
részesedésre. A több területet érintő tevékenység esetén a javas
latot az a tudományos igazgató /műszaki igazgatóhelyettes/ teszi, 
aki a jutalmazásra javasolt munkát felügyeli.
A javaslatoknak tartalmazniuk kell
- a téma megnevezését,
- a témán dolgozók számát,
- a szerződésben vállalt kötelezettség összegszerű ellenértékét,
- az elért eredményeket és - ha ez indokolt - az érdekelt terüle

tek közötti felosztás arányát.
A javaslatok figyelembevételével a főigazgató dönt a 4 %-os keret 
összegszerű felosztásáról,

d/ az ügyvezető igazgató a közvetlen irányítása alá tartozó vezetők 
javaslata alapján dönt, hogy a /2/ bekezdés d / pontjában megje
lölt keretből a Központi Szervezet melyik önálló szervezeti egy
sége és milyen mértékben részesül.

/4/ A Munkaügyi Osztály a fentiek alapján állítja össze a területek jutalma
zási keretét, mely minden terület részére a fenti /a/ - d // pontok sze
rint meghatározott.

/5/ November 7. alkalmából a területek jutalomelőleget kapnak. Ennek megha
tározása a következőképpen történik: a várható teljes évi eredmény becs
lése alapján az ügyvezető igazgató meghatározza a teljes várható jutal
mazási, illetve jutalomalapot. Ezután a Munkaügyi Osztály az előző gaz
dasági évben termelt maradványokban való részesedés alapján az l.§. /4/ 
és a 2.§. /3/ bekezdése /a/ - d // pontoknak megfelelően meghatározza a 
területek várható, becsült jutalomkereteit, valamint a központi keretet.
A főigazgató a Szakszervezeti Tanáccsal egyetértésben meghatározza a 
november 7-én kiadható jutalomalap összegét és ennek alapján a fentiek 
szerint kiszámított várható területi jutalomkeretek és a várható közpon
ti keret arányos részei kerülnek előlegként kiadásra /a november 7-i 
jutalomalap és a várható évi teljes jutalomalap arányában/.

/6/ a gazdasági év lezárása után a tényleges adatok alapján meg kell határozni 
az l.§. /4/ bekezdése, valamint a 2.§. /2/ bekezdés c / és d / pontjai szerint 
a teljes kutatóközponti jutalmazási kereteket. Ezen kutatóközponti jutalom- 
keretekből a hasonló rendeltetésű, november 7-1 előlegeket le kell vonni és 
a maradék képezi az április 4-i kutatóközponti kereteket, melyeknek továb
bi osztását a főigazgató, illetve a 2.§. /3/ bekezdés c/ és d/ pontjai ha
tározzák meg.
A 2.§. /2/ és /3/ bekezdés a/ és b/ pontjait illetően, az eljárás a követ
kező: a tényleges adatok alapján meg kell állapítani a területeknek az en
gedélyezett bértömege, illetve a maradványtermelés arányában járó összege
ket: ebből a hasonló november 7-i előlegeket le kell vonni és az igy nyert 
összegek képezik a /3/ bekezdés a/ és b/ pontjai szerint, az április 4-i 
jutalomösszegeket.
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3. §.

A jutalomkeretek felhasználása

/1 / A központi jutalmazási keretből kell biztosítani
a / a tudományos igazgatóhelyettesek és a tudományos tanácsadók 

jutalmát,
b / a Személyzeti- és Munkaügyi Főosztály, az Igazgatási Főosz

tály, valamint a Tudományos Titkárság vezetőjének jutalmát,
cl a társadalmi szervezetek vezetőinek jutalmát,
d / a főigazgatói jutalmakat,
e/ a kutatóközpont területén dolgozó, a KFKI érdekében tevékeny

kedő más vállalat dolgozóinak jutalmát,
f/ az erkölcsi elismerés anyagi jellegű kihatásai közül

- a kitüntetésekhez kapcsolódó, az Intézeti Megálla
podásban feltüntetett jutalmakat,

- az Intézeti Dijjal és az Ifjúsági Intézeti Dijjal 
járó pénzjutalmat,

- a "Kutatóközpont kiváló brigádja" pénzjutalmát,
- a tárgyjutalmak beszerzéséhez szükséges összeget,

g / a jutalmazási időszakok között átadásra kerülő központi jutalma' 
kát.

¡2 / A területek jutalomkeretéből kell biztosítani
a/ a bérarányos jutalmat,
b/ a kiváló dolgozók pénzjutalmát,
c / a szocialista brigádok pénzjutalmát,
d/ az egyéni jutalmakat.

4 • §.

Bérarányos jutalom

/ I I A bérarányos jutalom összege nem haladhatja meg a területek jutalomke
retének 50 %-át.

/2/ A bérarányos jutalom mértékét a havi béralap /alapbér + 30 % pótlék/ ará
nyában kell megállapítani. /Pl.: 0,5 = a bérarányos jutalom összege a 
dolgozó félhavi bére; 0,28 = a dolgozó havi béralapjának 28 %-át kitevő 
összeg./
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/3/ A bérarányos jutalom munkabérhez viszonyított arányának a kutatóközpont 
minden területén azonosnak kell lennie.

/4/ Az április 4-i jutalmazás alkalmával kifizetésre kerülő bérarányos jutal
mat az előző év december 31-i, a november 7-i bérarányos jutalmat a 
tárgyév augusztus 31-i tényleges béralap figyelembevételével kell meg
állapítani .

/5/ a bérarányos jutalomban általában a kutatóközpont valamennyi dolgozója 
részesül. Indokolt esetben a bérarányos jutalom összegét csökkenteni le
het, sőt az önálló szervezeti egység vezetője a Szakszervezeti Osztály
bizottság egyetértésével a /7/ bekezdésben irt esetekben a bérarányos 
jutalomból a dolgozót ki is zárhatja.

/6/ Bérarányos jutalom hivatalból nem adható
a/ a Magyar Tudományos Akadémia kinevezési hatáskörébe tartozó 

magasabb vezető beosztású dolgozóknak,
b/ a jutalmazási időszakban külföldön 3 hónapot meghaladó időre 

munkát vállaló, illetve tanulmányuton lévő dolgozóknak, to
vábbá annak, aki házastársának 3 hónapot meghaladó munkavál
lalása, illetve tanulmányútja miatt fizetés nélküli szabadsá
gon van,

c / aki a 7.§.-ban irt jutalmazási időszak teljes időtartama alatt 
nem volt KFKI dolgozó.

Ili A bérarányos jutalomból ki kell zárni, aki
a/ fegyelmi büntetés hatálya alatt áll,
b/ korábbi munkahelyén munkaviszonyának megszüntetésekor munka

könyvébe "kilépett" bejegyzést irtak, vagy egy éven belül 
előző munkaviszonyát legalább három esetben felmondással szün
tette meg.
Ez a joghátrány 1 évig hatályos; 1 év eltelte után esedékes ju
talmazáskor ezen a jogcimen bérarányos jutalomból kizárni, vagy 
azt csökkenteni nem lehet,

c / munkáját hanyagul végzi, szorgalma nem kielégítő és arra ve
zetői figyelmeztették,

d/ a munkarendet, a munkafegyelmet és a munkavédelmi eloirásokat 
nem tartja, vagy nem tartatja be,

e/ magatartásával környezetére káros hatással van,
f/ szándékosan kárt okoz.
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/8/ A 3 hónapos vagy ennél rövldebb idejű munkavállalás, illetve tanulmány
út esetén a jutalmazási időszakbői távol töltött idő arányában a bér
arányos jutalmat csökkenteni kell.

/9/ A nyugdíjba vonuló dolgozó részére a jutalmazási időszak figyelembevé
telével a bérarányos jutalom megfelelő részét még a munkaviszony fennál
lása alatt ki kell fizetni, ha a /6/ és /7/ bekezdésben foglalt kizáró 
feltételek nem állnak fenn.

/10/ Ha a bérarányos jutalmat csökkentik, vagy a /7/ bekezdés c/, d/, e/, 
f/ pontja alapján kerül sor kizárásra, ezt Írásba kell foglalni és 
meg kell indokolni. Az indokot az érintett dolgozóval közölni kell.

5. § .

A kiváló dolgozók pénzjutalma

A KFKI kiváló dolgozója részére félhavi béralapot kitevő összegű pénzjutal
mat kell adni.

6. §.

Egyéni jutalom

/1 / Az egyéni jutalmat »
a/ differenciált jutalomként, 
b / rendkívüli jutalomként és 
c/ céljutalomként

lehet adni.

12/ A kiemelkedő teljesítményt nyújtó dolgozókat differenciált jutalomban 
lehet részesíteni. Ennek elbírálásánál figyelembe kell venni a végzett 
munka mennyiségét, minőségét, annak tudományos és társadalmi hasznossá
gát.

/3/ Differenciált jutalomban és rendkívüli jutalomban nem részesülhet az 
a dolgozó

a/ aki a 7.§.-ban irt jutalmazási időszak teljes időtartama alatt 
nem volt a kutatóközpont dolgozója, kivéve, ha áthelyezéssel 
szűnik meg a KFKI munkaviszonya, mely esetben rendkívüli juta
lom adható,
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b / akinél a 4.§. /7/ bekezdésének bármelyik pontja fennáll,
c/ akinek a bérarányos jutalmát - a 4.§. /8/ bekezdés kivételé

vel - csökkentették.

/4/ Céljutalmat a jutalmazási jogkörrel rendelkező vezető - az illetékes
szakszervezeti szervvel egyetértésben - célfeladat teljesítésére tűzhet 
ki. A célfeladat feltételeit, a céljutalom összegét a dolgozóval előze
tesen Írásban kell közölni.
A célfeladat határidőre való teljesítése esetén a céljutalmat ki kell 
fizetni.
Késedelmes teljesítés esetén a céljutalom nem fizethető.

7. §.

Jutalmazási időszakok

Az április 4-i jutalmazáskor
október 1. és március 31., 

a november 7-1 jutalmazáskor
április 1. és szeptember 30. 

között végzett munkát kell értékelni.

A jutalmazás előkészítése

/!/ A területek jutalomkeretét a Munkaügyi Osztály közli a területek vezetői
vel, megjelölve a bérarányos jutalom és az egyéb jutalom összegét, va
lamint a jutalmazási jegyzék leadásának határidejét.

2̂/ A jutalmazás előkészítésére - amikor ez lehetséges - legalább 30 napot 
biztosítani kell.

1^1 A jutalmazási jogkörrel rendelkező vezető köteles biztosítani, hogy a 
szakszervezeti bizalmi, illetve az illetékes szakszervezeti szerv egyet
értésével kerüljön sor a dolgozók egyéni jutalmának megállapítására.
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9.§.

A jutalmak kifizetése

/1/ A bérarányos jutalmat és a differenciált jutalmat április 4-e és no
vember 7-e alkalmából kell kifizetni. Céljutalom és rendkívüli jutalom 
az év bármelyik szakában fizethető.

/2/ A jutalmazással kapcsolatban a dolgozók munkáját saját kollektívájuk 
előtt értékelni kell. Az értékelésre sor kerülhet a jutalmazást mege
lőző munkaértekezleten, vagy a jutalom átadásakor.

/3/ A jutalom átadásakor közölni kell mind a bérarányos, mind a differen
ciált jutalom összegét. Ennek során a bérarányos jutalomnál meg kell |
indokolni, hogy azt miért csökkentették, illetve ebből miért zárták 
ki a dolgozót. A differenciált jutalom átadásánál azt kell megindokol
ni, hogy a dolgozó azt mivel érdemelte ki.

10.§.

Egyéb rendelkezések

/1/ A főigazgató az áprilisi jutalmazás után értékeli az igazgatók egész 
éves jutalmazási munkáját.

/2/ Sem a bérarányos jutalom, sem az egyéni jutalom a Munkaügyi Döntőbizottság 
előtt nem követelhető.

I
/3/ A főigazgatói utasítás céljainak a gyakorlatban történő érvényesülését 

minden évben meg kell vizsgálni.

/4/ Jelen utasítás kihirdetésével lép életbe; ezzel egyidejűleg az 1/1977. 
sz. főigazgatói utasítás hatályát veszti.

Budapest, 1977. szeptember 6.

Doleschall Sándor s.k. 
ügyvezető igazgató
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SZEMELYI  HÍREK

A Minisztertanács

T É T É N Y I  Pált  

a tudománypolitikai bizottság titkárává nevezte ki.

x

Doleschall Sándor ügyvezető igazgató 1977. szeptember 1-1 hatállyal - osz
tályvezetői feladatköre mellett - kinevezte

E S Z L I  Lászlót  

az Építési- és Energiaellátási Főosztály főosztályvezető helyettesévé.

A TUDOMÁNYOS TANACSOK H ÍR E I

A Szilárdtest Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Kémiai Szekciója 1977. 
szeptember 8-án ülést tartott, amelyen

az Agro- és bioanalitikai Osztály megalakulásának 
kérdéseit

vitatta meg.
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F E L H Í V Á S

a Központi Fizikai Kutató Intézet valamennyi dolgozójához

A Szovjetunió népei, a szocialista világrendszer országai, 
a tőkés országok dolgozó tömegei, az egész haladó világ a Nagy Októ
beri Szocialista Forradalom közelgő, 60. évfordulójának megünneplé
sére készül. Szocializmust épitő hazánk dolgozó népe széleskörű munka
versennyel, munkafelajánlásokkal is ünnepli a hat évtizeddel ezelőtt 
bekövetkezett világtörténelmi eseményt.

Az évforduló kapcsán kibontakozott országos méretű munkamoz
galomhoz csatlakozva a KFKI párt-, állami-, KISZ- és szakszervezeti 
vezetése e történelmi évforduló munkával történő méltó megünneplésére

1977. s z e p t e m b e r  24-re 

pénteki munkarend szerint /7^°-tól 15^°-ig/

KOMMUNISTA SZOMBATOT

szervez.

Felhívással fordulunk kutatóközpontunk dolgozóihoz, hogy a 
Nagy Október jelentőségét átérezve, minél nagyobb számban jelenjenek 
meg ezen a napon munkahelyükön.

"K" buszt és étkezést biztosítunk.

KFKI
párt-, állami-, KISZ- és szakszervezeti 

vezetése
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MUNKAÉRTEKEZLETEK

Felkérjük a kutatóközpont önálló szervezeti egységeinek vezetőit, hogy 
az osztálybizottságokkal együttműködve, október 15-ig tartsanak munkaér
tekezleteket.
A munkaértekezletek napirendi pontjai között az alábbi témáknak kell sze
repelniük :
1. Munkabeszámoló

A vezetői beszámoló adjon tájékoztatást a végzett munkáról, csoporton
ként és egyénenként értékelje azt? ismertesse a dolgozók előtt álló 
feladatokat, célkitűzéseket. Térjen vissza az előző munkaértekezleten 
felvetett problémákra, javaslatokra és számoljon be az ezekkel kapcso
latban tett intézkedésekről. A beszámoló felett vitát kell nyitni, mely
nek során a dolgozók mondják el véleményüket, vessék fel problémáikat 
és értékeljék a végzett munkát, tegyék meg javaslataikat. Ezekre a veze
tőnek válaszolni kell.

2. Kiváló dolgozó jelölése
A kiváló dolgozó választásával kapcsolatos rendelkezéseket a Működési 
Szabályzat I. fejezet 2.43.4 pontja és az Intézeti Megállapodás 33.§-a 
tartalmazza.

Turcsán Józsefné s.k. Doleschall Sándor s.k.
SZB titkár ügyvezető igazgató

x

A munkaértekezleteket a szakszervezeti osztálybizottságokkal, ill. inté
zeti bizottságokkal együttesen kell az állami vezetőnek előkészíteni és 
megtartani. A célszerűség és a hatékonyság figyelembevételével állapítják 
meg, hogy főosztályonként, osztályonként, csoportonként, laboronként, mű
helyenként vagy más csoportosításban tartják az értekezleteket. A napiren
det az osztálybizottságokkal egyetértésben kell megállapítani, melyben a 
felhívásban szereplő pontoknak is helyt kell kapniok.

A beszámoló utáni vitában biztosítani kell, hogy a dolgozók kifejthessék 
és előterjeszthessék javaslataikat, kérelmüket, panaszukat. Vagy a munka- 
értekezleten vagy a jutalmazás során a dolgozók munkáját egyénileg érté
kelni kell.

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; időpontjáról 
és napirendjéről tájékoztatni kell a Szakszervezeti Bizottságot.
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A munkaértekezletről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet a szakmai vezető
nek és az OB titkárnak kell aláírni. A jegyzőkönyv vezetésének egyszerű
sítése érdekében a Jogi és Igazgatási Osztály űrlapokat juttat el az ille
tékes vezetőkhöz. A jegyzőkönyvet az értekezletet követő 3 napon belül kell 
a Jogi és Igazgatási Osztály részére egy példányban megküldeni, csatolni 
kell hozzá a jelenléti ivet, feltüntetve rajta a távolmaradókat.

A munkaértekezleteket az intézeti bizottságok és a Szakszervezeti Bizottság 
ellenőrzi. A jegyzőkönyveket a Jogi és Igazgatási Osztály juttatja el a 
Szakszervezeti Bizottsághoz.

K Ö Z L E M E N Y E K  

a z  " Á l l a n d ó  k i v i t e l i  É s  b e h o z a t a l i  e n g e d é l y i e k r ő l

A Tájékoztató ezévi 34. számában közlemény jelent meg a szeptember 1-től 
bevezetésre kerülő uj "Állandó kiviteli és behozatali engedély"-ékről.
Az esetleges félreértések elkerülése miatt kiegészítésként közöljük, hogy 
a KFKI tulajdonát képező tárgyakra szóló állandó kiviteli, ill. a dolgo
zók személyi tulajdonát képező tárgyakra szóló állandó behozatali engedé
lyek megadására is a Tájékoztató 1975. május 21-1 19. számának melléklete
ként megjelent "A kutatóközpont tulajdonát képező tárgyak dolgozók részére 
történő kölcsönadását, valamint a dolgozók saját tulajdonát képező tár
gyak javítás céljából történő behozatalát engedélyezők" cimü listán sze
replők jogosultak.

x

AZ ORVOSI RENDELŐ UJ RENDELÉSI  ID Ő P O N T J AIR Ó L

Tájékoztatjuk a kutatóközpont dolgozóit, hogy szeptember 1-től az üzemor
vosi rendelő létszáma egy üzemorvossal /Dr.Dusa László/ és egy asszisztens
sel /Kozma Judit/ bővült.

A várakozás csökkentése érdekében a rendeléseken az előjegyzéses betegren
delést vezetjük be. Minden nap 8 órától 10 óráig lehet időpontot kérni 
Kozma Judit asszisztenstől a 12-42 telefonszámon.
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A rendelés uj időpontjai:

Dr.Laboda Irma rendel kedden j 1Q órától 12 óráig
csütörtökön
szerdán 14 órától 15 óráig

Dr.Dusa László rendel hétfőn
szerdán
pénteken

10 órától 12 óráig

Egyéb vizsgálatok, 111 kezelések időpontjai az alábbiak: 
időszakos és munkaalkalmassági
vizsgálatok minden nap 8 órától 10 óráig,
gépjárművezetői alkalmassági
vizsgálat " " 12 órától 13 óráig,
beteglapok kiadása " " 12 órától 13 óráig,
injekciók és kezelések " " 9 órától 10 óráig.

x

A KUTATOKOZPONTBAN M EGJELE NT FONTOSABB KIADVÁNYOK

1/ C.Chandler: On a recent paper of Bencze and Tandy /KFKI-1977-63/
2/ C.Chandler: Nonrelativistic multichannel quantum scattering theory 

in a two Hilbert space /formulation /KFKI-1977-64/
3/ J.Valkó-L.Meskó: Experimental and numerical investigation of the 

local and global components of boiling noise
4/ Woynarovich,F.: 3-d coulomb coupling and charge ordering in non

conducting chain systems /KFKI-1977-57/
5/ Márffy F.-Gáll G.- Kósa Somogyi I.: Koleszterikus folyadékkristály 

termoindikátorok minősítése /KFKI-1977-59 /
6/ Dirac, P.A.M.: The relativistic electron wave equation /KFKI-1977-62/
7 I Holczer-Mihály-Jánossy-Grüner-Kertész: Complex TCNQ salts with 

asymmetric donors: I. transport properties /KFKI-1977-58/
8/ Faragó-Gálfi-Szentgáli: Az RT-11 FORTRAN használata /Programozási 

tájékoztató/

x
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A K É S Z L E T E Z E T T  SZERSZÁMOK NOMENKLATÚRÁJÁRÓL

A Központi Szervezet vezetői értekezlete 1977. augusztus 30-án foglalko
zott a központilag készletezett szerszámok minőségi kérdéseit érintő ész
revételekkel és úgy döntött, hogy az intézetek és az MSZI műszaki vezetői
nek bevonásával indokolt újra meghatározni az anyagellátás által készle
tezett szerszámok nomenklatúráját.
Ennek alapján felkérjük a készletezett szerszámokat használó szervezeti 
egységeket, hogy az 1976-ban kiadott "Választék Jegyzék" 91-117. oldalain 
rögzített választékokat- sajátos igényeiknek és elvárásaiknak megfelelően - 
vizsgálják felül és javaslataikat legkésőbb 1977. november 15-ig - koordi
nálás és összesítés céljából - intézetük műszaki vezetőjének, illetve az 
e munkakört ellátó vezetőnek juttassák el. A területekről beérkező aomenkla- 
tura ajánlásokat az Anyagellátási Osztály összesiti és 1977. december 1-ig 
jóváhagyásra előterjeszti.

Anyagellátási Osztály

FOGYÓESZKÖZÖK E R T E K E S I T E S E R O L

Értesítjük a kutatóközpont dolgozóit, hogy az alábbi fogyóeszközök kerülnek
értékesítésre:

kétajtós szekrény 3 db
középméretű Íróasztal 4 db
telefonasztal 1 db
kis tárgyalóasztal 1 db
iíógépasztal 1 db
dohányzóasztal 2 db
állófogas 3 db
sezlon 1 db
fotel 1 db
karosszék 4 db
PVC szék 13 db
kárpitozott szék 10 ab
kárpitozott vasszék 2 db
laborszék 1 db
falipolc 1 db
rajzgép 1 db
asztali lámpa 4 db
csillár 3 db
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porszivó 3 db
ballon kiöntő állvány 1 db
ponyva 1 db
olajkályha 1 db
kisméretű szekrény 1 db
titkárnői forgószék 5 db
iróraj zasztal 1 db
olajradiátor 3 db
vaslétra 1 db

A fenti fogyóeszközök megtekinthetők kedden és csütörtökön 14 órától 
15 óráig az Állóeszközraktárban Kun Józsefnél /XXIII. épület, tel.: 12-11/.

Az igénybejelentéseket 1977. szeptember 23-ig lehet benyújtani az Értéke
sítési Bizottság vezetőjéhez /Kristó László, XXIII. épület I.em. 109./.

HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZOK

Pásztor Endre
konferencia, intézetlátogatás, 
KFKI ktsg.

IX. 4. 10 nap Anglia-London, 
Sváj c-Zug

Dóra Gyula 
Gárdos Miklós 
Muzsnay László 
Próbáld Vilmos 
konferencia, 
KFKI ktsg.

IX. 4, 7 nap Románia
Bukarest

Deme Sándor 
szimpózium, 
KFKI ktsg.

IX. 4, 6 nap Jugoszlávia
Portorozs

Andrási Andor 
konferencia,
Eötvös L.Fiz.T.ktsg.

IX.4, 10 nap Jugoszlávia
Portorozs, Z á g r á b

Gadó János 
Keresztúri András 
Makai Mihály 
Szatmáry Zoltán 
Túri László 
Vidovszky István 
OAB együttmüködes

IX. 4. 7 nap Románia
Bukarest
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Balogh S.Judit 
Nagy Dénes Lajos 
konferencia,
KFKI ktsg.

IX. 4. 7 nap Románia
Bukarest

Bende A t t i l a  
Keczán László 
Néder Tibor 
vasár,
KFKI ktsg.

IX. 4. 5 nap NDK
Lipcse

Takács László 
Vincze Imre 
konferencia, 
KFKI ktsg.

Kovács Kálmán 
Szabó András 
konferencia, 
KFKI ktsg.

Horváth Péter 
Zarándy Aladár 
kiállítás,
KFKI ktsg.

Montvai Attila
tapasztalatcsere,
KFKI ktsg.

Demeter István 
konferencia,
OAB együttmüködés

Csatóné Nagy Ágnes 
konferencia,
KFKI ktsg.

Szladek György 
service,
METR.dev., KFKI fFt

Koch József 
Peter István 
Thaler György
intézetlátogatás,
KFKI ktsg.

gecz Sándor 
Nyilas Nándor
service,
METR.dev., KFKI fFt

IX. 4. 7 nap

IX. 5.

IX. 5.

IX. 5.

IX. 5.

IX. 5.

IX. 5.

IX. 5.

IX. 5.

5 nap
6 nap

7 nap

28 nap

5 nap

9 nap

13 nap

4 nap

27 nap

Románia
Bukarest

Anglia
London

Svájc
Basel

Szovjetunió
Dubna

Csehszlovákia
Behin

Románia
Bukarest

NDK
Berlin

NDK
Berlin

Csehszlovákia
Brno, Pozsony
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Kroó Norbert IX.7. 5 nap Lengyelország
Szőke József Wroclav
KGST értekezlet,
KFKI ktsg.

Láng István 
Zámori Zoltán 
tárgyalás, 
KFKI ktsg.

IX. 8. 10 nap Szovj etunió 
Jereván

Opauszky István 
fizikai iskola, 
KFKI ktsg.

IX. 9. 6 nap Jugoszlávia
Ljubljana

Szabó Ferenc 
együttműködés , 

KFKI ktsg.

IX.9. 7 nap Szovjetunió
Moszkva

Ivanyos Lajos 
konferencia, 
KFKI ktsg.

IX.10. 7 nap NDK
Lipcse

KÜLFÖLDI  VENDEGEK

J .Ludewlg
G.Jeschke mérnökök 
NDK

IX.6-tól 
10 napra

fogadta: GSZI

N .Chloutte
V.Bezroukikh fizikusok 
Szovjetunió

IX.6-tól 
5 napra

fogadta; AEKI

N .Kusenack mérnök 
NDK

IX.6-tól 
20 napra

fogadta: MSZKI

A.Greser kutató 
Csehszlovákia

S .Olszewski egy.tanár 
Lengyelország

P.Parchine fizikus
Szovjetunió

IX.6-tól 
7 napra

IX.6-tól 
10 napra

I X . 6 - t ó l
30 n a p r a

fogadta: SZTKI 

fogadta: SZTKI 

fogadta: SZTKI



V •Svomitelnov 
S •Kazakov
C.Polonski mérnökök 
Szovjetunió

IX.6-án fogadta: MSZKI

G.Lang mérnök 
NDK

IX.6-tól 
5 napra

fogadta: MSZKI

■E.Schröck szerelő 
Ausztria

IX.6-tól 
24 napra

fogadta: GSZI

V.Orlov 
G. Akopov 
A.Vitali 
L.Zavialski
Ketov Akendin fizikusok 
Szovj etunió

IX.8-án fogadta: SZTKI

¿■Mikusek csop.vez. IX.8-án fogadta: SZTKI
^■Slezák fizikus 
Csehszlovákia

£.• Götz mérnök 
Ausztria

IX.8-án fogadta: RMKI

§j_Takac fizikus 
Jugoszlávia

IX.8-tól 
5 napra

fogadta: AEKI

T^Gál
V^Maiernik
íi^Morvay egyet.oktatók + 30 egy. 
Csehszlovákia hallgató

IX.9-én fogadta: AEKI

~-ÜÍPtzschke fizikus IX.9-én fogadta: SZTKINDK -----

^-iüiStapley fizikus IX.12-től 
33 napra

fogadta: RMKI

¿¿¿¿sanda tanársegéd 
Lsehszlovákia

IX.12-től 
5 napra

fogadta: SZTKI

rr~£íS_tér fizikus
^sehsziovákia

IX.12-től 
33 napra

fogadta: RMKI

K i_ a Központi Fizikai Kutató Intézet 
S2eej~0s kiadó: Doleschall Sándor 
Pe^í'V'®szti az Igazgatási Főosztály 
pél^'°s szerkesztő: Goda Gyula 
Kész-?yszám: Törzsszám: 77-729■‘•t a KFKI sokszorosító üzemében
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SZEMÉLYI HÍREK

Márta Ferenc, az MTA főtitkára 1977. szeptember 1-1 hatállyal - az MSZKI 
tudományos igazgatói megbízásának változatlanul hagyása mellett - kinevezte

S A N D 0 fí y Mihályt  

az MTA Természettudományi I. Főosztály vezetőjévé.

A TUDOMÁNYOS TANÁCSOK HÍREI

A Műszaki Tudományos Tanács 1977. szeptember 15-én ülést tartott, amelyen 
megvitatta

- a KFKI fejlesztésű Mössbauer spektrométer korszerűsítésének 
kérdéseit, valamint

- a hőmérsékletmérők és szabályozók továbbfejlesztési terveit.

x

A Mérés- és Számítástechnikai Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Számi 
tógép Szekciója 1977. szeptember 12-1 ülésén

megvitatta a Számítógép Főosztályon folytatott emulációs 
kutatások helyzetét, valamint az elkövetkező évekre vo
natkozó elképzeléseket.

i
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1977. AUGUSZTUS HÓNAPBAN BELEPETT DOLGOZOK

B o r á r o s Károly raktáros, az Anyagellátási Osztály dolgozója. Előző
leg a Magyar Hajó és Darugyár anyagkiadója volt. Iskolai 
végzettsége: 8 elemi. Nős, két nagykorú gyermeke van.

E s z e s  Gábor tudományos ügyintéző, a Nagyenergiájú Fizikai Főosztály
dolgozója. Előzőleg az Egyesült Izzólámpa és Villamossági 
Rt. üzemmérnöke volt. Fizikus. Nős.

G a r a m s  z e g i  János kazánfűtő, az Épitési és Energiaellátási Fő
osztály dolgozója. Előzőleg a Kelenföldi Hőerőmű kazángépésze 
volt. Iskolai végzettsége: 3 polgári és 2 év szakmunkás- 
képző. Nős.

G i e s e Péter tudományos munkatárs, a Laboratóriumi Alkalmazások Osz
tály dolgozója. Előzőleg az NDK-ban dolgozott mint tudomá
nyos munkatárs. NDK állampolgár. Fizikus. Nős, egy kiskorú 
gyermeke van.

0 i e s e Piroska tudományos munkatárs, az MSZKI dolgozója. Előzőleg az 
NDK-ban dolgozott mint tudományos munkatárs. Fizikus. 
Férjezett, egy kiskorú gyermeke van.

G u l y á s  Ferenc betanitott munkás, az Épitési és Energiaellátási Fő
osztály dolgozója. Előzőleg a Gépipari Épitő Vállalat se
gédmunkása volt. Iskolai végzettsége: 8 általános és 3 év 
szakmunkásképző. Nőtlen.

H u t i r a y Gyula tudományos segédmunkatárs, a Kémiai Főosztály dolgo
zója. Előzőleg a SOTE tudományos segédmunkatársa volt. Fizi
kus. Nőtlen.

K a r a p e n c s e v  Velicskov Péter műszaki ügyintéző, a Fizikai Fő
osztály I. dolgozója. Előzőleg a Vasipari Kutató Intézet 
anyagvizsgáló technikusa volt. Szakközépiskolai érettségi
vel rendelkezik. Nőtlen.

K ~ *k e c s k e m é t i  Árpád gépkezelő, a Számitastechnikai Foosztaly dol
gozója. Ez az első munkahelye. Gimnáziumi érettségivel ren
delkezik. Nőtlen.

° v á c s Elek segédmunkás, az Épitési és Energiaellátási Főosztály
dolgozója. Előzőleg a Zrinyi Miklós Nevelőotthon kazánfűtője 
volt. Iskolai végzettsége: 6 elemi. Nős, egy nagykorú gyer
meke van.

e n d v a i Ferenc épités-műszaki ellenőr, az Épitési és Energiaellátá
si Főosztály dolgozója. Előzőleg a 21.sz. Állami Építőipari 
Vállalat főművezetője volt. Iskolai végzettsége: 4 polgári, 
ács mestervizsgával rendelkezik. Nős, egy nagykorú gyermeke 
van.
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M a d á c s Györgyné gazdasági ügyintéző, az SZTKI Technikai Főosztály
dolgozója. Előzőleg a Szerelőipari Tervező Vállalat titkárnője 
volt. Iskolai végzettsége: 8 általános, gyors- és gépiró képe
sítéssel rendelkezik. Férjezett, egy kiskorú gyermeke van.

M á r a i Imre diszpécser, az MSZKI Kísérleti ttzem dolgozója. Előzőleg az 
Építőipari Szövetkezeti Vállalat müszerése volt. Szakközépis
kolai érettségivel rendelkezik. Nős, két kiskorú gyermeke van.

M i g r a y Gáborné gépiró, a Pénzügyi és Számviteli Főosztály dolgozója.
Előzőleg a Híradástechnikai Szövetkezetnél dolgozott mint 
gyors- és gépiró. Iskolai végzettsége: 8 általános, gyors- és 
gépiről képesítéssel rendelkezik. Elvált, egy kiskorú gyermeke 
van.

O s  z t o b á n y i  Józsefné betanított munkás, a Gondnokság dolgozója.
Előzőleg a Fővárosi Vas- és Edénybolt Vállalat eladója volt. 
Iskolai végzettsége: 8 általános és 3 év szakmunkásképző. 
Elvált.

P a c z o l a i  Zsuzsanna könyvtári raktáros, a Tudományos Titkárság dol
gozója. Ez az első munkahelye. Gimnáziumi érettségivel rendel
kezik. Hajadon.

P a t a k i  Sándor műszaki ügyintéző, a Kémiai Főosztály dolgozója. Előző
leg a Műanyagipari Kutató.Intézet laboránsa volt. Szakközépis
kolai érettségivel rendelkezik. Nős.

P ó s e r László gépkocsivezető, a Gondnokság dolgozója. Előzőleg a Fővá
rosi Autótaxi Vállalat gépkocsivezetője volt. Iskolai végz- 
zettsége: 8 általános. Nős.

R o s s z  Istvánné titkárnő, a Műszertechnikai Osztály dolgozója. Előző
leg a KIOSZ előadója volt. Gimnáziumi érettségivel és gyors- 
és gépirói képesítéssel rendelkezik. Férjezett.

T ó t h  Erika gépkezelő, a Számítástechnikai Főosztály dolgozója. Ez az 
első munkahelye. Gimnáziumi érettségivel rendelkezik. Hajadon.

T ó t h  László könyvkötő, a Tudományos Titkárság dolgozója. Előzőleg a 
Papirfeldolgozó Ipari Szövetkezet csoportvezetője volt. Is
kolai végzettsége: 8 általános és 3 év szakmunkásképző. Nőtlen-

U r b á n Rudolf szállítómunkás, a Gondnokság dolgozója. Előzőleg az ön
tödei Vállalat segédmunkása volt. Gimnáziumi érettségivel ren
delkezik. Nőtlen.

W é b e r Mária kertész szakmunkás, a Gondnokság dolgozója. Előzőleg a
János Kórház kertésze volt. Iskolai végzettsége: 8 általános
és 3 év szakmunkásképző. Hajadon.



- 447

1977. AUGUSZTUS HÓNAPBAN KILEPETT DOLGOZOK

D e m e József tudományos segédmunkatáirs, az RMKI Technikai Főosztályának 
dolgozója volt. Munkaviszonya közös megegyezéssel szűnt meg.
Uj munkáltatója a VIDEOTON.

H a d i k  Róbert tudományos segédmunkatárs, a Reaktorelektronikai Főosztály 
dolgozója volt. Munkaviszonya közös megegyezéssel szv^nt meg.
Uj munkáltatója a Budapesti Műszaki Egyetem.

K e l e m e n  Lajosné műszaki rajzoló, a Műszertechnikai Osztály dolgo
zója volt. Munkaviszonya az OMKDK kikérése alapján, áthelye
zéssel szűnt meg.

L u k á c s  Péter marós, a Műszaki Főosztály dolgozója volt. Szerződése 
lejárt. Uj munkáltatója ismeretlen.

P é t e r  Mihály nehézgépkezelő, az Építési és Energiaellátási Főosztály 
dolgozója volt. Munkaviszonya a Budai Építőipari Szövetkezet 
kikérése alapján, áthelyezéssel szűnt meg.

s c h l e i e r  Mária operátor, a Számítástechnikai Főosztály dolgozója 
volt. Külföldi állampolgárral kötött házassága miatt kiván
dorolt.

T a 1 a b o s István laboráns, a Fizikai Főosztály II. dolgozója volt.
Munkaviszonya közös megegyezéssel szűnt meg. Uj munkáltatója 
ismeretlen.

T ó t h Andrásné titkárnő, a Gondnokság dolgozója volt. Munkaviszonya kö
zös megegyezéssel szűnt meg. Uj munkáltatója az V. kér. IKV.

w e 1 k e r Gabriella laboráns, a Nagyenergiájú Fizikai Főosztály dolgo
zója volt. Munkaviszonya közös megegyezéssel szűnt meg.
Uj munkáltatója ismeretlen.

F e k e t e János csoportvezető, az Igazgatási Főosztály dolgozója.

^ H g jijba ment:
Q a j t i Sándorné betanított munkás, az RMKI Technikai Főosztály dolgozója.
S ® n t a Sándorné titkárnő, az Építési és Energiaellátási Főosztály dolgozója.
g

2 e 1 e s Lajosné betanított munkás, a Gondnokság dolgozója.
T n0 h Ferenc diszpécser, az MSZKI Kísérleti üzem dolgozója.
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K Ö Z L E M E N Y E K

A JOGSEGÉLYSZOLGÁLATRÓL

Értesítjük a kutatóközpont dolgozóit, hogy a jövőben a jogsegélyszolgála
tot

kedden Dr.Csabai István és Dr.Bodor Péter,
csütörtökön Dr.Goda Gyula és Dr.öri Ambrus

látja el.

Dr.Ladányi György ügyfélfogadási napja továbbra is péntek marad.

x

A KUTATÓKÖZPONTBAN MEGJELENT FONTOSABB KIADVÁNYOK

1/ Die im Institut KFKI entwickelte Temperaturreglerfamilie
2 I Varga-Tompa: Ferromagnetic nuclear1 resonance investigation of the 

surface magnetization in iron sheets /KFKI-1977-56/
3/ Dolinszky: Half-off-shell phase equations for non-local interactions 

/KFKI-1977-61/
4 I Jánossy-Bata: Study of elastic properties near a nematic-smectic a 

transition /KFKI-1977-65 /
5/ Gazsó-Hajtó: Self-controlled laser-beam chopping effect in Ge Se 2 thick 

films /KFKI-1977-70/
6/ Vass: Properties of stochastic processes describing inhomogeneous

chemical kinetics and other reactive collision phenomena /KFKI-1977-72/
7/ Nagy-Németh: I. Heart-beat interval analysis and evaluation of medical 

questionnaire for determination of ischaemic heart disease.
II. Respiratory sinus arrhytmia caused by prescribed respiration for 
diagnosting ischaemic heart diseases /KFKI-1977-73/

8/ Farkas: Multiphoton phenomena in photoelectron emission processes of 
metals at high laser intensities /KFKI-1977-60/

9/ Bata-Buka: Dielectric measurements on smectic-A and nematic phase 
/KFKI-1977-66/

10/ Vincze: Evaluation of complex Mössbauer spectra in amorphous and 
crystalline ferromagnets /KFKI-1977-71/

11/ Mössbauer-Effeet spectrometer
121 MMT express információ N° 3
131 Zobor: Rabotü, provodimüe v Vengrii v oblaszti primenenija EVM dlja 

upravlenija jadernümi reaktorami
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HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZOK

B.Nagy András 
konferencia, 
KFKI ktsg.

IX.11. 8 nap Olaszország
Sorento, Nápoly

Mezey Gábor 
Szabó Imre 
konferencia, 
KFKI ktsg.

IX.11. 6 nap Ausztria
Bécs

Pető Gábor 
Pogány Lajos 
konferencia, 
saját ktsg.

IX.11. 7 nap Ausztria
Bécs

Bergou János 
Rózsa Károly 
konferencia, 
KFKI ktsg.

IX.11. 8 nap NDK
Berlin

Péter Attila 
OAB együttműködés

IX.12. 1 hét NDK
Drezda

Beszeda Tamás 
Katona Tamás 
Windberg Péter 
OAB együttműködés

IX.12. 5 nap NDK
Rossendorf

Tóth László 
MTA tanulmányút

IX.12. 1 hónap Szovjetunió
Leningrád

Bakos László 
MTA tanulmányút

IX.12. 30 nap NDK
Drezda

Zlegelmann Károly 
KGST ülés,
OAB ktsg.

IX.12. 6 nap NDK
Karl Marx Stadt

Ej-ntér György 
értekezlet, 
OAB ktsg.

IX.12. 6 nap Szovjetunió
Dubna

Keresztes Péter 
konferencia, 
KFKI ktsg.

£°lyki János 
S^örkös Ferenc 
ggsmaTkv Károly 
ÜJ£z_István vaJSp-
Kfkisár,

IX.12.

IX.12,

4 nap

5 nap

Anglia
London

Csehszlovákia
Brno

ktsg.
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Tóth Iván 
tanulmányút, 
KKI ktsg.

IX.12. 14 nap Franciaország
Párizs, Grenoble

Bakonyi Imre 
Hargitai Csaba 
Kádár Enikő 
Kemény Tamás 
Kisdl Páviáné 
Konczos Géza 
Lázár Károly 
Lovas Antal 
Nagy Imre 
Takács László 
Tarnóczy Tivadar 
Tompa Kálmán 
Tóth József 
konferencia,
KFKI ktsg.

IX.13. 4 nap Csehszlovákia
Pozsony

Vértes Ákos 
konferencia, 
KFKI ktsg.

IX.13. 13 nap Lengyelország
Jadsinin

Krlstó László 
tárgyalás,
AKADIMPORT dev., KFKI fFt

IX.13. 6 nap Csehszlovákia
Brno

Forgács Gábor 
konferencia, 
KFKI ktsg.

IX.14, 10 nap Lengyelország
Jadsinin

Nagy Rudolf 
tanulmányút, 
KFKI ktsg.

IX.14, 5 nap Lengyelország 
Varsó

Buchmüller Nándor 
Zárándi Zsolt 
MTA tanulmányút

IX.14, 1 hét Románia
Bukarest

Szentgáli Ádám
MTA tanulmányút,
konzultáció - meghívó fél ktsg.

IX.15. 1 hónap Franciaország 
Saclay,

10 nap Svájc-Lausanne

Rényi Attila 
Szakmary László 
meresek,
METR.dev., KFKI fFt

IX.15. 10 nap NDK
Freiberg

Készéi Béla IX.15. 10 nap Szovjetunió
Vandllk János Tbiliszi, Moszkva
konferencia,
OMFB dev., KFKI fFt
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Budai Miklós 
tárgyalás, 
KFKI ktsg.

IX.16. 14 nap Csehszlovákia
Brno

Szőke József 
konferencia,
meghívó fél ktsg., KFKI utiktsg.

IX.16. 6 nap Szovjetunió
Novoszibirszk

Ránky Miklós 
konferencia,
saját ktsg.

IX.17. 8 nap Olaszország
Velence■

Horváth Imre 
konferencia, 
KFKI ktsg.

IX.17. 6 nap Szovjetunió
Novoszibirszk

Berei Klára
konferencia, intézetlátogatás, 
saját és meghivó fél ktsg.

IX.17. 21 nap USA
Blacksburg

KÜLFÖLDI VENDEGEK

I.V.Khalizev 
V. Dikarev
G. Chichkine mérnökök 
Szovjetunió

IX.13-tól 
10 napra

fogadta: AEKI

Z.V.Girgenson miniszter
A.p.panilov főoszt.vez.h.
B.M.Sztarosztyin oszt.vez. 
J.A.Fomin főmunkatárs 
Szovj etunió

IX.13-án fogadta: Vasvári Béla

O.Hrazdil fizikus 
S.Zboril dozimetrikus 
Csehszlovákia

IX.13-tól 
2 napra

fogadta: AEKI

M.R.Avery mérnök 
Anglia

C.Albrecht
K.Richter mérnökök
NDK

IX.14-én

IX.14-től 
9 napra

fogadta: RMKI 

fogadta: MSZKI

ft.Gréser kutató 
Csehszlovákia

I X . 1 4 - t ő l
6 n ap ra

fogadta: SZTKI
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F.B .Humphrey tanszékvez. 
USA

Masaru Nishikawa vegyész 
Japán

W,Borkam főoszt.vez. 
NDK

H.Biedermann mérnök 
NDK

W.L.Brown 
L.C.Feldman 
S .T.Picraux fizikusok 
USA

IX.15-től 
18 napra

IX.15-én

IX.15-én

IX.15-én

IX.16-án

fogadta: 

fogadta i 

fogadta: 

fogadta: 

fogadta;

M.Grichtshouk mérnök 
Szovjetunió

T.Sutenko fizikus
Szovjetunió

P.Schuster fizikus 
Ausztria

H .Tuczek egy.tanár
G.Wartmann
0. Piffko
M.Hellermann
N.Fabrlcius mérnökök
NSZK

IX.16-án

IX.16-án

IX.16-án

IX.19-én

fogadta: 

fogadta: 

fogadta: 

fogadta;

De Vries fizikus IX.19-én fogadta:
USA

J .R.Horan fizikus IX.19-én fogadta:
USA

Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Doleschall Sándor 
Szerkeszti az Igazgatási Főosztály 
Felelős szerkesztő: Goda Gyula 
Példányszám: 450 Törzsszám: 77-730
Készült a KFKI sokszorosító üzemében

SZTKI

SZTKI

SZTKI

SZTKI

SZTKI

AEKI

SZTKI

SZTKI

RMKI

SZTKI

AEKI
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ESEMENYNAPTAR

Plovdiv adott otthont ez évben a 15. Nemzetközi Kozmikus Sugárzási Konferen
ciának /hasonló konferencia 1969-ben Budapesten volt/, ahol 28 ország mintegy 
350 kutatója vett részt. A konferenciára 850 előadást küldtek be, ebből 750 
hangzott el. Magyarországot a KFKI tiz kutatója képviselte, heten az RMKI 
Kozmikus Sugárzási Osztályáról, ketten az RMKI Technikai Főosztályáról vet
tek részt a konferencián, valamint az Elméleti Csoport egy munkatársa.
A magyar küldöttek 10 dolgozattal járultak hozzá a konferencia anyagához. 
Ezekben foglalkoztak a galaktikus anizotrópia mérésével és statisztikai 
kiértékelések kérdéseivel, a mért anizotrópia értelmezésével, az ultra-nagy 
energiájú sugárzás terjedésének elméleti vonatkozásaival, a kozmikus sugár
zás naprendszerbeli modulációjának elméletével és felső határenergiájának 
kísérleti vizsgálatával, a szoláris eredetű részecskék terjedésével és az
1 TeV feletti kozmikus sugárzás magkölcsönhatásaival emulzióban.

A Reaktorelektronikai Főosztály Mérésautomatizálási Osztályán átadásra ke
rültek a Budapesti Műszaki Egyetem és a METRIMPEX által rendelt Fourier 
transzformátorok.

Az MSZKI Számítástechnikai Főosztálya szeptember 12. és 16. között tan
folyamot tartott az R-40 számitógép felhasználói részére.

Az MSZKI software vevőszolgálatának gondozásában rövidesen megjelenik a 
"TPa Tájékoztató" ez évi 2. kiadása, amely a számitógép alkalmazóknál ké
szült programokról nyújt információt. Az első kiadványból még igényelhetők 
Példányok Kertész Ivánné-tól /VI.ép. I.em. 127., tel.s 18-44/.
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A Műszaki Szakigazgatás részéről átadásra került 
az "A" kategóriás tervnek megfelelően

- az AEKI részére 1 db gyorsfurógép,
- az RMKI- részére 1 db gyorsfurógép;

szerződéses tevékenység keretében
- az izotóp Intézet részére 1 db NP-255 DF tip. diszkoszkályha,
- a METRIMPEX részére 4 db ST-2 tápegység.

1977. augusztus 31-én az MSZI újítási aktíva értekezletet tartott. A meg
beszélésen az MSZI dolgozói, a kutatóközpont más területéről meghívott részt
vevőkkel együtt, megvitatták és értékelték az elmúlt 1 éves időszak tapasz
talatait, eredményeit.
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AZ IGAZGATÓ TANACS HÍREI

Az Igazgató Tanács 1977. szeptember 14-i ülésén napirend előtt Gyimesi 
Zoltán tartott előadást, melynek keretében a Nemzetközi Atomenergia ügynök
ség szervezésében Salzburgban megtartott konferenciáról adott tájékoztatást.

Első napirendi pontként Fehér István ismertette a Paksi Atomerőmű KFKI ál
tal készítendő sugárvédelmi környezetellenőrző rendszerét.

Ezt követően került sor a kutatóközpont tulajdon- és tűzvédelméről szóló be
számolóra. Az Írásos anyag és a szóbeli kiegészítő képet adott az utolsó 
három év tulajdónvédelmi és tűzvédelmi helyzetéről. A beszámoló rámutatott 
arra, hogy a tulajdon védelme vezetői feladat és a vita során élesen kiraj
zolódott a szakmai vezető felelőssége. A hozott határozatban a főigazgató 
elismeréssel szól a Rendészeti Osztály munkájáról. A határozat tartalmaz né- 

*hány konkrét intézkedést is, egyebek között biztosítani kívánja a tulajdon 
elleni cselekmények elbírálásánál az egységes gyakorlatot.

Az Igazgató Tanács ezután egyéb ügyeket tárgyalt.

A hozott főigazgatói határozatot az érdekeltek közvetlenül kapják meg.

A KÜLÜGYI BIZOTTSÁG HÍREI

A Külügyi Bizottság 1977. szeptember 22-i ülésén egyetértett az alábbi 
javaslatokkal:
F a r k a s  Géza NDK-beli munkavállalásának meghosszabbítása /l év/ 
H e g e d ű s  Csaba kanadai munkavállalásának meghosszabbitása /4 hónap/ 
M a n n ó István dubnai munkavállalásának meghosszabbitása /2 év/ 
V e s z t e r g o m b i  György svájci munkavállalása /l év/
N a g y  Tibor dubnai munkavállalása /3 év/
J e n 1 k Lívia dubnai munkavállalása /2 év/
F o d o r  Zoltán dubnai munkavállalásának meghosszabbitása /2 év/
S o l t  György svájci munkavállalása /l év/.
A Bizottság megtárgyalta továbbá az 1977. évi dubnai utazások terv szerinti 
kihasználását, valamint az 1978. évi dubnai utazási tervet.
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A TALÁLMÁNYI BIZOTTSÁG HÍREI

A Találmányi Bizottság 1977. szeptember 8-án ülést tartott, amelyen

elfogadta szolgálati találmányként a "Kapcsoló berendezés vál
takozó áramú fogyasztók bekapcsolására, a bekapcsoláskor,fel
lépő áramtranziens csökkentésével" c. találmányt.

A TUDOMÁNYOS TANÁCSOK HÍREI

A Mérés- és Számítástechnikai Kutató Intézet Tudományos Tanácsa 1977. szep
tember 24-én ülést tartott, amelyen

értékelte a tudományos tanács szekcióinak munkáját.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az MSZI Műszaki Főosztálya pályázatot hirdet Erősáramú Elektromos Csoport
jának csoportvezetői állása betöltésére.

Pályázati feltételek:
- egyetemi végzettség,
- gyorsitó berendezések /különösen neutrongenerátor/ üzemelte

tésében, tervezésében és fejlesztésében szerzett tapasztalat,
- orosz nyelvismeret,
- vezetői készség a fejlesztési, kivitelezési és szerviz tevé

kenység szervezésére és irányítására.

A Pályázatokat a Személyzeti és Oktatási Osztályra kell benyújtani 1977. 
október 20-ig.
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FEGYELMI HÍREK

Az RMKI Technikai Főosztályának vezetője szigorú megrovás fegyelmi bünte
tésben részesítette

S Z A M O S U J V Á R I  Sándor 

tudományos segédmunkatársat.

A fegyelmi büntetés kiszabására azért került sor, mert Szamosujvári Sándor 
julius és augusztus hónapban előzetes engedély nélkül sorozatosan később je
lent meg a munkahelyén, igy összesen 82 órát töltött igazolatlanul távol.

A fegyelmi határozat jogerős.

K Ö Z L E M E N Y E K

SZEMÉLYI, HATÁSKÖRI VÁLTOZÁSOK A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIÁN

Az MTA főtitkárának 3/1977. /A.K.8./ MTA-F. sz. utasitása rendelkezett az 
egységes akadémiai hivatali szervezet kialakításáról. Az utasitás alapján 
az Akadémia főtitkára az alábbi személyi hatásköri változásokat rendelte el*

K ö p e c z 1 Béla főtitkárhelyettes felügyelete alá tartozik a Központi
Hivatal

Társadalomtudományi Főosztálya és 
Személyzeti Főosztálya;

L á n g  István főtitkárhelyettes felügyelete alá tartozik a
Természettudományi I. Főosztály, a 
Természettudományi II. Főosztály és a 
Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya.

Az Akadémia főtitkára a Központi Hivatal hivatalvezetőjévé
K ó n y a  Sándort

nevezte ki.
A hivatalvezető látja el az Igazgatási és Jogi Főosztály közvetlen, a Tudo
mányos Testületi Titkárság hivatali, továbbá a Pénzügyi Főosztály á t r u h á z o t t  

hatáskörben történő felügyeletét.
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Egyéb uj kinevezések és személyi változások:
az Igazgatási és Jogi Főosztály vezetője 

S á r y László,

a Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályának vezetője 
D ö m é n y János,

helyettesei: K e  1 e t i Sándorné és
B o d o n Pál,

a Pénzügyi Főosztály vezetője
C s o m ó  István,

helyettese: T o m p a  Attila,

a Társadalomtudományi Főosztály vezetője 
R o t t 1 e r Ferenc.

x

AZ OROSZ ÉS ANGOL NYELVTANFOLYAMOKRÓL

A kutatóközpontban 1977. októberétől orosz és angol nyelvtanfolyamok indulnak. 
E tanfolyamokon kizárólag azok vehetnek részt, akiknek munkaköre orosz vagy 
angol nyelvtudást igényel, elsősorban a nyelvvizsgára kötelezett kutatók.

A heti óraszám - az eddigihez hasonlóan - 4-5 óra, a csoportbeosztás a je
lentkezésektől függ.

i
A tandij évi 1.040,-Ft, 30 éven aluliaknak a kutatóközpont 50%-os térítést
nyújt.
A jelentkezéseket 1977. október 12-ig két példányban a Személyzeti és Okta
tási Osztályra kell megküldeni.

Jelentkezési lapok a területek gazdasági részlegeinél kaphatók.

Felvilágosítást ad: Kovács Árpád /tel.: 18-03/.

x



A KKO SOKSZOROSITO UZEMEBEN FOLYO FÉNYMÁSOLÁS RENDJEROL

A kutatóközpont igényeinek jobb kielégítése, a gazdaságosabb munkaszerve
zés és az egészségvédelmi előírások maradéktalan biztosítása érdekében
1977. október 1-től a pausz rajzról történő fénymásolási munkákat az alábbi
ak szerint tudjuk végezni:

minden páros, héten kedden és csütörtökön,
minden páratlan héten hétfőn, szerdán és pénteken.

A rendkívüli, KFKI érdekből sürgős igényeket a jövőben is soron kivül elé
gítjük ki. A beérkező munkák besorolásának elbírálása a Sokszorosító üzem 
vezetőjének feladata.

Könyvtár és Kiadói Osztály

HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZOK

Ignácz Péter IX.18. 7 nap Csehszlovákia
Páris Gyula Prága
Szabó Gábor 
konferencia,
KFKI ktsg.

Benkő Tibor 
Burgondi Piroska 
Nagyházi Attila 
tanfolyam, 
METR.dev., KFKI fFt

IX.18. 3 hónap NDK
45 nap Lipcse
3 hónap

Valkó János 
intézetláteogatás, 
konferencia,
meghívó fél és KFKI ktsg.

IX. 18. 21 nap (JSA - Knoxville,
Anglia - London

Urbán László 
munkavállalás, 
saját ktsg.

IX.18. 2 év Franciaország
Annecy

Bencze Balázs 
Péter István 
Tuscher István 
service,
METR.dev., KFKI fFt

IX.18. 6 nap NDK
Freiberg
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Ézsöl György 
Vlgassy József 
konferencia, 
KFKI ktsg.

IX.18. 7 nap Szovjetunió
Minszk

Kardon Béla 
Sörlei Zsuzsa 
konferencia,
OAB együttműködés

IX.18. 7 nap Csehszlovákia
Prága

Grüner György 
tanulmányút, 
KKI ktsg.

IX.19. 14 nap Franciaország
Orsay

Kiss László 
Kovács Istvánné 
Proksch István 
Szentes Ferencné 
leltárellenőrzés, 
METR.dev., KFKI fFt

IX.19. 12 nap NDK - Berlin,
Szovjetunió
Dubna

Binder Gyula 
Zimmer György 
intézetlátogatás, 
OMFB dev., KFKI fFt

IX.19. 5 nap NDK - Jéna

Rusz Walter 
Vágó Géza 
üzembehelyezés, 
METR.dev., KFKI fFt

IX.19. 20 nap Szovj etunió 
Dubna

Eördögh Imre 
Hering Jenő 
vásár,
KFKI ktsg.

IX.19. 4 nap Csehszlovákia
Brno

Bánáti Károly 
Mészáros László 
tanfolyam, 
METR.dev., KFKI fFt

IX.19. 32 nap NDK - Lipcse

Andrási Andor 
Deme Sándor 
KGST értekezlet, 
OAB egyezmény

IX.19. 6 nap Lengyelország
Varsó

ëgleznay Ferencné 
KGST értekezlet, 
KpKl ktsg.

IX.19. 6 nap Lengyelország
Varsó

OAB együttműködés
I X . 20. 19 nap Szovjetunió

Dubna
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Németh Géza 
konferencia, 
EAI ktsg.

IX.20. 4 nap Szovjetunió
Dubna

Diósi Lajos 
konferencia,
EAI ktsg., KFKI utiktsg.

IX.20. 4 nap Szovjetunió
Dubna

Hrehuss Gyula 
konferencia, 
KFKI ktsg.

IX.21. 7 nap •Szovjetunió
Harkov

Szigeti János 
konferencia, 
KFKI ktsg.

IX.21. 7 nap Szovjetunió
Harkov, Leningrád

Szlankó János 
munkacsoport ülés, 
meghivó fél ktsg.

IX.21. 4 nap Belgium
Brüsszel

Kozma Gyula 
Sándor Mátyás Pál 
T.Szücs István 
konferencia,
KFKI ktsg.

IX.24, 9 nap Csehszlovákia
Prága

KÜLFÖLDI VENDEGEK

A. Hofmann
P .Kirstein mérnökök 
NDK

IX.20-tól 
4 napra

fogadta; GSZI, MSZKI

W.Brehmer 
W.Furkert
H.J.Grober mérnökök 
NDK

IX.20-tól 
3 napra

fogadta; MSZI

R.W.Hoffman egy.tanár 
USA

Z .Procházka 
M. Fara 
Csehszlovákia

vegyészek

IX.20-án

IX.20-án

fogadta; SZTKI 

fogadta; SZTKI

A.Ksiezopolska üzletkötő 
USA

IX.20-án fogadta: RMKI
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S.W.Dietrich
B.Reinecke mérnökök
NDK

IX.20-án

W.Matthes mérnök 
NDK

IX.21-től 
10 napra

A.Katzauer
G.Burosch matematikusok 
NDK

IX.21-én

H.Binder mérnök 
Ausztria

IX.22-én

G.Kaltenbrunner mérnök 
NSZK

IX.22-én

A.Jernov fizikus 
Szovj etunió

IX.23-tól 
13 napra

J .Mikhailov
yTLioulevltch mérnökök 
Szovjetunió

IX.23-tól 
30 napra

J ■Kagan fizikus 
Szovjetunió

IX.23-tól 
13 napra

T • Sytenko fizikus 
Szovjetunió

IX.23-án

P -Sigmund fizikus 
Dánia

IX.24-én

ff - Gläser 
jj- Exner
ff-Witke mérnökök 
NDK

IX.26-tól 
4 napra

XiTomishima fizikus IX.26 án
Japán

ff—Kasper technikus IX.26-án
NSZK

^ P irogov IX. 26-án
^ _Pober i h osztályvezetők 
■^¿gkubaitlsz tud.tanácsadó
Szov3etünio

fogadta: MSZKI

fogadta: AEKI

fogadta: MSZKI

fogadta: MSZKI

fogadta: SZTKI

fogadta: SZTKI

fogadta: MSZKI

fogadta: SZTKI

fogadta: SZTKI 

fogadta: SZTKI

fogadta: MSZI

fogadta: SZTKI

fogadta: MSZKI 

fogadta: Sándory Mihály



Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Doleschall Sándor 
Szerkeszti az Igazgatási Főosztály 
Felelős szerkesztő: Goda Gyula 
Példányszám: 450 Törzsszám: 77-918
Készült a KFKI Sokszorosító üzemében
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PALYAZATI .FELHÍVÁS INTÉZETI DÍJRA

A KFKI Igazgató Tanácsa pályázatot hirdet Intézeti Dij elnyerésére.

Intézeti Dijra pályázni lehet olyan egyéni vagy kollektiv munkával elért magas 
szinvonalu tudományos vagy műszaki eredménnyel, amely még nem részesült Inté
zeti Dijban.

A dij elnyerésére pályázatot nyújthat be a tudományos vagy műszaki eredményt 
elért személy, illetve munkacsoport a tárgy szerint illetékes terület Tudomá
nyos Tanácsának elnökéhez. A pályázat benyújtását az Igazgató Tanács tagjai és 
a Tudományos Szekciók elnökei is kezdeményezhetik. Kivételes és indokolt eset
ben a KFKI munkáját jelentős mértékben segitő külföldi kutatók is pályázhat
nak a KFKI Intézeti Dij elnyerésére.

A pályázatokat az alább részletezett alakban és mellékletekkel december 1-ig 
kell az illetékes Tudományos Tanács elnökéhez eljuttatni.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó/k/ nevét, munkacsoport esetén a 
munkavégzés megosztásának százalékos arányát, a végzett munka jellegét /alap-, 
alkalmazott kutatás, műszaki alkotás/, az eredmények és azok jelentőségének 
rövid összefoglalását. A pályázathoz csatolni kell egy három-tiz oldal terje
delmű szakmai leírást, a témakörhöz kapcsolódó publikációk különlenyomatait, 
a jelentősebb hivatkozásokat, a pályázat helyes megítélését elősegitő doku
mentumokat. A pályázat tárgyát képező objektumokat, eljárásokat - ahol az egyál
talán lehetséges - a biráló bizottság tagjai számára működés közben megtekint- 
hetővé kell tenni. A pályázat szövege tartalmazzon erre vonatkozó utalást.

Az Igazgató Tanács döntése alapján az Igazgató Tanács elnöke legfeljebb 3 db
I., és 6 db II. fokozatú dijat itél oda. Az Intézeti Dij I. fokozata emlék
plakettel, díszoklevéllel és 15.000 Ft pénzjutalommal, II. fokozata díszok
levéllel és 10.000 Ft pénzjutalommal jár.

A dijak - munkacsoport pályázata esetén - megosztva is kiadhatók. Megosztott 
díjnál az I. fokozatú dij összege maximálisan 60.000 Ft, de az egy-egy személy 
által kapott összeg 15.000 Ft-nál több és 8.000 Ft-nál kevesebb nem lehet.
II. dij esetén a kifizetett pénzjutalom összege legfeljebb 40.000 Ft, az egy-egy 
személy által kapott összeg 10.000 Ft-nál több és 5.000 Ft-nál kevesebb nem le
het.

Az Intézeti Dij kiosztására a felszabadulási évforduló tiszteletére rendezett 
ünnepségen kerül sor.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS IFJÚSÁGI INTEZETI DÍJRA

Hazánk felszabadulásának évfordulója tiszteletére pályázatot hirdetünk 
Ifjúsági Intézeti Dijra.

Az Ifjúsági Intézeti dijra pályázni lehet olyan, az intézetben végzett egyéni 
vagy kollektív munkával elért tudományos és műszaki eredménnyel, amely vagy 
önálló egész, vagy egy nagyobb feladat jól behatárolható részfeladatának meg
oldása; színvonalát helyi elismerés fémjelzi, ezen eredmény Ifjúsági Díjban, 
illetve Akadémiai Ifjúsági Dijban még nem részesült.

A dij elnyerésére pályázatot nyújthat be minden olyan 30 év alatti kutató, 
aki legfeljebb négy év óta végzi az intézetben munkáját.

A pályázatokat 2 példányban, az elbíráláshoz szükséges dolgozatokkal, hivat
kozásokkal, műleírásokkal együtt a KISZ Bizottsághoz kell benyújtani. A be
nyújtott pályázatokat az illetékes Tudományos Tanács minősiti. A dijak oda
ítéléséről a Bíráló Bizottság javaslata alapján, a KISZ Bizottság dönt, ame
lyet a kutatóközpont főigazgatója hagy jóvá.

A Bíráló Bizottság elnökét és tagjait a KISZ Bizottság nevezi ki.

Az Ifjúsági Intézeti Dij I. fokozata díszoklevéllel és 6.000 Ft pénzjutalom
mal, II. fokozata díszoklevéllel és 4.000 Ft pénzjutalommal jár.

Csoportos pályázatok esetén az I. fokozatra kiosztható maximális jutalom 
összege 18.000 Ft, a II. fokozatnál 12.000 Ft.

A pályázatok benyújtásának határideje 1977. november 15. Akik egyúttal az 
Alkotó Ifjúság pályázat keretében meghirdetett Akadémiai Ifjúsági Dijra is 
Pályáznak, azoknak ezt pályázatukban fel kell tüntetniök.

Az Ifjúsági Intézeti Dijak kiosztására a felszabadulásunk tiszteletére ren
dezendő ünnepségen kerül sor.

KISZ Bizottság
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UJ KÖNYVEK JEGYZÉKE 15.sz.

1/ Ackermann: Electronic instrumentation in the clinical
laboratory. 52.508

2/ Advances in chemical physics. 56.vol. 52.439
3/ Advances in infrared and Raman spectroscopy. 3.vol. 52.460
4/ Advances in inorganic chemistry and radiochemistry.

18.vol. 52.437
V 5/ Advances in photochemistry.lo.vol. 52.438

6/ Analytical calorimetry. 2.vol. Chicago, Sept.13-18,197o. 52.457
7/ Brand-Speakman: Molecular structure - The physical

approach. 52.459
8/ Fiziko-himicsesz’kie osznovü proceszsza himicseszkogo

kobal’tirovanija. 52.500
9/ Kocev: Szpravocsnik po gazovoj hromatografii. 52.428
lo/ Kuz’minov: Niobat i tantalat litija. 52.501
11/ MTA KFKI - Central Research Institute for Physics.

Hungarian Academy of Sciences. Yearbook 1976. 52.510
12/ MTA KFKI - Central’nüj Insztitut Fizicseszkih

Iszszledovanij - Ezsegodnik 1976. 52.509
13/ Moira: Food and agriculture model. 52.356
14/ Organic sulphur chemistry. 52.447
15/ Practical high performance liquid chromatography. 52.453
16/ Proceedings of the first European symposium on thermal

analysis, University of Salford, 20-24 Sept.1976. 52.470
s 17/ Rubin: Termodinamika biologicseszkih proceszszov. 52.499

18/ Statisztikai évkönyv 1976. 52.539
19/ Structure reports for 1974. 40/B.vol. l.Pt. 52.440
20/ Structure reports for 1974. 40/B.vol. 2.Pt. 52.441
21/ Structure reports for 1975« 41/A.vol. 52.442
22/ Termisëszkie konsztantü vescsesztv.4,vüp. 52.502
23/ Termicseszkie konsztantü vescsesztv.6.vüp, 52.503
24/ Water. A comprehensive treatise. 2.vol. 52.465
25/ Water. A comprehensive treatise. 3.vol. 52.466
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SZEMÉLYI HÍREK

Polinszky Károly oktatási miniszter 1977. szeptember 1-i hatállyal

S Z A B Ó  F erencnek  

a címzetes egyetemi tanári cimet adományozta.

Benkei András belügyminiszter a XII. kerületi munkásőrségnél kifejtett 
eddigi tevékenységéért

D ö R 0 K Rudolfnak

a
Haza Szolgálatáért  Érdemérem arany fokozata  

kitüntetést adományozta.

Doleschall Sándor ügyvezető igazgató 1977. október 1-i hatállyal

B L A Z E V I C  Ottót 

a Pénzügyi és Számviteli Főosztály főosztályvezető helyettesévé nevezte ki-

Szokira József gazdasági igazgatóhelyettes 1977. október 1-i hatállyal

P A J E R Istvánt  

a Pénzügyi Osztály osztályvezető helyettesévé nevezte ki.
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A TUDOMÁNYOS TANACSOK HÍREI

A Szilárdtest Kutató Intézet Tudományos Tanácsa 1977. szeptember 29-én 
ülést tartott, amelynek napirendjén

3 4a He -He hűtőrendszer létrehozása es alkalmazasa

szerepelt.

x

A Műszer- és Méréstechnikai Tanács 1977. szeptember 28-án ülést tartott, 
amelyen

beszámolót hallgatott meg az MSZKI 1976-77. évi elektronikus 
készülék és rendszer kutatási-fejlesztési tevékenységéről.

x

A Mérés- és Számítástechnikai Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Számí
tástechnikai Szekciója 1977. szeptember 28-i ülésén

- meghallgatta és értékelte a "Nagy programrendszerek kidolgozá
sának tapasztalatai" cimmel rendezett nyilvános ülések alapján 
készített összefoglalást és javaslatot, valamint

- meghallgatta Gellai Borbála és Soós Péter munkabeszámolóját.

x

A Részecske- és Magfizikai Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Magfizikai 
Szekciója 1977. szeptember 30-i ülésén

megvitatta a magfizikai kutatások és a termonukleáris 
kutatások 1978. évi tudományos tervjavaslatát.
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A 12/1977. SZ. FŐIGAZGATÓI UTASÍTÁSRÓL

A memória és ionimplantációs kutatások központi célprogramok keretében folyó 
munkák hatékonyabb elvégzése és az eredmények hasznosítása érdekében szüksé
gessé vált két uj munkacsoport megszervezése a Szilárdtest Kutató Intézet, 
a Mérés- és Számítástechnikai Kutató Intézet, a Részecske- és Magfizikai 
Kutató Intézet és a Műszaki Szakigazgatás szakembereiből.

A Szilárdtest-technológiai berendezéseket fejlesztő munkacsoport a célprog
ramok feladatainak megoldásához nélkülözhetetlen egyedi berendezések kifej
lesztését és elkészítését végzi el. Az Áramköri tervező munkacsoport felada
ta mikroelektronikai és nyomtatott áramkörök számitógépes módszerekkel tör
ténő tervezése, és az ehhez szükséges számítástechnikai bázis létrehozása.

A közös munkacsoportok munkájának felügyeletét a Szilárdtest Kutató Intézet 
tudományos igazgatója látja el.
Az utasitás 1977. október 1-én lép hatályba.

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS

Az Atomenergia Kutató Intézet tudományos igazgatója pályázatot hirdet az
1978. január 1-től kezdődő tudományos vezetői megbízásokra.
A tudományos vezetők feladata az intézet szervezeti és működési szabályza
tában, illetve a Sugárvédelmi rendtartásban meghatározott tevékenységek 
ellátása.

Reaktorelektronikai Főosztály
betöltendő munkakör: tudományos főosztályvezető

Számitógépes Reaktorirányitási Osztály
betöltendő munkakör: tudományos osztályvezető

Mérésautomatizálási Osztály
betöltendő munkakör: tudományos osztályvezető

Termohidraulikai Osztály
betöltendő munkakör: önálló tudományos osztályvezető
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Sugárvédelmi Kutatási Osztály
betöltendő munkakör: tudományos osztályvezető

Sugárvédelmi Osztály
betöltendő munkakör: tudományos osztályvezető

A tudományos vezetőkkel szemben támasztott követelmények:
- egyetemi végzettség,
- tudományos fokozat /tudományos főosztályvezetőnél és önálló tudományos

osztályvezetőnél/,
- jelentős kutatási-, fejlesztési eredmények az intézet profiljába 

tartozó témák valamelyikében,
- idegen nyelvismeret,
- vezetési gyakorlat kutatási-, fejlesztési munka irányításában.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó jelenlegi munkahelyének, besorolásának, beosztásának és 

fizetésének megjelölését,
- eddigi szakmai munkájának és a munka eredményeinek ismertetését,
- tudományos fokozatának, kitüntetéseinek, idegen nyelvismeretének 

megjelölését,
- a megpályázott vezetői munkakör, illetve az adott tudományos téma 

irányításával kapcsolatos koncepciótervezetet.

A tudományos vezetői megbízásra a 2/1974. /II.17./ Mü.M. sz. rendelet, il
letve az 5/1974. /A.K.7./ MTA-F. sz. főtitkári utasítás az irányadó.

A pályázatokat 1977. október 31-ig kell benyújtani a Személyzeti és Oktatási 
Osztályra.

K Ö Z L E M É N Y E K

A K I Á L L Í T Á S I  BIZOTTSÁGRÓL

Az 1978. évi tavaszi Budapesti Nemzetközi Vásáron az akadémiai kutatóinté
zetek az általuk kifejlesztett, előállított termékeiket mutatják be, mint a 
természettudományi kutatások műszaki termékeit. A BNV-n kutatóközpontunk is 
számos műszerrel, berendezéssel vesz részt. Tekintettel a kiállítás jelentő
ségére, az ügyvezető igazgató Kiállítási Bizottságot nevezett ki a kiállítás 
megszervezésére. A Kiállítási Bizottság

elnöke: Pellionisz Péter AEKI
tagjai: Faragó Zoltánné

Fáber József 
Gergely Aladárné 
Muzsnay László 
Szigeti Béla

Tudományos Titkárság
MSZKI
RMKI
MSZI
SZTKI.
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A PÁRTKÖNYVTÁR KÖLCSÖNZÉSI RENDJÉRŐL

Értesítjük a kutatóközpont dolgozóit, hogy a pártkönyvtár a jövőben - rak
tározási gondok miatt - csak a bejelentést követő napon, 9 órától tudja ki
elégíteni az igényeket • Az igényeket a 19-94 -es telefonon is be lehet je
lenteni .

x

GÁZSZOLGÁLTATÁS SZÜNETELÉSÉRŐL

Értesítjük dolgozóinkat, hogy 1977. október 8-án és 9-én /szombaton és va
sárnap/ gázvezeték karbantartási munkák miatt a kutatóközpont egész terü
letén szünetel a gázszolgáltatás.

V
X

A KUTATÓKÖZPONTBAN MEGJELENT FONTOSABB KIADVÁNYOK

1/ Számitógéphálózatok /Szemináriumi füzet 11./
2/ R 40 Software Útmutató Fortran programozók számára
3/ R 40 Software OS eljáráskönyvtár
4/ R 40 Software R 40 számítógép üzemeltetési rendje
5/ A.Péter: Technische Anwendungen des stochastischen Analysators

HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZOK

Budai Miklós 
tárgyalás, 
AKADIMPORT ktsg.

IX.25. 7 nap Lengyelország
Varsó

Gyimesl Zoltán 
Kondor András 
KGST ülés,
OAB ktsg.

IX.25. 5 nap Lengyelország
Poznan

Kiss István 
tárgyalás, 
OT ktsg.

IX.25. 6 nap Szovjetunió
Moszkva

Tüttő István 
konferencia, 
KFKI ktsg.

I X . 25. 7 nap Bulgária
Napospart
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ro Bela 
tanfolyam,
meghívó fél ktsg., KFKI utiktsg.

Szlkora Sándor 
keresk.tárgyalás, 
AKADIMPORT ktsg.

Elek György 
Holtzer Lóránt 
tárgyalás ,
METR.dev., KFKI fFt

IX.25. 6 nap NSZK
München

IX.25. 7 nap NSZK
München

IX.26. 3 nap Csehszlovákia
Prága

Deme Sándor 
tárgyalás, 
ERŐTERV ktsg.

IX.26. 6 nap Szovjetunió
Moszkva

Gábriel László 
Tímár Gyula 
furcsán Józsefné 
tárgyalás,
KFKI ktsg.

IX.26. 6 nap Csehszlovákia 
Réz

M m i  Miklós 
ijágner Pétp.r 
üzembehelyezés, 
WEIR,dev., KFKI fFt

IX.26. 10 nap NDK
Berlin

^¿¿a Lajos 
¿ájjossy István 
¿¿¿tér Katalin 
£¿g2ik La-ios 
-JjLgbon János 
konferencia, 
KFKI ktsg.

IX.26. 5 nap Bulgária
Várna

jjfegí Lajos ^igdps Géza
szeminárium,
eghivó fél ktsg., KFKI utiktsg.

IX.26. 4 nap Csehszlovákia 
Prága

János 
ífSSssy Mihály

IgültIHsty^ivo fel ktsg., KFKI utiktsg.

1 ktsg.

IX.26.

IX.26.

10 nap

6 nap

Japán
Nagoya

Szovjetunió
Dubna

S®?só if
tanulmányut

I X . 26. 1 hónap Csehszlovákia
Prága
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Rosta László 
MTA tanulmányút

IX.26. 1 h é t Bulgária
Várna

Perkovits Péter 
Turányi György 
OAB együttműködés

IX.26. 10 nap Szovj etunió 
Moszkva

Kertész Iván 
MTA tanulmányút

IX.27. 1 hét Szovjetunió
Moszkva

Kozmann György 
B.Nagy András 
konferencia, 
KFKI ktsg.

IX.29. 5 nap Hollandia
Rotterdam

Apáthy István 
Mihály László 
Szemerey István 
együttmüködes, 
Ürkut.Korm.Biz.ktsg.

IX.30. 7 nap 
30 nap 
30 nap

Szovjetunió
Moszkva

Jancsó Gábor 
OAB együttmüködés

X. 1. 2 hét Szovjetunió
Dubna

KÜLFÖLDI VENDEGEK

Stlg Stenholm fizikus 
Finnország

IX.27-től 
4 napra

fogadta; SZTKI

M.Cumo
G.Bianchi kutatók 
Olaszország

IX.27-től 
4 napra

fogadta : AEKI

K.Hellmann üzletkötő 
NSZK

W.Leyffér
S .Pfüller fizikusok 
NDK

G.Briganti
G.F.Clemente fizikusok 
Olaszország

IX.27-én

IX.28-án

IX.29-én

fogadta: SZTKI 

fogadta : SZTKI

fogadta ; AEKI

V.Covelli biológus 
Olaszország

IX.29-én fogadta : AEKI
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M.Hvozdara matematikus IX.29-én fogadta; RMKI
E.Pisara technikus
Csehszlovákia

M.Koulioukine mérnök IX.29-én fogadta; MSZKI
Szovj etunió

S .Brodzinskl mérnök IX.29-én fogadta; MSZKI
NDK

J .Linqertat IX.30-án fogadta: MSZKI
A.Stareprawo
T.Benchel tud.oszt.vezetők 
NDK

K.Knoch gk.vez. 
NDK

P.Hille professzor 
Ausztria

A.V.Vlaszov mérnök 
Szovjetunió

H.Roloff 
M.Wille 
M. WindeG.Trowitzsch mérnökök 
NDK

IX.30-án

X. 3-án

X. 3-tól 
37 napra

X.3-tól 
12 napra

fogadta; AEKI 

fogadta; RMKI 

fogadta; SZTKI 

fogadta: MSZKI

J.Vevolalnem fizikus 
Szovjetunió

X. 3-tól 
7 napra

fogadta: RMKI

1977. szeptember 28-án MSZKI intézetlátogatáson 
résztvevők

Anglia
P •Gibbons 
A.C.Peatfield 
p-Clout 
H ‘C.Kirman 
P -T.Ponting 
K-Smith 
A-J.Vickers

Franciaország
R.Rausch 
P.Gallice 
M.Sarquiz 
G.Bianchi 
J.Lecomte

Románia

Lengyelország
A.Starzynski 
M.Nadachowski 
W.Pawlowski 
J.Kolosowski 
R.Trechcinski

Csehszlovákia
Patrutescu P.Horváth
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NDK Olaszország
A. Stareprawo M.De Blasi
J.Lingertat R.Brunello
G.König M.Diomede
Gabriel F.Cesaroni
NSZK Daquartno
Stuckenberg 
R.Klesse Ausztria
Kubitz W.Attwenger
B.A.Brandt R.Patzelt
K.D.Müller 
H.Klessmann 
H.Meyer 
R.Rausch

J.Patzelt

Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Doleschall Sándor 
Szerkeszti az Igazgatási Főosztály 
Felelős szerkesztő: Goda Gyula 
Példányszám: 450 Törzsszám: 77-919
Készült a KFKI Sokszorosító üzemében

Svájc
F. Iselin 
R.Stiff
Dánia
P.Christensen
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12/1977. sz. főigazgatói utasítás

a kutatóközponti célprogramok közös munkacsoportjainak
létrehozásáról

|

A memória és az ionimplantációs kutatások művelésére létrehozott kutatóköz
ponti célprogramok keretében folyó munka hatékonyabb irányítása és végzése
érdekében két közös munkacsoport létrehozását rendelem el.

11/ A Részecske- és Magfizikai Kutató Intézet, a Szilárdtest Kutató Inté
zet és a Műszaki Szakigazgatás szakembereiből "Szilárdtest-technológiai 
berendezéseket fejlesztő munkacsoport" alakul, melynek feladata a mik
roelektronikai technológiákhoz szükséges egyes berendezések kifejlesz
tése és elkészítése a kutatóközpont célprogramjai és az együttmüködő 
ipari partnerek részére.

/2/ A Szilárdtest Kutató Intézet és a Mérés- és Számítástechnikai Kutató 
Intézet szakembereiből "Áramköri tervezői munkacsoport" jön létre, 
melynek feladata az áramköri tervezéshez szükséges számítástechnikai 
bázis létrehozása és alkalmazása mikroelektronikai és nyomtatott áram
körök tervezésére.

2 .§.

/!/ A közös munkacsoportok vezetőinek megbízására és felmentésére - az il
letékes tudományos igazgatók javaslata alapján - magam vagyok jogosult.

/2/ a jelenlegi feladatok ellátásához szükséges személyi összetételt az il
letékes tudományos igazgatókkal, illetve a műszaki igazgatóhelyettes
sel egyetértésben a Szilárdtest Kutató Intézet tudományos igazgatója 
1977. október 31-ig határozza meg.
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/3/ A közös munkacsoportok tagjait - a Szilárdtest Kutató Intézet tudomá
nyos igazgatójának egyetértésével - a szervezetileg illetékes tudomá
nyos igazgató, illetve a műszaki igazgatóhelyettes bizza meg és menti 
fel.

/4/ A Szilárdtest Kutató Intézet tudományos igazgatója gondoskodik arról, 
hogy a munkacsoportok a továbbiakban a mindenkori feladatuk ellátásá
hoz szükséges szakmai összetételben és létszámban működjenek.

3 • § •

/1/ A közös munkacsoportok vezetői a Szilárdtest Kutató Intézet tudományos 
igazgatójának irányítása és ellenőrzése mellett végzik feladatukat.

/2/ A Szilárdtest Kutató Intézet tudományos igazgatója jelen utasításban
irt jogait és kötelességeit - előzetes hozzájárulásommal - átruházhatja.

/ 3/ A közös munkacsoport tudományos és műszaki tervének végrehajtásáért az 
illetékes munkacsoport vezetője felelős.

/4/ A közös munkacsoportok vezetőinek a feladatok tervezése, a tervek vég
rehajtása és a munkacsoport tevékenységének irányítása vonatkozásában 
a Memória célprogram és az Ionimplantációs célprogram vezetőivel egyet
értésben kell eljárniuk.

4 ■ § •

/1/ A közös munkacsoport tagjai feladatukat a munkacsoport vezetőjének szak
mai irányításával - szervezeti helyzetük változása nélkül - látják el.

/2/ A munkacsoport tagjait a szervezetileg illetékes vezetőjük más feladat
tal csak a közös munkacsoport vezetőjével egyetértésben bizhatja meg. A 
nem teljes munkaidőre delegált tagok munkavégzésének idejére és módjára 
vonatkozóan a szervezetileg illetékes vezetőnek a munkacsoport vezetőjé
vel meg kell állapodnia és ezt a megbízáskor a munkacsoport tagjaival 
közölni kell.
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/3/ A közös munkacsoport tagjainak munkajogi kérdéseiben /bérezés, jutal
mazás, minősítés, szabadság, utaztatás, kitüntetés, fegyelmi eljárás 
stb./ az arra jogosult vezető csak a munkacsoport vezetőjével egyet
értésben dönthet.

5 • § ■

Ez az utasítás 1977. október 1-én lép hatályba.

Budapest, 1977. szeptember 30.

Pál Lénárd s.k. 
főigazgató



ü
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SZEMÉLYI HÍREK

A kutatóközpont főigazgatója 12/1977. sz. utasításában a memória és az ion
implantációs kutatások művelésére létrehozott kutatóközponti célprogramok 
keretében két' közös munkacsoport létrehozását rendelte el;
a Szilárdtest-technológiai berendezéseket fejlesztő munkacsoport vezetésé
vel

P Á S Z T O R  E n d r é t ,  

az Áramköri tervezői munkacsoport vezetésével

J Á V O R  Andrást

bizta meg.
A megbízások 1977. október 1-től visszavonásig érvényesek.

A TALÁLMÁNYI BIZOTTSÁG HÍREI

A Találmányi Bizottság 1977. szeptember 22-én ülést tartott, amelyen

megtárgyalta a feltalálókkal kötendő találmány-dijazási 
szerződéseket, és javaslatot tett a díjazásra.
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A TUDOMÁNYOS TANACSOK HÍREI

A Műszer- és Méréstechnikai Tanács 1977. szeptember 30-án ülést tartott, 
amelyen

véleményezte az 1979-80. évi gép- és műszerigényeket.

A Szilárdtest Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Fizikai I. Szekciója 
1977. szeptember 30-i ülésén

- meghallgatta Vértes Ákos munkabeszámolóját, valamint
- megvitatta az 1978. évi terv-javas latot.

A Mérés- és Számítástechnikai Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Techno 
lógiai Szekciója 1977. október 4-én nyilvános ülést tartott, amelyen

- meghallgatta Zsembery Jenő előadását az MSZKI 19"-os 
szekrényrendszeréről, valamint

- meghallgatta és megvitatta Lendvay E>éla előadását az MSZKI 
számitógépes anyaggazdálkodásáról.

A Műszaki Tudományos Tanács Gépészeti Szekciója 1977. október 4-én ülést 
tartott, amelyen

- meghallgatta az NC-256 tip. floppy-disc mágnesfejének fejlesz
téséről szóló témajelentést, valamint

- megvitatta a Műszaki Főosztály 1978. évi előtervét.

A Szilárdtest Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Optikai Szekciója 1977 
október 6 -án ülést tartott, amelyen

megvitatta az Optikai Főosztály 1978. évi tervét.
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SZEMINÁRIUMI HÍREK

A Magfizikai Főosztály 1977. október hónapban az alábbi szemináriumokat 
rendezi:

október 19-én 10*1 Sörlei Zsuzsa, Ignácz Péter, Kardon
Béla, Párizs Gyula: Beszámoló a VIII. Európai 
plazmafizikai és fúziós konferenciáról;

október 26-án 10 Jéki László: Kinai utibeszámoló

A szemináriumok helye: III. épület tanácsterme.

x

A Számítástechnikai Főosztály 1977. november 2-án 9 órakor szemináriumot 
rendez a IV. épület tanácstermében.

Előadó: Török János - IBM Magyarországi kft.
Az előadás cime: Uj programozási módszerek - Improved 

Programming Technologies.
Az előadás ismertetni fogja az IBM-nél használt és bevált uj programfej
lesztési és dokumentálási módszereket. Részletesen kitér a strukturált 
programozás, a felülről-lefelé megközelítés /top-down/, a fejlesztői prog
ramcsomag, és a programozói team szervezésének kérdéseire.

A Számítástechnikai Főosztály javasolja az előadás meghallgatását a Számí
tóközpont felhasználóinak.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A "SZAKMA IFJÚ MESTERE" CÍM
ELNYERÉSÉRE

A KISZ KFKI Bizottsága a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordu
lója alkalmából a kutatóközponti szakmunkás fiatalok részére pályázatot ir 
ki a "Szakmai Ifjú Mestere" cim elnyerésére.

A pályázati feltételeket a mellékletben megjelentő felhívás részletesen 
tárgyalja.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Részecske- és Magfizikai Kutató Intézet tudományos igazgatója pályázatot 
hirdet a Nagyenergiájú Fizikai Főosztály Kozmikus Sugárzási Osztály, a 
Technikai Főosztály Méréstechnikai Osztály, valamint a Szerkesztési és Ki
vitelezési Osztály 1977. december 31-ével megüresedő tudományos osztályve
zetői munkakör betöltésére.

Az osztályvezetők feladata a kutatóközpont és az intézet szervezeti és műkö
dési szabályzatában meghatározott feladatok ellátása.

A pályázókkal szembeni követelemények:

- Kozmikus Sugárzási Osztály
- tudományegyetemi végzettség;
- tudományos fokozat;
- idegen nyelv/ek/ ismerete;
- jelentős kutatási eredmények az osztály profiljába tartozó 

témák valamelyikében;
- tapasztalat a tudományos kutatómunka tervezésében és irányítá

sában;
- tájékozottság az intézet kutatási feladatainak tudományos és 

módszertani kérdéseiben.

- Méréstechnikai Osztály
- villamosmérnöki végzettség;
- idegen nyelv/ek/ ismerete;
- jelentős kutatási-fejlesztési eredmények az osztály profiljába 

tartozó témák valamelyikében;
- tapasztalat analóg és digitális nukleáris műszerek, komplex mé

rőberendezések, mérőközpontok fejlesztésének és üzemeltetésének 
irányításában;

- tájékozottság az intézet kutatási feladatainak tudományos és 
módszertani kérdéseiben.

- Szerkesztési és Kivitelezési Osztály
- villamosmérnöki végzettség;
- idegen nyelv/ek/ ismerete;
- jelentős kutatási-fejlesztési eredmények az osztály profiljába 

tartozó témák valamelyikében;
- tapasztalat különböző tipusu proporcionális detektorok fejleszté

sének, gyártásának, nukleáris műszerek és egyéb kutatási eszközök 
tervezésének és gyártásának irányításában;

- tájékozottság az intézet kutatási feladatainak tudományos és mód
szertani kérdéseiben.
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A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó jelenlegi munkahelyének, besorolásának, beosztásának és 

fizetésének megjelölését,
- eddigi szakmai munkájának és a munka eredményeinek ismertetését;
- a pályázó által irt tanulmányok, könyvek jegyzékét, pontos biblio

gráfiával ;
- tudományos fokozatának, kitüntetéseinek, idegen nyelvismeretének 

megjelölését;
- a megpályázott osztály, illetve tudományos témák irányításával 

kapcsolatos részletes koncepció-tervezetet.

A pályázathoz mellékelni kell:
- az oklevelek hiteles másolatát;
- részletes önéletrajzot;
- erkölcsi bizonyítványt.

Amennyiben a pályázó a KFKI alkalmazásában áll, a felsorolt okmányokat csa
tolni nem kell és a pályázatnak csak a megpályázott osztály, illetve tudo
mányos téma irányításával kapcsolatos részletes koncepció-tervezetet kell 
tartalmaznia.

.
A pályázatokat 1977. november 10-ig kell a Személyzeti és Oktatási Osztályra 
benyújtani.

K Ö Z L E M É N Y E K
A TŰZVÉDELMI BIZOTTSÁG FELHIVASA

IA Tűzvédelmi Bizottság felhivja a kutatóközpont dolgozóinak figyelmét, hogy 
a fűtési idény kezdetétől mind több helyen használt elektromos hőkandallók 
komoly tűzveszélyt jelentenek.
A hőkandallók üzemeltetésére továbbra is a Tájékoztató 1976. október 6 -i,
40. számában megjelent ügyvezető igazgatói rendelkezésben foglaltak az 
irányadók.

x

A BÉRARÁNYOS JUTALOMRÓL

Az Intézeti Megállapodás 12.§-a szerint bérarányos jutalomban általában a 
kutatóközpont valamennyi dolgozója részesül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a sorkatonai szolgálatot teljesítők, a gyermek
gondozási segélyen lévők, és a betegállományban lévők változatlanul intézeti 
dolgozók, igy - ha egyéb kizáró ok nem merül fel - a bérarányos jutalom me<}' 

illeti őket.
x



- 491 -

A KUTATOKOZPONTBAN MEGJELENT FONTOSABB KIADVÁNYOK 

1/ Moór Ágnes: Mechanikai mérési gyakorlatok
2/ Mechanikai mérési gyakorlatok II. /Dr.Jánossy Lajos akadémikus irányítá

sával készítette Moór Ágnes/
3/ Integrálszámítás merev testek dinamikája /Dr.Jánossy Lajos akadémikus 

irányításával készítette Zsigri Ferenc/
4/ A sik koordináta geometriája /Dr.Jánossy Lajos akadémikus irányításával 

készítette Zsigri Ferenc/
5/ Termonukleáris fúzió 2.
6/ Rácz-Tompa-Pócsik: A viz állapotának vizsgálata öregkori szürkehályogos 

szemlencsékben magmágneses rezonancia módszerével /KFKI-1977-7 6 /
7/ Montvay: Multiparticle decays of new heavy particles /KFKI-1977-77/
8 / Csákány-Holtzer-Tarnay-Vajda: Education by minicomputer /KFKI-1977-78/
9/ Lovas-Kreisz: Folyamatos belső oxidációval előállított Cu-Al higötvözet 

huzalok szerkezete, elektromos és mechanikai tulajdonságai /KFKI-1977-67 /

HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZOK

Rénvi István X.2. 6 nap Hollandia
konferencia, Amsterdam
KFKI ktsg.

Jenik Livia x -2- 5 naP Olaszország
Montvay István Campione
Pintér György
Tóth József
szeminárium,
meghívó fél ktsg.,
KFKI utiktsg.

Balogh Ádám *-3- 6 naP ^ ° SZláVÍa
T.Szücs István 0
konferencia,
KFKI ktsg.

X.3. 6 nap JugoszláviaSándor Mátyás Pál r Ip H
konferencia,
saját ktsg.

X 3 1 5  nap Franciaország
Mihály György ' ' Párizs
intezetlátogatás, 
meghivó fél ktsg.,
KFKI utiktsg.
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Füstöss Lászlóné 
Zental György 
MTA tanulmányút

X. 3. 1 hónap NDK
Berlin

Gombosi Tamás 
Merényi Erzsebet 
munkaértekezlet, 
ürkut.Korm.Biz.ktsg.

X. 3. 6 nap Lengyelország
Varsó

Faragó István 
tárgyalás, 
KFKI ktsg.

X. 3. 2 nap Csehszlovákia
Kassa

Pellionisz Péter 
kiállítás ,
KFKI ktsg.

X. 4. 5 nap NSZK
Düsseldorf

Molnár Ferenc 
OAB együttmüködés,
OAB ktsg., KFKI utiktsg.

X. 4 . 2 hét Szovjetunió
Dubna

Hordossy Gábor 
Hrehuss Gyula 
Koncz Sándor 
OAB együttmüködés

X. 4. 3 hét Szovj etunió 
Moszkva

Krasznovszky Sándor 
OAB együttmüködés

X. 4. 1 2  nap Szovjetunió
Dubna

Reé Eörs 
Tibor József 
kiállítás, 
METR.dev., KFKI fFt

X. 6 . 1 2  nap NDK
Berlin

Huber László 
Tombor József 
kiállítás, 
METR.dev.,KFKI fFt

X. 6 . 1 1  nap NDK
’Berlin

KÜLFÖLDI VENDEGEK

K.H.Bäther fizikus 
NDK

X. 4-től 
6 napra

fogadta: SZTKI

S .Markianov tud.titkár 
L ■Velikov tud.főmts. 
Szovjetunió

X.4-től 
13 napra

fogadta: SZTKI

V.Roubtsov fizikus 
Szovjetunió

X.4-től 
14 napra

fogadta: RMKI
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P .Popov 
N .Ikonomov
P .Stefanov főszerkesztők 
Bulgária

K.J .Fröhlich mérnök 
NDK

M .Babinsky 
Ä .Böhm
Csehszlovákia

N.V.Mohindra mérnök
India

H .J .Pohl fizikus 
NDK

V.Shakin matematikus
Szovjetunió

X.4-től 
5 napra

X. 4-t.ől 
6 napra

X.4-én

X.4~től 
6 hónapra

X. 6 -án

X.6-tól 
2 napra

fogadta; SZTKI

fogadta; AEKI 

fogadta; SZTKI

fogadta: MSZKI 

fogadta: SZTKI 

fogadta: MSZI

P . Schuszter 
Ausztria

X.6-án fogadta: SZTKI

M.Asum fizikus 
NSZK

X .6 -án fogadta: SZTKI

R.Porizek mérnök 
Csehszlovákia

X.7-én fogadta: MSZKI

J •Setellk sportköri elnök 
J .Mayer oszt.vez. 
Csehszlovákia

J-Oganesslan fizikus 
Szovjetunió

P •Balabanov professzor 
Bulgária

§j.Bachstein közgazdász 
NDK

X .7-én

X.1 0 -től 
7 napra

X.10-től 
2 napra

X.10-tői 
7 napra

fogadta: MSZI

fogadta: RMKI 

fogadta: AEKI, RMKI 

fogadta: MSZKI

1977. október 6-án SZTKI intézetlátogatáson résztvevők:

Svédország 
H. J.Bjelkhagen

Svájc
T . Tschudi 
C .Tschudi

Franciaország
J .P .Huignard 
M .Grosman
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USA
S .P.Almeida 
C .Almeida 
R. Simpson 
M. Lehmann 
M.Lehmann 
Z.S zepesi
E.Szepesi 
Kl.Lambrecht 
V.N.Smiley 
Smiley
W.J.Dallas 
T.Fisli
Csehszlovákia
C .Jurák
Z.Votruba
A.Sobol 
J.Cytroky 
V.Válek
D.Garuanska
B .Blazek
F.Hoff

Szovj etun16
N .Kukhtarev
S .Odulov
P .Pogoretsk ii
E .Salikova
M.Soskin
V. Taranenko
Krasnikovski
Gurevich
Popov
Petrov
Buhenskij
Ivakin
Krasnov
Kuharskaja
Larishev
Merzljakov
Ozols
Ostrovskij
Stepanov
Tanin
Momenko
Jaroslavskij

NSZK
U .Röder
O.Wess
D.Görlitz 
J .Hoffer 
K.Kinder 
C .Sieger 
K .Piwernetz
A.Lohmann 
K .Lohmann
G. Hausler 
M.Simon 
T .Schönfelder
G.Bally
H .Glünder
Hollandia
K.Hogmoen
Portugália
0 .D.D .Soares

NDK
G.Schulz 
R.Günther 
P .Koppatz 
W.Hase
G. Zuber
J.Schwider
H .Lenk
H.J.Pohl
R.Kowarschik
Jugoszlávia 
Z.Rajic

Lengyelország
Z.Wrzeszcz 
J.Ryzko 
R.Synak 
A.Sikorski 
W.Nasalski 
Z.Wierzbicki 
M. Daszkiewicz 
W.Zamorski 
T .Stefániák 
S.P.Ocharski 
M. Zgierski
A.Sliwinski

India
S .V.Pappu
C .P .Grober 
R. Subramanian
Anglia
J .Smith 
J .Morrissey
Japán
J.Tsujiuchi 
Y .Tsuj iuchi

Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Doleschall Sándor 
Szerkeszti az Igazgatási Főosztály 
Felelős szerkesztő: Goda Gyula 
Példányszám: 450 Törzsszám: 77-920
Készült a KFKI sokszorosító üzemében
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PALYAZATI FELHÍVÁS

A KISZ KFKI Bizottsága a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordu
lója alkalmából a kutatóközponti szakmunkás fiatalok részére a szakmai, 
politikai továbbfejlődésük, a különböző területen dolgozók közötti tapasz
talatcsere bővítése és a szakmai önképzés ösztönzése céljából a "Szakma 
Ifjú Mestere" kitüntető cim elnyerésére pályázatot hirdet.

A pályázatra jelentkezhetnek azok az elektroműszerész, mechanikai műszerész, 
lakatos és forgácsoló szakmában dolgozó szakmunkás fiatalok, akik még nem 
töltötték be 30. életévüket.

Jelentkezni lehet pályamunkával, vagy anélkül. Pályamunkának tekinthető a 
pályázók által az utóbbi 3 évben a KFKI-ban készített és jelenleg a KFKI-ban 
megtekinthető eszköz /pl. valamilyen berendezés része, amit a pályázó iga
zolhatóan maga készített/. A pályamunkákat a biráló bizottság a szakmai ve
zető bevonásával értékeli. A pályázóknak a továbbiakban szakmai /elméleti és 
gyakorlati/, valamint politikai felkészültségükről kell számot adniuk.

Azok a résztvevők, akik a pályázat követelményszintjét teljesitik, elnyerik 
a "Szakma Ifjú Mestere" kitüntető cimet és 2.000 Ft pénzjutalomban része
sülnek .

A pályázat fővédnöke a kutatóközpont főigazgatója.

A pályázatra jelentkezni és a részvételi feltételekről bővebb felvilágosí
tást kérni a KISZ Bizottságon lehet.

Jelentkezési határidő: 1977. október 21.

Budapest, 1977. október 5.

KISZ KFKI Bizottsága
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UJ KÖNYVEK JEGYZÉKE 16.sz.

1/ Balalaev-Dzselepov-Ter-Nerszeszj.anc: Izobrannüe gadra sz
maszszovüm csiszlom A=169. 52.553

2/ Bojarcsenkov-Cserkacina: Magnitnüe elementü avtomatiki i
vücsiszlitel’nőj tehniki. 52.527

3/ Bruckner: Szerves kémia. 2.köt. l.r.Izociklusos ve-
gyületek. 52.583-52.585

4/ Charlot-Trémillon: Chemical reactions in solvents
and metals. 52.541

5/ Chemical and biochemical applications of lasers.
2.vol. 52.569

6/ Csáki: Bevezetés a digitális technikába. 52.646-52.64-8
7/ Digital-integrated-circuits and operational-amplifier

and optoelectronic circuit design. 52.573
8/ Elektrohimiga organicseszkih szoedinenij. 52,532
9/ Elias: Macromolecules. l.vol. 52.511
lo/ Elias: Macromolecules. 2.vol. 52.512
11/ Emch: Algebraicseszkie metodü v sztatiszticseszkoj

mehanike i kvantovoj teorii polja. 52.5/14
12/ Fedorov-Filippov: Otrazsenie i prelomlenie szveta proz-

racsnümi krisztallami. 52.549
13/ Gibb: Principles of Mössbauer spectroscopy. 52.568
14/ Grisin: Avtomaticseszkaja obrabotka f otograficseszkih.

izobrazsenij sz primeneniem EVM. 52.547
15/ Grundy-Jones: Electron microscopy in the study of

materials. 52.570
16/ Hargittai-Hargittai: The molecular geometries of

coordination compounds in vapour phase. 52.577
17/ Kalvoda: Operational amplifiers in chemical instrumen

tation. 52.566
18/ Lomer-Gardner: The electronic structure of pure metals.

A-B.Pt. 52.560
19/ Maszszi-Sztollingsz: Algebraicseszkaja topologija. 52.534
20/ Métaux. Données thermiques et mécaniques. 52.567
21/ Nemecko-ruszszkij szlovar’ po vücsiszlitel’noj tehnike. 52.682
22/ Obscsie voproszü organicseszkoj himii. 52.536
23/ Organic compounds of sulphur, selenium, and tellurium. 52.571

3 .vol.
24/ Physics in industry. Dublin,March 9-13»1976. 52.557
25/ Poljanyin-Usakov: Optoeléktronikai készülékek. 52.513
26/ Prozessmodelle 1977. 52.281
27/ Rákosi: Az Assembler programozási nyelv. 52.514



- 498 -

28/ Romans Some modern mathematics for physicists and other
outsiders, l.vol. 52.562

29/ Schuster: A számitógépek és számviteli információs
rendszer. 1. ' 52.521

30/ Sinha: Topological close-packed structures of transi
tion metal alloys. 52.561

31/ Spectral theory and asymptotics of differential equations. 52.507
32/ Staudhammer-Murr: Atlas of binary alloys. 52.555
33/ Sundgren: Theory of data bases. 52.474
34/ Szajmon: Model’ P(*^ )2 evklidovog kvantovoj teorii polja. 52.537
35/ Szentiday: Félvezető fotodetektorok. 52.653

52.683
36/ Szkucsik: Osznovii akusztiki. l.tom. 52,551
37/ Szkucsik: Osznovii akusztiki. 2.tom. 52*552
38/ Techniques and applications of plasma chemistry. 52.559
39/ Toki v fizike adronov. 52.673
40/ Vogel: Structure and crystallization of glasses. 52.565
41/ Vvedenie v fotohimiju organicseszkih szoedinenij. 52.548
42/ Wells: Elements of combinatorial computing. 52.572
43/ White: A handbook on electrical filters. 52.575
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AZ IGAZGATÓ TANÁCS HÍREI

Az Igazgató Tanács október 12-én ülést tartott. Először a kutatóközpont 
személyzeti munkájáról szóló beszámolót tárgyalta meg. Élénk vita kö
vette a tartaImas, sok információt tartalmazó Írásbeli anyagot és Kovács 
Tibor szóbeli kiegészítését. A főigazgató határozatában elismeréssel 
szólt a Személyzeti Osztály munkájáról, megállapította, hogy a személy
zeti munka színvonala megfelelő.

Elismeréssel illette az egyes területek azon vezetőit is, akiknek fel
adata a terület személyzeti munkájának irányítása, végzése. A határozat 
konkrét intézkedést tartalmaz a tervezett minősítések elvégzéséről és 
a Központi Szervezet munkaerő kérdésének megvizsgálásáról.

A Találmányi Bizottság jelenlétében került sor a TB beszámolójára.
Gyulai József egészítette ki az Írásbeli előterjesztést, amely képet 
adott a kutatóközpont szabadalmi tevékenységéről és felvetette az el
döntésre váró kérdéseket. A színvonalas beszámoló nagy érdeklődést vál
tott ki és e vitában felszínre kerültek a különböző álláspontok.

A főigazgató a beszámolót elfogadta és megállapította, hogy a Találmányi 
Bizottság jó munkája eredményeképpen az iparjogvédelmi tevékenység az 
elmúlt időszakban is helyes irányban haladt. A határozat rendelkezik a 
találmányi dijak képzésének módjáról és a díjazási időszakról.

Ezután az Igazgató Tanács egyéb ügyeket tárgyalt.

"Az uj tipusu számítógépek jelene és jövője a KFKI-ban" című napirendi 
pont tárgyalását az Igazgató Tanács elhalasztotta. November 2-án az 
Igazgató Tanács külön összeül e téma megvitatására.

A határozatokat az érdekeltek közvetlenül kapják meg.
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SZEMÉLYI HI3':1K

Pál Lénárd főigazgató az 1978, évi Intézeti Dij Bizottság elnöki teen
dőinek ellátásával

B E N C Z E Gyulát

bizta meg.

A Bizottság tagjai:
B,NAGY András 
LUKÁCS 3 ózséf 
SCHILLER Róbert 
SZENTPÉTERI Imre 
VALKÓ János

A TALÁLMÁNYI BIZOTTSÁG HÍREI

A Találmányi Bizottság 1977. október 7-én ülést tartott, amelyen a 
kiváló feltalálókra és a kiváló újítókra tett javaslatot tárgyalta 
meg.

A TUDOMÁNYOS TANÁCSOK HÍREI '

A Szilárdtest Kutató Intézet Tudományos Tanácsa 1977. október 13-án 
ülést tartott, amelyen

az 1978,évi tervet vitatták meg.

x

Az Atomenergia Kutató Intézet Tudományos Tanácsa .1977. október 17-én 
ülést tartott, amolyon

az 1970.évi terv vitájára került sor.
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SZEMINÁRIUMI HÍREK

A "Számitógépes hálózatok" szemináriumsorozat keretében

október 27-én 14h Haklits Iván /5ZÁMKI/: Beszámoló egy
japán számitógépes hálózatról

cimmel tart előadást.

A szeminárium helye: VI.épület tanácsterme.

K Ö Z L E M É N Y E K  

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS VÁLLALATI BÉRLAKÁSRA

A KFKI Budapest, XII.kér.Eötvös úti lakótelepe E épület III.emelet
10.sz.alatti vállalati bérlakás ideiglenes bérleti jogviszonya 1978. 
december 3l-én megszűnik.

A KFKI vezetése, figyelemmel arra, hogy a dolgozók lakásproblémájuk 
megoldására általában elképzeléseiket, terveiket hosszabb időre előre 
alakítják ki, a lakás bérleti jogának elnyerésére a pályázatot már most 
meghi rdet i.

A lakás területe 66,4 ír’, 2 szoba, konyha, fürdőszoba és egyéb helyisé
geket foglal magában. Egyedi gázfűtéssel /konvektor/ van ellátva. Bére 
havi 394.-Ft.

A pályázati kérelem benyújtására, illetve elbírálására az Intézeti Meg
állapodás 30.§-ában, illetve a kutatóközpont Működési Szabályzata III. 
fejezetének 2.75.2 pontjában foglaltak az irányadók,

A pályázatokat f.óv november 30.napjáig kell a Személyzeti és Munkaügyi 
Főosztály Jóléti Csoportjához benyújtani, az ott igényelhető kérdőíven.



AZ ANYAGIGÉNY LÉ 31 ÉS RENDELÉSI HATÁRIDŐ NAPTÁRRÓL

Az Anyagellátási Osztály felhívja az igénylő és gazdálkodó szervek fi
gyelmét, hogy a kibocsátott "Anyagigénylési és rendelési határidő nap
tár” szerint 1977, október hó folyamin

papír, író- és irodaszerek 
/belföldi/
rajzeszközök importból
sokszorosító anyagok /író
gépszalag, telex papír, szelén 
lemez, stencil, stb./
tégla 1978. I.né.
F-Argon gáz 
gázkeverékek /ipari/

anyagcsoportokba tartozó termékekre kell rendeléseiket összeállítani, 
illetve elküldeni. A késve érkező és nem realizálható igényeket szállí
tóink a következő ciklusba sorolják, a késedelem pedig elhárithatatla- 
nul, nagymértékben veszélyezteti az anyagellátás folyamatosságát és biz
tonságát .

A KÖNYVTÁRI KÖLCSÖNZÉSRŐL

A kutatóközpont könyvtára - miután a jelenlegi raktári férőhely kevés
nek bizonyult - letéti raktárt létesít. Az uj raktár feltöltése jelen
leg folyik és várhatóan 1977. október 31-ig tart. Ennek kapcsán előfor
dulhat, hogy ezen idő alatt a 001-30.000 leltári számú könyvek némelyi
kének kölcsönzése nem történhet zökkenőmentesen, illetve átmenetileg 
nem lehetséges. Türelmüket és megértésüket köszöni

diagram papírok 
benzin, belföldi 
írószerek importból

1978. I-IV.né 
1978. I.né. 
1978. I-IV.né

a Könyvtár és Kiadói Osztály
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A KUTATÓKÖZPONTBAN MEGJELENT FONTOSABB KIADVÁNYOK

1/ Instrument system for nuclear industry 
2/ Nukleáris ipari műszercsalád
3/ 70-1301/70-1302 Extension mounting boxes. Technical manual
4/ 70-2501 CDC 9427/IZ0T 1370 Cartridge disk interface. Technical

manual
5/ 70-3103 ER 300/FS 1503 Paper tape reader interface. Technical

manual
6/ 70-2501 CDC 9427/IZOT 1370 Cserélhető lemezes tároló illesztő

Gépkönyv

1977. SZEPTEMBER HÓNAPBAN BELÉPETT DOLGOZÓK

B a l o g h  Ádám elektroműszerész, a Magfizikai Főosztály dolgozója.
Ez az első munkahelye. Villamosipari szakközépiskolai 
érettségivel rendelkezik. Nőtlen,

B a n g ó  György tud, segédmunkatárs, a Műszertechnikai Osztály dol
gozója. Nappali tagozatos egyetemi hallgató volt. Villa
mosmérnök. Nőtlen.

B e r n á t h Dános elektronikai műszerész, a Technikai Főosztály dol
gozója. Ez az első munkahelye. Szakközépiskolai érettsé
givel rendelkezik. Nőtlen.

B u r á n y Katalin tud„ segédmunkatárs, a Számitástechnikai Főosztály 
dolgozója. Nappali tagozatos egyetemi hallgató volt. Villa
mosmérnök, Férjezett, egy kiskorú gyermeke van.

C s e r n a i Sándor lakatos, az Épitési és Energiaellátási Főosztály 
dolgozója. Előzőleg kisiparosnál dolgozott, mint lakatos. 
Iskolai végzettsége: hat elemi és három év szakmunkásképző. 
Nős, egy kiskorú gyermeke van.

E n d r ő c z i  Gábor tud. 'segédmunkatárs, a Műszaki Főosztály dolgo
zója. Nappali tagozatos egyetemi hallgató volt. Gépészmér
nök. Nőtlen.

F ö l d e s  István doktori ösztöndíjas, a Magfizikai Főosztály dolgo
zója. Előzőleg nappali tagozatos egyetemi hallgató volt. 
Fizikus. Nőtlen,

G á r g y á n Oózsef kertész szakmunkás, a Gondnokság dolgozója. Előző
leg a Kisdunamenti ÁFÉSZ alkalmazottja volt. Iskolai vég
zettsége: 8 általános és 3 év szakmunkásképző. Nős, egy kis
korú gyermeke van.
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G y ű  r k i Kálmán gépkocsi szerelő, a Gondnokság dolgozója. Előzőleg 
a Volán 23.sz.Vállalat gépkocsivezetője volt. Közlekedés- 
gépészeti szakközépiskolai érettségivel rendelkezik. Nőtlen.

H o r v á t h  Hita gépiró, az Anyagellátási Osztály dolgozója. Ez az 
első munkahelye. Iskolai végzettsége: 0 általános és 2 év 
gyors- gépiró tanfolyam. Hajadon.

I g 1 ó i Ferenc doktori ösztöndíjas, az Elméleti Osztály dolgozója.
Nappali tagozatos egyetemi hallgató volt. Fizikus. Nőtlen.

K o r o m p a y  Margit nyelvtanár, a Személyzeti és Munkaügyi Főosztály 
dolgozója. Előzőleg a II.kér.Tanács VB Művelődési Központ
jánál dolgozott. Iskolai végzettsége: ELTE Bölcsészettudomá
nyi Kar. Hajadon.

K o v á c s  Dános doktori ösztöndíjas, a Fizikai Főosztály II. dolgozó
ja. Nappali tagozatos egyetemi hallgató volt. Fizikus.Nőtlen,

l< ő v á r i Lajos tud. segédmunkatárs, az MSZKI Kísérleti Özem dolgo
zója. Egyetemi hallgató volt. Villamosmérnök, Nős.

L e l k e s  Károly doktori ősztöndijas,a Magfizikai Főosztály dolgozója.
Előzőleg nappali tagozatos egyetemi hallgató volt. Fizikus, 
Nőt len.

M á d e r Tamás mechanikai műszerész, a Technikai Főosztály dolgozója. 
Előzőleg az Irodagép és Finommechanikai Vállalat szakmun
kása volt. Iskolai végzettsége: 0 általános és 3 év szak
munkásképző. Nős.

M a e t z Ervin tud. segédmunkatárs, a Termohidraulikai Osztály dol
gozója. Előzőleg nappali tagozatos egyetemi hallgató volt. 
Gépészmérnök. Nőtlen,

M á r k u s  Erzsébet laboráns, a Fizikai Főosztály I. dolgozója. Ez az 
első munkahelye. Gimnáziumi érettségivel rendelkezik. Ha
jadon.

M a t u z Sándor tud. sogédmunkatárs, a Műszaki Főosztály dolgozója.
Nappali tagozatos egyetemi hallgató volt. Gépészmérnök.
Nőt Ion.

M a t u z Sándorné elektronikai műszerész, . Számítástechnikai Főosz
tály dolgozója. Előzőion ipari tanuló volt. Szakközépisko
lai érettségivel éo elektronikái műszerész szakképzettség
gel rendelkezik. Férjezett.

II i g r a y Gáborné gépiró, a Pénzügyi éo Számviteli Főosztályon. Előző
leg a Hi radástechnika KTSZ gyors- és gépi rója volt. Iskolai 
végzettsége: 0 általános. Gyors- és gépiről képesítéssel 
rendelkezik. Elvált, egy kiskorú gyermeke van.
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M i s k o v i t s  Ildikó operátor, a Számítástechnikai Főosztály dol
gozója. Ez az első munkahelye. Gimnáziumi érettségivel ren
delkezik, Hajadon.

M o n o s t o r i  László tud, segédmunkatárs, az MSZKI törzsállomány
dolgozója. Nappali tagozatos egyetemi hallgató volt. Villa
mosmérnök. Nőtlen.

N é m e t h  Gabriella titkárnő, a Reaktorfizikai Osztály dolgozója.
Előzőleg a Zeneműkiadó Vállalat adminisztrátora volt. Gim
náziumi érettségivel és angol középfokú nyelvvizsgával ren
delkezik. Hajadon,

N i e d e r m ü l l e r  Pál mechanikai műszerész, a Technikai Főosztály 
dolgozója. Előzőleg a Mechanikai Laboratórium szakmunkása 
volt. Gimnáziumi érettségivel és finommechanikai műszerész 
szakképzettséggel rendelkezik. Nőtlen,

Ó d o r Zoltán elektroműszerész, a Műszertechnikai Osztály dolgozója.
Előzőleg a Beloiannisz Hiradástechnikai Gyár beállltója volt. 
Iskolai végzettsége: 8 általános és 3 év szakmunkásképző.
Nős.

P a 1 1 a g i Dezső részfoglalkozású gépkezelő, a Számitástechnikai Fő
osztályon. Az ELTE TTK IV.évfolyamának nappali tagozatos 
hallgatója. Nőtlen,

P o 1 o n y i Dános doktori ösztöndijas, az Elméleti Osztály dolgozója.
Nappali tagozatos egyetemi hallgató volt. Fizikus. Nőtlen.

R e n g e Gabriella analitikai könyvelő, a Pénzügyi és Számviteli Fő
osztályon. Ez az első munkahelye. Szakközépiskolai érettsé
givel rendelkezik. Hajadon.

S o ó s Zsuzsanna analitikai könyvelő, a Pénzügyi és Számviteli Főosz
tályon, Ez az első munkahelye. Szakközépiskolai érettségivel 
rendelkezik. Hajadon.

S ü l é  Oózsefné gazdasági ügyintéző, az MSZI törzsállomány dolgozója.
Előzőleg a Villamosszigetelő és Műanyaggyárnál, mint elő- 
kalkulátor dolgozott. Közgazdasági és gépipari technikumi 
érettségivel, valamint mérlegképes könyvelői vizsgával ren
delkezik. Férjezett, három kiskorú gyermeke van.

S z a b ó  István villamosmérnök, a Magfizikai Főosztály dolgozója. Elő
zőleg a HIKI szakmunkása volt. Villamos üzemmérnök. Nős.

T ó t h  Péter doktori ösztöndijas, a Fizikai Főosztály II, dolgozója. 
Nappali tagozatos egyetemi hallgató volt. Fizikus, Nőtlen,

T ó t h  Zsuzsa laboráns, a Nagyenergiájú Fir.ikai Főosztály dolgozója.
Ez az első munkahelye. Gimnáziumi érettségivel rendelkezik. 
Hajadon.
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T ö r ö k  Szabina doktori ösztöndíjas, & Kémiai Főosztály dolgozója. 
Nappali tagozatos egyetemi hallgató volt. Fizikus. Férje
zett, egy kiskorú gyermeke van.

T r o s z t e l  István tud, segédmunkátérs, a Termohidraulikai Osztály 
dolgozója. Nappali tagozatos egyetemi hallgató volt. 
Gépészmérnök. Nős.

V a s s Éva részfoglalkozású gépkezelő, a Számitástechnikai Főosztály 
heti 18 órás dolgozója. Az ELTE TIK V. évfolyamának nap
pali tagozatos hallgatója. Hajadon,

Z á g o n i Miklós doktori ösztöndíjas, a Kémiai Főosztály dolgozója. 
Nappali tagozatos egyetemi hallgató volt.

Z é t é n y i Ágnes doktori ösztöndíjas, a Kémiai Főosztály dolgozója.
Nappali tagozatos egyetemi hallgató volt. Fizikus, Hajadon.

1977, SZEPTEMBER HÓNAPBAN KILÉPETT DOLGOZÓK

B á b e l  CJózsefné operátor, a Számitástechnikai Főosztály dolgozója
volt. Munkaviszonya közös megegyezéssel szűnt meg. Uj mun
káltatója a Módszertani Kutató Intézet.

C s e h  Ottó elektroműszerész a Fizikai Főosztály I. dolgozója volt.
Munkaviszonya a Távbeszélő Igazgatóság kikérése alapján 
áthelyezéssel szűnt meg,

E l e k  Albert kőműves szakmunkás az Építési és Energiaellátási Főosz
tály dolgozója volt. Munkaviszonya közös megegyezéssel 
szűnt meg. Uj munkáltatója a Rákosvölgye TSZ.

G y ű  r ü s Tibor kertész szakmunkás, a Gondnokság dolgozója volt. Mun
kaviszonya közös megegyezéssel szűnt inog, Üj munkáltatója 
a Fővárosi Állat-és Növénykert.

H e g e  d ü s Andrea számitástechnikai laboráns, az MSZKI Gazdasági 
Részlegének dolgozója volt. Külföldi turistautjáról nem 
tért vissza,

K i S s András elektroműszerész a Műszaki Főosztály dolgozója volt.
Munkaviszonya közös megegyezéssel szűnt meg, Uj munkáltató
ja az Elektromos KTSZ,

h o n o s t  ő r i  László tud, segédmunkátárs az MSZKI központi vezetés
dolgozója volt. Munkaviszonya közös megegyezéssel szűnt meq. 
Uj munkáltatója az MTA 3ZTAKI.

p é 1 f a 1 v i Zsuzsa laboráns, a Nagyenergiájú Fizikai Főosztály dol
gozója volt. Munkaviszonya közös megegyezéssel szűnt meg.
Uj munkáltatója a X.kor.Általános Iskola,
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P á r t o s  Oszkár tud, segédmunkatárs, a Műszertechnikai Osztály
dolgozója volt. Munkaviszonya a Tétényi úti Kórház kiké
rése alapján áthelyezéssel szűnt meg.

R á c z Éva kisegítő könyvtáros, a Könyvtár és Kiadói Osztály dolgo
zója volt. Munkaviszonya közös megegyezéssel szűnt meg.
Uj munkáltatója a XI. kér. Általános Iskola.

R á k o s  Ilona Magdolna, gazdasági vezető, az RMKI törzsállományának 
dolgozója volt. Munkaviszonya a MN Művészeti Alapja kiké
rése alapján, áthelyezéssel szűnt meg.

R ó n a y  Ildikó anyaggazdálkodó, az Anyagellátási Osztály dolgozója 
volt. Munkaviszonya a Divattervező Intézet kikérése alap
ján, áthelyezéssel szűnt meg,

S z i k s z a y  György vizvezetékszerelő, az Épitési és Energiaellá
tási Főosztály dolgozója volt. Munkaviszonya a BM kikérése 
alapján, áthelyezéssel szűnt meg.

Ú j v á r i  Lajosné kötelezettség nyilvántartó, az Anyagellátási Osz
tály dolgozója volt. Munkaviszonya a Bútorlap és Faáru 
Szövetkezet kikérése alapján, áthelyezéssel szűnt meg.

V á m o s  István betanitott munkás, a Gondnokság dolgozója volt. Munka- 
viszonya közös megegyezéssel szűnt meg. Uj munkáltatója 
isme rét len.

Nyugdí j ba ment:
G é l l é  r Kálmánné csoportvezető a Pénzügyi és Számviteli Főosztály 

dolgozója.
G y u r k ó Pálné betanitott munkás a Gondnokság dolgozója.

1977. SZEPTEMBER HÓNAPBAN INTÉZETEN BELŐL ÁTHELYEZETT DOLGOZÓK

K e r t é s z  Gézáné állóeszköz könyvelő, a Pénzügyi és Számviteli 
Főosztályról az MSZKI gazdasági részlegéhez került. Uj 
beosztása állóeszközgazdálkodó. Az áthelyezés a dolgozó 
kérésére, közös megegyezés alapján történt.

O k o l i c s á n y i  Pálné a Tudományos Titkárság gazdasági ügyinté
zője, az Anyagellátási Osztályra került. Beosztása válto
zatlan. Az áthelyezés közös megegyezés alapján történt.
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HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZÓK

Báti _Fe_ren_c 
kiállit ás 
KFKI ktsg.

X. 9. 5 nap NDK 
Be rlin

Lőcs Gyula
szal<é rtői ~é rtekezlet 
VIDEOTON ktsg.

X. 9. 10 nap Szovjetunió
Kiev

0őrdén_ Péter 
kerté_sz_ György Rt A tanulmányút

X.10. 1 hét Csehszlovákia
Prága

Vá rtss Pjéter 
OA0 együttműködé:

X.10. 6 nap Szovjetunió
Obnyinszk

Pál falvy 3 óz s e j  
ÖAB együttmüköJés

X. 10. 6 nap NDK
Berlin

Vidovszky István 
mérések vágzóse 
KFKI ktsg/'

X.10. 30 nap Csehszlovákia
Réz

Lovas István 
konferencia 
meghivó fél ktsg, 
KFKI utiktsg.

X. 10. 6 nap NDK
Potzdam

Baranyai Attila 
Péter Attila 
Z ó rándy Aladár 
H. r. 1Í i t á o 
METRIMPCX deviza 
KFKI fFt

X.10. 14 nap 
12 nap 
5 nap

NDK
Be rlin

Batlzfalvi Tanás X..10. 20 nap NDK
Pokote Gábor Berlin
fith Miklós 
uzeTTEcTicTyc z ó o 
HETRIMPEX dov., KFKI fR
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Gárdos f 11k1á s
k i á 11 i 13 G
METRIHPEX clev. , KFKI f Ft

X. 10, 5 nap NDK
Berlin

Prönkül Andor 
Kút i Gyula 
szerniná ríum 
meghívó fél ktc-g, 
KFKI utiktsg.

X, 10. 4 nap Csehszlovákia
Strsbke Pleso

Pakucs ~lánosHTTTTfás
METRIMPEX ktsg.

X. 11. 5 nap NDK 
Be rlin

.jávor And rá; 
t á rgyalás 
0I1FB ktsg.

X.ll. 4 nap Lengyelország
Va rsó

Könve Szabóié; 
kiállítás 
KFKI ktsg.

1 1 . 5 nap NDK
Be rlin

Szernényi László 
ü z e rn 6 e h e 1 y ez ¿ s 
KFKI ktsg.

X. 11. 21 nap Csehszlovákia
Réz

Próbáld V i 1 m o c. 
kiállítás 
KFKI ktsg.

X.ll. 6 nap NDK
Be rlin

Dolcschall Pál 
konzult áció 
saját ktsg.

14 nap Svédo rszág 
Uppsala

Balaton Judit 
Gráblcr HnriTön 
Páter István 
lelt ározás
MCTRItlPEX dev, KFKI fFt

X, 12, 4 nap Csehszlovákia
Drno

István
Tárnái Katalin 
konzult áci ó 
menhivó fái ktsg.

2 nap Ausztria 
Laxonbu rg

Halász Vince 
k i 1 lit á s
! 1ETRIÍIPEX dev., KFKI f Ft

12. 14 nap NDK
Boriin
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Bodnár László 
ITöTFzür 1.0rínt
Ici'lUt-'G 
KFKI ktsq.

X. 13. 2 nap NDK
Berlin

Ho nát. h Lárszló 
Cseke L~'czlo 
szállá tás
METRIIJPEX rlcv. .KFKI fFt

nap NDK
Berlin

Révész Péter X. 5-én hazaérkezett 1 éves USA-beli ösztöndíjas 
tanulmányút j áról

3ancüó Gábor X. 11-én hazaérkezett 1 éves USA-beli ösztöndíjas 
tanulmányútjáról

KÜLFÖLDI VEMDfGEK

V, Nikolaev mérnök 
Szovjetunió

X.ll-tfil 
.11 napra

foqadta: MSZKI

S. Korentchenko fizikus 
¡Szovjetunió

X. 11-t 
10 napra

fogadta : RHKI

P. Mincsev mérnök X.ll-töl foqadta : MSZKI
Öulgária 18 napra

I, Obrusnik tud.mtárs X.11-től fonadta : SZTKI
Csehszlovákia 3 napra

0 . Maiewski fizikus 
Lengyelo rszág

X.11-t.51 
5 nap ra

foqadta : Vasvá ri Bé la

M. Hamern fizikus 
Lengyelo rszág

X.11-t51 
7 napra

foqadta : Vasvári Bé la

K. Kai.i ni ne 
J. Seriiuocv 
V. Charypine 

Go.lop a 
•-1. Barnnnov
P . ■lf f imenko mérnök fizikusok 
¿zov j o t unTó

X.12-től 
10 napra

fogadta : AEKI
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V. Polejaev matematikus 
Szovjetunió

P, Barloy mérnök 
F ranciao rszág

K.R. Schulz
K~. Ill me r mé rnökök
TJÜK

X.12-től 
7 napra

X. 12.

X. 12-t ÍS1 
3 napra

fogadta: MSZKI 

fogadta: MSZKI 

fogadta: MSZKI

Z , F ra i t fizikus 
Csehszlovákia

X. 12. fogadta: Vasvári Béla

L. Maksymowicz
H. ílatajczak
T. Stobiecki fizikusok
Lengyelország

X. 12. fogadta: Vasvári Béla

iv. Hőhne 
H.R. f'iüTler 
J . Schneider fizikusok 
NDK

X. 12. fogadta : Vasvári Béla

Prof. K. Bjelov
V. I. Szol<olov~ fizikusok
Szovjetunió

X. 10. fogadta : Vasvári Béla

S.V. Pappu fizikus 
India

X. 13. fogadta: SZTKI

Prof, C,F. Hazlevvood vegyész X.14,
USA

fogadta: SZTKI

N, Stanek mérnök 
Bulgária

X. 14. fogadta: Vasvári Béla

K. Záveta mérnök 
Cschszlovók i a

X.14. fogadta: Vasvári Béla

H. Szymczak
H. Lachowicz mérnökök 
Lengyelország

X.14. fogadta : Vasvári Béla
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Gcrbotsch mó rnök • X.14. fogadta: Vasvá ririDK

M,C. Valeanu 
" omiin i n

mé rnök X , 14, fogadta: Vasvá ri

0, l< u b i t z a 
Ü, Fuckert 
1!, '.Viinsch 
, /ümsek mérnökök

X.17-t«1 
14 nap

fogadta: MSZKI

NDK

H. flladenov mérnök X.17-tői fonadta• MSZKI
Bulgária — a-------

Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
FfilelíSo kindó: Doloochall Göndör 
üzerkoszti az Igazgatási Főosztály 
f'slelöo szerkeszti: Goda Gyula 
Példónyszám: 450 Törzsszím : 77-920 
Kó-nzült n KFKI sokszorosító üzemében
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E S E M É N Y N A P T Á R

A Nemzetközi Geomágneses és Aeronómíai Szervezet /IAGA/ augusztus 22. 
és szeptember 3. között Seattle-ben /Washington állam, USA/ tartott kon
ferenciáján Gombosi Tamást a szervezet öt bizottsága közül az egyik - a 
napszél szekciónak - vezetőségi tagjává választották,

A Termohidraulikai Osztályon befejeződött a NVH berendezés idei 
karbantartása.

A CAMAC rendszert szabványosító ESONE Bizottság 1977. szeptember 26-27- 
én Budapesten tartotta évi közgyűlését, A kiállítással kiegészített 
rendezvénynek 66 külföldi résztvevője volt, köztük 48-an a KFKI-t is 
meglátogatták. A közgyűlés napirendjén az adminisztratív programokon 
/beszámolókon, választásokon/ túl a következő főbb témák szerepeltek: 
a CAMAC rendszer továbbfejlesztése, a soros CAMAC meghajtók, osztott 
intelligencia megvalósítása CAMAC-ban, alkalmazások. A résztvevők mind 
a szervezésről, mind pedig a KFKI-ban látottakról /a működő és az épí
tés alatt álló TPA-CAMAC rendszerekről/ nagy elismeréssel nyilatkoztak,

A Neumann Dános Számitógéptudományi Társaság szervezésében 1977, október
3-tól 7-ig zajlott a "COMNET’77 Számitógéphálózatok - Távadatfeldolgozás" 
szimpózium. A rendezvényen közel 50 hazai és külföldi előadó ismertette 
a hálózatok elvi megoldásaival, tervezésével, üzemeltetésével kapcsola
tos kérdéseket. A szimpózium keretében néhány ismert nemzetközi számi- 
tógéphálózattal közvetlen kapcsolat létesült, bemutatva e rendszerek 
alkalmazásait. Az MSZKI munkatársai több előadást is tartottak, valamint 
két kerekasztal megbeszélést is szerveztek.

Az "A" kategóriás tervnek megfelelően a Műszaki Szakigazgatás részéről 
ötadásra került az
SZTKI részére

1 db egykoordinátás tárgymozgató asztal
3 db NB-234 nagyfeszültségű tápegység
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A szerződéses tevékenység keretében a Műszaki Szakigazgatás részéről 
átadásra került a
MET'ÍIMPEX részére szovjet relációban

5 db ST-2 tápegység 
1 db Kompi. Mössbauer berendezés

cseh relációban
1 db ST-2 tápegység

román relációban
2 db Hőmérsékletszab, müszercsalád

NDK relációban
1 db Hőmérsékletszab. müszercsalád

Magyar Vagon- és Gépgyár /Győr/ részére
1 db Orbitron vákuumszivattyúi

Az M3ZI Bioelektronikai Csoportja részéről nagysikerű előadást 
tartottak :

B. Nagy András: a Sorrentóban rendezett I. Mediterrán Orvos- 
technikai Konferencián /szeptember 11-17./

Kozmann György és B. Nagy András: a Rotterdamban rendezett 
"Számitógépek a kardiológiában" konferen
cián /szeptember 29 - okt. 1./

Az MSZI Energiaellátási Osztály részéről a központi kazánház rekonstruk 
ciójának I. üteme, valamint a kazánházi kémény részbeni lebontása és uj 
ráépítése, szeptember 17-re elkészült.
A szeptember 18-i sikeres próbafűtést követően szeptember 20-val a 
kutatóközpontban a rendszeres fűtés megkezdődött.



XI. (1977.) ÉVFOLYAM

18. Goda Gyula

43. SZÁM

TAJEKOZTATO
A KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓ IN TÉZET HIVATALOS LAPJA

BUDAPEST, 1977. október 25. Hivatali használatra!

TARTALOM

oldal
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A Tudományos Tanácsok hirei............ .. 516

Közlemény............ ....................  516

Hivatalosan külföldre utazók ............  517
Külföldi vendégek......................... 519

Mellékletek: Az MSZMP KB tudománypolitikai 
irányelvei megvalósitásának 
tapasztalatai és időszerű fel
adatai

Uj könyvtári könyvek jegyzéke
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SZEMÉLYI HÍREK

Polinszky Károly oktatási miniszter 1977. szeptember 1-i hatállyal

M 0 N T V A Y Istvánnak 

a címzetes egyetemi tanári cimet adományozta.

K

Szegő Károly tudományos igazgató az 1977. október 1-től 1980. december 
31-ig tartó időszakra megbizta

S Z A B Ó  Lászlót

a Technikai Főosztály vezetésével.

A TUDOMÁNYOS TANÁCSOK HÍREI

Az MSZKI Tudományos Tanácsa október 18-án ülést tartott, amelyen
- az MSZKI 1978. évi tervét, valamint
- az MSZKI publikációs ügyrendjét 

vitatta meg.

*

A Műszaki Tudományos Tanács október 21-én ülést tartott, amelyen
- az MSZI 1978. évi előtervét vitatta meg,
- beszámolót halgatott meg a Rába Magyar Vagon- és Gépgyár 

hátsóhid mérésekről.

K Ö Z L E M É N Y

Kutatóközpontunk a Nagy Októberi Szocialista Forradalom győzelmének 
60. évfordulója alkalmából november 4-én /pénteken/ 15,15 órai kez
dettel a MOM Kulturotthonban ünnepséget rendez.
Kérjük, hogy dolgozóink ezen az ünnepségen minél nagyobb számban 
jelenjenek meg.
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HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZÓK

Zawadowezky Alfréd 
munkavállalás 
saját ktsg

X.16. 2 hónap Franciaország
Grenoble

Nyikos Lajos 
munkavállalás 
saját ktsg

X.16. 1  év Hollandia
Delft

Rosta László 
konferencia 
saját ktsg

X.16. 7 nap Ausztria
Bécs

Kroó Norbert Vizi Imre 
konferencia 
OAB ktsg

X.16. 7 nap Ausztria
Bécs

Bak MjklÓB
Sömölkiné Nagy Andrea
konferencia
KFKI ktsg

X.16. 5 nap Lengyelország
Wroclaw

Tóbisch Ferenc 
konzultáció 
KFKI ktsg

X.17. 4 nap NDK
Rossendorf

Boday Árpád 
Iványi Béla 
§ Í 7 7 i -----ce
METH. de v., KFKI fFt

X.17. 14 nap NDK
Berlin

Qzibók Tamás 
MTA tanulmányút

X.17. 1 hónap Svédország
Nyköping

Fialovszky Béla 
§chmidt Rudolf geTena László

e gyüt t miikö dé s

X.17. 5 nap 
7 nap 
7 nap

NDK
Rossendorf

jjügossy Győző 
K p S i  Géza 
UAB egyezmény

X.17. 7 nap NDK
Rossendorf

|i£tér György
működés

X.17. 2 hét Szovjetunió
Dubna
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Faragó Zoltánná 
kiállítás 
KFKI ktsg

X. 17. 6 nap Jugoszlávia
Zágráb

Kurucz György 
kiállítás 
OMFB ktsg

X.17. 5 nap NSZK
München

Stanceich György 
Územbehelyezés 
METR. ,dev. , KFKI fFt

X.17. 13 nap NDK
Berlin

Kecskeméti József 
fizikai iskola 
tneghivó fél ktsg 
KFKI utiktsg

X.17. 10 nap Bulgária
Várna

Adorján Ferenc 
Por "Gábor 
konferencia 
KFKI ktsg

X.17. 10 nap Bulgária
Várna

Kiss Gábor 
munkaértekezlet 
SZKI ktsg

X. 18. 5 nap Szovjetunió
Moszkva

Ballá János 
Tompa Kálmán 
KGST értekezlet 
OMFB ktsg

X. 18. 7 nap Lengyelország
Wroclaw

Lochner Tivadar 
MTA tanulmányút

X.20. 2 hónap Szovjetunió
Moszkva

Bányai Balogh Ferenc 
Királyhidi László 
Mezey Gábor 
konferencia 
KFKI ktsg

X.22. 7 nap NDK
Reinhandsbrunn

zjitai Tibor 
(órányi Sándor 
Pallagi PezBQ 
Mozsár Sándor 
Zeke László 
OAB együttműködés

X.22. 10 nap Szovjetunió
Obnyinszk

Kardon Béla 
OAB együttmüködés

X.22. 1 hónap Szovjetunió
Moszkva
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KÜLFÖLDI VENDÉGEK

J . Ludewjg
G. Jaschke mérnökök
ÍÍM

X. 18-tól 
10 napra

fogadta: GSZI

F. Sus fizikus 
ösehezlovákia

V. Jakov fizikus 
Szovjetunió

B. Ecldiardt mérnök 
N M

X.18-tól 
4 napra

X. 18-tól 
3 napra

X. 19.

fogadta: SZTKI 

fogadta: SZTKI 

fogadta: GSZI

C. Becker fizikus 
NDK

X. 19. fogadta: SZTKI

B. Gwiazdowska mérnök 
Lengyelország

X.20. fogadta: AEKI

G. Schultheias egy.oktató
ÍTSzK

X.20. fogadta: AEKI

Komarov
faa'umov~
lezanov főkonstruktőrök 
Szovjetunió

X.20. fogadta: Sándory Mihály

Borcha
Horváth
Hronec~
Kostolanski 
fairiga 
Plandev 
Koudny
Silkan főkonstruktőrök 
Csehszlovákia

X.20. fogadta: Sándory Mihály

Hrigztov 
Jelenkov 
Hzrebrev 
Trendafilov
Zselezov főkonstruktőrök 
Bulgária

Giebler
Meinhardt
Wl^tlander főkonstruktőrök
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Ferrer 
K o s  ale's
Smrlog ~ főkonstruktőrök 
Kuba

Davidovicsev 
Grigoras 
tounteanu 
R a t  ari
Rosu főkonstruktőrök 
Romania

Belvav
Zemla koord.közp.vezetők 
Szovjetunió

K. Ändert fizikus
K m

H. Rolka
W. (¿leiser mérnökök 
NDK

A. Trofimov 
V. Tichtchenko
S. Pikalov
V . Pavlenko mérnökök 
Szovjetunió

J, Hősek elm.fizikus 
Ösehszlovákia

V. Polejaev matematikus X.24. fogadta: Doleschall Sándor
Szovjetunió

G. Panova X.24-től fogadta: SZTKI
A. Chíköv fizikusok 12 napra
Szovjetunió

Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Doleschall Sándor 
Szerkeszti az Igazgatási Főosztály 
Felelős szerkesztő: Goda Gyula 
Példányszám: 450 Törzsszám: 77-922 
Készült a KFKI sokszorosító üzemében

X.21. fogadta: RMKI

X.24-től fogadta: MSZKI
5 napra

X.24-től fogadta: MSZKI
2 napra

X.24-től fogadta: RMKI
31 napra
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A Z  MSZMP KB T U D O M Á N Y P O L I T I K A I  IRÁNYELVEI  
MEGVALÓSÍ TÁSÁNAK TAPASZTALATAI  

ÉS IDŐSZERŰ FELADATAI*

A Központi Bizottság tudománypolitikai irányelveinek megjelenése óta a 
tudományos kutatás és fejlesztés növekvő mértékben járult hozzá a szocialista 
társadalomépítés feladatainak megoldásához. Elvi alapokon nyugvó tudomány- 
politikánk kiállta a gyakorlat próbáját: a tudományos kutató- és fejlesztő 
munka a társadalmi, gazdasági igényekkel általában összhangban fejlődött.

Pártunk tudománypolitikájának megvalósításához kedvező feltételeket 
teremtett az elmúlt évek lendületes társadalmi-gazdasági fejlődése, jó poli
tikai légköre. Az ipari, mezőgazdasági üzemek és vállalatok önállóságának és 
felelősségének növekedése hozzájárult ahhoz, hogy előrehaladt a tudomány 
közvetlen bekapcsolódása gazdasági feladataink megoldásába.

I.
1. A tudománypolitikai irányelveknek megfelelően előbbre léptünk a kuta

tási eredmények gyakorlati alkalmazásában, szorosabbá vált és elmélyült a 
termelő üzemek és a kutatóhelyek kapcsolata. Kutatóink fokozott figyelemmel 
fordultak a társadalmi és gazdasági fejlődés tudományos közreműködést 
igénylő feladatai felé. Részvételükkel új termelési kultúrák alakultak ki ha
zánkban, pl. a petrolkémiai, a gumi, a jármű- és az elektronikai iparban; 
létrejött a számítástechnikai ipar; jelentős eredmények születtek a növény- 
termesztési és állattenyésztési nemesítő munkában; komplex mezőgazdasági 
termelési rendszerek honosodtak meg. Néhány tudományterületen sikerült 
nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő eredményeket elérni. A társadalom- 
tudományok terén növekedett a szocialista társadalom fejlődésének törvény- 
szerűségeit feltáró kutatások aránya, s e kutatómunka eredményei számottevő 
segítséget adtak fontos politikai döntések megalapozásához, a társadalmi tudat 
formálásához. A tudományok művelői jelentős szeropet vállaltak a közműve
lődési és közoktatási feladatok megoldásában, a tudományos ismeretek, a 
marxizmus—loninizmus terjesztésében.

Nem sikerült számottevőon összpontosítani a szellemi és anyagi erőforráso
kat a legfontosabb feladatokra. Még mindig nem vesszük eléggé figyelembe a 
nemzetközi tudományos munkamegosztás lehetőségeit, s hatnak az autark 
szemlélőt, maradványai is.

Az anyagi és szellemi erőforrások hatékonyabb felhasználását fékezte, hogy a 
hosszabb távlatú, nagy kutatásigényű társadalmi, gazdasági fejlesztési célok 
csak egyes területeken fogalmazódtak meg. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy nem 
sikerült egyértelműen meghatározni a nem fejlesztendő, illetve visszafej lesz - 
tendő kutatási területeket.

88-án^ dokurnon tum ot m egtárgyalta  óh olfogadta a P o litikai B izottság 1977. jún ius

Megjelent a Magyar Tudomány 1977. szept.-i számában.
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2. A kutatási-fejlesztési ráfordítások növekedési üteme mintegy kétszeresen 
haladta meg a nemzeti jövedelemét. A ráfordítások hat év alatt megduplá
zódtak: 1975-ben kutatásra és fejlesztésre csaknem 14 milliárd Ft, a nemzeti 
jövedelem mintegy 3,5%-a* állt rendelkezésre.

A kutatási ráfordítások felhasználása nem volt eléggé koncentrált, ezért a  
jelentős növekedés ellenére a kutat ás-fejlesztés anyag- és műszerellátottsága 
nem javult kellően; a beruházások részaránya a ráfordításokon belül nem 
emelkedett.

A tudománypolitikai irányelvekkel ellentétben, 1969 után is a kutatóbázis 
extenzív fejlődése volt a meghatározó.

A kutatás és fejlesztés területén foglalkoztatottak száma jelentősen emelke
dett, 1975-ben több mint 80 000 fő dolgozott ezen a területen. A kutatók 
teljesítményének olyan mutatói, mint pl. a publikációk, újítások száma, 
általában stagnáló, illetve csökkenő tendenciát mutatnak. Számottevően nőtt 
a kutatóhelyek száma is, annak ellenére, hogy néhány kutatóhelyet összevon
tak, néhány más kutatóintézetet pedig vállalati keretekbe integráltak. Az ex
tenzív fejlődés részben azzal is összefügg, hogy több oktatási intézményt főis
kolává minősítettek át és új ágazati szervezési intézeteket hoztak létre. Ezek
kel is bővült a statisztikai megfigyelés alá vont kutatóhelyek száma.

A kutatóbázis szerkezetében az irányelveknek megfelelően nőtt a társada
lomtudományok és szerény mértékben a vidéki és az egyetemi kutatások rész
aránya.

A kutatóbázison belül az egyetemi kutatások helyzete a legkedvezőtlenebb, 
mely több helyen már a korszerű oktatás feltételeit, a távlati szakemberképzési 
feladatok végrehajtását is veszélyezteti. Az egyetemek részesedése indokolatlan 
mértékben elmarad mind az egy kutatóra jutó kutatási ráfordítások, mind a 
külföldi tanulmányutak terén. Továbbra is megoldatlan az egyetemeken 
összpontosuló szellemi kapacitás tervszerű és intézményes bekapcsolása a ki
emelt kutatási feladatok megoldásába.

3. A kutatói káderállomány összességében kedvező irányban fejlődött. Nőtt a 
kutatók szakmai és ideológiai felkészültsége, tehetséges fiatalok kapcsolódtak 
be a kutatómunkába.

Számos intézkedés ellenére nem sikerült növelni a kutatói mobilitást. A kü
lönböző szervezeti típusú — vállalati, akadémiai, egyetemi — kutatóhelyeken 
dolgozó kutatók érdekeltségi viszonyai (pl. jövedelem, tudományos fokozat 
szerzése, külföldi tanulmányutak lehetősége) sok esetben nincsenek össz
hangban alapvető tudománypolitikai céljainkkal.

A tudományos közélet egészében véve egészségesen fejlődött. Tudomány- 
politikai kérdésekben kritikusabbá és önkritikusabbá vált a kutatók szemlélete, 
közéleti feladatvállalásaikat a felelősség és igényesség jellemezte. A tudomá
nyos közélet javulását ugyanakkor több tényező gátolja. A szubjektivizmus, 
a személyi ellentétek, a szakmai féltékenység egyes esetekben még mindig 
meghatározó szerepet játszhatnak. Ezekkel a jelenségekkel szemben a párt- 
szervezetek egy része sem lép fel elég következetesen. Tudományos életünkben 
még mindig vannak, és esetenként ma is kialakulhatnak monopolhelyzetek.'

Nem kielégítő a tudományos teljesítmények és a tudományos eredmények 
alkalmazásának kritikai értékelése, illetve elismerése.

A tudományos minősítés intézményes keretei az irányelvek szellemében 
fejlődtek. A benyújtott disszertációk többségének témája összhangban volt a 
társadalmi igényekkel, a színvonal emelkedése azonban elmaradt a kívánatos
tól, különösen a doktori fokozatok vesztettek korábbi tudományos értékükből. 
Az alkotás, kollektív munka, tézisek alapján történő tudományos minősítés 
formái kialakultak, de még nem elég széles körű az alkalmazásuk, s így a tudo
mányos életre gyakorolt hatásuk sem megfelelő.

* A nem zeti jövedelem kim ondottan  k u ta tá s ra  és fejlesztésre fo rd íto tt részaránya 
ennél kisebb, óvatos becslések szerin t m integy 2,6% .
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A tudományos minősítések száma és növekedési üteme tekintetében indo
kolatlanul nagyok az aránytalanságok az egyes tudományterületek között. 
A tudományos fokozatok megszerzésének lehetőségei különösen kedvezőtlenek 
a vállalati kutatóhelyeken dolgozó kutatók számára. Szemléleti okok miatt is 
hátrányos helyzetben vannak a kutatók a. műszaki és az agrártudományok 
területén: nincs megfelelően elismerve az adaptációs tevékenységhez, vala
mint a licencek továbbfejlesztéséhez nélkülözhetetlen tudományos munka.

4. Nemzetközi tudományos kapcsolataink jelentősen bővültek. Kedvezően 
hatot t a nemzetközi tudományos kapcsolatok kibontakozására a nemzetközi 
helyzet alakulása és a szocialista országok gazdasági együttműködésében 
bek ö vetkezett fej löd és.

Nagyszámú közös kutatási és fejleszt ési témát fogadtak el a szocialista orszá
gok sokoldalú együttműködési programjaiban. Ezek realizálása azonban még 
csak kezdeti szakaszban van, s az együttműködés korszerű formái (közösen mű
ködtetett laboratóriumok, intézetek, közös kutatások stb.) még alig alakultak ki.

Részt veszünk a. szocialista országok testvérpártjainak ideológiai együtt
működése alapján kibontakozott társadalomtudományi kutatásokban. Előre
haladás történt a közös politikai célokból fakadó feladataink kutatása, egymás 
társada lomépítő tapasztalatainak jobb megismerése, a szocialista társadalmi 
fejlődés törvényszerűségeinek feltárása terén.

A nemzetközi tudományos kapcsolatok irányítása mindeddig nem vált a 
tudományirányítás szerves részévé, a legfontosabb irányító szervek munkája e 
területen nem kellően összehangolt . Nem koncentráltunk a számunkra legfon
tosabb kutatási irányokra, s így a nemzetközi együttműködés nem csökkentette 
megfelelően a hazai kutatási igényeket, az autarkia maradványainak meg
szüntetésében szerepe elmaradt a szükségestől. A nagyszámú tanulmányút 
tapasztalatait nem hasznosítjuk kellően. A  nemzetközi tudományos kapcsola
tok ügyintézése feleslegesen bonyolult, bürokratikus.

5. A tudománypolitikai irányelvek nyomán számos változás történt a 
tudományirányítás rendszerében: létrejött a Minisztertanács Tudomány- 
politikai Bizottsága, kialakult a tudományági koordináció rendszere; meg
kezdődött az Akadémia reformja; a tudományirányítás fontos eszközévé vált a 
kutatás-fejlesztés tervezési, finanszírozási, gazdálkodási rendszere.

A kialakított irányítási rendszer alapvetően jól szolgálta a kutatási fejlesztési 
célok és a társadalmi igények összhangjának erősítését, javította a kutató
fejlesztő munka tervszerűségét.

a)  A kutatás-fejlesztés tervszerűségének fokozásában jelentős szerepe volt 
az 1972-ben elfogadott Országos Távlati Tudományos Kutatási Tervnek
(OTTKT), amely meghatározta a távlati céljainkat szolgáló kiemelt kutatási 
főirányokat, és a népgazdaság alapvető fejlesztési irányaihoz kapcsolódó 
kutatási célprogramokat. A különböző tárcák, főhatóságok és kutatóhelyek 
középtávú tervezőmunkája javult.

A tudományos kutatás és fejlesztés tervszerűségének fokozásában elért 
eredmények azonban még nem kielégítőek. Nem alakult ki kívánatos kölcsön
hatás és összhang a társadalmi-gazdasági fejlődés fő irányai, a tudomány- 
fojlődési tendenciák és a tudományos kutatás-fejlesztés távlati céljai, vala
mint a nemzetközi tudományos együttműködés és a hazai kutatások között. 
A gazdaságfejlesztési terveknek csupán közvetett hatásuk van a kutatás
fejlesztésre.

b) A  finanszírozási és gazdálkodási rendszer jól szolgálta a kutató-fejlesztő 
tevékenység anyagi megalapozását, és a tervcélok megvalósításának fontos 
eszköze volt. A gazdasági szabályozórendszer fokozta a kutatóhelyek önálló
ságát, nagyobb kezdeményezőkészségének kibontakoztatását. Egyszerűsödött, 
rugalmasabbá vált a kutató-fejlesztő tevékenység finanszírozása és a kutató
helyek pénzgazdálkodása. Létrejöttek a kutatásirányító főhatóságok központi 
pénzalapjai, amelyek fokozott lehetőséget teremtettek a kutatómunka pénz
ügy i 1 >efo ly ásó lására.
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A jelenlegi finanszírozási és gazdálkodási rendszer ugyanakkor eltérő érde
keltségi viszonyokat teremtett a vállalatszerűen működő, a költségvetésből 
gazdálkodó önálló kutatóintézetek és az egyetemi kutatóhelyek számára, 
egyes területeken helytelenül orientál. Nem ösztönöz kellően a kiemelt témákra 
való koncentrálásra, más esetekben viszont az indokoltnál erőteljesebben ösz
tönöz szolgáltatásra és termelésre. A tematikai és pénzügyi tervek nincsenek 
kellően összehangolva. A kutatási eredmények gyakorlati hasznosításában a 
kutatók és a felhasználók kölcsönös érdekeltsége még nem alakult ki. Nincs 
megnyugtatóan megoldva a mezőgazdaságban a kutatás-fejlesztés finanszíro
zása, ugyanis a mezőgazdasági termelés után műszaki fejlesztési alap nem 
képződik, a központi — költségvetési — támogatás összege pedig 1968 óta 
változatlan.

c) A kutatás és fejlesztés irányításának szervezete a tudománypolitikai 
irányelvekben megfogalmazott elveknek megfelelően fejlődött, jól szolgálta 
tudománypolitikai céljaink megvalósítását.

Az irányítás tervszerűségének fokozása, az OTTKT megvalósítása egyre 
inkább a témák és programok szerinti irányítás követelményeit helyezte elő
térbe. A tudományági koordináció szerepe fokozatosan csökkent. Csak a társa
dalomtudományoknál növekedett a tudományági koordináció érvényesítése 
iránti igény, elsősorban a bázis széttagoltsága, a kutatások egységes koordiná
lásának és ideológiai orientálásának biztosítása érdekében. Az irányítás 
szervezeti rendszerében a kutatóhelyeket felügyelő főhatóságok szerepének 
növelése, illetve tevékenységük összehangolása vált az irányítómunka szüksé
ges módszerévé.

A tudományirányítás az elmúlt időszakban nem tudott elég hatékonyan 
orientálni a legfontosabb kutatási-fejlesztési feladatok megoldására. Ebben 
számos tényező játszott közre: a tudományirányításban igen sok szerv vesz 
részt, s közöttük az együttműködés és koordináció nem kielégítő; a kutatás és 
fejlesztés jelentősebb területeinek legfelsőbb szintű állami irányítása is meg
osztott; nem kellően tisztázottak a tudománypolitikai kérdésekben érdekelt 
különböző kormánybizottságok együttműködési formái, a munka elosztása; 
nem tagjai a Tudománypolitikai Bizottságnak jelentős kutatóhelyeket felü
gyelő tárcák (KGM, NIM) vezetői.

6. A tudományos kutató-fejlesztő munka és az irányítás informáeió-ellátái á- 
ban jelentős eredményeket értünk el. Fejlődtek a kutatóhelyek tematikai 
jellegű informálódásán!'1, lehetőségei, elkezdődött a kutatási-fejlesztési témák 
országos nyilvántartása, ¡ ; szerűsödött a kutatásstatisztika, megkezdődött a 
társadalomtudományi információs rendszer létrehozása. Az egységes kutatási
fejlesztési információs rendszer kiépítésének azonban nincs világosan meg
fogalmazott koncepciója. Gátolja a tudományágakon belüli és tudományágak 
közötti együttműködést és a koordináció továbbfejlesztését, hogy nem kielé- 
gítőek a kölcsönös tájékoztatás és tájékozódás feltételei. A növekvő mennyiségű 
információ szolgáltatásához nincsenek korszerű eszközeink, nincs elegendő és 
korszerű ismeretekkel rendelkező szakemberünk. Az e célra fordított anyagi 
eszközök szétforgácsoltak. Lényegében megoldatlan és koordinálatlan a nem
zetközi információs rendszerekhez való kapcsolódásunk.

7. A tudomány és a gyakorlat szervesebb kapcsolatának megteremtésében, 
a népgazdasági igények jobb kielégítésében a műszaki és agrár kutató-fejlesztő 
tevékenységnek van a legnagyobb szerepe. (A műszaki és agrár kutatás
fejlesztés alatt értendő minden olyan kutatás — tudományágaktól függetle
nül —, amely megalapozza, illetve közvetlenül elősegíti a műszaki haladást a 
népgazdaságban, elsősorban az iparban és a mezőgazdaságban.)

a)  A műszaki és agrár kutató-fejlesztő munka a gazdaságpolitikai célokhoz 
igazodva hatékonyan segítette elő a. gazdaságfejlesztési tervek megvalósítását, 
különösen ott, ahol központi fejlesztési programokhoz vagy nemzetközi gazda
sági együtt működéshez kapcsolódott.
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Jelentős mértékben fejlődött a műszaki és agrár kutatási-fejlesztési feladato
kat ellátó kutatóbázis, illetve ennek teljesítőképessége. Eredményesek voltak az 
elmúlt időben végrehajtott termelési-kutatási szervezeti integrációk, valamint 
a különböző célok érdekében létrehozott kutató-fejlesztő-termelő társulások.

b) A kutatási eredmények gyakorlati alkalmazása legeredményesebb a 
trösztöknél és nagyvállalatoknál volt. A gyártmány-(fajfca)fejlesztéssel össze
függő kutatási eredmények nagy hányada felhasználásra került. Nem kielégítő 
ugyanakkor a technológiai kutatások aránya.

A kutatási-fejlesztési eredmények gyakorlati hasznosításában 1969 óta elért 
előrelépés ellenére még ma sem mondhatjuk el, hogy minden vállalat jelentő
ségének megfelelően kezeli a műszaki fejlesztés feladatait. A vállalatok műszaki 
fejlesztési alapjuk jelentős részét nem használták fel az elmúlt időszakban. 
A termelőszervezetek egy része még mindig óvakodik az új tudományos ered
mények bevezetésével járó kockázatvállalástól, a korszerű termékek gyártásá
nak bevezetésétől, a modern technológiai eljárások alkalmazásától, s az ezzel 
járó új üzem- és munkaszervezési feladatok megoldásától.

c) A  licencvásárlás — különösen a mezőgazdaságban -— jelentősen növeke
dett, tartalmilag sokat fejlődött. Mind az iparban, mind a mezőgazdaságban a 
fejlesztés nagy jelentőségű eredményei jórészt a külföldi tudományos-műszaki 
újdonságok sikeres adaptálásából származtak. A licencvásárlás és hasznosítás 
azonban a fejlődés ellenére is elmarad lehetőségeink és a gazdasági adottságaink 
által megkövetelt mérték mögött. A nagyon széles kutatási tematika — főleg az 
iparban — és az ezen alapuló értékrendszer nem segíti elő a licencvásárlások 
fokozását, sőt sok esetben kifejezetten ellene hat. A licencek és új gyártási 
eljárások még szélesebb körű alkalmazását fékezte megszerzésük tervszerűt len- 
sége és az engedélyezést megelőző bürokratikus egyeztetési eljárás. Nem bizto
sított a licencvásárlás és a hazai kutatás érdemi egybevetése, versenyeztetése, 
azok egymást kiegészítő alkalmazása.

8. A tudománypolitikai irányelveknek a társadalomtudományok kiemelt 
fejlesztésére vonatkozó megállapításai egészében véve érvényesültek.

Növekedett a társadalomtudományok súlya, s kedvező irányú változás 
következett be a kutatások tematikájában: javult a mai aktuális kérdések, 
mindenekelőtt a szocialista társadalom fejlődési törvényszerűségeinek feltárá
sára irányuló kutatómunka részaránya, amelyben jelentős szerepet játszottak 
az OTTKT országos és tárcaszintű főirányai mellett a KB Ágit.-Prop. Bizott
ságának a X. és XI. kongresszus után megfogalmazott középtávú téma- 
ajánlásai .

A társadalomtudományi kutatómunka fejlődését alapvetően meghatározta az 
elmúlt évek kedvező politikai légköre, a politika és a tudomány között kialakult 
jó kapcsolat. A kutatók bátrabban és általában felelősségteljesebben nyúltak 
korábban „kényesnek” tartott problémákhoz, s a társadalomtudományok 
egészében véve ma sokkal árnyaltabb képet és mélyebb elemzést nyújtanak 
szocialista társadalmunkról, mint bármikor korábban.

A marxizmus— leninizmus pozíciói a társadalomtudományokban megerő
södtek. összefüggő antimarxista nézetrendszer jelenlétéről, hatásáról nem lehet 
beszélni. Emelkedett a kutatások általános elméleti színvonala, elmélyült a 
társadalomtudományok művelőinek marxista elméleti felkészültsége és társa
dalomtudományi kultúrája is, új kutatási irányok és vizsgálati módszerek 
jelentek meg és terjedtek el, sokszínűbbé váltak a társadalomtudományi 
kutatások.

A kedvező irányú változások ellenére a kutatások belső struktúrája és a 
kutatói kapacitás koncentrációja még mindig nem kielégítő. Az általános 
elméleti módszertani gazdagodás, a kutatás sokszínűbbé válása, új területekre 
való kiterjedése sem volt problémamentes. A szélesebb körű elméleti módszer
tani tájékozódás esetenként együtt járt ideológiai elbizonytalanodással, és 
egyes polgári elméletek és módszerek nem elég kritikus átvételével. Megoldat
lan a nem főhivatású kutatóhelyeken dolgozók bevonása a kiemelt feladatok 
munkálataiba.
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9. A tudománypolitikai irányelvek végrehajtásában a pártszervezetek és a 
különböző szintű pártszervek eredményes munkát végeztek. Egyre jobban 
támaszkodnak a tudományos kutatások eredményeire, fokozottabban igénylik 
a tudomány, a tudósok aktív részvételét a társadalmi élet, legkülönbözőbb 
területeit érintő politikai döntések tudományos megalapozásában. A tudomá
nyos élet pártirányítása a pártmunka szerves részévé vált, tartalmában és 
szervezetében is fejlődött, gazdagabb és hatékonyabb lett.

II.

Az MSZMP Központi Bizottsága által 1969-ben elfogadott tudománypoliti
kai irányelvek megvalósításának folyamatában fejlődött és jelentős ered
ményeket ért el a tudományos alkotó munka, növekedett a tudomány társadal
mi szerepe, javult a párt- és állami szervek tudományirányító tevékenysége. 
A tudományos kutatás-fejlesztés következetesebben és tervszerűbben szolgálta 
a szocialista építés gyakorlatát, közvetlenebbül járult hozzá társadalmi, gaz
dasági céljaink megvalósításához. Az irányelvek kiállták a gyakorlat próbáját 
és továbbra is alapját képezik pártunk tudománypolitikájának, az előttünk 
álló feladatok megoldásának.

A következő években az a feladat, hogy meggyorsítsuk a Központi Bizottság 
tudománypolitikai irányelveinek végrehajtását, és az új igényeknek, a változó 
követelményeknek megfelelően biztosítsuk a céljaink eléréséhez szükséges 
feltételeket.

1. A kutatóbázis kellő alapot biztosít a fejlett szocialista társadalom építésé
ből a tudományra háruló egyre növekvő feladatok megoldásához, további 
fejlesztését a hatékonysági követelmények fokozott érvényesítésével kell 
biztosítani.

a)  A tudomány növekvő társadalmi szerepe és jelentősége szükségessé teszi, 
hogy hosszabb távon érvényesüljön az irányelvek azon megállapítása, miszerint 
a kutatási-fejlesztési ráfordításoknak a nemzeti jövedelem növekedését meg
haladó ütemben kell növekedniök.

A kutatómunkában és a kutatóbázis fejlesztésében a rendelkezésre álló 
erőforrások hatékonyabb hasznosítása, a fejlődés minőségi vonásainak előtérbe 
állítása a feladat. Vissza kell szorítani azokat a törekvéseket, amelyek a kuta
tási ráfordítások indokolatlan növelésére irányulnak, illetve azokat a nézeteket, 
amelyek az új feladatokat csak a kutatói kapacitás bővítésével és pótlólagos 
anyagi eszközök bekapcsolásával vélik megoldhatónak.

A kutatóbázis fejlesztési igényei és a rendelkezésre álló erőforrások közötti 
összhang megteremtése megköveteli a kutatóbázis intenzív fejlesztéséhez 
szükséges feltételek kialakítását. Javítani kell a kutatóhelyek korszerű esz
közökkel történő ellátását, technikai felszereltségét. A kutatási-fejlesztési 
ráfordításokban növekedjen a beruházások — ezen belül a gép-, műszer
beruházások — részaránya. Meg kell akadályozni a felesleges műszerkapacitá
sok kiépítését, javítani kell a műszer-kihasználást.

b) A kutatás-fejlesztés hatékonysága fokozásának egyik legfontosabb 
eszköze a kutatóbázis szelektív fejlesztése. A kutató-fejlesztő tevékenység 
témaköre adottságainkhoz, lehetőségeinkhez és az eredményes kutatás köve
telményeihez képest indokolatlanul széles. A tudományos kutatásban a prob
lémák megoldásához szükséges ráfordítások „kritikus tömege” minden terü
leten rendkívül gyorsan nő, ezért a kutatás változatlanul széles spektrumban 
történő továbbfejlődése meghaladja az ország gazdasági lehetőségeit, az erőfor
rások szétforgácsolásához, a kutatói kapacitás teljesítőképességének, versenyké
pességének csökkenéséhez vezet. A kutatóbázis fejlesztése során a szelekció kö
vetkezetesebb érvényesítésére kell törekedni. A kutatóhelyeket feladatra orien
táltan, elsősorban társadalmi, gazdasági céljaink, valamint a tudomány belső
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fejlődéséből fakadó feladatok megoldásának igényei, és tudományos tradí
cióink messzemenő figyelembevételével kell fejleszteni. Fokozottabban kell 
élni a nemzetközi tudományos együttműködésben rejlő lehetőségekkel.

A szelektív fejlesztés folyamatában a kiemelt kutatási irányok mellett lesz
nek olyan kutatások, amelyeknél csak szintentartást tudunk biztosítani, 
illetve olyanok, amelyek visszafejlesztését kell napirendre tűzni. A konkrét 
döntéseket alapos előkészítés után, a kutatómunka sa játosságaira és a felmerülő 
emberi problémákra körültekintően ügyelve, fokozatosan kell végrehajtani.

c) A kutatómunka hatékonyságának fokozása szükségessé teszi, hogy anyagi 
és szellemi erőforrásainkat a társadalmilag és gazdaságilag legfontosabb 
feladatokra összpontosítsuk. Ez a követelmény azt igényli, hogy egy-egy 
témára annyit keltsünk, amennyi annak eredményes műveléséhez, a kutatások 
gyors elvégzéséhez szükséges. Az erőforrások koncentrálásával törekedni kell a 
kutatóhálózat jelenlegi széttagoltságának és merevségének csökkentésére, 
nemzetközileg is versenyképes kutatási kapacitások kialakítására.

Elő kell segíteni az egyes kutatási programok végrehajtására szerveződő 
céltársulások, egyesülések létrejöttét különböző kutatóhelyek és vállalatok 
között Tovább kell fejleszteni, hatékonyabbá kell tenni a kutatóhelyek közötti, 
valamint kutatóintézetek és termelőszervezetek közötti kapcsolatokat. A gaz
dasági szabályozás eszközeivel is ösztönözni kell a kutatók és a kutatási 
eredményeket felhasználók jobb együttműködését. Meg kell teremteni a közös 
érdekeltséget, esetenként a kölcsönös kockázatvállalást a, kutatási eredmények 
alkalmazásában, a közép- és hosszútávú kutatási és fejlesztési feladatok vál
lalásában.

d)  A kutatóbázis struktúrájának fejlesztését a kutatási programok elsőbb 
sége alapján kell megvalósítani, a további kiemeléseket (vidék, egyetemi 
kutatások, társadalomtudományok stb.) pedig ezzel összhangban kell bizto
sítani. Kiemelten kell fejleszteni a termelőerők fejlődését legközvetlenebbül és 
leghatékonyabban szolgáló vállalati kutatóhelyeket. E feladat megoldását 
indokolt esetben az önálló intézetek termelő vállalatokba való integrálásával is 
segíteni kell. A kutatóbázis strukturális változtatásának másik súlyponti 
területe a felsőoktatási — elsősorban egyetemi — kutatások fejlesztése. 
Különösen fontos, hogy egyetemeinken a tudományos haladást széleskörűen 
figyelemmel kísérjük, hogy a káderutánpótlás képzése sokoldalú és korszerű 
ismeretanyagra támaszkodjon. Az ehhez szükséges feltételeket az egyetemek 
és főiskolák fokozott anyagi támogatásával biztosítani kell. Gondoskodni kell 
az egyetemeken koncentrált tudományos kapacitás folyamatos megrendelések
kel történő jobb hasznosít ásáról és — ahol erre a feltételek adottak — tervszerű 
bekapcsolásáról a. kiemelt, kutatási feladatok megoldásába.

Biztosítani kell a tudomány távlati fejlődése szempont jából nélkülözhetetlen 
alapkutatások fejlődését. Az alapkutatásra fordított eszközök a jövőben a 
kutatási-fejlesztési ráfordít ásókkal arányosan növekedjenek.

2. A tudományos kutatás és fejlesztés területén a káderpolitikai alapelvek 
eddigieknél következetesebb érvényesítésére kell törekedni.

a)  A kutatói létszám további növelése — néhány tudományterülettől el
tekintve — nem indokolt. Ugyanakkor biztosítani kell a társadalmi és'gazda- 
sági, illetve a kutatási-fejlesztési célokkal összhangban álló, nagyobb mérvű 
kutatói mobilitás feltételeit. Fokozni kell a kutatómunkával szembeni igényes
séget, a minőségi követelményeket. Magasabb színvonalra kell emelni a kutatók 
szak mai-tudón lányos felkészültségét, ideológiai-politikai képzettségét, össze
hangolt abhá kell tenni a, képzés és továbbképzés rendszerét. A különböző 
típusú luitató-fejlesztő helyeken dolgozók munkájának anyagi, erkölcsi, és 
tudományos elismerésében mutatkozó indokolatlan különbségeket csökken
teni kell.
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b) Tovább kell fejleszteni a tudományos közélet demokratizmusát, kritikai 
szellemét, a szakmai nyilvánosság ezerepét a tudományos eredmények értéke
lésében. A tudományos közéleti és szakmai-vezetői funkciók demokratikusabb 
és szélesebb körű megosztása révén is fel kell lépni a tudományos monopó
liumok káros hatásaival szemben. Vissza kell szorítani a tudományos közéletben 
helyenként jelentkező szubjektivizmust, s azt a szemléletet, amely szerint 
tudományos igényű munka csak a főhivatású kutatóhelyeken folyhat.

Gondoskodni kell arról, hogy a tudományos eredmények alkotó alkalmazása) 
a vásárolt licenciák továbbfejlesztését szolgáló kutatások megfelelő tudomá
nyos elismerésben részesüljenek. A tudományos közvéleményben az ilyen 
jellegű kutató-fejlesztő munka jelentőségének megfelelő megbecsülést kapjon.

A tudományos közélet fejlesztése révén is elő kell segíteni a kutatók nagyobb 
fokú és szélesebb körű, a tudományos életen túlmutató társadalmi-közéleti 
aktivitását. Erősíteni kell a tudomány, a tudomány művelőinek részvételét 
társadalmi, gazdasági céljaink meghatározásában.

A tudományos minősítő munkában emelni kell a követelményeket, a koráb
binál jobban figyelembe kell venni a jelöltek tudományos munkásságának 
egészét, csökkenteni kell a disszertációcentrikusságot. Azoknál a főhivatású 
kutatóknál, akik a tudományos fokozat megszerzését követően nem végeznek 
értékelhető tudományos alkotó munkát, élni kell a fokozat megvonásának 
lehetőségével. Változtatni kell azon a gyakorlaton, hogy egyes állások betöl
tését feleslegesen tudományos fokozathoz kötik. A tudományos minősítés 
problémáiról szakmai körökben nyilvános vitát kell indítani és ennek figyelem- 
bevételével átfogó javaslatokat kell kidolgozni.

3. Nemzetközi tudományos kapcsolataink további fejlesztése a társadalmi, 
gazdasági előrehaladásunkhoz szükséges tudományos és műszaki ismeretek 
biztosításának és a hazai kutatóbázis megfelelő irányú fejlődésének egyaránt 
elengedhetetlen feltétele. A külgazdasági politika irányelveivel összhangban 
ki kell dolgozni a nemzetközi tudományos kapcsolatok fejlesztési irányaira és 
tudományági arányaira, fő céljaira vonatkozó alapelvoket. A szocialista és tő
késországokkal kialakítandó tudományos kapcsolataink fejlesztése egységes 
tervek alapján történjen. A nemzetközi tudományos kapcsolatok irányítását 
azok a szervek lássák el, amelyek a hazai kutatási tevékenységet is irányítják.

a)  Szélesíteni kell és hatékonyabbá kell tenni a tudományos és műszaki 
együttműködést a szoc'-’lista országokkal. A KGST~tagországok együttműkö
dése keretében kialakított ;özös kutatási témákba nagyobb tervszerűséggel, a 
hazai kutatás-fejlesztés feladataival összhangban kapcsolódjunk be. Szorgal
mazzuk a hatékonyabb együttműködési formák alkalmazását, a licencforgalom 
bővítését. Biztosítani kell a nemzetközi tudományos és gazdasági kapcsolatok 
irányításának összehangolását. A szocialista országokkal folytatott tudomá
nyos együttműködés feltételeinek javítása, a tanulmányút-keretek bővítése 
érdekében kölcsönös intézkedéseket kell kezdeményezni. A társadalomtudo
mányi együttműködésben az elsődleges figyelmet továbbra is a közös társadal
mi-politikai céljainkból fakadó feladatok kutatására, a szocialista társadalmi 
fejlődés törvényszerűségeinek feltárt-ára, egymás táraadalomépítő tapasz
talatainak jobb megismerésére kell fordítani, ezzel is hozzájárulva a nemzetközi 
ideológiai harcban elfoglalt pozíciónk erősítéséhez.

b) A fejlett tőkésországokkal kialakult tudományos kapcsolataink fejlesztése 
során elsősorban a műszaki fejlesztés igényeinek megfelelően kell a jelenlegi 
tudományági arányokat módosítani. Bővíteni kell emellett a kapcsolatokat 
mindazokon a tudományterületeken is, ahol a hazai kutatás-fejlesztés feladatai 
azt szükségessé és indokolttá teszik.

c)  A fejlődő országokkal fenntartott tudományos kapcsolatainkat gazdasági 
együttműködésünk fejlődésével arányban kell fokozni, növelve részvételünket 
szakember-szükségletük és tudományos kutatási igényeik kielégítésében is.
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4. A tudományok gyors fejlődése, a növekvő társadalmi, gazdasági követel
mények, a kutató-fejlesztő munka változó feltételei és feladatai a tudomány- 
irányítás állandó tökéletesítését teszik szükségessé. Az állami tudomány
irányítás továbbfejlesztése elsősorban a tartalmi feladatok (a kutatás- 
fejlesztés tervezésének, finanszírozásának, gazdasági szabályozórendszerének 
stb.) magasabb színvonalú ellátását igényli, s nem teszi szükségessé a jelenlegi 
szervezeti rendszer lényegesebb módosítását.

Gondoskodni kell arról, hogy tudományirányítási rendszerünk jobban iga
zodjon az egyes tudományágak, az irányítandó területek, valamint a kutatási
fejlesztési feladatok eltérő sajátosságaihoz. A tudományági koordinációt csak a 
társadalomtudományok terén indokolt fenntartani, s fokozatosan át kell térni a 
kutatási programok szerinti irányításra, tovább erősítve a tárcák és főhatósá
gok irányító szerepét. Ennek megfelelően kell továbbfejleszteni a kutatás- 
fejlesztés tervezési és finanszírozási rendszerét is.

a)  Ki kell alakítani a kutatás-fejlesztés tervezésének rendszerét, ennek során 
szoros kapcsolatot és összhangot kell teremteni a népgazdasági tervezéssel. 
A középtávú tervidőszakokra is meg kell határozni a kutatás-fejlesztés előtt 
álló alapvető célokat, a kutató-fejlesztő munka erőforrásait és azok nagyságát, 
kívánatos belső arányait (alapkutatások, konkrét gazdasági célra irányuló 
kutatások, az OTTKT témák és az azokon kívül folyó kutatások arányait stb.).

A népgazdasági tervezés során meg kell fogalmazni azokat a közép- és hosszú
távú, nagy kutatásigényű feladatokat, amelyek a tudományos kutatás szelek
tív fejlesztéséhez megfelelő támpontul szolgálhatnak. A tervező munkában 
meg kell különböztetni a konkrét gazdasági célra irányuló kutatási feladatokat 
a közvetlenül nem a gyakorlati igényeket szolgáló, elméleti összefüggések fel
tárására irányuló kutatásoktól. E két alapvető kutatási típus tervezésében, 
ellenőrzésében különböző szempontokat és módszereket kell alkalmazni.

A tudományos kutatás és fejlesztés tervezésének továbbra is az OTTKT az 
egyik alapvető kerete. A társadalmi, népgazdasági igényekkel való fokozott 
összhang megteremtése érdekében időről időre felül keil vizsgálni az OTTKT-t, 
és a szükséges változtatásokat végre kell hajtani, különös tekintettel a ter
melési szerkezet korszerűsítésével és a külgazdasági politika irányelveivel 
összefüggő kutatási feladatokra. Létre kell hozni — az OTTKT-t alapul véve — 
a népgazdaság ötéves tervéhez igazodó középtávú kutatási-fejlesztési tervet. 
Szorosabb kapcsolatot kell teremteni a tematikai és pénzügyi tervezés között.

Az OTTKT célprogramjainak és főirányainak tervezését az egyes témákért 
felelős szaktárcák irányítsák, együttműködve a tárcaközi koordinációban részt 
vevő tudományirányító szervekkel, elsősorban az Országos Műszaki Fejlesztési 
Bizottsággal (OMFB) és a Magyar Tudományos Akadémiával (MTA), támasz
kodva a, kutatómunka operatív szervezését végző programbizottságok, koor
dináló tanácsok munkájára. A vállalatok — ötéves tervük szerves részeként — 
készítsenek középtávú kutatási fejlesztési terveket.

b) A kutatás-fejlesztés finanszírozási és gazdasági szabályozórendszerét úgy 
kell továbbfejleszteni, hogy az jobban szolgálja az anyagi és szellemi erők 
hatékony összpontosítását a legfontosabb kutatási feladatokra. A műszaki 
fejlesztési alapok központosított hányadát, illetve felhasználásának ágazati 
arányait az ötéves tervek előkészítése során a kutatási-fejlesztési feladatok, a kö
zéptávú tervben rögzített programok költségigényei alapján kell meghatározni.

Feladatfinanszírozást csak akkor kell alkalmazni, ha a feladatok, a kutatás 
és fejlesztés céljai egyértelműen meghatározhatók és ellenőrizhetők. Amennyi
ben ez nem oldhat ó meg, úgy a szükséges ráfordításokat külön állami támogatás
sal, meghatározot t időre és feltételek mellett kell biztosítani. Meg kell akadá
lyozni, hogy formai feladatfinanszírozás címén intézményfinanszírozás történ
jen. Az alapkutatásban és az egyetemi kutatásban csökkenteni kell a formális 
követelményekhez kötött, bürokratikus finanszírozást és irányítást.

A gazdasági szabályozórendszer jobban ösztönözzön a kiemelt feladatok 
megoldására, a kutatási eredmények gyakorlati alkalmazásának meggyor
sítására. Biztosítson megfelelő kereteket a kutatóhelyek és a termelő vállala
tok közvetlen kapcsolatainak továbbfejlődéséhez, és segítse elő a hosszú távú 
tervcélok és feladatok jelenleginél jobb érvényesülését a kutatómunkában.



-  530 -

A. műszaki fejlesztési alapok képzésének és felhasználásának elveit fenn
tartva, a képzési kulcsok módosításával kell gondoskodni arról, hogy a vállala
toknál képződő, kutatásra és fejlesztésre fordítható eszközök és a változó 
igények összhangban legyenek. Felül kell vizsgálni és korszerűsíteni kell a 
vállalati műszaki fejlesztési alapok felhasználását szabályozó előírásokat.

c)  A kutatás-fejlesztés hatékonyabb irányításának alapvető feltétele a hazai 
kutatómunka és kutatóbázis helyzetére, fejlődésére és a nemzetközi tudomá
nyos haladásra egyaránt kiterjedő korszerű információs rendszer kialakítása és 
működtetése. Tovább kell fejleszteni a kutatásstatisztikát, létre kell hozni a 
kutatás-fejlesztés irányításának és a kutatómunka információellátásának 
korszerű technikával, képzett szakemberekkel ellátott, a nemzetközi együtt
működésbe is szervesen bekapcsolható rendszerét.

d)  A tudományos kutatás és fejlesztés irányításának meglevő szervezeti 
keretein belül egyes szervek feladatköreinek pontosításával, a munkamegosztás 
és együttműködés fokozásával, a működésükhöz szükséges feltételek javításával 
kell biztosítani a sokrétű és egyre növekvő feladatok ellátását. A tudomány
irányítás hatékonyságának növelése érdekében rendezni kell a tudomány
irányító szervek, tárcák, főhatóságok feladatait, munkamegosztásukat ée 
hatásköreik jogi szabályozását.

— A Tudománypolitikai Bizottság (TPB) munkájában mindenekelőtt az elvi 
irányítást, a döntéshozatali tevékenységet, a tudománypolitika megvalósí
tásának következetesebb ellenőrzését kell erősíteni. Az irányító tevékenységben 
kapjon nagyobb hangsúlyt a kutatási eredmények gyakorlati alkalmazásának 
elősegítése, a gazdaságpolitika és tudománypolitika, valamint a hazai kutatás 
és a nemzetközi tudományos együttműködés összehangolása, a kutatás-fej
lesztés tervezési, finanszírozási, szabályozási rendszerének továbbfejlesztése. 
A széles körű munka átfogóbb és hatékonyabb irányítása érdekében szorosabb 
együttműködési formáikat kell kialakítani a többi kormánybizottsággal. 
Módosítani kell a TPB összetételét, a jelentős kutatóhálózattal rendelkező 
tárcák vezetői legyenek tagjai a bizottságnak.

— Tovább kell növelni az MTA mint legfelsőbb tudományos fórum és or
szágos tudományirányító szerv szerepét és felelősségét. Az MTA vállaljon 
nagyobb részt a tudomány társadalmi szerepének növelésével kapcsolatos 
feladatok megoldásából. Tudományos kérdésekben a tudományirányító tárcák 
és főhatóságok előzetesen kérjék ki az MTA véleményét. Megkülönböztetett 
szerepet kell biztosítani az Akadémiának az alapkutatások és az egyes tudo
mányágazatok gondozásában, s meg kell bízni a nemzetközi, nem kormányközi 
tudományos szervezetekben való magyar részvétel országos koordinálásával. 
Az akadémiai reform eddigi tapasztalatai alapján — a reform tartalmi kér
déseinek előtérbe állításával — javítani kell az együttműködést az MTA 
testületi és szakigazgatási szervei között.

— A műszaki fejlesztési feladatokhoz közvetlenül kapcsolódó kutató-fej
lesztő tevékenység országos irányításában, különösen a népgazdaság egészét 
vagy több ágazatát átfogó komplex feladatok koordinálásában fokozni kell az 
OMFB szerepét és felelősségét. Töltsön be központi szerepet a műszaki fejlesz
tési koncepciók kidolgozása mellett a licencpolitika kialakításában és tovább
fejlesztésében, a szakmai információs rendszer kiépítésében és irányításában, 
valamint a nemzetközi tudományos-műszaki együttműködés koordinálásában 
szocialista és tőkés relációban egyaránt. Fejlessze tovább munkastílusát, 
munkájában továbbra is támaszkodjon a szaktárcákra, a szakértői hálózatra, 
a kutatóhelyekre.

— Fokozni kell a tudomány irányításban részt vevő szaktárcák kezdeménye
zőkészségét és felelősségét saját kutatóhelyeik irányításában. Növelni kell a 
kutatóhelyek részvételét az ágazati fejlesztési koncepciók kialakításában. 
A szaktárcák feladata javaslatot tenni az országos távlati és középtávú kutatási 
feladatokra, illetve ezek továbbfejlesztésére és módosítására. Megbízás alapján 
továbbra is lássák el egyes országos kutatási-fejlesztési feladatok irányítását, 
illetve működjenek közre más tárcák által irányított kutatási témák munká
latainak koordinálásában. A szaktárcáit irányító tevékenységében csökkenteni 
kell a bürokratikus elemeket, s fokozni kell ellenőrző szerepüket.
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5. Tudománypolitikai feladataink között tényleges súlyának, gyakorlati 
jelentőségének megfelelő figyelmet kell fordítani a műszaki és agrár kutató- 
fejlesztő munkára.

a)  A műszaki és agrár kutatást-fejlesztést elsősorban azokra a témákra kell 
koncentrálni, ahol egyrészt hagyományaink, adottságaink és lehetőségeink 
reális alapot adnak új, nemzetközileg is számottevő tudományos eredmények 
eléréséhez és azok gazdaságos hasznosításához; másrészt, ahol a termelési 
struktúra átalakításával, illetve a külgazdasági politika irányelveivel össze
függésben kiemelt fejlesztési célok, egyes ágazatok kutatási igényeit kell 
kielégíteni. Ezeknél a témáknál biztosítani kell a kutatástól az eredmények 
gyakorlati alkalmazásáig, a termelésbe való bevezetéséig tartó irányítási 
folyamat egységét. Növelni kell a technológiai kutatások részarányát, elsősorban 
azokon a területeken, ahol az új gyártási eljárások bevezetésének hazai ipari 
háttere is biztosított.

b) A nemzetközi tudományos együttműködés szorosan kapcsolódjon a ter
melési együttműködésekhez, a szakosítási és kooperációs megállapodásokhoz. 
A termelési szerkezet átalakítása, ipari termékeink versenyképességének foko
zása érdekében nagyobb mértékben kell a korszerű külföldi tudományos
műszaki eredmények adaptálására és az ezt szolgáló követő kutatásokra 
berendezkednünk. Növelni kell a kutatási-fejlesztési tevékenység ráfordításain 
beiül a licenc- és gyártási eljárások vásárlására fordított összegek arányát. 
A kutatás-fejlesztés alapvető feladata, hogy elősegítso a külföldi kutatási ered
mények átvételét, hazai alkalmazását és — ahol lehetséges — továbbfejlesztését.

Létre kell hozni a licencia-tevékenységnek a népgazdasági, műszaki fejlesztési 
érdekeket következetesebben érvényesítő koordinációs rendszerét. Ezzel össze
függésben ki kell alakítani a licencia vásár lás és hasznosítás olyan információs, 
engedélyezési, nyilvántartási' és értékesítési módját, amely a jelenleginél 
jobban segíti a külföldi műszaki-tudományos eredmények hasznosítását.

c)  A kutatási eredmények alkalmazásának meggyorsítása érdekében nemcsak 
a tudománynak kell közelebb kerülnie a népgazdaság igényeihez, e téren a 
továbblépés fontos feltétele az ipari és mezőgazdasági üzemek műszaki fejlesz
tési tevékenységének tervszerűbbé tétele, a tudományos eredmények alkal
mazása iránti igény, a fogadókészség fokozása. Tudatosítani kell, hogy a ter
melés hatékonysága növelésének egyik legjelentősebb tartaléka az új műszaki 
vívmányok, gyártási eljárások bevezetésében, a korszerű üzem- és munkaszerve
zési módszerek meghonosításában rejlik. A tudomány és a gyakorlat kapcsola
tának erősítése érdekében szemléleti változásra, bátrabb kezdeményezésre 
van szükség a termelővállalatoknál, a kutatóknak pedig a korábbiaknál jobban 
kell figyelembe venniök a kutatási oredmények alkalmazásának konkrét 
vállalati lehetőségeit és adottságait.

6. A társadalomtudományok dinamikus fejlődésének alapfeltétele a tudo
mány és politika megfelelő kapcsolatának, összhangjának biztosítása és állandó 
megújítása. Ebből a szempontból különösen fontos feladata tudománypoliti
kánknak egyfelől a kutatási szabadság politikai és közéleti feltételeinek biz
tosítása, másfelől a kutatási szabadság és felolősség helyes értelmezésének 
érvényesítése a kutatók körében. Javítani kell a társadalomtudományi ered
mények felhasználásának feltételeit a politikai döntésekben.

a)  A  marxizmus—leninizmus egyértelmű érvényesítését, pozícióinak erő
sítését a társadalomtudományok terén alapvetően a valóságos társadalmi 
folyamatok feltárásával, az új kérdések és a társadalomtudományok belső 
fejlődésével összefüggő elméleti-módszertani problémák marxista elemzésével 
és megválaszolásával kell biztosítani. E munka során hatékonyabbá kell tenni 
a társadalomtudományok területén jelentkező nem marxista nézetek ellőni 
fellépést és vitákat is.
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Ösztönözni kell az iij kérdések megválaszolására irányuló társadalom
tudományi kutatómunkát, különösen az általánosító jellegű, a marxizmus— 
leninizmus alkotó alkalmazását és továbbfejlesztését szolgáló kutatásokat. 
A társadalomtudományi kutatásokban az eddiginél tudatosabban vegyék 
figyelembe az eszmei nevelőmunka, valamint a nemzetközi ideológiai harc 
igényeit és követelményeit.

b) A társadalomtudományok terén is nagyobb erőket kell koncentrálni a 
kiemelt kutatási feladatokra. A társadalomtudományi kutatóhálózat fejlesztése 
során a mai társadalmi fejlődésünk törvényszerűségeinek feltárására alkalmas 
kutatási kapacitás növelése a fő feladat. Az országos és tárca szintű főirányok 
és a pártmegbízatások mellett időről időre tudományáganként is meg kell 
határozni az átfogó feladatokat. Javítani kell a tudományági koordinációt, 
az irányítást elsősorban a kiemelt kutatási feladatokra kell alapozni. Gondos
kodni kell arról, hogy a Társadalomtudományi Koordinációs Bizottság rendel
kezzen a hatékony irányításhoz szükséges eszközökkel.

Fokozni kell az interdiszciplináris jellegű kutatások arányát, s a társadalom- 
tudományi kutatóbázist alkalmasabbá kell tenni a komplex jellegű feladatok 
megoldására. Csökkenteni kell a társadalomtudományi kutatóbázis szét
aprózottságát. Biztosítani kell, hogy a nem főhivatású kutatóhelyeken — első
sorban közgyűjteményekben — dolgozó kutatók bekapcsolódhassanak a ki
emelt feladatok kutatásába.

Tovább kell fejleszteni és szervezettebbé kell tenni a társadalomtudományi 
társaságok tevékenységét.

7. A tudomány pártirányításának kialakult rendszere és módszerei lényeges 
változtatást nem igényelnek. A különböző szintű pártszervek testületei, 
bizottságai, munkaközösségei munkájukban a jövőben is foglalkozzanak a 
tudományos kutatás és fejlesztés kérdéseivel, s a politikai döntések megalapo
zásában, a döntéselőkészítő munkában használják fel a tudományos kutató
munka eredményeit. Fordítsanak nagyobb gondot a tudományos élettel kap
csolatos állásfoglalásaik, határozataik végrehajtásának ellenőrzésére.

A területi pártszervek munkájában az eddiginél nagyobb figyelmet kell 
fordítani a műszaki és agrár kutató-fejlesztő munka segítésére. A pártirányítás 
hatékonyságának fokozása érdekében — ahol ez indokolt — létre kell hozni a 
területi pártszervek mellett működő tudománypolitikai munkaközösségeket, 
kommunista aktívákat.

Tudománypolitikánk végrehajtásának meggyorsításában kiemelkedő szerep 
vár a tudományos élet területén dolgozó kommunistákra és a kutatóhelyi 
pártszervezetekre. Tudománypolitikai tevékenységük elsősorban a kutatói 
szemlélet formálására, a tudományos munkához elengedhetetlen alkotó légkör 
megteremtésére irányuljon. Jobban előtérbe kell állítani munkájukban a 
tudatformáló, ideológiai-politikai nevelőmunkát, a tudományos közélet demok
ratizmusának továbbfejlesztésével kapcsolatos feladatokat.

8. Tudománypolitikai célkitűzéseink megvalósítása a kutatók, a kutató
helyek, a termelővállalatok fejlesztő tevékenysége, a tudományirányító szervek 
és a tudományos élet területén tevékenykedő különböző szintű pártszervek 
munkája mellett a széles dolgozó tömegek egyetértését, alkotómunkáját és 
aktivitását is feltételezi. A tudomány közvetlen termelőerővé válásával a 
dolgozók általános műveltségének és szakmai kultúrájának emelkedésével a 
tudományos eredmények gyakorlati alkalmazásába mind szélesebb társadalmi 
rétegek kapcsolódnak be. Tudománypolitikai céljaink megvalósítása, a tudo
mányos-technikai forradalom kibontakoztatása hazánkban egyre inkább 
össztársadalmi üggyé válik, ezért arra kell törekedni, hogy tovább szélesedjen 
pártunk tudománypolitikájának társadalmi bázisa. Ennek érdekében a tudo
mányos egyesületek és társaságok, a MTESZ, a TIT és a társadalmi szervezetek, 
tömegszervezetek munkáját jobban össze kell hangolni, s fokozni kell szerepü
ket tudománypolitikai feladataink megoldásában.
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í). A Politikai Bizottság javasolja a Minisztertanácsnak, hogy tűzze napi
rendre a tudománypolitikai irányelvek megvalósításával foglalkozó előter
jesztést és határozza meg a végrehajtás állami feladatait. A tudományirányí
tásban érintett állami szervek készítsék el a végrehajtást biztosító konkrét 
intézkedési terveiket, s ezek megvalósítását a Tudománypolitikai Bizottság 
rendszeresen ellenőrizze.
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SZEMÉLYI HÍREK

Pál Lénárd főigazgató külföldi tartózkodásinak idején, november 14-től 18-ig 
a főigazgatói teendőket

D O L E S C H A L L  Sándor

látja el.

A TUDOMÁNYOS TANÁCSOK HÍREI

A Részecske és Magfizikai Kutató Intézet Tudományos Tanácsa 1977.szep
tember 18-án ülést tartott amelyen

- megvitatta és jóváhagyta az RMKI 1978-as terveit,
- meghallgatta Szabó László főosztályvezető beszámolóját 

a Technikai Főosztály 1977 évi munkájáról, valamint
- megtárgyalta a főmunkatársi kinevezésekre vonatkozó javas

latokat.

SZEMINÁRIUMI HÍREK

A Számítástechnikai Főosztály 1977.november 9-én, 14,30-kor a IV.épület 
tanácstermében szemináriumot tart

"Az intézet többterminálos /OREMUS/ rendszerének 
szolgáltatásai és lehetőségei"

címmel. Előadók: Arató András, Sarkadi-Nagy István, Telbisz Ferenc.

A
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS SZOBABÉRLŐ HÁZRA

A KISZ szobabérlő házban 1977.november 1-től megüresedett egy szoba, 
amelyre családosok pályázhatnak.

A pályázati feltételekről részletes felvilágosítást, valamint Jelentkezé
si lapot Horváth József, a Jóléti Csoport vezetője ad /tel: 15-77/.

A Jelentkezési laphoz csatolni kell egy befogadó nyilatkozatot, valamint 
kereseti kimutatást.

Jelentkezési határidő: 1977,november 18,

A bérlet odaítéléséről a Szakszervezeti Bizottság és a főigazgató egyet
értésével a KISZ Bizottság dönt.

FELHÍVÁS

Az AEKI Sugárvédelmi Főosztálya felvételre keres villamosmérnököt, vagy 
fizikust a PDP-11/34 számitógéphez hardware-Jellegü illesztési felada
tok megoldására, valamint CAMAC-rendszerek programozására.

Jelentkezni lehet a Személyzeti Osztályon.

K Ö Z L E M É N Y E K

A SZABADSÁG KIVÉTELÉNEK RENDJÉRŐL

Értesítjük a kutatóközpont dolgozóit, hogy a következő évi szabadság 
tárgyévben történő igénybevételére a Munka Törvénykönyv nem ad lehe
tőséget.

Ennek értelmében 1977.november 1-től a következő év terhére szabadsá
got kérni és engedélyezni nem lehet.

Munkaügyi Osztály
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A KUTATÓKÖZPONTBAN MEGJELENT FONTOSABB KIADVÁNYOK

1./ Lukács: On the Bonnor Counterparts of the Tomimatsu-Sato
Solutions KFKI-1977-79

2./ Konczos: Surface Chemistry during Annealing of Soft Magnetic
Alloys KFKI-1977-84

3./ Lázár-Sütő: Ferrite-austenite Transition: Determination of Carbon 
and Rate Constants cf Carburization and Decarburization 
from Thermopower Mejsurements KFKI-1977-85
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4 / Lázár-Konczos: Decarburization Rate of Some Iron-nickel Alloys
KFKI-1977-86

5 ./ Analitikus kémiai analizátor. Típus: NK-230
6./ Balogh-Vincze : Temperature Dependence of the Hyperfine Field

Distribution in an Amorphous Ferromagnet
KFKI-1977-80

7 ./ Demeter-Keszthelyi-Szőkefalvi-Nagy-Varga-Hollós-Nagy: Simultaneous
Determination of Protein and Metal Ion Content of 
Metalloproteins KFKI-1977-74

8./ Demeter-Kesz thelyi-Szőkefalvi-Nagy-Varga-Hollós-Nagy-Nagy: Ion
Content of Synaptic Vesicles KFKI-1977-75

9 / Merényi-Noviczki: Odna metaazisztema Jazikov programmirovanija
KFKI-1977-69

10./ Vasvári j Electrical Resistivity of Amorphous Transition Metals
and their Alloys KFKI-1977-81

11./ 70-3303 COC 9322 Line Printer Interface, Technical Manual
12./ 70-3307 DZM 180 Matrix Printer Interface, Technical Manual
13./ 70-3101 FS 1501 B/P modified Paper Tape Reader Interface. Technical

Manual
14./ 70-3302 Facit 4070 Paper Tape Punch Interface, Technical Manual

HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZÓK

Kuti Gyula 
eg y ü ttrnuFodés 
KFKI ktsg,
Paitz József 
KSST értekezlet,
KGST Titkárság ktsg,
Koch József 
intézet látogatás, 
KFKI ktsg,
§erqou János
|^?a Károp^TA tanulmányút
ÜQ-Tváth Zoltán 
'A tanulmányút

X, 23,

X, 23,

X, 23.

X,23,

X, 24,

6 nap

7 nap

14 nap

7 nap

1 hónap

Lengyelország
Krakkó

Bulgária
Szófia

Svájc
Genf

Lengyelország
Gdansk

Szovjetunió
Moszkva
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Veress Imre 
OAB együttműködés
Kroó Norbert 
Mihály Lászfó 
Rosta LÁs z 16~
Vízi Imre
ÖÄB együttműködés
Nagy Árpád 
Pásztor Endre 
ÓAB együttműködés
Klopfer Ervin
Kos t te a Pál 
tandem szeminárium 
OAB együttműködés
Deme Sándor 
OAB együt tműködés
Ézsöly György 
OAB együttműködés
Keszthelyi Lalos 
Konzultáció 
KFKI ktsg.
Spitzer József 
OAB együttműködés

X. 24, 

X. 24.

12 nap 

6 nap

X. 24. 

X. 24.

X. 24.

X. 25. 

X. 27.

X. 25.

10 nap

6 nap

10 nap

7 nap 

3 nap

3 hét

Szovjetunió
Oubna
Szovjetunió
Moszkva
Oubna

Románia
Bukarest

NDK
Rossendorf

Olaszország
Róma
Csehszlovákia
Plzen
Szovjetunió
Moszkva

Szovjetunió
Dubna

KÜLFÖLDI VENDÉGEK

K.Loth 
GTAqKTe
W.Sche'í"fler fiz.mérnökök
NDK
M. Isbasescu fiz.mérnök
Románia
T.Apostolov
V.Hristov fiz.mérnökök •PriTp T Tfl '
V.Nassonov
3,Kravtchenko
Á.P.Novikov fiz.mérnökök
Szovjetunió
S.Schneider
&. ichulze 
W. Neumann
NDK

mérnökök

X.25-től 
6 napra

X.25-t ől 
6 napra
X.25-től 
6 napra
X.25-től 
10 napra

X.25-től 
2 nap

fogadta: AEKI

fogadta: AEKI

fogadta; AEKI 

fogadta; AEKI

fogadta: MSZI
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P.Liewe rs fizikus
NDK
H ,Rsissmann mérnök
NDK
B.Knobus
3. F:ietz fizikusok
B,Adler matematikus
Wbk
M,Hron
X, zbytovskl
V,Polai< mérnök-fizikusok 
CseFi Szlovákia
T.Stanev fizikus 
BuTgTri a
3.Loos fizikus 
Cseh Szlovákia
I,Orlov
V. Potapov fizikusok 
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NDK
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A,Vassiliev fizikus 
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P.Vlassaru mérnök 
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V.Raav 
3» Rozental
N.~Prol<hdvov szakértők 
szovjetunió
piai ide Koleoso mérnök 
Nigéria

X.25-től
6 napra
X.25-től
5 napra
X.25-től
4 napra

X.25-től
6 napra

X.25-től
10 napra
X.25-től
7 napra
X.25-től 
61 napra

X. 25.

X.25-től
6 napra
X.26-tól 
14 napra
X.25-től
6 napra
X,26-tól
3 napra

X. 26,
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^ÁrkuszowsEi mérnök-fizikusok 5 napra
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B. Korhonen mérnök X.26.
Finnország
¿LDovrak X.26.

t u s i 1 mérnökök 
Csehszlovákia

fogadta: 

fogadta: 

fogadta;

fogadta;

fogadta: 

fogadta: 

fogadta:

fogadta: 

fogadta 

fogadta: 

fogadta 

fogadta:

fogadta

fogadta

fogadta

fogadta

AEKI

AEKI

AEKI

AEKI

RMKI

SZTKI

SZTKI

RMKI

AEKI

SZTKI

MSZKI

SZTKI

MSZKI

AEKI

MSZKI
MSZI
MSZKI
MSZI
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3.Formanek orvos 
M.Dvorak
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J. S p'un Ja mérnökök 
Csen szlová k i a

X. 26.

K.J.Waaenaar
Hollandia

mérnök

W.D.Just 
NSZK

fizikus

J.Tkacih fizikus
3.Ándrejka 
F.Kltroas mérnökök 
P,Komarek asszisztens 
Csehszlovákia
M.Hei Brath mérnök
NDK
I.Osterqard docens 
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F.Liousse mérnök 
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P.Grohs mérnök 
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H.Malcher 
Z. Isakow
W. Szcze rbinski mérnökök 
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NDK
J.Bartos mérnök 
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F.Cassot fizikus 
Franciaország
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M . L f s rcíe 
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X. 26. 

X. 26, 

X. 26,

X.26. 

X, 26. 

X.26. 

X. 27.

X. 27.

X. 27.

X. 27.

X. 27.
2 napra
X. 28.

fizikusok

X. 28.

X. 28. 

X. 28.

foqadta: MSZKI 
MSZI

foqadta: MSZKI 
MSZI

foqadta: MSZKI 
MSZI

foqadta: MSZKI 
MSZI

foqadta: MSZKI 
MSZI

foqadta: MSZKI 
MSZI

foqadta: MSZKI 
MSZI

foqadta: MSZKI

foqadta: 

foqadta;

foqadta: 

foqadta: 

foqadta:

MSZKI

MSZKI

MSZI

MSZI

SZTKI

foqadta: SZTKI

foqadta: 

foqadta:

SZTKI

RMKI
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P.Kemény mérnök 
Románia
A. M.Prohorov 
Szovjetunió
H.U.Siebert 
D.Hoffmann 
R dk--------
Z.Gountchev 
fe.Eftimov 
G.Mladenov 
Bulgária
0. Sorolla 
J. Wo'lla'cfares 
Kuba

akadémikus

mérnökök

mérnökök

roé rnökök

X. 28. 

X. 28.

X.31-től 
14 napra

X.31-től 
14 napra

X, 31.

fogadta: 

fogadta: 

fogadta:

fogadta: 

fogadta:

Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
p*lelős kiadó: Doleschall Sándor 
Szerkeszti az Igazgatási Főosztály 
^olelős szerkesztő: Goda Gyula 
p61dányszám: 450 Törzsszám: 77-923 
Készült a KFKI sokszorosító üzemében

RMKI

Pál Lénárd

MSZKI

MSZKI

MSZKI
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f ö y ü í i f í i  h a t á r o s a i n

a szocialista munkaversenyről

A munka verseny-mozgalom a szocialista építés 
r|agy erőforrása és legszélesebb társadalmi tárná
ba, amely kifejezi a dolgozó emberek alkotókész- 
S(-fiét, a munkához és a társadalomhoz való felelős 
viszonyát, fejleszti a tulajdonosi szemléletet és 
fontos hozzájárulás a szocialista emberi viszonyok 
kiteljesítéséhez. A munkaversenynek, mint a dol
gozók önkéntes munka-mozgalmának támogatása, 
irányítása az állami, valamint a társadalmi szer
e k  közös feladata, a gazdasági vezetők munka
köri kötelessége.

A szocialista munkaverseny-mozgalom céljai, 
rendszere

l- a) A szocialista munkaverseny legfőbb célja, 
hogy elősegítse népgazdasági terveink megvalósí- 
“Sí*t. a termelés hatékonyságának és minőségé

nek javítását, hozzájáruljon a tartalékok feltárá
sához és hasznosításához, erősítse a szocialista 
munkaerkölcsöt, ösztönözze az általános és a 
szakmai műveltség gyarapítását, a közösségi szel
lem fejlődését.

b) A munkaverseny a dolgozók munka- és al
kotókészségén, önkéntes kezdeményezésén ala
puló munkahelyi mozgalom, amely átlagon felüli 
eredmények elérésére irányul. Fontos jellemző
je az alkotó cselekvés tömegméretű kibontakozta
tása, a tudományos és műszaki fejlődés új ered
ményeinek felkarolása és hasznosítása. A mun
kaverseny nem arra hivatott, hogy ellensúlyoz
za a vezetés fogyatékosságai, a szervezetlenség 
okozta termelési elmaradásokat.

ej A munkaversenyben az önkéntesség alapján 
részt vehetnek az ipari, építőipari, mezőgazdasági, 
erdőgazdálkodási, közlekedési, hírközlési, szállítá
si, kereskedelmi, szolgáltatási* vízgazdálkodási 
tevékenységet végző vállalatok, intézetek, intéz
mények, a szövetkezetek, gazdasági társulások 
(a továbbiakban: vállalatok), illetve e szervek va
lamennyi dolgozója.

2. a) A munkaverseny gazdasági céljainak szo
ros összhangban kell állniok a népgazdasági ter
vekkel, valamint az azok megvalósítását szolgáló 
tevékenység (üzem- és munkaszervezés, anyagi 
ösztönzés, környezetvédelem stb.) egészével. Ezért 
helyes, ha a versenyvállalésok alapvetően a kö
zéptávú és az éves tervekre, illetve az ezek vég
rehajtását szolgáló munkahelyi programokra épül
nek. Fel kell karolni és tovább kell fejleszteni a 
hatékonyság növelésére, a minőség javítására, a 
szervezettség fokozására irányuló munkamozgal- 
ma'kat. Elő kell segíteni, hogy a műszaki-techni
kai haladás legszélesebb társadalmi tömegbázisa, 
az újító-mozgalom, a szocialista munkaverseny 
keretei között megfelelően érvényre jusson, an
nak szerves részévé váljon.



- 544 -

b) A munkaverseny társadalmi céljai a napi
renden levő közösségi feladatokból induljanak ki, 
a személyiség és a szocialista tudat sokoldalú fej
lesztését szolgálják.

A dolgozók szabadnapjain munkaakciók, kom
munista műszakok csak kivételesen, jelentős tár
sadalmi célok megvalósítása érdekében szervez
hetők. Fokozottan kell ügyelni arra, hogy ezek 
a dolgozók Önkéntes elhatározásán alapuljanak, és 
pihenőidejüket csak ésszerű mértékig vegyék 
igénybe.

c) A munkaverseny számára ajánlott 'központi 
célokat a középtávú és az éves tervekhez kapcsol
va a dolgozókkal ismertetni kell, hogy azok irányt 
adjanak a helyi felajánlások megválasztásához, 
alapul szolgáljanak a munkamozgalmak kibonta
kozásához.

3. a) A verseny alapvető formái: az egyének, a 
dolgozó-kollektívák — szocialista brigád, komp
lex brigád, munkabrigád, munkacsoport, ifjúsági 
brigád, munkaszervezeti egység — valamint as
vállalatok versenye.

)
— A munkaverseny az egyének kezdeménye

zéseire épüljön. A kollektív versenyformákon be
lül is döntő fontossága van az egyéni képességek 
kibontakozásának, munka-kezdeményezéseik fel
karolásának.

— A munkában, tanulásban, a közösségi élet 
fejlesztésében példamutató szerepet tölt be a ver
seny nagy lendítő ereje, a szocialista brigádmoz
galom, ezért e mozgalom támogatásához fontos 
társadalmi érdek fűződik.

—■ A komplex brigádok szervezése elsősorban 
olyan területeken célszerű, ahol a vállalt feladat 
összetett és különböző munkakörökben dolgozók 
(fizikaiak, műszakiak, gazdasági szakemberek stb.) 
együttes munkája szükséges annak teljesítéséhez.

— A vállalatok közötti verseny a helyi kezde
ményezésekre és munkamozgalmakra épüljön.

b) Sajátos versenyformák: szocialista együtt
működés (pl. vállalatok, brigádok között), ifjúsági 

: senyek (pl. KISZ-védnökség, Alkotó Ifjúság pá
lyázat, KISZ RADAR), újító brigádok szervezése,

a dolgozók által kialakított egyéb versenyformák, 
továbbá a vállalatok és az irányító, valamint az or
szágos szövetkezeti érdekképviseleti szervek által 
ajánlott munkamozgalmak. ^

c) A  mun'kaverseny gyakorlati formáját az arra 
hivatott demokratikus fórumokon, a résztvevők 
maguk határozzák meg.

A szocialista munkaverseny résztvevőinek 
erkölcsi-anyagi megbecsülése

4. A munkaversenyben élenjáró dolgozókat, dol
gozó kollektívákat, vállalatokat tevékenységük 
gazdasági és társadalmi hasznosságával arányban 
álló erkölcsi és anyagi elismerésben kell részesí
teni. Arra kell törekedni, hogy a vállalatoknál az 
anyagi ösztönzés céljaira rendelkezésre álló esz
közöket oly módon használják fel, hogy ez úton 
is kifejezésre jusson a munkaversenyben élenjáró 
dolgozók és kollektívák fokozott megbecsülése. 
Elő kell segíteni, hogy a kiemelkedő teljesítményt 
nyújtó dolgozók növekvő szerephez jussanak a 
vállalati közéletben.

5. Az erkölcsi és anyagi elismerés elnyerésének 
általános feltételei a következők:

a) Egyének esetében a munkaíköri kötelezettsé
get tartósan meghaladó vagy kiemelkedő teljesít
mény elérése, példamutató magatartás, a közössé
get szolgáló tevékenység.

Kizáró ok: ha a dolgozó az adományozást meg
előző egy éven belül igazolatlanul mulasztott, to
vábbá, ha fegyelmi büntetés hatálya alatt áll.

b) Munka-kollektívák esetében az átlagot tar
tósan meghaladó vagy kiemelkedő munkaered
mény elérése, szocialista brigádok esetében 8 
„Szocialista módon dolgozni, tanulni, élni” jelszó 
követelményeinek tartalmas megvalósítása, a ko
rábban elért színvonal túlszárnyalása.

Kizáró ok: a kollektíva fegyelmi helyzetének 
hanyatlása, a közösségi követelmények elhanya" 
golása.

c) Vállalatok esetében a népgazdasági követel
mények átlagon felüli teljesítése, magas színvo
nalú, hatékony gazdálkodás, a szerződéses köte
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lezettségek maradéktalan teljesítése, a dolgozók 
élet- és munkakörülményeinek tervszerű és 
rendszeres javítása, a szakképzettség, az általános 
műveltség növeléséhez szükséges feltételek bizto
sítása, a szocialista munkaerkölcs állandó fejlesz
tése, az újítói és feltalálói tevékenység, a munka- 
verseny-mozgalom felkarolása és támogatása, va
lamint. az üzemi, szövetkezeti demokrácia fejlesz
tésében elért jelentős eredmény. Az értékeléskor 
figyelemmel kell lenni a vállalatok lehetőségeiben 
és a gazdálkodási feltételekben meglevő eltéré
sekre.

Kizáró ok: az általános munkavédelmi helyzet 
tartós vagy számottevő rosszabbodása; ismétlődő 
vagy súlyos munkaügyi törvény sértés; az ellen
őrzés elmulasztása miatt keletkezett jelentős kár; 
a népgazdasági érdekek megsértése; a szerződé
ses kötelezettségek megszegése.

6. aj A munkaverseny-mozgalomban való ered
ményes részvételért adható elismeréseket és kitün
tetéseket, azok elnyerésének és adományozásának 
feltételeit és szabályait, valamint az azokkal
együttjáró pénzjutalmak összegét ' és pénzügyi 
forrásait az 1. számú melléklet tartalmazza.

b) A munkaverseny erkölcsi és anyagi elisme
résére további formákat (Kiváló védnökségi mun
káért, Élüzem, Kiváló Műhely, Kiváló Művezető 
stb.) rendszeresíthetnek:

— a miniszterek és az országos hatáskörű szer
e k  vezetői a szakmai szakszervezetek elnökségé
ü l  és a KISZ KB-val egyetértésben,

— a szövetkezetek országos érdekképviseleti 
szervei a KISZ KB-val egyetértésben, továbbá

~~ a vállalatok a szakszervezet és a KISZ vál
lalati szervével, a szövetkezetek az illetékes ér
dekképviseleti szervvel egyetértésben.

Ezeket a végrehajtási utasításokban, irányelvek
e n  kell meghatározni. Az elismerés álljon arány- 
â*i a jogszabály alapján adományozható kitünte

téssel járó pénzjutalommal, illetőleg egyéb jutta
tással.

■ a) Az elismerések és kitüntetések elnyerésé- 
êz szükséges feltételek teljesítésének elbírálása

kor a verseny során kifejtett tevékenységgel elért 
eredményt kell alapul venni. Ennek számbavéte
lénél kiinduló alap a kollektíva önértékelése.

b) A munkaverseny minden formájánál biztosí
tani kell az értékelés demokratizmusát. A vállala
ton belüli elismerések, kitüntetések odaítélésénél 
meghatározó szerepet kell biztosítani az üzemi de
mokrácia illetékes fórumainak.

A szocialista munkaverseny támogatásának 
és irányításának feladatai

8. A szocialista munkaverseny támogatása, a 
dolgozók alkotó törekvéseivel összhangban álló 
irányítása az állami, a szakszervezeti, a KISZ, a 
szövetkezeti érdekképviseleti, valamint az egyéb 
társadalmi szervezeteknek egyaránt feladata, ami
nek jól összehangolt együttműködéssel, ugyanak
kor sajátos feladataiknak megfelelő munkameg
osztással kell eleget tenniük.

9. a) A munkaverseny-mozgalom kibontakozá
sának elősegítése és ösztönzése, valamint a ver
senyben kitűzött célok eléréséhez szükséges fel
tételek biztosítása a gazdasági vezetők munkaköri 
kötelessége. Vezetői funkcióikat gyakorolva fi
gyelemmel kell lenniük arra, hogy a munka
versenyben a dolgozók önkéntes elhatározás
sal vesznek részt, többlet-teljesítményre irá
nyuló feladatokat, vállalásokat teljesítenek, ezért 
a verseny irányításában különös fontossága van a 
meggyőzésnek, a demokratikus módszereknek.

b) Az irányító szerveknek és a vállalatok veze
tőinek feladatait részletesebben a 2. számú mel
léklet tartalmazza.

c) A szakszervezetek, a KISZ és a szövetkezeti 
érdekképviseleti szervek sajátos eszközeikkel irá
nyítják — az üzemi, szövetkezeti demokrácia fó
rumain és a mindennapi érdekvédelmi tevékeny
séggel összekapcsolva szervezik a dolgozók kezde
ményezéseinek kibontakoztatását — segítik a 
munkaverseny-mozgalom fejlődését. A munkaver
sen y  szervezésével összefüggő konkrét feladatai
kat külön határozatokban, illetve irányelvekben 
szabályozzák. Észrevételeikkel, javaslataikkal tá
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mogatják a gazdasági vezetők ez irányú tevékeny
ségét, ugyanakkor társadalmi ellenőrzést is gya
korolnak.

Vegyes rendelkezések

10. a) Ez a határozat 1978. január 1-én lép ha
tályba.

b) A miniszterek és az országos hatáskörű szer
vek vezetői az illetékes szakszervezeti és szövet
kezeti érdekképviseleti szervekkel, valamint a 
KISZ Központi Bizottságával együttműködve gon
doskodjanak a végrehajtáshoz szükséges intézke
dések olyan időpontban való kiadásáról, ami 'biz
tosítja a határozat zavartalan végrehajtását.

11. A Minisztertanács, a Szakszervezetek Orszá
gos Tanácsának Elnöksége és a Magyar Kommu
nista Ifjúsági Szövetség Központi Bizottsága fel
kéri a Fogyasztási Szövetkezetek Országos Taná
csát, az Ipari Szövetkezetek Országos Tanácsát, a 
Termelőszövetkezetek Országos Tanácsát, hogy a 
határozatban foglalt feladatok végrehajtásában 
működjenek közre, határozzák meg szervezeteik 
feladatait; a sajtó és tömegtájékoztató szerveket, 
hogy rendszeresen ismertessék a mozgalom idő
szerű kérdéseit, sikereit.

12. A munkaverseny-mozgalom erkölcsi és anya
gi elismerésével összefüggő központi feladatokat, 
azok tárcaközi összehangolását a munkaügyi mi
niszter és a SZOT Elnöksége — a szövetkezetek 
országos érdekképviseleti szerveinek elnökségei
vel, valamint a KISZ Központi Bizottságával 
együttműködve — látja el.

13. a) A kitüntetésekre vonatkozóan megállapí
tott keretszámok az ötödik ötéves tervidőszakra 
érvényesek.

b) Nagy jelentőségű társadalmi események, 
vagy évfordulók tiszteletére kezdeményezett mun
kaverseny eredményeinek elismerésére — ha kü
lön jogszabály másként nem rendelkezik — e ha
tározatban foglaltak az irányadók.

14. A határozatban megnevezett ágazatokon kí
vül minden más munkaterületen dolgozóknak, kol
lektíváknak is módot kell adni a munka társadal

mi hasznosságát növelő munkamozgalmakban való 
részvételre.

15. E határozat hatálybalépésével egyidejűleg 
hatályát veszti

— a szocialista brigádok kitüntetéséről szóló, 
az 1013/1972. (V. 9.) Mt. számú határozattal mó
dosított 1001/1970. (I. 7.) Korm. számú,

— a szocialista munkaversenyről szóló 1007/ 
1972, (IV. 12.) Korm. számú,

— a mezőgazdasági szövetkezetek szocialista 
munkaversenymozgalmáról szóló 1044/1972. (XI-
9.) Mt. számú, valamint

— a Munka Vörös Zászló Érdemrendje vállala
tok, intézmények és más szervek, valamint szo
cialista brigádok,. munkacsoportok részére történő 
adományozásáról szóló 1047/1972. (XII. 27.) Mt- 
számú határozat 2. és 4. pontja, továbbá a n n a k  

egyéb rendelkezései e határozat hatálya alá tar' 
tozó vállalatok és ezek dolgozó-kollektívái tekin' 
tetében.

Lázár György s. k., Herczeg Károly s. k-, 
a Minisztertanács elnöke a Szakszervezetek

Országos Tanácsa 
főtitkárhelyettese

Dr. Maróthy László s. k., 
a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség 

Központi Bizottsága I. titkára

1. számú melléklet 
az 1038/1977. (X. 4.) Mt. h — SZOT— KISZ Kg 

számú együttes határozathoz

A munkaverseny-mozgalomban e l n y e r h e t ő  

elismerések és kitüntetések

I.
A munkaverseny-mozgalomban való eredni 

nyes részvételért adható elismerések és kitüntet 
sek a következők:

11. egyének részére:
— Szakma Ifjú Mestere, Kiváló Ifjú Szakén^1 

kitüntető jelvény,
— a Kiváló Dolgozó kitüntető jelvény,
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— a Kiváló Munkáért kitüntető jelvény,
— a Szocialista Munka Hőse és egyéb állami 

kitüntetések;
2. a dolgozó-kollektívák részére:
— Kiváló Munika'brigád, illetőleg Kiváló Ifjúsá

gi brigád cím,
— Szocialista Brigád cím,

. •— Szocialista Brigád Zászló,
— bronz, ezüst, arany brigádérem elismerések, 

valamint
— Vállalat Kiváló Ifjúsági Brigádja, illetőleg 

Szövetkezet Kiváló Ifjúsági Brigádja,
— Vállalat Kiváló Brigádja, illetőleg Szövetke

zet Kiváló Brigádja,
— Szakma (Ágazat) Kiváló Brigádja,
— Magyar Népköztársaság Kiváló Brigádja,
•— Állami Díj*,
— Munka Vörös Zászló Érdemrendje** kitün

tetések;

3. a vállalatok (szövetkezetek) részére:
— Elismerő Oklevél, továbbá
— Kiváló Vállalat, illetőleg Kiváló Szövetkezet,
— Minisztertanács és a SZOT Elnökség Vörös 

Zászlója, illetőleg Minisztertanács Vörös Zászlója,
— Munka Vörös Zászló Érdemrendje*** kitün

tetések.

II.

^ dolgozók által egyénileg elnyerhető kitüntetések 
feltételei

4. A „Szakma Ifjú Mestere” kitüntető jelvény
n é l  azok a fizikai foglalkozású fiatalok, a „Ki
váló Ifjú Szakember” kitüntető jelvénnyel azok a 
technikus, mérnök, közgazdász és más fiatal szak- 
éb erek  tüntethetők ki, lakiik az általános követel
mények teljesítésén túl résztvesznek a munkaver

* Lásd az 1963. évi 36. számú törvényerejű rendeletet.
"  Lásd az 1976. évi 3. számú törvényerejű rendelet

'*• § (1) bekezdését, 13. § 8. pontját, 14. § (1) bekezdését,
a 3/1976. NET számú határozat 1/b. pontját és a 2/1976. 

számú határozat 6—B. pontjait.
Lásd az 1976. évi 3. számú törvényerejű rendelet 

3 8 (1) bekezdését, 13. § 8 pontját, 14. § (1) bekezdését,"
a 3.1976, NET számú hatá >zat 1/b. pontját és a 2/1976.

számú határozat 5. p" (ltját.

seny valamely ifjúsági formájában, szakmailag, 
politikailag képezik, illetőleg (továbbképezik magu
kat és nem töltötték be 30. életévüket. E kitün
tető jelvény a „Kiváló Dolgozó” kitüntetés ado
mányozására alább megállapított mértékbe beszá- 
mítóan adható.

5. A „Kiváló Dolgozó” kitüntető jelvénnyel 
alapvetően a munkaverse ny ben elért kiváló ered
ményeket kell elismerni. A kitüntetések száma 
évenként nem haladhatja meg az átlagos statiszti
kai állományi létszám 5%-át.

6. A „Kiváló Munkáért” kitüntető jelvény, a 
„Szocialista Munika Hőse” és az egyéb állami ki
tüntetések adományozása külön jogszabályok sze
rint történik.*

7. Az egyénileg elnyerhető kitüntetési javasla
tok előterjesztésekor a kiváló eredményt elérő 
dolgozók közül elsősorban a szocialista brigádok 
arra érdemes (tagjait, továbbá az újító mozgalom
ban kiváló eredményt elérő dolgozókat kell figye
lembe venni.

A dolgozó-kollektívák által elnyerhető elismerések, 
kitüntetések feltételei

8. A „Kiváló Munkabrigád” cím az általános fel
tételeket egy évein keresztül példamutatóan tel
jesítő kollektíváknak adományozható. A „Kiváló 
Ifjúsági Brigád” azoknaik a többségében 30 éven 
aluli fiatalokból álló kollektíváknak adományoz
ható, amelyek a KISZ-szervezet éves akcióprog
ramjából a brigádversenyre vonatkozó feladatokat 
is teljesítik.

A címet elnyert munkabrigádoknak, ifjúsági 
v ngádoknak oklevelet kell átadni.

9. A „Szocialista Brigád” cím annak a „Kiváló 
Munkabrigád”-nak, „Kiváló Ifjúsági Brigád”-nak 
adományozható, amely legalább egy éven keresz
tül teljesíti a szocialista brigád hármas követel
ményét; a cím újabb elnyeréséhez, e feltételeknek 
további egy éven keresztül történő teljesítése 
szükséges. A címet első ízbén elnyert brigádok-

* Lásd az 1976. é v i ' 3. számú törvényerejű rendeletet 
és a : 1006/1977. (11. 17.) Mt. h. számú határozatot.

\
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nak oklevelet kell átadni, amely egyben a szo
cialista cím elnyerésének, valamint a brigád elis
merések és kitüntetések nyilvántartási okmá
nya. Ezek elnyerésének tén yét. és időpontját — 
visszamenőlegesen is — az adományozó szervek 
az oklevélben folyamatosan igazolják.

10. A „Szocialista Brigád Zászló”-t kell adomá
nyozni a „Szocialista Brigád” címet másodszor 
elnyert brigádoknak.

11. A bronz, ezüst, arany brigádérem a „Szo
cialista Brigád” cím harmadszori elnyerését kö
vetően és ismételten is adományozható. A fokoza
tok ismételt elnyerését a brigádérem újabb ki
adása nélkül — a pénzjutalom megadása mellett
— a brigád oklevelében kell igazolni. Az elisme
rés magasabb fokozatának elnyerése kiemelkedő 
eredmények esetén az alsóbb fokozatok elérése 
nélkül is lehetséges.

12. A „Vállalat (Szövetkezet) Kiváló Ifjúsági 
Brigádja” kitüntetés adományozásának feltétele a 
„Kiváló Ifjúsági Brigád” cím és két alkalommal a 
„Szocialista Brigád” cím elnyerése, valamint a 
KISZ-szervezet akcióprogramjából a brigádver
senyre vonatkozó feladatok folyamatos teljesítése. 
A kitüntetésre évenként kerülhet sor, a „Vállalat 
(Szövetkezet) Kiváló Brigádja” kitüntetés adomá
nyozására alább megállapított mértékbe beszámí- 
tóan.

1980. december 31-ig a „Vállalat (Szövetkezet) 
Kiváló Ifjúsági Brigádja” kitüntetés azoknak az 
ifjúsági brigádoknak is adományozható, melyek 
1977. december 31-ig legalább két alkalommal el
nyerték a „Szocialista Brigád” címet, ha újból el
nyerik a szocialista címet és teljesítik a KISZ 
akcióprogramjából a brigádversenyre vonatkozó 
feladatokat.

13. A „Vállalat (Szövetkezet) Kiváló Brigádja” 
kitüntetésben évenként az arany brigádéremmel 
rendelkező szocialista brigádok legfeljebb 10%-a 
részesíthető, amennyiben a „Szocialista Brigád” 
címet legalább öt alkalommal elnyerték. Ha az 
arany brigádéremmel rendelkező brigádok száma 
az adományozást nem tenné lehetővé, a kitünte
tésben vállalatonként egy-egy brigád részesülhet.

14. A „Szakma (Ágazat) Kiváló Brigádja” ki
tüntetésben esetenként az ágazathoz tartozó, a 
„Szocialista Brigád” címet legalább tíz alkalom
mal elnyert és a „Vállalat (Szövetkezet) Kiváló 
Brigádja”, „Vállalat (Szövetkezet) Kiváló Ifjúsági 
Brigádja” kitüntetéssel is rendelkező brigádok 
legfeljebb 10%-a részesülhet. A kitüntetés ado
mányozására középtávú tervidőszakonként, két 
alkalommal kerülhet sor.

15. A „Magyar Népköztársaság Kiváló Brigád
ja” kitüntetés azoknak a brigádoknak adomá
nyozható, amelyek már legalább tizenöt alkalom
mal a „Szocialista Brigád” címet, és

— legalább két alkalommal a „Vállalat (Szövet
kezet) Kiváló Brigádja”, a „Vállalat (Szövetkezet) 
Kiváló Ifjúsági Brigádja” vagy

— egy alkalommal a „Szakma (Ágazat) Kiváló 
Brigádja” kitüntetést
elnyerték.

A kitüntetés a középtávú tervidőszak eredmé
nyei alapján 80—100 szocialista brigádnak ado
mányozható.

16. A „Munka Vörös Zászló Érdemrendje” ki
tüntetés azoknak a szocialista brigádoknak ado
mányozható, melyek tizenöt éven belül

— legalább két alkalommal a „Szakma (Ágazat) 
Kiváló Brigádja” vagy

— egy alkalommal a „Magyar Népköztársaság 
Kiváló Brigádja” kitüntetést
elnyerték és a munkaversenyben különösen ki
emelkedő eredményt értek el.

Munkaszervezeti egység, munkacsoport akkor 
részesülhet a kitüntetésben, ha jelentős tudomá
nyos eredményt, magas szintű kulturális teljesít
ményt ér el, vagy kiemelkedő jelentőségű műszaki, 
fejlesztési, szervezési feladatokat magas színvo
nalon old meg, vagy kiemelkedő eredményeket ér 
el az újítási és feltalálói mozgalomban. T o v á b b *  

követelmény a munkahely által elért eredm ényi 
jelentős mértékű elősegítése.

A kitüntetés ötévenként, 10—15 szocialista b r i 

gádnak vagy munkabrigádnak, m u n k a c s o p o r t n a k

adományozható.

17. A 12—16. pontban előírt feltételektől kivé' 
telesen, rendkívül indokolt esetben el lehet tért»-



-  549  -

A dolgozó-kollektívák tagjainak adható 
elismerések

18. A „Szocialista Brigád” címet első alkalom
mal elnyert brigádok tagjai részére „Szocialista 
Brigádtag” igazolványt kell adni, amely a szocia
lista brigádtagság folyamatosságát és a személye
sen elnyert elismeréseket, kitüntetéseket és ju
talmakat igazolja, visszamenőlegesen is.

A „Szocialista Brigád” cím második esetben 
történő elnyerésekor a brigád tagjainak kis alakú 
zöldkoszorús jelvényt kell adni, a bronz-, ezüst
ös arany fokozatú brigádénnek elnyerése esetén 
a fokozatnak megfelelő jelvény adható. Azonos 
elismerési fokozat ismételt elnyerését — a foko
zatnak megfelelő jelvény külön adományozása 
Nélkül — az igazolványban kell igazolni.

19. A szocialista brigádok tagjainak a „Válla
lat (Szövetkezet) Kiváló Ifjúsági Brigádja”, a 
..Vállalat (Szövetkezet) Kiváló Brigádja”, a 
»Szakma (Ágazat) Kiváló Brigádja”, illetve a 
..Magyar Népköztársaság Kiváló Brigádja” kitün
tetés elnyerése esetén a fokozatoknak megfelelő 
jelvényt lehet adományozni.

20. A bronz, ezüst és arany brigádéremmel, to
vábbá a „Vállalat (Szövetkezet) Kiváló Ifjúsági 
Brigádja”, a „Vállalat (Szövetkezet) Kiváló Bri
gádja”, a „Szakma (Ágazat) Kiváló Brigádja”, va
lamint a „Magyar Népköztársaság Kiváló Bri
gádja” kitüntetéssel rendelkező szocialista brigá
dok tagjai maguk tesznek javaslatot arra, hogy 
a* elismerés, kitüntetés egyénileg, a brigád mely 
tagjait illesse meg. Ugyancsak a brigádkollektíva 
dönt az elismeréssel, kitüntetéssel együtt adomá
nyozott pénzjutalom személyekre szóló felosztá
sáról is.

A vállalatok és szövetkezetek által elnyerhető  

elism erések, kitüntetések feltételei

21- „Elismerő Oklevél” adományozható a ver- 
Senyben jelentős eredményt elérő, de kitüntetés- 
k°n nem részesülő vállalatok részére. Elismerő 
°klevélben évenként legfeljebb a vállalatok 2%-a 
fésülhet.

22. A „Kiváló Vállalat (Szövetkezet)” kitünte
tés adományozható a versenyben kiváló ered
ményt elérő vállalatok részére. Évenként e kitün
tetésben az eredménytől függően a vállalatok 
8—12%-a részesülhet, úgy, hogy a kitüntetések 
száma a középtávú tervidőszak átlagában ne ha
ladja meg a vállalatok 10%-át.

A szövetkezet jogi személyként működő társu
lásai — a feltételek teljesítése esetén — a „Ki- 
vájp  Vállalat (Szövetkezet)” kitüntetés helyett a 
„Kiváló Szövetkezeti Társulás” megjelölésű ki
tüntetést kapják. Egyebekben a kitüntetésre a 
„Kiváló Vállalat (Szövetkezet)” kitüntetésre vo
natkozó szabályok az irányadók.

23. A „Minisztertanács és a SZOT Elnöksége 
Vörös Zászlója” kitüntetésben azok a vállalatok, 
illetőleg a „Minisztertanács Vörös Zászlója” ki
tüntetésben azok a szövetkezetek részesíthetők, 
amelyek a középtávú tervidőszakban kiemelkedő 
eredményt érnek el, és elsősorban a tervidőszak 
alatt

— legalább három alkalommal részesültek „Ki
váló Vállalat (Szövetkezet)” kitüntetésben, vagy

— két alkalommal „Kiváló Vállalat (Szövetke
zet)” kitüntetésben és egy esetben „Elismerő Ok- 
levél”-ben.

ötévenként 40—60 vállalatot, 12—15 mezőgaz
dasági termelőszövetkezetet, 3—4 ipari szövetke- 
zetet, valamint 2—3 fogyasztási, értékesítő és be
szerző szövetkezetet lehet kitüntetni.

24. A „Munka Vörös Zászló Érdemrendje” ki
tüntetésben a szocialista munkaversenyben ismét
lődően elért kiemelkedő eredmény vagy rendkí
vüli munkateljesítmény elismeréseként ötéven
ként 4—5, elsősorban olyan vállalat, illetve szö
vetkezet részesülhet, amely tíz éven belül

— a „Minisztertanács és a SZOT Elnöksége 
Vörös Zászlója*’, a „Minisztertanács Vörös Zász
lója”, vagy

— legalább ötször a „Kiváló Vállalat (Szövet
kezet)” kitüntetést elnyerte.

25. Az elismerésekkel, kitüntetésekkel együtt
járó pénzjutalmak, egyéb anyagi jellegű juttatá
sok:
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E g ye n e k kitüntetésé esetén

Szakma Ifjú Mestere, Kiváló,
Ifjú Szakember 1300 Ft

Kiváló Dolgozó 2000 Ft

Kiváló Munkáért*
Szocialista Munka Hőse és egyéb állami 

kitüntetések**

Dolgozó-kollektívák elismerése, kitüntetése
esetén

Kiváló 'Munkabrigád, Kiváló Ifjúsági Brigád cím 
pénzjutalom nem jár

Szocialista Brigád cím
pénzjutalom nem jár

Szocialista Brigád Zászló
pénzjutalom nem jár

Bronz brigádérem
egy főre*** számítva 400 Ft

Ezüst brigádérem
egy főre*** számítva 600 Ft

Arany brigádérem
egy főre*** számítva 800 Ft 

Vállalat Kiváló Ifjúsági Brigádja, Szövetkezet 
Kiváló Ifjúsági Brigádja

egy főre*** számítva 1000 Ft 
Vállalat Kiváló Brigádja, Szövetkezet Kiváló 
Brigádja

egy főre*** számítva 1500 Ft 

Szakma (Ágazat) Kiváló Brigádja
egy főre*** számítva 2000 Ft 

Magyar Népköztársaság Kiváló Brigádja 
egy főre*** számítva 3000 Ft 

Állami Díj****

Munka Vörös Zászló Érdemrendje 
egy főre*** számítva 3000 Ft

• Lásd az 1006/1977. (II. 17) Mt. számú határozat 2. 
sz. mellékletének I. részét.

** Lásd a 38/1971. (XI. 28.) Korm. számú rendeletet és 
a 2/1976. NET számú határozat 11. pontját.

•** A dolgozó-kollektíva előző évi átlagos állományi 
létszáma szerint.

**** Az 1963. évi 36. sz. tvr. szerint.

Vállalatok és szövetkezetek elismerése, 
kitüntetése esetén

Elismerő Oklevél
pénzjutalom nem jár

Kiváló Vállalat, Kiváló Szövetkezet 
egy főre* számítva 75 Ft

Minisztertanács és a SZOT Elnöksége Vörös 
Zászlója, Minisztertanács Vörös Zászlója 

egy főre* számítva 150 Ft

Munka Vörös Zászló érdemrendje 
egy főre* számítva 300 Ft

III.

A kitüntetésekkel járó jutalmak 
pénzügyi forrásai

26. A  szocialista munkaversenyben e h a t á r o z a t  

alapján elnyerhető kitüntetésekkel járó pénzju
talmat\

a) a „Szakma Ifjú Mestere”, a „Kiváló Ifjú 
Szakember” és, a „Kiváló Dolgozó” kitüntetések, 
valamint a bronz, ezüst, arany brigádérem e s e t é 

ben a részesedési alapból vagy a bérszínvonalba 
(bértömegbe) beszámító bérköltség terhére, a 
„Vállalat (Szövetkezet) Kiváló Ifjúsági Brigádjai 
„Vállalat (Szövetkezet) Kiváló Brigádja” kitünte
tés esetében pedig a bérszínvonalba, illetőleg bér
tömegbe be nem számító bérköltségből a vállal»1 
(szövetkezet);

b) a „Szakma (Ágazat) Kiváló Brigádja” kitün
tetés esetében a miniszteri-gazdasági a l a p b ó l  aZ  

adományozó miniszter;

c) a „Magyar Népköztársaság Kiváló Brigádja > 
a „Kiváló Vállalat”, a „Kiváló Szövetkezet”, a 
„Minisztertanács és a SZOT Elnöksége Vörös 
Zászlója”, a „Minisztertanács Vörös Zászlója”, 3 
„Munka Vörös Zászló Érdemrendje” kitüntetések 
esetében az állami költségvetés terhére a pé°z 
ügyminiszter

biztosítja.

* A z  értékelést megelőző év átlagos s t a t ' s z t i k a i  

mányi létszáma szerint.
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ív:
Az elismerések-kitüntetések elnyerésének, 

adományozásának módja

27. A dolgozó-kollektívák általában vállalásaik 
teljesítése alapján részesülhetnek elismerésben és 
kitüntetésben. A vállalások elfogadásáról munka
helyi szinten a brigádértekezlet, a termelési ta
nácskozás (munkaértekezlet, munkásgyűlés), szö
vetkezeteknél a munkahelyi tanácskozás (munka
helyi közösség), a gyáregységi, gyári (üzemegységi, 
ágazati) és vállalati, szövetkezeti szinten a szocia
lista brigád vezetők tanácskozása dönt; erről jegy
zőkönyvet kell felvenni. Az egyének — kivétele
sen a dolgozó-kollektívák — tevékenysége válla
lás nélkül is értékelhető és az elismerés, illetőleg 
a kitüntetés elnyerésének alapja lehet.

A „Szakma (Ágazat) Kiváló Brigádja”, a „Ma
gyar Népköztársaság Kiváló Brigádja”, valamint 
a „Munka Vörös Zászló Érdemrendje” kitünteté
sek a vállalások teljesítését, illetőleg az elért ered
ményeket tartalmazó vállalati javaslat alapján 
nyerhetők el.

28. A vállalatok elismerései, kitüntetései pá
lyázat útján nyerhetők el. A „Kiváló Vállalat 
(Szövetkezet)” kitüntetés elnyerését az adományo
zó szerv előzetes kötelezettség-vállaláshoz is köt
heti.

A pályázatot vállalatok a felügyeletet gyakorló 
tanácsi vállalatok a megyei (fővárosi) tanács 

vb., szövetkezetek az illetékes érdekképviseleti 
Szerv útján az ágazati —: miniszterhez és az érin
tett szakszervezeti szervhez nyújthatják be. A pá- 
•yázat elfogadásáról, illetőleg elutasításáról a ja-. 
vaslattevő szerv útján a pályázó vállalatot (szö- 
Vetkezetet) tájékoztatni kell.

Á „Kiváló Vállalat (Szövetkezet)” kitüntetés el
verésére irányuló pályázat benyújtásához ki kell 
*terni a szocialista brigádvezetők vállalati, szövet
h e t i  tanácskozásának véleményét.

A „Szakma Ifjú Mestere”, a „Kiváló Ifjú 
Szakember”, valamint a „Kiváló Dolgozó” kitün
tetések adományozásáról a termelési tanácskozás 
*^nt. Ipari szövetkezeteknél a munkahelyi tanács

kozás, mezőgazdasági termelőszövetkezeteknél a 
munkahelyi közösség javaslata alapján a vezető
ség adományozza.

30. A „Kiváló Munkabrigád”, a „Kiváló Ifjúsá
gi Brigád” cím adományozásáról a termelési ta
nácskozás (munkahelyi tanácskozás, munkahelyi 
közösség), a „Szocialista Brigád” cím adományo
zásáról a szocialista brigádvezetők tanácskozása
— ahol ez a brigádvezetők alacsony létszáma 
miatt nem lehetséges, a termelési tanácskozás 
(munkahelyi tanácskozás, versenybizottság) — 
dönt.

A szocialista brigád elismerési fokozatok (bronz, 
ezüst, arany brigádérem), a „Vállalat (Szövetkezet) 
Kiváló Ifjúsági Brigádja”, illetőleg a „Vállalat 
(Szövetkezet) Kiváló Brigádja” kitüntetés adomá
nyozásáról a szocialista brigádvezetők tanácsko
zása és a vállalat gazdasági vezetése, szövetkeze
teknél a vezetőség (igazgatóság) dönt.

A bronz, ezüst, arany brigádérem adományozá
sának joga átadható a gyárak, a gyáregységek 
gazdasági vezetőinek, valamint szakszervezeti és 
KISZ-szerveinek (a szövetkezetekben az ágazat
vezetőknek, a KISZ-nek és a munkahelyi közös
ségeknek).

31. A „Szakma (Ágazat) Kiváló Brigádja” ki
tüntetést a 32. pontban meghatározott szervek, a 
„Magyar Népköztársaság Kiváló Brigádja” kitün
tetést a Minisztertanács és a SZOT Elnöksége, if
júsági brigádok esetében a KISZ KB véleményé
nek kikérésével adományozza.

32. Az „Elismerő Oklevél”-elismerést, a „Kiváló 
Vállalat (Szövetkezet)” kitüntetést a felügyeletet 
gyakorló — tanácsi vállalatok és szövetkezetek 
esetiben az ágazati — miniszter (az országos ha
táskörű szerv vezetője) az érintett szákszervezet 
elnökségével, illetve a szövetkezetek országos ér
dekképviseleti szervének elnökségével adomá
nyozza.

33. A „Minisztertanács és a SZOT Elnöksége 
Vörös Zászlója” kitüntetést a Minisztertanács és 
a SZOT Elnöksége, a „Minisztertanács Vörös 
Zász ója” kitüntetést a Minisztertanács adomá
nyoz ía.
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34. A miniszter által adományozhatónál maga
sabb kitüntetések elnyerésére vonatkozó javaslatot 
a 32. pontban meghatározott szervek terjeszthetik 
elő a KISZ illetékes szerve véleményének kikéré
sével. Tanácsi vállalatok és brigádok kitüntetési 
javaslatát a megyei (fővárosi) tanács végrehajtó 
bizottsága — a területileg illetékes szakszervezeti 
szervvel egyetértésben — tei'jeszti az ágazati mi
niszterhez.

35. A „Szakma (Ágazat) Kiváló Brigádja” és a 
„Munka Vörös Zászló Érdemrendje” kitüntetések 
elnyerésére az adományozásra jogosult szervek 
által megjelölt időpontig, a „Magyar Népköztár
saság Kiváló Brigádja”, a „Minisztertanács és 
a SZOT Elnöksége Vörös Zászlója” és a „Minisz
tertanács Vörös Zászlója” kitüntetés esetében a 
középtávú tervidőszakot követő év első negyed
évének végéig lehet javaslatot tenni.

A miniszteri, illetve a vállalati szintű kitünteté
sek, elismerések elnyerésére vonatkozó javasla
tok előterjesztésének módját és határidejét az ado
mányozók határozzák meg.

36. A munkaversenyben elért kiemelkedő ered
ményekért adható elismerések, kitüntetések ado
mányozása az értékelés tárgyát képező időszakot 
követő május 1-e, a Munka Ünnepe alkalmával 
történik, jogszabály azonban a dolgozó-kollektí- 
vák, valamint egyének kitüntetésére vonatkozóan 
eltérő időpontot is megállapíthat.

A vállalatok részére a „Munka Vörös Zászló Ér
demrendje” kitüntetés elsősorban a munkásosz
tály, a kommunista és munkásmozgalom, hazánk 
történelmének jelentősebb évfordulói, illetve ki
emelkedő társadalmi események alkalmából ado
mányozható.

37. A vállalatok és szövetkezetek

— a „Kiváló Vállalat”, illetve' „Kiváló Szövet
kezet” kitüntetést az adományozást követő év áp
rilis 30-ig,

— a „Minisztertanács és a SZOT Elnöksége Vö
rös Zászlója”, illetve a „Minisztertanács Vörös 
Zászlója” kitüntetést az értékelés alapjául szol
gáló időszakot követő középtávú tervidőszak vé
géig,

— a „Munka Vörös Zászló Érdemrendje” kitün
tetést visszavonásig

használhatják.

38. Azok a brigádok és tagjaik, amelyek — a so- 
ronlevő értékeléskor — nem kapják meg a szocia
lista címet, megtarthatják a brigád elismerések és 
kitüntetések korábban elnyert fokozatait. Űjabb 
elismerési vagy kitüntetési fokozatot azonban csak 
a szocialista cím ismételt elnyerésétől számított 
két év, ifjúsági brigád esetében egy év eltelte után 
kaphatnak. Azoknak a brigádoknak, amelyek meg
szakítás nélkül három esetben nem bizonyultak 
méltónak a szocialista címre, előző kitüntetéseik 
újabb értékelés során nem vehetők figyelembe.

Az egyik szocialista brigádból a másikba történő 
áthelyezés vagy indokolt munkahelyváltozás (más 
vállalathoz történő áthelyezés) esetén az előző bri
gádban kapott elismerési és kitüntetési fokozat 
érvényessége a másik brigádban is megmarad.

Azok a dolgozók, akik brigádjukból e l k e r ü l t e k  

és új munkakörükben, illetve munkahelyükön 
nincs lehetőségük résztvenni a szocialista brigád' 
mozgalomban, az elismerések és kitüntetések ál
taluk elért fokozatait mindaddig megtarthatják eS 
viselhetik, amíg arra érdemesek.

39. Az adományozó szerv az elismerést, kitün
tetést érdemtelenség esetén visszavonja. Ez eset
ben a kitüntetett elveszti a kitüntetéshez fűződd 
jogait is. A kitüntetések visszavonását az üzem)» 
szövetkezeti demokrácia fórumai is kezdeményt' 
hetik.

2. számú melléklet az 1038/1977. (X. 4.) Mt.
SZOT—KISZ KB számú együttes határozathoz

Az irányító szervek és a vállalatok f e l a d a t a i

1. A miniszterek és az országos hatáskörű szer 
vek vezetői az illetékes szakszervezetek v e z e t ő  te® 
tületeivel, a Fogyasztási Szövetkezetek O r s z á g 00 
Tanácsával, az Ipari Szövetkezetek Országos Tané 
csávái, a Termelőszövetkezetek Országos Tanács  ̂
val, a KISZ KB-val együttműködve

a) a középtávú tervvel, illetőleg munkaverseny 
feladatokkal összhangban jelölik meg a v á l la i0*'
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és szövetkezetek számára a munkaverseny-mozga- 
lom ágazati céljait, szervezésének személyi felté
telei biztosításának elveit, szükség esetén a kitün
tetések elnyerésének a határozatban foglaltakon 
túlmenő követelményeit, valamint a további kizá
ró feltételeket;

b) gondoskodnak a terv-, valamint a verseny- 
feladatok alapján az eredmények tárgyilagos ér
tékeléséről, a legjobb eredmények elismeréséről, 
a jelentősebb kezdeményezések (újítások, találmá
nyok, munkamódszerek stb.) ágazaton belüli gyors 
elterjesztéséről, mielőbbi hasznosításáról;

c) a gazdasági vezetők tevékenységének értéke
lése során számításba kell venni a dolgozók terme
lési aktivitását előmozdító feltételek biztosításában 
és a munkaverseny szervezésében végzett munká
jukat.

í. A vállalatok vezetői

aj a tervfeladatokkal összhangban határozzák 
meg a munkaverseny helyi céljait, az egyes elis
merési formák, fokozatok elnyerésének helyi kö
vetelményszintjeit és kizáró feltételeit, a verseny 
tárgyilagos * elbírálásának módszereit, a kiváló 
eredményeket megfelelően méltányoló ösztönzési 
és elismerési rendszert és ezeket munkaverseny
szabályzatban rögzítsék;

b) gondoskodjanak arról, hogy a vállalati mun- 
kaverseny célokat a közvetlen termelőegységekig 
bezárólag meghatározzák annak érdekében, hogy 
minden dolgozó számára érthető legyen a munka
versenyben való részvételének lehetősége;

c) a munkaverseny feladatokkal összehangoltan 
szervezzék meg a versenyvállalások elbírálását, 
szükség szerinti módosítását, biztosítsák azok tel
jesítéséhez a folyamatos, zavartalan munkavégzés 
személyi és szervezési feltételeit, segítsék elő a 
V(?rsenyszellem kibontakozását, a vállalások tel
jesítését;

d) a munkaverseny szervezését, a kezdeménye
t e k  hasznosítását tegyék a munkahelyi vezetők 
Személyes feladatává, biztosítsák ebben erkölcsi és 
anyagi érdekeltségüket;

e) alakítsák ki a gazdasági egységek vezetőinek 
a munkaverseny eredményeivel kapcsolatos tájé

koztatási kötelezettségét mind a vezetés részére, 
mind a dolgozók demokratikus fórumain;

f) segítsék elő és támogassák a munkások, a 
műszaki értelmiségiek és a gazdasági szakemberek 
gyümölcsöző együttműködését a termelési felada
tok tervszerű, összehangolt megvalósításában, a 
műszaki, tudományos eredmények üzemszerű al
kalmazásának meggyorsításában, az élenjáró tech
nika és a korszerű munkamódszerek, az újítások 
és munkamegoldások széles körű alkalmazásában;

g) az üzemi, szövetkezeti demokrácia fórumain, 
az üzemi lapokban, híradókban, továbbá egyéb 
módszerekkel rendszeresen ismertessék a munka
verseny eredményeit, a brigádok, egyének kez
deményezéseit, hasznosított javaslatait; népszerű
sítsék a kiváló munkakollektívákat és a kitünte
tett dolgozókat;

h) a munkaverseny irányításában, szervezésé
ben és értékelésében alakítsanak ki összehangolt 
együttműködést, célszerű munkamegosztást a 
szakszervezeti, szövetkezeti és KISZ-szervek ve
zető testületeivel.
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tok, szövetkezetek és brigádok egyidejűleg elnye
rik a „Kiváló Vállalat (Szövetkezet)”, a „Szakma 
(Ágazat) Kiváló Brigádja” kitüntetést és az ezek
kel egyébként együttjáró pénzjutalom kétszeres 
összegét.

A kitüntetett brigádokat az ötéves adományozási 
keretbe nem, a kitüntetett vállalatokat (szövetke
zeteket) azonban az éves adományozási keretbe 
be kell számítani.

b) A megyei (budapesti) pártbizottságok, ille
tőleg a KISZ Központi Bizottsága által adomá
nyozásra kerülő Jubileumi Oklevéllel kitüntetett 
brigádok egyidejűleg elnyerik a „Vállalat (Szövet
kezet) Kiváló Brigádja”, illetve a „Vállalat (Szö
vetkezet) Kiváló Ifjúsági Brigádja” kitüntetést és 
az ezekkel egyébként együttjáró pénzjutalom két
szeres összegét.

c) A kitüntetésekkel járó pénzjutalmat az álla
mi költségvetésben a pénzügyminiszter biztosítsa.

2. Az MSZMP KB által létesített Jubileumi 
Zászló és Jubileumi Oklevél adományozását kez
deményező javaslatokat a miniszterek (országos 
hatáskörű szervek vezetői) az illetékes szakszer
vezettel (szövetkezet esetében az érintett or
szágos szövetkezeti érdekképviseleti szervvel) 
egyetértésben a Szakszervezetek Országos Taná
csához és a munkaügyi miniszterhez 1978. március 
25-ig küldjék meg.

Lázár György s. k., Herczeg Károly s. k.,
a Minisztertanács elnöke a Szakszervezetek

Országos Tanácsa 
főtitkárhelyettese

Dr. Maróthy László s. k., 
a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség 

Központi Bizottsága I. titkára
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SZEMÉLYI HÍREK

Benkei András belügyminiszter 

P o m á z i Lászlót
a Haza Szolgálatáért Érdemérem aranyfokozata,

D á n i e l  Béla pfő.törzsőrmestert és 
S z i p 1 i Imrét
a Közbiztonsági Érdemérem bronz fokozata 

kitüntetésben részesítette.

A TALÁLMÁNYI BIZOTTSÁG HÍREI

A Találmányi Bizottság október 20-án ülést tartott, amelyen

- a "Szöghelyzetbeállitó szerkezet, például optikai 
mérésekhez" cimü, MA-2835 alapszámu találmányt ¡Jugosz
láviában. NDK-ban és NSZK-ban történő,

- az "Egyenesvonalu helyzetbeállitó szerkezet például 
optikai mérések végzésére" cimü, MA-2703 alapszámu 
találmányt NDK-ban és NSZK-ban történő

bejelentésre fogadta el.
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A TUDOMÁNYOS TANÁCSOK HÍREI

A Részecske- és Magfizikai Tudományos Tanács Nagyenergiájú Szekciója 
1977.szeptember 29-én ülést tartott, amelyen

- megvitatta a Nagyenergiájú Fizikai Főosztály 1978.évi 
tervét, és

- meghallgatta Merényi Erzsébet és Spitzer József dok
tori értekezésének házivédését.

K Ö Z L E M É N Y E K

Í977-BEN ENGEDÉLYEZETT SZABADALMI BEJELENTÉSEKRŐL

Az Országos Találmányi Hivatal 1977-ben az alább felsorolt szabadalmi 
bejelentésekre engedélyezte a szabadalmat:

Sor
szám C i m Alapszám Intézet

1. Inditó és válaszjelvezetékkel el- MA-2653
látott hand-shake rendszerű illesz
tő egység több periféria egység
egyidejű működtetésére

2. Eljárás és digitális kisszámitógép MA-2663
nulla-, egy-, két- és háromcimes 
utasítások végrehajtására

3. Gázlézer folytonos üzem eléréséhez MA-2599
4. Hordozható automatikus mérőberende- MA-2573

zés tápanyagok fehérjetartalmának 
radiómetrikus meghatározására

5. Kapcsolási elrendezés egyenfeszűlt- MA-2638
ségü, kapcsoló űzemü stebilizátorok 
túlterhelési jelleggörbéjének digi
tális jellel és/vagy Jelsorozattal
történő beállítására

MSZKI

MSZKI

SZTKI
SZTKI

MSZKI

Jogi és Igazgatási Osztály
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AZ ANYAGIGÉNYLÉSI ÉS RENDELÉSI HATÁRIDŐ NAPTÁRRÓL

Az Anyagellátási Osztály felhívja az Igénylő ée gazdálkodó szervek f1- 
gyelaát, hogy a kibocsátott Anyagigénylést és rendelési határidő nap
tár szerint 1977.november hó folyamán

alkohol 96°-os 1978. I.né.
aranyfélgyártmány, belföldi “
cement "
denaturált szesz “
ezüst félgyártmány, hazai *
festékek, hígítók “
gázok, nagytisztaságuak, importból "
/GYESZ utján/
glicerin, kozm.nin. "
gőz, gáz szerelvények "
háztartási tisztítószerek "
ioncserélő készülék pót- és
cserepatron "
kefe, ecset, seprű "
küvetták
lakk
mágnesek "
mész "
molibdén huzal, rúd “
mosó és áztatószerek "
oxidkeramikus termékek, belföldi
/cső, tégely, csónak, klf.idomok/ "
platina félgyártmány, belföldi "
repceolaj *
szappan “
szerelvények /viz,gőz,gáz,fűtési/, belf. *
üvegtechnikai cikkek "
vatta /háztartási/ "
finomvegyszerek
/Reanal által készletezett belföldi 
és import/ *
viz-szerelvények *
wolfram-huzal, rúd, belföldi *
acélok /hengerelt, kovácsolt/»
előirt széntartalommal 1970. II,né.
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ötvözetlen, melegen hengerelt
rúdacélok, idomacélok, lemezek 1978.II.né.
ötvözetlen, hidegen huzott rúd
acélok
ötvözetlen, fekete, horganyzott, 
alacsony és nagyszilárdságú huzalok
beton és vasbeton gerendák
csatlakozók, belföldi 1978.III-IV.né.
ellenállás, belföldi "
fotóanyagok, filmek, vegyszerek,
belföldi 1978. I.né.
kapcsolók, belföldi 1978.III-IV.né.
kavics 1978. I.né.
kondenzátorok, belföldi 1978.III-IV.né.
nyomdagrefikai filmek, vegyszerek 1978.II.né.
nyomdaipari, grafikai és kötészeti 
anyagok ,
olaj, belföldi 1978. I.né.
pakura "
pneumatikus alkatrészek 1978.II.né.
potencióméterek, belföldi 1978.III-IV.né.
szerszámgép alkatrészek, tartozé
kok. belföldi 1978.II.né.
tömlők /paragumi tömlők/ 1978.III.né.
zsirok, belföldi előállitásuak 1978. I.né.
import anyagok, alkatrészek 
demokratikus és tőkés relációból, 
szovjet kivételével
/Akadimporton keresztül/ 1978.III-IV.né.

anyagcsoportba tartozó termékekre kell rendeléseiket összeállítani, il
letve elküldeni. A késve érkező és nem realizálható igényeket szállítóink 
a következő szállítási ciklusba sorolják, a késedelem pedig nagymérték
ben veszélyezteti az anyagellátás folyamatosságát és biztonságát.
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HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZÓK

Grűner György X.30. 5 nap
tárgyalás,
KFKI ktsg.
Kamarás Katalin X.30. 3 nap
tárgyalás,
KFKI ktsg.
Túri László X.31, 5 nap
konzultáció,
KFKI ktsg.
Gellai Borbála X.31. 1 év
Tanulmányút,
KKI ktsg.
Takács Gábor X.31. 13 nap
Telek János 
üzembehelyezés,
METRIMPEX ktsg.
Szegő Károly XI.1. 14 nap
konzultáció,
KFKI ktsg.
Andrási Andor XI.1. 7 nap
F^övid Márton
együttműködés,
OAB ktsg.
Elek Antal XI.1. 7 nap
tanulmányút,
MTA ktsg.
Paitz József XI.1. 4 nap
tárgyalás,
MOM ktsg.
Grűner György XI.3. 2 hó
munkavállalás,
saját ktsg.
Sütg András XI.3. 5 hó
KKI ösztöndíjas tanulmányút
Hargittai Pál XI.3. 8 hó
KKI ösztöndíjas tanulmányút
Gál László XI.3. 6 hó
KKI ösztöndíjas tanulmányút

Svájc
Baden

Svájc
Baden

Svédország
Studsvik

USA
Knoxville

Csehszlovákia
Pozsony

Svájc
Genf

Csehszlovákia
Bohunice

Csehszlovákia
Réz

Szovjetunió
Moszkva

Hollandia
Amsterdam

Anglia
Bristol
Franciaország
Párizs
USA
Pasadena
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KÜLFÖLDI VENDÉGEK

A.Philipp fizikus 
Ausztria

XI.1. fogadta: SZTKI

N.Volkov mérnök 
Szovjetunió

E.Sidewlcz villamosmérnök 
Ue’ng yeTő r 8Z á g
N.Kolokolov fizikus 
Szovjetunió
Prof.A.Seeqer fizikus

XI.2.

XI.3.

XI.3.

fogadta; MSZKI

XI.2-től fogadta; MSZKI 
3 napra

fogadta; SZTKI

fogadtat SZTKI

D.Povlnec 
k.Janik
J. ¿Szarka mérnökök 
Ósehszlovákia

XI. 3. fogadta: MSZKI

H.Frandstätter
Dr.R.Ker3chhofer mérnökök
Ausztria

XI.3. fogadta; GSZI

Larlsza Ladina + 18 ffi 
komszomol munkatársak 
Szovjetunió

XI.4. fogadta; AEKI 
MSZKI

Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Doleschall Sándor 
Szerkeszti az Igazgatási Főosztály 
Felelős szerkesztő: Goda Gyula 
Példényszám: 450 Törzsszám: 77-1108 
Készült a KFKI sokszorosító üzemében
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U3 KÖNYVTÁRI KÖNYVEK 3EGYZÉKE

18.sz,

1/ Advances in nuclear physics. 9«vol. 52.720
2/ Aspects of signal processing. l.Pt. Proceedings of the

NATO Advanced Study Institute, 1976.Portovenere. 52.723
3/ Aspects of signal processing. 2.Pt. Proceedings of the

NATO Advanced Study Institute, 1976.Portovenere. 52.72̂ 4-
4/ Berényi: Atomkorban élünk. 52.666
5/ Cap: Einführung in die Plasmaphysik. 1 Bd. 52.664
6/ Cap: Einführung in die Plasmaphysik. 2 Bd. 52.665
7/ Cernike-Midvintel: Prikladnaja nelinejnaja optika. 52.600
8/ Csáki-Mészáros: Számitógépek a mezőgazdasági vállalatok

irányitásában. 52.629
9/ Foell: Small-sample reactivity measurements in nuclear

reactors. 52.726
10/ Frolov: Jaderno-fizicseszkie metodü kontrolja deljas-

csihszja vescsesztv. 52.757
11/ Fundamentals of quark models. St.Andrews,1976. 52.721
12/ Handling of radiation accidents. 1977. 52.748
13/ Homonnay: Számitógépek alkalmazása a kereskedelemben. 52.630
14/ Hughes: Plasmas and laser light. 52.722
15/ Induced mutations against plant diseases. Vienna, 1977. 52.671
16/ Inzsenernüí raszcset zascsitü atomnüh elektrosztancij. 52.754
17/ Irodov: Szbornik zadacs po atomnoj i jadernoj fizike. 52.745
18/ Kazakov: Diffuzionnaja szvarka materialov. 52.596
19/ Krauford:Volnü. 2.izd. 52.675
20/ Laser induced fusion and X-ray laser studies. 52.710
21/ Lenk: Brownian motion and spin relaxation. 52.688
22/ Majtényi: Az ipari termelés számitógépes irányítása, 52.628
23/ Maszlov-Fedorjuk: Kvaziklaszszicseszkoe príblizsenié

dija uravnenij kvantovoj mehaniki. 52.740
24/ Nyikos:Felesleg-elektronok kémiai- és transzporttulaj

donságai telitett szénhidrogénekben. 52.749
25/ Physics of thin films. 52.538
26/ Popov-Firdman: Algoritmicseszkie osznovü intellektual'nüh

robotov i iszkuszsztvennogo intellekta. 52.742
27/ Preparation and crystal growth of materials with layered

Structures. 52.732
28/ Problemü teorii gravitacii i elementarnüh csasztic,7.vüp. 52.681
29/ Proceedings of the international school on nuclear

physics. 1974. Predeal. 52.756
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30/ Role of magnetic fields in physics and astrophysics.
1974. Copenhagen. 52.684

31/ Sabalin: Impul’sznüe reaktorü na büsztrüh nejtronah. 52.751
32/ Sapiro:Fizika nejtronov. 52.752
33/ Ervin Sredinger. Izbrannüe trudü po kvantovoj mehanike. 52.676
34/ Svarc-Gotlib-Krisztapszon: Opticseszkie regisztrirujus-

csie szredü. 52.593
35/ Szentgáli: A számitógép kórházi alkalmazása. 52.627
36/ Thompson: Electrons in liquid ammonia. 52.725
37/ Vaszil’ev: Funkcionál’nüe metodü v kvantovoj teorii

polja i sztatisztike. 52.746
38/ Vladimirov: Prakticseszkie zadacsi po ekszpluatacii

jaderniih reaktorov. 52.598
52.753

39/ Voproszü elektroniki tverdogo tela. 52.743
40/ Voproszü fiziki elementarnüh csasztic. 52.755
41/ Voproszü lazernogo zondirovanija atmoszferü. 52.678
42/ Woodward: Introduction to the theory of molecular

vibrations and vibrational spectroscopy. 52.731
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TAJEKOZTATO
A KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓ INTÉZET HIVATALOS LAPJA

BUDAPEST, 1977. november 16. ¡ \ Hivatali használatra!

TARTALOM

Oldal

Az Igazgató Tanács h i r e i ..................... 562
Pályázati felhivás az Igazgatási Főosztályon
igazgatási csoportvezetői és iparjogvédelmi
előadói munkakör betöltésére .....................  562
Közlemény a kutatóközpontban megjelent fon
tosabb kiadványokról ................... . . . . .  563
Munkaerőváltozások 1977, október hónapban . . . .  563
Hivatalosan külföldre utazók , , ,  ..............  565
Külföldi vendégek . . . . . . .  ..............  . .  566
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AZ IGAZGATÓ TANÁCS HÍREI

Az Igazgató Tanács 1977. november 2-án ülést tartott, melyen az "UJ 
tipusu számítógépek jelene és jövője a KFKI-ban" clmü előterjesztést 
vitatta meg. A napirendi pont előadói Csákány Antal és Varga László vol
tak.

Az előterjesztés tájékoztató jellegű volt, a témában határozat nem szü
letett.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Igazgatási Főosztály pályázatot hirdet
1/ Igazgatási csoportvezetői munkakör betöltésére.

Feladata
az Igazgatási feladatok ellátása és a hozzá beosztott 
dolgozók munkájának irányítása és ellenőrzése.

A pályázókkal szembeni követelmény:
- egyetemi vagy főiskolai /lehetőleg Jogi vagy közgaz

dasági/ végzettség,
- feddhetetlenség;

2/ iparjogvédelmi előadói munkakör betöltésére.
Feladata

8z Iparjogvédelmi Csoport keretében a kutatóközpont találmá
nyi, szabadalmi ügyeinek intézése, találmányi leírások ké
szítése, szabadalom figyelés, szabadalmi dokumentációs fel
adatok ellátása.

A pályázókkal szembeni követelmények:
- villamosmérnöki végzettség
- idegen nyelv ismerete
- erkölcsi bizonyitvány.

A pályázatokat 1977. december 10-ig kell a Személyzeti és Oktatási 
Osztályra benyújtani.
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K Ö Z L E M É N Y

A KUTATÓKÖZPONTBAN MEGJELENT FONTOSABB KIADVÁNYOK

1./ II.Conference on interaction of electrons with stron
electromagnetic field

2./ Rácz-Tompa-Pócsik: The state of water in normal and senile
cataractous lenses KFKI-1977-87

3./ Vass: Numarical analysos of statistical functions in reacting,
reversible small bimolecular systems

KFKI-1977-90
4./ TPA i-Teasys. Feladatgyűjtemény

1977, OKTÓBER HÓNAPBAN BELÉPETT DOLGOZÓK

Á b r a h á m Tibor részfoglalkozású laboráns a Magfizikai Főosztályon. 
Nappali tagozatos egyetemi hallgató. Nőtlen.

K i c s á k Dános betanitott munkás a Gondnokságon. Előzőleg a
Pannónia Szálloda és Vendéglátó Vállalat londinere volt. 
Iskolai végzettsége: gimnáziumi érettségi. Nős.

M o r a » s i László üzemeltető technikus a Magfizikai Főosztályon.
Előzőleg az Eötvös Lóránd Geofizikai Intézet technikusa 
volt. Hiradásipari technikus. Nőtlen.

N a g y  János tudományos segédmunkatárs az RMKI Technikai Főosztályán.
Előzőleg egyetemi hallgató volt. Villamosmérnök. Nőtlen.

N é m e t h  Gábor diszpécser a Kisérleti Üzemben. Ez az első munka
helye, Iskolai végzettsége: gimnáziumi érettségi. Nőtlen.

S á r i  István részfoglalkozású gépkezelő a Számítástechnikai Főosztá
lyon. Az ELTE TTK programozás matematika szak nappali ta
gozatos hallgatója. Nőtlen.

S a r k a d i Nagy Istvánná részfoglalkozású gépkezelő a Számitástechni- 
kai Főosztályon. Az ELTE TTK programozás matematika szak 
nappali hallgatója. Férjezett, egy kiskorú gyermeke ven.

S o l y m o s l  János villamos üzemmérnök a Műszertechnikai Osztályon.
Ez az első munkahelye. Villamos üzemmérnök. Nőtlen,

s z e n t i v á n y i  István raktáros az Anyagellátási Osztályon, Elő
zőleg az MTA Könyvtár gépkocsivezetője volt. Iskolai vég
zettsége: 8  általános és :3 év szakmunkásképző. Nős, két 
kiskorú gyermeke van.
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S z ü c s Imre részfoglalkozású laboráns a Magfizikai Főosztályon. Az
ELTE TTK fizikus szak nappali tagozatos hallgatója.Nőt len,

T ó t h  Elemér programozó matematikus a Számítástechnikai Főosztályon.
Előzőleg főiskolai tanár volt. Műszaki tanári képesítése 
van. Nőtlen.

W o 1 f Tamás tudományos segédmunkatárs a Műszertechnikai Osztályon.
Előzőleg a Távközlési Kutató Intézet tudományos segéd- 
munkatársa volt. Villamosmérnök. Nős.

1977. OKTÓBER HÓNAPBAN KILÉPETT DOLGOZÓK

A ra t ib a n n Oenő mechanikai műszerész, a ZR-6 célprogram dolgozója 
volt. Munkaviszonya a Paksi Atomerőmű kikérése alapján, 
áthelyezéssel szűnt meg,

B a l o g h  Oózsef operátor mérnök, a Reaktor Özem dolgozója volt.
Munkaviszonya a VIDEOTON kikérése alapján, áthelyezéssel 
szűnt meg,

H e 1 m Judit betanított munkás, a Gondnokság dolgozója volt. Szerződé
se lejárt. Uj munkáltatója a Hotel Olympia.

K a p o t s y Endre kertész szakmunkás, a Gondnokság dolgozója volt.
Munkaviszonya közös megegyezéssel szűnt meg. UJ munkál
tatója az MTA Izotóp Intézet.

T ó t h  Imre szakmunkás, az Épitési- és Energiaellátási Főosztály dol
gozója volt. Munkaviszonya az intézet részéről történt 
felmondással szűnt meg. ÚJ munkáltatója ismeretlen.

Nyugdilba ment;
N a g y  Oánosné betanított munkás, a Gondnokság dolgozója.
Elhunyt:
H o r v á t h  Iván müszaki-tudományos-gazdaságl ügyintéző, a Számitás- 

technikai Főosztály dolgozója.

1977. OKTÓBER HÓNAPBAN INTÉZETEN BELŐL ÁTHELYEZETT DOLGOZÓK

L a t y á k Oánosné anyagkönyvelő a Pénzügyi és Számviteli Főosztály- 
ről az Anyagellátási Osztályra került. UJ beosztása kö
telezettség nyilvántartó. Az áthelyezés a dolgozó kéré
sére, közös megegyezés alapján történt.
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S o m o g y i  Lászlóné utókalkulátor a Pénzügyi és Számviteli Főosz
tályról a Magfizikai Főosztályra került. Uj beosztása 
gazdasági ügyintéző. Az áthelyezés a dolgozó kérésére, 
közös megegyezéssel történt.

HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZÓK

Konczos Géza XI.6.
"intézet lát ogat ás
és konferencia
OMFB és meghivó fél ktsg.
KFKI utiktsg.
Illy Józsefné XI.6.
konferencia,
KFKI ktsg.
Fazekas Patrik XI.7.
MTA tanulmányút
Vértes Péter XI.7.
konzultáció,
meghivó fél ktsg.
Gárdos Miklós XI.8.
kiállítás,
KFKI ktsg.
Bánki Ferenc XI.8.
Binder Gyula 
^akucs János 
kiállítás,
METR.dev.-KFKI fFt.
Budai Miklós XIo0o
R 6vári István
tárgyalás,
METR.dev.-KFKI fFt.
Sziklai János XI.9.
MYA tanulmányút
SzentPétery Imre XI.9„
vajda Ferenc
UAB együttműködés
Zobor Ervin XI.12.
uÁB együttműködés

21 nap

6 nap

6 hét 

1 hét

3 nap

4 nap

6 nap

2 hét 

1 hónap

8 nap

USA
Pasadena 
New York

Hollandia
Amsterdam

Olaszország
Róma
Jugoszlávia
Ljubljana

Auazt ria 
Bécs

Ausztria
Bécs

Bulgária
Szófia

NDK
Roesendorf
Szovjetunió
Moszkva

NDK
Obenbarenburg
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KÜLFÖLDI VENDÉGEK

Prof.P.Rennert 
FJÜK------------

fizikus

N.Volkov mérnök-tanár 
Szöv jetiin ió
A.L,Röste Svl"aő7szTg fizikus

R.Durny fizikus 
Cs'eH's'zi o vá k i a
D,Kubitza
Fídk

mérnök

O.Knorr mérnök
NDK

T.Erning 
ft.y're denbgegt
J.Van Ervew bemutató mérnök 
Hollandia
A.Mihalski mérnök 
Lengyelország
G.K.Ontles fizikus

B.E.Kelland mérnök 
Anglia
L.Sintonen mérnök 
Finnország
J.Safrochkine mérnök 
Szovjetunió
P.Mincsev mérnök 
Bulgária
L.Teile 
TJdk---- mérnök

G.Markus üzletkötő 
Svájc

XI.8-től 
8 napra
XI.8.

XI.8-tól

XI.9-től 
2 napra
XI.9-től 
6 napra
XI.10-től 
2 napra
XI.11.

Xl.ll-től 
11 nap
XI.11.

XI.11.

XI.14-től
1 hónapra
XI.14-től
2 hétre
XI.14.

XI.14-től 
2 hétre

XI.14.

fogadta; Vasvári Béla

fogadta : AEKI 
MSZKI

fogadta : RMKI

fogadta; SZTKI 

fogadta; MSZKI 

fogadta; AEKI 

fogadta; MSZI

fogadta; MSZKI 

fogadta; RMKI 

fogadta; MSZKI 

fogadta: MSZKI 

fogadta: MSZKI 

fogadta; MSZKI 

fogadta; MSZI 

fogadta: SZTKI

Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Doleschall Sándor 
Szerkeszti az Igazgatási Főosztály 
Felelős szerkesztő: Goda Gyula 
Példányszám: 450 Törzsszám: 77-L109 
Készült a KFKI sokszorosító üzemében
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/  MTA\
BUDAPEST, 1977. november 23. ( Hivatal i  használatra!
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A TUDOMÁNYOS TANÁCSOK HÍREI

A Műszaki Tudományos Tanács 1977. november 15-én ülést tartott, amelyen

- az Ifjúsági Intézeti Dijra beérkezett pályamunkát, 
valamint

- a ZR-6 program MSZI-t érintő kérdéseit

vitatta meg.

M

A Részecske- és Magfizikai Tudományos Tanács Nagyenergiájú Szekciója
1977. november 14-én tartott ülésén

- meghallgatta Erdős Géza és Kecskeméty Károly munka
beszámolóját ,

- megtárgyalta az 1978 évi Intézeti DiJ pályázatra be
nyújtandó pályázatokat.

X

A Szilárdtest Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Fizikai I. Szekciója
1977. november 18-án ülést tartott, amelyen

- megvitatták és jóváhagyták az OMFB részére készült be
számoló Jelentéseket,

- megvitatták a félvezető kutatás helyzetéről szóló beszá
molót

- és megtárgyalták az Intézeti Dij pályázatokat.

M
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A Szilárdtest Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Kémiai Szekciója 
1977, november 17-én ülést tartott, amelyen

- megvitatta a kromatográfiás kutatások helyzetét,

- állást foglalt az Intézeti Dijakra benyújtandó pályá
zatokkal kapcsolatban,

- tájékoztatást hallgatott meg az SZTKI Tudományos Tanácsa 
által módosított főosztályi tervekről,

*

A Mérés- és Számitástechnikai Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Szá
mitógép Szekciója 1977,november 15-én ülést tartott, amelyen

- a TPA 11 program eredményeit és továbblépési terveit 
tárgyalta meg,

M

A Mérés- és Számitástechnikai Kutató Intézet Tudományos Tanácsának 
Technológiai Szekciója 1977. november 1-én ülést tartott, amelyen

- meghallgatta és megvitatta Szabó Verának, a szerelés 
rekonstrukciójának ellentmondásairól, és Komlós György
nek a számitógépek zavarvédelméről szóló előadását, 
valamint

- meghallgatta Marton Zoltán beszámolóját a gyártástech
nológiai csoport munkáiról.
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A K0L0GYI BIZOTTSÁG HÍREI

A Külügyi Bizottság 1977. november 15-i ülésén állást foglalt a kül
földi kiutazásokhoz és vendéglátáshoz a részesedési alapból igényhe- 
veendö pénzösszegről, javaslatát döntésre a főigazgató elé terjeszti.

A Külügyi Bizottság egyetértett

S e r e s  Zoltán dubnai munkavállalásának 1 évvel történő meghosszab
bítási kérelmével,

R ó z s a  Károly Japánba irányuló 10 hónapos ösztöndíj kérelmével, 

P e r n e c z k y  László 1 éves NAO ösztöndij kérelmével az NSZK-ba, 

T ó t h  Iván 1 éves franciországi munkavállalási kérelmével.

K Ö Z L E M É N Y

A SZOVJETUNIÓBÓL SZÁRMAZÓ ALKATRÉSZEK RENDELÉSI HATÁRIDEJÉRŐL

Tudomásulvétel és az igé lyek kellő időben történő meghatározása érde
kében tájékoztatásul közöljük az ELEKTROMODUL kutatóközpontunkhoz irott 
levelét:

" A korábbi gyakorlattal egyezően felhívjuk szives figyelmüket a Szov
jetunióból származó alkatrészek rendeléseinek feladási határidejére.
A zavartalan ellátás érdekében kérjük, szíveskedjenek az 1979-es évre 
vonatkozó speciális rendeléseiket legkésőbb

1977.december 10-ig,
pótigényeiket 1978.január 31-ig
vállalatunkhoz eljuttatni.

Felhívjuk szives figyelmüket arra, hogy egyéb igényekre 1979,évre a 
szükséges alkatrészeket megfelelő ütemezéssel csak abban az esetben 
tudjuk biztosítani, ha rendeléseik 1978.II.28-i határidőig beérkeznek. 
Pótigényeket V.30-ig kérjük. Később érkező rendeléseiket valószínűleg 
csak 1979.II,félévre, vagy 1980-ra tudjuk biztosítani.
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Kérjük önöket, hogy uj konstrukcióik tervezésénél vegyék figyelembe a 
széles szovjet alkatrészválasztékot, amelyről Szovjet Import Osztályunk 
/Bp.VII.Wesselényi u.lO./ készséggel ad műszaki és áruforgalmi felvilá
gosítást. A típusmegjelölések bizonytalansága esetén, a hosszadalmas és 
késedelmeket okozó levelezés elkerülése érdekében kérjük, hogy rendelé
seiket csak a Szovjet Import Osztályunkkal való személyes vagy telefoni 
tisztázás után adják fel.
Kérjük, hogy fordítsanak fokozott gondot a katalógusjelölések pontos
megadására.

Egyúttal tájékoztatjuk önöket, hogy a szovjet partner csak az 1976-ban 
megküldött jegyzékben feltüntetett minimális mennyiségek rendeléseit 
fogadja el. Kérjük vegyék ezt figyelembe rendeléseik feladásánál."

A fentiek értelmében kérjük, hogy a szovjet relációból biztosítandó al
katrész igényeket hozzánk legkésőbb 1977.december 5-ig, a pótigényeket 
pedig legkésőbb 1978.január 20-ig szíveskedjenek eljuttatni.

Anyagellátási Osztály

HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZÓK

Gadó János 
Zsoldos Jenő 
konzultáció, 
KFKI ktsg.

XI.13 6 nap Csehszlovákia
Plzen

Vass Szabolcs 
konferencia, 
KFKI ktsg.

XI.13 1 hót Csehszlovákia 
Parienske Lasne

Kiss István 
tárgyalás, 
meghivó fél ktsg

XI.14 2 nap Ausztria
Laxemburg

Koblinqer László 
konzultáció,
KFKI ktsg.

XI. 14 6 nap Lengyelország
Varsó

Szőkefalvi Nagy Zoltán XI.14. 
NAU ösztöndíjas tanulmányút

1 év Belgium
Namur
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Fekete Ferenc XI.14.
tanulmányút,
GTE dev,-KFKI fFt.
Jerzsabek Lajos XI.14.
kiállítás^
KFKI ktsg.
Telbisz Ferenc XI.14.
tárgyalás,
KFKI ktsg.
Kondor András XI.15.
munkavállalás
Barna Péter XI.15.
konferencia,
KFKI ktsg.
Pál Lénárd XI.15.
jubileumi- ünnepség 
meghivó fél ktsg.
Paitz József XI.15.
Szigeti Béla 
kereskedelmi tárgyalás,
MOM ktsg.-KFKI utiktsg.
3enik Livia XI.15.
konzultáció,
Eötvös Fiz.Társulat ktsg. 
saját utiktsg.
Szebényi Endre XI.15.
Vashegyi György 
tárgyalás,
VILATI ktsg.
Lovas Miklósné XI.15.
mYÁ tanulmányút
Szalay Miklós XI.19.
tárgyalás, 
meghivó fél ktsg.

5 nap

3 nap

6 nap

2 év 

1 hét

5 nap

5 nap

4 nap

6 nap

2 hét

5 nap

Lengyelország
Varsó

Svájc
Zürich

Svájc
Genf

Szovjetunió
Dubna
Szovjetunió
Kiev

Szovjetunió
Moszkva

NSZK
Hanau

Svájc
Genf

Szovjetunió
Kama

NDK
Rossendorf
NSZK
Hamburg
München

G,Brauer
NDK

fizikus

V.Titov fizikus 
Szovjetunió
V. Mikhailov tud.föov.

¿iskova tud.mt8. 
¿zovjetunió

KÜLFÖLDI VENDÉGEK

XI.15-töl 
3 napra
XI.15-től
I  hétre
XI.15-től
I I  napra

fogadta; RMKI 

fogadta: SZTKI

fogadta: RMKI-■■■Ilii I ■■
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V,Noviczkv fizikus 
CseTTs'¿lovak i a
L,Novák mérnök 
A. Sólyom fizikus 
ÜselTszTöv é k i e
E. Pet'rov 
M.Vassilevskl 
y77v~K'in™ ”
3 .~sFö'rIőu p k i n e
G t"PTö 3 !< ire v mérnökök
Szovjetunió
N,Drbohlavova matematikus 
51Vavrin mérnök
M. FulÖp '' fizikus
vTHo Io v s kutató
Csehszlovákia
H,Berkowski 
A, Pa'BFowzkT 
Aj ReTcK FTzikusok 
Lengyelország
H.Eipelpe.
D.Schütze gépkocsivezetők
NDK

3., Kouznetsov fizikus 
Szovjetunió
D,. Jankowska fizikus 
Lengyelország
H.Diamant 
Auszt ria

mérnök

Li.3,Dok tolmács 
Li 3u ük mérnök 
Korea
H.Baumgartner mérnök 
Aus'zt ria
A,Leonon mérnök 
Szovjetunió
A Tamer diák 
Törökország

3.Sworakowskl kémikus 
Hengyelország

XI.15-töl 
16 napra
XI,15-t 61 
16 napra

XI.15-töl 
16 napra

XI,15-t öl 
3 napra 
1 hétre 
3 napra

XI.15-töl
1 hétre

XI.15.

XI.15-töl
3 hét re
XI.15.

XI.15.

XI.15.

XI.16-tól
3 napra
XI.17-től
2 napra
XI.18-tól
4 hétre
XI.21-től
5 napra

fogadta: 

fogadta;

fogadta:

fogadta:

fogadta ;

fogadta t

fogadta: 

fogadta: 

fogadta; 

fogadta:

fogadta: 

fogadta: 

fogadta 

fogadta s

RMKI

SZTKI

MSZKI

AEKI

SZTKI

MSZI

SZTKI

AEKI

AEKI

MSZKI

RMKI

MSZKI

RMKI

SZTKI
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M.Kabitz XI.21-től fogadta: GSZI
G*Schmicft 5 hétre
E.WünscWe
FTScholz mérnökök 
NDK

Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Doleschall Sándor 
Szerkeszti az Igazgatási Főosztály 
Felelős szerkesztő: Goda Gyula 
Példányszám: 450 Törzsszám: 77-1110
Készült a KFKI sokszorosító üzemében
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ESEMÉNYNAPTÁR

Az RMKI Technikai Főosztályán saját célra és a dubnai EAI megrendelésé
re elkészült 5 db NE-660 szálfeszességmérő berendezés.
A készülék sokszálas proporcionális kamrák, drift kamrák, vagy hasonló 
kialakítású részecskedetektorok szálsikjaiban az egyes szálak feszes
ségének gyors és megbizható meghatározására használható.
A készülék mechanikusan kifeszitett, elektromosan vezető huzalok feszí
tőerejének közvetett mérésére és ellenőrzésére szolgál.
A készülék világviszonylatban is újdonság, amit az EAI-val megkötött 
szerződésen kivül a CERN /Genf/ és a Részecskefizika Intézet /Saclay/ 
ajánlatkérése is reprezentál.

A Reaktorfizikai Osztályon 1977.október 3-án befejeződtek a szobahőmér
sékleten végzett ZR-6 mérések, és megkezdődött a ZR-6 kritikus rendszer 
átépítése a magas hőmérsékleten végzendő mérések céljára.

A Reaktor-elektronikai Főosztály Reaktordiagnosztikai Csoportja október 
27-én üzembehelyezte az obnyinszki atomerőműnél azt a négycsatornás kor
relációs áramlási sebességmérőt amelynek terven felüli kifejlesztését a 
NOSZF 60. évfordulója tiszteletére ez év februárjában vállalta.
Az obnyinszki Fiziko-energeti'-^i Intézet Igazgatósága levélben gratulált 
s KFKI Igazgatóságának a vállalás határidő előtti teljesítéséért és to
vábbi sikereket kiván a közös munkában.
A KFKI Atomenergia Kutató Intézete és az Elektronikus Mérőkészülékek 
Gyára között gyártmány átadás-átvételi szerződés jött létre, amelynek 
keretében az EMG a sztochasztikus analizátor kiegészítő moduljait is 
átveszi gyártásra.

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulójának tiszteletére
- a kutatóközpontban kibontakozott munkaverseny keretében - az MSZKI 
Kisérleti Üzeme terven felül, társadalmi munkában egy TPA-i számitó
gépet készített el. A gép a Gamma Müvek által a Szovjetunióba szállí
tandó berendezés egy része, a vállalás teljesítése lehetővé tette, hogy 
a szállítás még ez évben megtörténhet.
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A Laboratóriumi Alkalmazások Osztálya is teljesítette vállalását: 
november 7-ig felépítette a moszkvai Kurcsatov Atomenergia Kutató In
tézetben folyó fúziós kísérletek mérőrendszerének első lépcsőjét, a 
T7 - TOKAMAK kriogén mérőrendszert. A szémitógépes összeállítás vala
mennyi egysége elkészült és a kriogén mérőrendszer működését a Labo
ratóriumi Alkalmazások Osztály programokkal demonstrálta.

Az "A" kategóriás tervnek megfelelően a Műszaki Szakigazgatás átadta 
az

RMKI részére
az Interkozmosz detektort /TÜNDE/ és 
a módosított mozgatófej mechanikáját,

AEKI részére
a mozgatható detektor és kiegészítő egységeit, 
befejezte az NVH 1977,évi helyszíni szerelési munkáit,

SZTKI részére
a felujitott AUTOPRUDET fehérje-meghatározó berendezést.

A szerződéses tevékenység keretében a Műszaki Szakigazgatás részéről 
METRIMPEX Külkereskedelmi Vállalaton keresztül kiszállításra 
került

Jerevánba 1 db Mössbauer Laboratórium
Moszkvába 1 db Mössbauer Laboratórium

Izotóp Intézet részére
70 db besugárzó palack

Az október 24-28 között Budapesten megrendezett IV.Orvostechnikai Konfe
rencián az MSZI Bioelektronikai Csoport munkatársai nagy érdeklődést 
kiváltó, négy előadás keretében számoltak be a KFKI-ban folyó kardioló
giai kutatások helyzetéről.
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AZ IGAZGATÓ TANACS HÍREI  

Az Igazgató Tanács 1977. november 23-án ülést tartott.

Az ülés első napirendi pontjaként a KFKI Működési Szabályzata szerepelt.
A vitában különösen a "Tervezési és beszámolási, valamint egyéb kutatás- 
szervezési tevékenység" cimü fejezettel kapcsolatban hangzottak el észre
vételek és kiegészítések. A főigazgatói határozat szerint az ülésen felme
rült észrevételek figyelembevételével kell a véglegesített Működési Sza
bályzatot 1977. december 31-ig a főigazgatóhoz jóváhagyásra felterjeszteni.

A második napirendi pontként szereplő, a "Kémiai analitika jelene és jö
vője a KFKI-ban" cimü Írásbeli előterjesztést Bakos László, a napirendi 
pont előadója egészítette ki. Az élénk vita után hozott határozatban a fő
igazgató kiemelte az analitika jövőbeni fontosságát. A határozat kimondja, 
hogy bizottságot kell létrehozni, amely javaslatot tesz a kémiai analitika 
konkrét és kutatóközponti szintű perspektivikus feladataira.

Ezután került sor a "KFKI részvétele a KFT munkájában" cimü napirendi pont
ra. Gyulai József egészítette ki Írásbeli előterjesztését. A főigazgató a 
hozott határozatban elismerését fejezte ki az ionimplantációs célprogram te
rén elért eredményekért. A határozat a többi között kimondja, hogy 1977. év 
végén az ioninplantációs célprogramot az eredmények rögzitése után le kell 
zárni, majd megállapítja, hogy a rendelkezésre álló lehetőségeken belül szük
ség van a KFT technológiai bázisának létszámbeli megerősítésére.

Az Igazgató Tanács ezután egyéb ügyeket tárgyalt.

A határozatokat az érdekeltek közvetlenül kapják meg.
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A 13/1977. SZ.  FŐIGAZGATÓI  UTASÍTÁSRÓL

E Tájékoztató mellékleteként jelenik meg a KFKI-ban kifejlesztett és ismé
telt előállításra szánt berendezések megjelölésére alkalmazott tipusszám- 
rendszerről szóló főigazgatói utasítás.

Az utasítás megjelenésével egyidőben az 1/1975. sz. igazgatói utasítás 
hatályát veszti.

K Ö Z L E  M E N Y E K

AZ AUTÓBUSZ BÉRLET  HOZZÁJÁRULÁS MEGSZÜNTETÉSÉRŐL

1966-ban, a budapesti helyi közlekedésben bevezetett uj tarifarendszert kö
vetően felettes szerveink kivételesen engedélyezték, hogy a KFKI dolgozói 
az autóbusz bérlethez 35 Ft összegű intézeti hozzájárulásban részesüljenek.

A KFKI-ban végzett főhatósági revizori vizsgálat - a 10 év alatt megválto
zott körülmények miatt - indokolatlannak találta a 35 Ft további folyósí
tását, tekintettel arra, hogy sem a költségvetési szervek, sem az ipari vál
lalatok nem fizetnek ilyen térítést dolgozóiknak a budapesti helyi közleke
déshez. Ezzel az állásfoglalással a Közalkalmazottak Szakszervezetének Buda
pesti Bizottsága is egyetértett. Ezért a kutatóközpont állami vezetése - a 
Szakszervezeti Bizottsággal egyetértve - úgy döntött, hogy 1978. január 1-től 
a térítés fizetését meg kell szüntetni.

A jövőben a Gondnokság a 110 Ft-os autóbusz bérletek központi beszerzésével 
nem foglalkozik, tehát az 1977. december 2-i illetmények kifizetésekor az 
eddig ezzel megbízott dolgozók nem szedhetik be a dolgozóktól a 75 Ft-okat.

197 8 . január 1. után is teljes, 110 Ft-os autóbusz bérlet téritést kapnak 
azok a dolgozók, akiknek munkaköri feladata a városban való rendszeres ügy
intézés /pl. anyagbeszerzők, kézbesítők/. A téritésmentes autóbusz bérlet
ben eddig részesültek körét az önálló szervezeti egységek vezetőinek 1977. 
december 15-ig felül kell vizsgálni, és a személyekre szóló javaslatot a 
Gazdasági Szakigazgatáshoz megküldeni. A javaslatok alapján a gazdasági 
igazgatóhelyettes dönt a téritésmentes autóbusz bérletben részesitendők 
köréről és személyéről. Döntéséről értesíti az önálló szervezeti egységek 
vezetőit, egyben intézkedik a térítés folyósításáról.

Azoknak a dolgozóknak, akik saját autóbusz bérletet nem váltanak és hiva
talos ügyben a városban kell eljárniok, egyrészt rendelkezésükre áll a KFKI
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mikrobusz járata, másrészt 1978. január 1-töl az önálló szervezeti egységek 
autóbusz jegy ellátmányt kapnak.

A munkábajárásra és a munkából hazatérésre még azok részére sem adható jegy, 
akik eltérő munkaidő beosztásuk miatt a "K" buszt nem tudják igénybevenni.

Az autóbusz jegy ellátmányt a szervezeti egységek havi igénylése alapján a 
Gondnokság szerzi be és bocsátja az önálló szervezeti egységek rendelkezé
sére. Az erre vonatkozó igényt első izben 1977. december 15-ig, ezt követő
en pedig a tárgyhót megelőző hónap 25-ig kell a Gondnokságnak Írásban be
jelenteni .

Kérjük az önálló szervezeti egységek vezetőit, jelöljék ki az autóbusz je
gyek kezelésével és nyilvántartásával megbízott dolgozókat, és ezt - majd 
az esetleges személyi változást - a Gondnokság vezetőjével Írásban közöljék.

x

Az autóbusz jegy ellátmány kezelésével kapcsolatos teendők:

Az autóbusz jegy ellátmányt és a jegyek kiadását sorszámozott füzetben kell 
nyilvántartani. A füzet boritó lapjának belső oldalán az alábbiakat kell 
bevezetni:

"Hitelesítem.... számozott lapoldalra
dátum

/a szervezeti egység vezetőjének aláírása/"

Az autóbusz jegyek nyilvántartásának a következő adatokat kell tartalmaznia:

Dátum Bevétel, nyitó Kiadás Egyenleg Kiadás jogcime Átvevő
készlet db db aláírása

db

A nyilvántartás vezetője a hó végén a bevétel és kiadás oszlopokat összegez
ze, és a hó végi autóbusz jegy készletet a következő hónap nyitó készleté
nek oszlopába vezesse át.

Az önálló szervezeti egység vezetője - vagy megbízottja - legalább havonta 
egyszer ellenőrizze a kiadás jogosságát és az ellenőrzés tényét a nyilván
tartó könyvben aláírásával igazolja.

Az autóbusz jegyek felhasználásának jogosságát az Ellenőrzési Osztály is 
vizsgálni fogja.

Pénzügyi és Számviteli Főosztály

X X X
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/ i t t  
A GAZSZIVARGASROL

A kutatóközpont területén a gázvezetékeket több mint 20 éve fektették le, 
amikor a városi gázhoz tokos és menetes kötéseket alkalmaztak.

Ez a csőkötési mód nem felel meg a földgáz szállítására, mivel a tömítése
ket kiszárítja. Ebből adódik, hogy több helyen van szivárgás. Folyó évben 
fogyasztás mérést végeztünk és megállapítottuk, hogy óránként mintegy 
10-15 m^ gáz szivárog el a hálózatunkon, amely jelentős energiaveszteséget 
jelent.

Ezt követően az OKGT Gázkutató és Vizsgáló Állomásán megrendeltük a szivár
gások pontos helyének behatárolását.

A műszeres vizsgálat 21 helyen állapított meg szivárgást. A hibák kijavítá
sát hagyományos módszerrel csak a gázszolgáltatás szüneteltetésével lehe
tett volna elvégezni. Ennek elkerülése érdekében uj technológiai eljárást, 
az u.n. "zsugorfóliás" módszert /magyar szabadalom/ alkalmaztuk, amely nyo
más alatt végezhető. Ismételt ellenőrző műszeres vizsgálatot végeztettünk, 
melynek során további 31 helyen mutattak ki gázszivárgást.

Ez azt jelenti, hogy a feltárást és javítást tovább kell folytatni mind
addig, amig a műszeres ellenőrzések gázhálózatunkon szivárgásokat mutatnak 
ki, igy a teljes biztonság megteremtése hosszabb időt vehet igénybe.

Mivel a feltárások jórészt a közlekedési utak mellett történnek, kérjük a 
kutatóközpont dolgozóit, hogy óvatosan közlekedjenek.

Építési és Energiaellátási Főosztály

HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZOK

Gazdácska Ferenc 
Molnár Béla 
együttmüködés, 
OAB ktsg.

XI.20. 1 0  nap Szovjetunió
Dubna

Kertész Iván 
konzultáció, 
KFKI ktsg.

XI.20. 6 nap Anglia
Daventry

Szigeti Béla 
tárgyalás, 
SZKI ktsg.

XI.21. 6 nap Szovjetunió
Moszkva
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Egri Béla 
Schmidt Rudolf 
együttmüködes, 
OAB ktsg.

XI.21. 6 nap NDK
Rossendorf

Szegő Károly 
tudományos tanácsülés/ 
EAI ktsg.

XI.21. 1 hét Szovjetunió
Dubna

Varga András 
értekezlet, 
saját ktsg.

XI.21. 4 nap Bulgária
Szófia

Nagy János 
MTA delegáció, 
MTA ktsg.

XI.21. 6 nap Bulgária
Szófia

Forgách Gábor 
együttmüködes, 
OAB ktsg.

XI.21. 5 nap Szovjetunió
Moszkva

Vályi László 
együttmüködés, 
OAB ktsg.

XI.21. 6 nap Szovjetunió
Moszkva

Varga Péter 
tanulmányút, 
MTA ktsg.

XI.21. 1 hét Szovjetunió
Moszkva

Süveges Antal 
tanulmányút, 
MTA ktsg.

XI.21. 2 hét Szovjetunió
Moszkva

Pálmai Imre 
tanulmányút, 
MTA ktsg.

XI.21. 1 hét Szovjetunió
Moszkva

Lévay Balázs 
együttmüködés,
KFKI ktsg.

XI.21. 1 hét Szovjetunió
Moszkva

Bata Lajos 
Szabón János 
tanulmanyut, 
MTA ktsg.

XI.21. 1 hét Szovjetunió
Moszkva

Montvay István 
tudományos tanácsülés, EAI ktsg.

X I . 21. 1 h é t Szovjetunió
Dubna
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Frenkel Andor XI.21. 3 hét Szovjetunió
együttműködés, Dubna
OAB ktsg.

Ribényi András 
targyalas,
KFKI ktsg.

XI.21. 5 nap NSZK
Göttingen

Szemerey István
konzultáció, 
ürkut.Korm.Biz.ktsg.

XI.22. 4 nap Szovjetunió 
Moszkva

Kurucz György 
targyalás, 
OMFB ktsg.

XI.23. 4 nap Szovjetunió
Moszkva

Peto Gábor 
kiállítás,
meghívó fél ktsg. , KFKI utiktsg.

XI.24. 3 nap NSZK
München

Hordósy Gábor 
Hrehuss Gyula 
együttmüködés, 
OAB ktsg.

XI.24. 3 hét Szovjetunió
Moszkva

Moldvai Jolán 
Sándor János- 
Viraghalmy Ferenc 
együttmüködés,
OAB ktsg.

XI.24. 1 hét Szovjetunió 
Moszkva

KÜLFÖLDI VENDEGEK

J .Sourdille államtitkár XI.22-én fogadta: Doleschall
R.Bressler nagykövet Sándor
B-Klein keresk.tanácsos
B.Le Dúc keresk.attasé 
M.Marcot ig.helyettes 
P•Ducornet elnökh.
¡N Boulnois főov.
M.Pe La Porté főov.
£•Leconte főov.
Yj-al újságíró
Eauly újságíró
Franciaország

¿i.Ludewig XI. 22-től fogadta: GSZI
SLj’aschke mérnökök 1 1  napra
ndiT ------
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K.Knoch mérnök 
NDK

J.Ostachowlcz
J.Janczyszyn mérnökök
Lengyelország

J.Kublcek üzletkötő 
Ausztria

V.Vassiliev
M. Taguirdjanov fizikusok 
Szovjetunió

G.Blumentritt
H.Mauersberger
M.Werner fizikusok
NDK

A.Grabner fizikus 
NDK

E.Glaser fizikus 
NDK

R.Flamayer fizikus 
NDK

I.Krassimira fizikus 
Bulgária

V.Kiríjancsikov mérnök 
Szovjetunió

D.Knaak
W.Kurth mérnökök 
NDK

Abou El-Hassan fizikus 
Egyiptom

A.Malyi tud.mtárs 
Szovjetunió

Ushlda Masamltsu mérnök 
Japan

B.Derendiaev fizikus 
Szovjetunió

XI.2 2-től 
1 1  napra

XI.22-től 
2 napra

XI.23-án

XI.23-tól 
1 0  napra

XI.23-tól 
2 0  napra

XI.23-tól 
1 1  napra

XI.23-tól 
9 napra

XI.23-tól 
9 napra

XI.23-tól 
17 napra

XI.23-tól 
4 napra

XI.24-től 
4 napra

XI.24-től 
30 napra

XI.24-től 
8 napra

XI.25-től 
2 napra

X I . 2 5 - t ő l
7 n a p ra

fogadta:

fogadta:

fogadta:

fogadta;

AEKI

MSZKI

GSZI

SZTKI

fogadta; AEKI

fogadta; 

fogadta: 

fogadta: 

fogadta; 

fogadta: 

fogadta:

fogadta:

fogadta:

fogadta;

fogadta:

AEKI

SZTKI

RMKI

AEKI

MSZKI

GSZI

SZTKI

SZTKI

SZTKI

SZTKI
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S .Stech mérnök-fizikus XI. 28-tól fogadta:
Csehszlovákia 19 napra

W.Meisel fizikus XI. 2 8 -án fogadta:
NDK

F.De Corte XI.28-tól fogadta:
L.Moens fizikusok 15 napra
Belgium

Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Doleschall Sándor 
Szerkeszti az Igazgatási Főosztály 
Felelős szerkesztő: Goda Gyula 
Példányszám: 450 Törzsszám: 77-1111
Készült a KFKI Sokszorosító üzemében

AEKI

RMKI

SZTKI
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13/1977. sz. főigazgatói utasítás

a KFKI-ban kifejlesztett és ismételt előállításra szánt be
rendezések megjelölésére alkalmazott tipusszámrendszerről

1. A KFKI-ban kifejlesztett és ismételt előállításra szánt valamennyi készü
lék, berendezés, illetve ezek egységei /a továbbiakban: készülékek/ meg
jelölésére az ezen utasítás mellékletében foglalt tipusszámrendszert kell 
alkalmazni.

2. A tipusszám az egyező műszaki jellemzőjü termékek azonosítója.

3. A CAMAC egységek és a számítástechnikai készülékek tipusszámát a Mérés-
és Számítástechnikai Kutató Intézet tudományos igazgatója által kijelölt 
személy, az egyéb készülékek tipusszámát a Műszer- és Méréstechnikai Ta
nács titkára adja meg, akik kötelesek gondoskodni az általuk kiadott ti- 
pusszámok nyilvántartásáról, és jogosultak indokolt esetben a tipusszám 
használata alól felmentést adni.

4. A tipusszámok mellett fantázia nevek is alkalmazhatók, de ez esetben is 
meg kell adni a termékek tipusszámát.

5. Az utasitás hatálya az utasitás közzététele után kifejlesztett készülé
kekre terjed ki. /A korábban már tipusszámmal ellátott készülékek ismé
telt előállítása a régi tipusszámmal történik./

Ez az utasitás a kihirdetése napján lép életbe, egyidejűleg az 1/1975.sz.
igazgatói utasitás hatályát veszti.

Budapest, 1977. november 28.

Doleschall Sándor s.k. 
ügyvezető igazgató





M e l l é k l e t

a 13/1977. sz. főigazgatói utasításhoz 

A /
A tipusszám rendszere

A tipusszám két vagy három betűből - ezek közül az első betű mindig 
az N - és háromjegyű számból áll /kivételt képeznek az NR számítástech
nikai berendez sek, lásd 3. pontban foglaltakat/, irása:

NXX-YYY

A tipusszám után betű jelzés utalhat a tipus továbbfejlesztett változa
tára, pl.: NB-234 B.

Az NR jelzésű számítástechnikai csoporton belül a betűjelek utáni 4 szám 
jegy adja meg a készülék tipusszámát, mig a további számokkal részegy
ségek jellemezhetők az alábbiak szerint:
A használ ató számjegyek /10/:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A használható betűk /22/:

A B C D E F G H J K L
M N P R S T U W X Y Z

A tipusszám alkalmas hardware egységek és tesztprogramok azonosítására.

A tipusszám a következő formákban alkalmazható: 
a/ 1234A-56

Az 1234A-val /lásd b/ jelölt önálló hardware egység 56-os részét 
definiálja. 56 egy sorszám, amely nem lehet 00, hanem 01-től egye
sével növekszik 99-ig. Ezek a részegységek szorosan kötődnek 1234-hez 
nélküle nem használhatók, illetve 1234 belőlük épül fel. Gyakorlati 
okokból az "56=01" esetre megengedhető az "1234=1234-01" egyenlőség 
használata /egykártyás interfacek/. 1234 úgy épül fel, hogy 34 álta
lában sorszám /01-től 99-ig/, amely a 12-vel azonosított csoportnak 
egy tagját definiálja. 1 2  rendszerint felbontható: 1 durván választ, 
családot definiál; 2 finoman továbbmegy, csak csoportot jelöl ki.
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önálló funkcióju hardware egység, A az a/ szerinti részekből összera
kott egyik standard v. gyakori összeállitást jelöli. Egy másik össze
állítás B betűt kap, stb. A betűsorból T kimarad /lásd c/. Z után AA,
AB, AC ..... Az következik, majd BA, BB, BC ... stb. Két betű több mint
500 variációt ad, három betűvel 10.000 fölötti lehetőséget biztosit.
Az esetek túlnyomó többségében egy betű elegendő, egynél több betű csak 
rendszerek jelölésénél fordul elő.
1234 képzése az a/-ban foglaltak szerint történik.

cl 1234T56
Az 1234A önálló funkcióju hardware egység az 56-os sorszámú tesztprog
ramját azonosítja. 56 nem lehet 00, hanem 01-től egyesével növekszik 
99-ig. Megengedhető az "56=01" elhagyása, az "1234T=1234T01" egyenlőség 
kihasználásával.

4. Az 1234-gyel jelölt 10.000 szám felosztása a következő:
1234
0XXX Saját gyártású - inkább periféria, mint interface jellegű - készü

lékeink .
A 2. helyérték használata hasonlít a TPA-11 családnál /5XXX/ java
solt beosztásra, pl. display-ek 801-től kezdődnek.
Az 1. helyérték 0-ját elhagyjuk, ennek a csoportnak a többitől való 
különbözősége kitűnik /nem családi/.

1XXX Fenntartva későbbi használatra
2XXX Multi-Micro-Processor-System. /A 2. helyérték használatát lásd 

5XXX-nél./
3XXX Fenntartva későbbi használatra
4XXX TPA - 8  család. /A 2. helyérték használatát lásd 5XXX-nél./
5XXX TPA-11 család. A 2. helyérték által kijelölt csoportok:

50XX Számitógép konfigurációk x 
51XX Központi egységek x
52XX Bővitőfiókok, huzalozott system unit-ok, tápegységek 
53XX Operatív memóriák 
54XX Multiplexerek, busz vezérlők

b / 1234A

X / „ „XX általában sorszám 01-től 99-ig, kivéve a jelölt eseteket, ahol a 
teljesitményre jellemző kód, pl.

5040A TPA-11/40 alapkonfiguráció
5140A TPA-11/40 központi egysége, opciók nélkül
5003A TPA-11/03 alapkonfiguráció.
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55XX Háttér illesztők
56XX Input perifériás interface-k
57XX Output perifériás interface-k
58XX I/O és kommunikációs interface-k
59XX Vizsgáló készülékek
6XXX Fenntartva későbbi használatra
7 XXX
8 XXX
9 XXX

5. CAMAC tipusu egységek tipusszámrendszere
A CAMAC berendezések tipusszáma a CAM megjelölés után két számjegy cso
portból áll, amelyek ponttal vannak elválasztva. Az első számjegy csoport 
utal az eszköz által megvalósított villamos funkcióra az alábbiak szerint:
1. Vezérlő és feldolgozó egységek
2. Be-ki regiszterek és kapuk
3. Megjelenítők és periféria interface egységek
4. Analóg modulok és konverterek
5. óra és időzitő egységek
6 . Paraméter egységek
7. Vizsgáló egységek
8 . Egyéb
9. Crate-ek, tápegységek
1 0 .Mechanikai elemek
A második számjegy csoport a készülék alaptípusának azonosítását teszi le
hetővé. A számjegy csoport után kötőjellel megadott ujabb szám az egység 
különböző tipus módosulataira utal, például:

CAM 1.01 - 0 
99

Az egységen belüli vázlatot ujabb kötőjel után irt szám segítségével le
het megadni pl.

CAM 4.08-21-XX 
A mechanikus egységek, illetve szerelvények megjelölése:

- P betű a Plug-in mechanikát
- C betű a Crate-t
- R betű a Rack állványt
- B betű a Box-ot /egy Crate befogadására alkalmas dobozt/
- F betű a Front panel-t /vak előlapot/

jelenti.
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B /
A tipusszám rendszer egyes betűcsoportjainak jelentése

NA Dózismérők, sugárzásmérők, sugárzás átlagmérők, sugárvédelmi
berendezések 

NB Stabilizált tápegységek
NC Digitális jelfeldolgozó és vezérlő egységek

/nem számitástechnikai segédberendezések/
ND Detektorok, mérőfejek
NE Elektronikus berendezések /önálló típusjelként nem használható/
NEG Elektromos jelgenerátorok

/Impulzus-, szinuszos-, jelalak- és programgenerátorok/
NEM Idő- és villamos jelmérő berendezések

/pl. feszültség-, áram-, idő- és teljesitménymérők/
NEK Villamos jelátalakítók, pl. A/D és D/A amplitudó-idő konverterek,

keverők, integrátorok 
NEO Villamos jelmegjelenitők és rögzítők
NÉZ Egyéb elektronikus berendezések

NF Irányítás- és szabályozástechnikai berendezések
NG Fizikai jelenségek vizsgálatához szükséges készülékek /önálló

típusjelként nem használható/
NGK Kriosztátok, hidegfizikai eszközök
NGL Lézerek, optikai eszközök
NGV Vákuumtechnikai eszközök
NGZ Fizikai jelenségek vizsgálatához szükséges egyéb készülékek

NH Nem villamos mennyiségek mérésére szolgáló berendezések
/önálló típusjelként nem használható/

NHO Orvosi célú készülékek
NHM Mezőgazdasági célú készülékek
NHZ Nem villamos mennyiségek mérésére szolgáló egyéb célú berendezések

NM Mechanikai egységek
NP Mérő- és vezérlőrendszer összeállítások
NR Számítástechnikai berendezések
NT Tartozékok / nem - vagy nem tisztán - mechanikus/
NU Mechanikus tartozékok
NV Erősítők
NZ Egyéb berendezések
CAM CAMAC egységek tipus megjelölése

A
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Megjegyzés:

A KFKI-n kívüli intézmények által használt, az N ....  rendszerbe illeszkedő
betűjelek

NK Analizátorok, diszkriminátorok, spektrométerek, asztali számológépek
NL Koincidencia-antikoincidencia egységek
NH Számológép tartozékai
NTA Sokcsatornás analizátorok bevált megnevezése
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SZEMELYI HÍREK

Az MTA Tudományos Müszerfejlesztési és Kutatásautomatizálási Koordinációs 
Bizottság személyi összetétele:

elnök: 
alelnök: 
titkár:
tagok:

p A L Lénárd

p U N G 0 R Ernő

V A L Y I N A G Y  J ó zs e f

s E B E S T Y É N János

L I T T V A I  Iatvdn

U D V A R D I  Sdndor

s Z T L I Géza

K 0 V A C S Imre

P 0 S C H Gyula

K A z S M É R János

B 0 D 0 N Y I  Pdl

B a H M látván

B E R É N Y I  Dénes

K E S Z T H E L Y I  Lajos

S A N D 0 R Y Mihdly

V A M 0 S Tibor

C S 0 M
1

0 Istvdn .

A TUDOMÁNYOS TANÁCSOK HÍR EI

A Mérés- és Számítástechnikai Kutató Intézet Tudományos Tanácsa 1977. 
november 28-i ülésén

- meghallgatta Tarnay Katalin beszámolóját, valamint
- megvitatta "Az MSZKI következő öt esztendeje" c. témát.
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A 14/1977. SZ. FŐIGAZGATÓI  UTASÍTÁSRÓL

Az ionimplantációs és a memória kutatási kutatóközponti célprogramok ki
emelt fontosságú, közvetlen népgazdasági hasznot eredményező mikroáram- 
köri technológiai feladatok megoldásán dolgoznak.
E kutatások összehangoltabb művelése és irányítása érdekében a főigazgató 
14/1977. sz. utasításával 1977. december 1-től a Gyorsitóberendezések Al
kalmazása Osztályt a Részecske- és Magfizikai Kutató Intézetből a Szilárd
test Kutató Intézetbe helyezte át.

K Ö Z L E M É N Y E K

A MUNKAIDÓVESZTESEGEK c s ö k k e n t é s é r ő l

Az MTA Pénzügyi Főosztálya az alábbi levelet intézte a főigazgató elvtárshoz:

"A Munkaügyi Minisztérium minisztertanácsi határozat alapján felülvizsgálta 
a munkaidőveszteségeket okozó távollétek körülményeit.

A vizsgálat eredményeit összefoglaló, a munkaidőből való távollétek csök
kentésének lehetőségeiről szóló jelentés a munkáltatókra az alábbi kötele
zettségeket rótta.

1. A vezetőknek a távollétek engedélyezésénél fokozott figyelmet kell 
fordítaniuk a munkaidőveszteségek csökkentésére. A munkaidő alatti el
távozást csak kivételesen, akkor engedélyezzék, ha az adott elintéz
nivaló munkaidőn kívülre nem hagyható.

2. Az intézmények vezetőinek a munkaidőveszteségek csökkentésére az egész- 
és törtnapos távollétek mértékét és okait folyamatosan ellenőrizni kell, 
és az indokolatlan távollétek megszüntetésére intézkedniük szükséges;
a távollétek nyilvántartásának és igazolásának módját szabályozniuk kell 
az ügyrendben.

Kérem Főigazgató elvtársat, hogy a fentiek maradéktalan végrehajtására a 
szükséges intézkedéseket megtenni szíveskedjék."

Felhívjuk a munkáltatói jogokat gyakorló szakmai vezetőket, hogy a Munka
ügyi Minisztérium által irt kötelezettségeket maradéktalanul hajtsák végre, 
illetve annak végrehajtását következetesen ellenőrizzék.

x
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Felhívjuk az önálló szervezeti egységek vezetőinek figyelmét, hogy az MTA 
elnökének 82/1964. sz. határozata, amely értelmében a kutatóintézetek álla
mi költségen újévi jókívánságaikat nem fejezhetik ki, változatlanul érvény
ben van.
A határozat értelmében a külföldről érkező jókívánságokért az intézmények 
egyszerű formában köszönetét mondhatnak.

x

A KUTATÓKÖZPONTBAN MEGJELENT FONTOSABB KIADVÁNYOK

1/ Chistyi-Cstllag-Kitaeva-Kroó-Sobolev: Investigation of molecular light 
scattering in PbMo0 4 /KFKI-1977-82/

2/ Vértess TIBSO - A program system for the calculation of the production, 
transfer, life cycle and radiation of radionuclides in a compound nuclear 
reactor system /KFKI-1977-83/

3/ Frenkel: Reformulation of the relativistic theory of the Dirac monopole 
/KFKI-1977-95/

4/ Horváthy: Variational formalism for spin particles /KFKI-1977-89/
5 I Bakonyi: Magnetization curves of uniaxial materials with shape anisotropy 

/KFKI-1977-98/
6 / Montvay: The SU/3/-properties of semileptonic and nonleptonic decays of 

mesons /KFKI-1977-91/
7/ Contributions to the 15th International Cosmic Ray Conference of IUPAP
8 / A folyadékkristályok felhasználása az állatorvosi diagnosztikában 

/irta: Dr.Kézy György/

x

AZ ANYAG IGÉNYLÉSI  É s RENDELÉSI HATÁRIDŐ NAPTÁRRÓL

Az Anyagellátási Osztály felhivja az igénylő és gazdálkodó szervek figyel
mét, hogy a kibocsátott "Anyagigénylési és rendelési határidő naptár" sze
rint 1977. december hó folyamán

fa anyagok
szerszámok /forgácsoló és 
kéziszerszámok importból/
akkumulátorok
erősáramú alkatérszek
kábelek

AZ ÚJÉVI ÉS EGYÉB ÜDVÖZLŐ NYOMTATVÁNYOKRÓL

1978.1.né.

1979.I-IV.né. 
1978.II.né.

II
II
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keramikus kondenzátorok 1978.11 .né.
mágneskapcsolók "
termisztorok "
textilbakelit lemez "
villanyszerelési anyagok "
acél alapanyagok
ötvözetlen melegen hengerelt rúdacélok, 
idomacélok, lemezek "
ötvözetlen hidegen huzott rúdacélok "
ötvözetlen fekete, horganyzott, alacsony 
és nagyszilárdságú huzalok "
ötvözetlen edzett és edzetlen szalag
acélok "
ötvözetlen hengerelt varratnélküli és
elektromosan hegesztett acélcsövek, fekete
vagy horganyzott kivitelben "
ötvözetlen forrcsőivek "
ötvözött, hangereit huzott, csiszolt
rúdacélok "
ötvözött varratnélküli, vagy elektromosan 
hegesztett acélcsövek "
ötvözött acéllemezek "
acélcsövek, saválló 1 0 0  fm-en felül "
acéllemezek /expandált és perforált/ "
alumínium, ötvözött alumínium rudanyagok, 
szalagok, idomanyagok, lemezek, csövek "
alumínium profilok, ötvözetlen és ötvözött "
araldit, härter 1978.III.né.
arany félgyártmány, import "
azbeszt védőkesztyű, védőruha 1978.11. né.
bonamid rúd és tömb "
bőrszíjak "
cérnakesztyű "
chartpak szimbólumok 19 78.III.né.
csatlakozók /Kontakta gym./ 1978.II.né.
csempe és metlahilapok 1978.III.né.
csőmembrán, rozsdamentes 1978.II.né.
elektromechanikus alkatrészek "
elektromos építőelemek /potenciométerek, 
ellenállások, kondenzátorok/ /Remix gym./ "
eternit "
ezüstfélgyártmány importból 1978.III.né.
félvezetők, belföldi
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fémek
színesfémek
réz /rúd,cső,lemez/ 
bronz /rúd,lemez/
sárgaréz /rúd,idom,cső, lemez,szalag/ 1978.II.né.
forrasztóanyagok
nehézfémek
forrasztóónok
horganylemez
nikkelanóda
ólomanyagok
színesfém kísérleti gyártás 
rézfólia
berrilium-bronz lemez 
üvegbeforrasztható ötvözetek
különleges hőtágulásu ötvözetek "
ritkafémek Importból
v a; iádium
tantál
berillium
molibdén 1978.III.né.
wolfram, importból 1978.II.né.
gázok, nagytisztaságu, importból
/Akadimport utján/ "
golyóscsapágyak, acélgolyók "
golyóscsapágyak importból 1978.III.né.
gyengeáramú alkatrészek kísérleti
gyártásból 1978.II.né.
hegesztő elektródák belföldi 
hegesztő pálcák belföldi
hegesztő huzalok belföldi "
hegesztő elektróda és huzal importból 1978.III.né.
helipotok, értékállitók belföldi "
helipotok, értékállitók import 1978.II.né.
hőelemek 1978.III.né.
hullámpapir 1978.II.né.
indikátor papirok "
ipari hőmérők "
izzólámpák "
kapcsolók /Kontakta gym./ "
kenőanyagok tőkés importból "
kötőelemek, belföldi /csavarok, anyák,
alátétek, facsavarok, szegecsek/ "
kötőelemek importból /kereszthornyu
csavarok/ 1978.III.né.
matricák /betű, szám, szimbólum/ 1978.II.né.
mechanikai mérőműszerek 1978.III.né.
metamid rúd és tömb "



- 601 -

motorok /Gamma gym./ 
műanyag fóliák
műanyag szerelvények /PVC lefolyó, 
nyomócsövek, idomok/
műgyanták importból
műszerek /készülékbe épithetők/
müszerdobozok /Kontakta gym./
nyomásmérők /manométerek, vácuumméterek/
nyomdaipari termékek /szabványon kivüli 
nyomtatványok, szettek, levélpapírok, 
boritékok, tasakok stb. /
nyomtatványok /szabványositott és orszá
gosan rendszeresített/
papirok, kartonok /nyomdai célra/
műszaki papirok, import papirok
platina félgyártmány importból
plexi rúd és lemez
szárazjég
szeg áruk /huzal-, bognár-, kárpitos
szeg/
szerelvények /viz, gőz, gáz, fűtési/ 
importból
szerelvények műanyagból
szerszámok /forgácsoló és kéziszerszá
mok/ belföldi
szivattyúk, vákuumalkatrészek, 
bevezetők
szűrőpapírok /hazai és import/
teflon fólia, spray
teflon cső, lemez, rúd
targonca alkatrészek importból
tömlők /gőz-, és préslég tömlők/
vasmagok és csévetestek /belföldi/
vastömegcikkek, vasalások, zárak
finomvegyszerek importból
technikai minőségű vegyszerek, belföldi
technikai minőségű vegyszerek, importból
IBM Írógéphez filmszalag

1978.III.né. 
1978.II.né.

1978.111.né.
1978.11.né.
1978.111.né.

1978.11.né.

1978.III.né. 
1978.II.né.

1978.III.né. 
1978.II.né.

1978.111.né.
1978.11.né.
1978.111.né.
1978.11.né.
1978.111.né.

II
1978.III-IV.né.
1978.11.né.

1978.I-II.né.

anyagcsoportokba tartozó termékekre kell rendeléseiket összeállítani, il
letve elküldeni. A késve érkező és nem realizálható igényeket szállítóink 
a következő szállitási ciklusba sorolják, a késedelem pedig nagymértékben 
veszélyezteti az anyagellátás folyamatosságát és biztonságát.

x



- 602 -

RÖNKFA ÉRTÉK ESÍ TÉ SÉR ŐL

Értesítjük a kutatóközpont dolgozóit, hogy

kb. 30 q kivágott rönkfa 10,-Ft/q

kerül értékesítésre.
Az Írásos igényeket 1977. december 9-ig az Értékesítési Bizottság vezető
jéhez /Kristó László, XXIII. épület I. em. 109./ kell eljuttatni.

HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZOK

Binder Gyula 
Jávor András 
Mohácsi Tibor 
Schiller Róbertné 
Zámori Zoltán 
konferencia,
KFKI ktsg.

XI.27. 1 2  nap 
1 2  nap 
14 nap 
14 nap 
1 2  nap

NDK
Karl-Marx Stadt

Kovács Kálmán 
értekezlet, 
VIDEOTON ktsg.

XI. 27. 6 nap Szovjetunió
Moszkva

Forró Péter 
Kóta Gábor 
Nyitral Zoltán 
Szabó Zsolt 
konferencia, 
KFKI ktsg.

XI.27. 5 nap
6 nap 
5 nap 
5 nap

Anglia
London

Görög Péter XI.27. 6 nap Anglia
bizottsági ülés, London
KFKI ktsg.

Láng István XI.28. 6 nap Szovjetunió
Sándor L.Tamás Dubna
Somlai László 
Turányi György 
OAB együttmüködés,
OAB és KFKI ktsg.

Katona Tamás XI.28. 6 nap Szovjetunió
Szabados László Moszkva
KGST ülés,
OAB együttmüködés



Lőcs Gyula 
targyalas, 
VIDEOTON ktsg.

X I . 28. 7 nap Szovjetunió
Moszkva

Bőd László XI.28. 6 nap
tanácsülés",
NAÜ ktsg.

Miklósi Károlyné XI.28. 10 nap
üzembehelyezes,
METR.dev.,KFKI fFt

Szabón János XI.28. 7 nap
értekezlet,
KFKI ktsg.

Opauszky István XI.28. 4 nap
közgyűlés,
KFKI ktsg.

Baila János XI.28. 6 nap
szeminárium,
KFKI ktsg.

Baranyai Attila XI.28. 7 nap
tanulmányút,
KFKI ktsg.

Lovas István XI.28. 5 nap
tud.tanácsülés,
OAB ktsg.

Szalai Sándor XI.29. 2 hét
OAB együttmüködés

Készéi Béla XI.29. 6 nap
tárgyalás,
MOM ktsg.

Vodli István XI.29. 2 hét
OAB együttmüködés

Koncz Pál XI. 29. 2 hét
OAB együttmüködés,
OAB és KFKI ktsg.

Fejes Tibor XI. 29. 8 nap
Lajkó Ferenc
service,
METR. és KFKI ktsg.

Ausztria
Bécs

NDK
Drezda

NDK
Halle

NDK
Stollberg

Csehszlovákia
Pozsony

Csehszlovákia
Premysleni

Szovjetunió
Dubna

Szovjetunió
Dubna

Szovjetunió
Moszkva

Szovjetunió
Dubna

Szovjetunió
Dubna

Csehszlovákia
Pozsony
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Muzsnay László 
Péter István 
tárgyalás,
KFKI ktsg.

XI.29, 3 nap Csehszlovákia
Prága

Blri János
munkaértekezlet,
meghivó fél ktsg.,KFKI utiktsg.

Kiss István 
munkaértekezlet,
meghivó fél ktsg., KFKI utiktsg.

XI.30.

XII.3.

5 nap

2 nap

Belgium
Brüsszel

Ausztria
Laxembrug

KÜLFÖLDI VENDEGEK

K.Wolf
P.Odehnal
Z.Fiedberger
V.Kapisovsky mérnökök
Csehszlovákia

V. Krasnopevtsev fizikus 
Szovjetunió

W.Jaworski fizikus 
Lengyelország

P.F.Weib fizikus 
NDK

T.Ivezic fizikus 
Jugoszlávia

S.Hustava fizikus 
Csehszlovákia

J.Bachmayer mérnök 
Ausztria

S .Anissimov fizikus 
Szovjetunió

XI.29-től 
4 napra

fogadta: AEKI

XI.29-től 
14 napra

XI.29-től 
1 1  napra

XI.29-től 
1 1  napra

XI.29-én

XII.1-én

XII.1-én

XII.2-től 
29 napra

fogadta; SZTKI 

fogadta: SZTKI 

fogadta; AEKI 

fogadta: SZTKI 

fogadta: AEKI 

fogadta: SZTKI 

fogadta: SZTKI

E.Baggio-Saitovitch fizikus 
Brazilia

X I I . 2 - á n f o g a d t a : SZTKI
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P.Glasneck fizikus 
NDK

XII.2-től 
14 napra

T.Beuchel mérnök 
NDK

XII.5-től 
6 napra

K.Schubert fizikus 
NSZK

XII.5-től 
5 napra

Disler XII.5-én
B.K.Valnstein fizikusok
Szovjetunió

P.Szőke matematikus XII.5-én
USA

Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Doleschall Sándor 
Szerkeszti az Igazgatási Főosztály 
Felelős szerkesztő: Goda Gyula 
Példányszám: 450 Törzsszám: 77-1112 
Készült a KFKI Sokszorosító üzemében

fogadta: RMKI

fogadta: MSZKI

fogadta: RMKI

fogadta: Vasvári Béla

fogadta: MSZKI





14/1977. sz. főigazgatói utasítás
a Gyorsitóberendezések Alkalmazása Osztály szervezeti 

hovatartozásának megváltoztat!sáról

A Szilárdtest Kutató Intézet tudományos igazgatójának javaslatára - a 
Szakszervezeti Bizottság, valamint a Részecske- és Magfizikai Kutató 
Intézet tudományos igazgatójának egyetértésével - elrendelem, hogy a 
Gyorsitóberendezések Alkalmazása Osztály, mint önálló szervezeti egység 
1977. december l^től kezdődően szervezetileg a Szilárdtest Kutató Inté
zethez tartozzék.

Budapest, 1977. november 30.

Pál Lénárd s.k. 
főigazgató
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Uj könyvek jegyzéke.
19.sz,

1/ Amorphous magnetism 2. New York 1975* Aug. 52,876
2/ Avtomorfizmii klaszszicseszkih grupp. 52.594
3/ Bajpai-Mustoe,-Walker: Engineering mathematics. 52.850
4/ Barin-Knacke-Kubaschewski: Thermochemical properties

of inorganic substances. Supplement. 52.877
5/ Biswas-Davenport: Extractive metallurgy of copper. 52.848
6/ Blin-Sztojl: Fundamental’niie vzaimodejsztvija i

atomnoe ¿jadro. 52.883
7/ Blundell-Johnson: Protein crystallography. 52.851
8/ Botasev: . Konecsniie metodii v teorii mnogomernogo

vetvlenija. 52.744
9/ Chemistry and physics of one-dimensional metals. 52.898
10/ Christian: The theory of transformations in

metals and alloys. 52.849
11/ Clarke: Standard stereograms for materials science. 52.818
12/ Coles-Caplin: The electronic structures of solids. 52.813
13/ Complexity of computer computations. 52.711
14/ Cook: Man, energy, society. 52.863
15/ Cowles: A sourcebook of modern transistor circuits. 52.855
16/ Ejnstejnovszkij szbornik. 52.825
17/ Electron spectroscopy: Theory,techniques and

applications, l.vol. 52.888
18/ Energy, agriculture and waste management, 52.707
19/ Ermol’ev: Metodii sztohaszticseszkogo programmiro-

vanija. 52.677
20/ Fizika fononov bol’sih energij. 52.821
21/ Fizikai kislexikon. 52.783-52.787

» 52.808

22/ Gabe: Principles of metal surface treatment
and protection. 52.857

23/ The general many body problem. 52*810
24/ Goodisman: Contemporary quantum chemistry. 52.890
25/ Gordonr-Ford: Szputnik hinika. 52.359
26/ Hartenstein: Fundamentals of structured hardware

design. 52.854
27/ Holt: Numerical methods in fluid dynamics. 52.878-52.879
28/ Hull: Introduction to dislocations. 2.ed. 52.859
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29/ Kandidov-Kapcov-Harlamov: Resenija i analiz
zadacs linejnog teorii kolebanij. ' 52.7^1

30/ Kolmogorov-Fomin: EXementü teorii funkció i
funkcionál’nogo analiza. 4.izd. 52.680

31/ Korhecz: Kétnyelvű számitógépes programok l.köt. 52.832
32/ Korhecz: Kétnyelvű számitógépes programok 2.köt. 52.833
33/ Közgazdasági kislexikon. 52.806
34/ Kudrjavcev: Makszvell. 52.826
35/ Külkereskedelmi statisztikai évkönyv 1976. 52.809
36/ Laser applications. 3.vol. 52.842
37/ Laser in chemistry. London,1977. 31 May-2 June 52.896
38/ Lehmann: Interaction of radiation with solids

and elementary defect production. 52.891
39/ McGraw Hill yearbook of science and technology. 52.841
40/ Magnetism. Selected topics. 52.858
41/ Maynard: Gazdasági mérnöki kézikönyv. 52.788-52.793
42/ Methods in computational physics. 52.843
43/ Meyer: Physikalisch-chemische Kristallographie. 52.838
44/ Multivariate analysis. Payton, 1975.16-21 June 52.586
45/ Newer aspects of molecular relaxation processes. 52.836
46/ Nuclear energy maturity. Paris,1975. 21-25 Apr. 52.864-52.875
47/ Nuclear power and its fuel cycle, l.vol. 52.835
48/ Pawluk-Szczepanski: Lineáris villamos motorok. 52.807
49/ Physics of nonmetallic thin films. Corsica,1974. 52.897
50/ Physics of structurally disordered solids. 52.899
51/ Principles of laser plasmas. 52.817
52/ Proceedings of the nuclear physics and solid state

physics symposium. Calcutta, 1975. 52.830
53/ Proceedings of the Summer School on optoelectronics

and integrated optics 3«Pt• Supplement. 52.829
54/ Progress in inorganic chemistry. 23.vol. 52.816
55/ Pulsed high beta plasma. Culham Laboratory,1975. 52.846
56/ Quantitative scanning electron microscopy. 52.856
57/ Quittner-Kotsis: Adatkezelés l.köt. 52.831
58/ Schmalzried-Navrotsky: Festkörperthermodynamik. 52.880
59/ Sims: Clinical enzyme primer. 52.860
60/ Superconductor applications: Superconducting Quantum

Interference Devices and machines. 52.900
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61/ Szombatfalvy: Az acélanyagok kiválasztásának 
műszaki-gazdasági jelentősége.

62/ Szonin: Beszedü o krisztallofizike.
63/ Szvojsztva elementov. 2.cs.
64/ Takács: Fémüvegek szerkezetének és elektron- 

szerkezetének vizsgálata.
65/ Tanner: X-ray diffraction topography.
66/ Taylor: Mechanics: Classical and quantum.
67/ Techniques for the solidification of high- 

level wastes.
68/ Tehnicseszkaga kibernetika. 7«tom.
69/ Teoreticseszkaga i prikladnaja plazmohimija.
70/ Teorija igr. Annotirovannüj ukazatel’ rublikacijj 

po 1968. g.
71/ Turuk-Sztojkova: Poszobie po perevodu naucsno- 

tehnicseszkih teksztov sz anglijszkogo gazüka 
na ruszszkij.

72/ Ugray: Some random search function minimization 
techniques.

73/ Van’kov-Voropaev-Jurova: Analiz reaktorno- 
fizicseszkogo ekszperimenta.

74/ Vunderlih: Fizika makromolekul.
Wester-Simpson: Software design for micropro
cessors.

76/ Wichterle-Linek-Hála: Vapor-liquid equilibrium 
data bibliography.

77/ Zverev: Radiooptika.
78/ Zsogolev-Volkov: Metodü, algoritmü i programmü 

dija kvantovo-himicseszkih raszcsetov molekul.
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SZEMELYI HÍREK

Pál Lénárd főigazgató - az SZTKI szervezeti továbbfejlesztése miatt, ed
digi tevékenységének elismerése mellett - 1977. november 30-i hatállyal 
felmentette

K R É N Emilt  

a Memória célprogram koordinálásának teendői alól;
egyidejűleg 1977. december 1-től 1980. december 31-ig terjedő időszakra 
megbízta

Z I  M M E R Györgyöt 

a Memóra célprogram vezetésével.

x

Vasvári Béla tudományos igazgató, a szilárdtest-technológiai kutatások ös 
szehangoltabb működése és irányítása érdekében 1971. december 1-i hatály- 
lyal megbízta

K R É N Emilt

a Fizikai Főosztály I., a Gyorsitóberendezések Alkalmazása Osztály, a 
Memória célprogram, és az Ionimplantációs célprogram közvetlen irányitásá 
val és ellenőrzésével, valamint átruházta a 12/1977. sz., a célprogramok 
közös munkacsoportjaira vonatkozó főigazgatói utasításban foglalt felada
tait, jogait és felelősségét.



- 615 -

A KÜLÜGYI BIZOTTSÁG HÍREI

A Külügyi Bizottság 1977. december 12-én ülést tartott, amelyen megtárgyalta

- az "R" alapból a külföldi utazásokra felhasználható forint 
keret elosztását, valamint

- a hosszuidejü vendéglátási keretre vonatkozó javaslatokat.

A Bizottság egyetértett
- Harangozó Imre dubnai munkavállalásának meghosszabbitási 

kérelmével / 2  év/,
- Wágner István dubnai munkavállalásának meghosszabbitási kérel

mével 12 év/;
nem értett egyet

Ferenczy Ferenc dubnai munkavállalásának meghosszabbitásával, 
az RMKI igazgatójának állásfoglalása alapján.

A TUDOMÁNYOS TANÁCSOK HÍREI

A Műszer- és Méréstechnikai Tanács 1977. december 6 -án ülést tartott, 
amelyen

- meghallgatta Varga László ismertetését az R-40 számítóköz
pontról ,

- meghallgatta Budai Miklós beszámolóját a kutatóközpont mérő 
alközpontjainak rekonstrukciójával kapcsolatos beruházási 
keretek jóváhagyásáról, valamint

- a nagyberendezések naplózásáról szóló tájékoztató után 
javaslatot fogadott el az ujabb naplózások elrendelésére.

x

A Mérés- és Számítástechnikai Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Szá- 
mitástecnikai Szekciója 1977. december 7-én ülést tartott, amelyen

meghallgatta és értékelte Dobolyi Zsolt, Horváth András és 
Németh Géza munkabeszámolóját.



■» »
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A 15/1977, SZ. FŐIGAZGATÓI UTASÍTÁSRÓL

E Tájékoztató mellékleteként tesszük közzé a 15/1977. sz. főigazgatói uta
sítást a kutatóközpont uj témaszámrendszeréről.

Az uj témaszámrendszer kidolgozását, illetve bevezetését szükségessé tette 
a kutatóközpont fejlődéséből, tevékenységének összetettebbé válásából adódó 
korszerüsitési igény, a számítástechnika alkalmazása az adatfeldolgozásban 
és az információ rendszerben, az előző témaszámrendszer számtartományainak 
telítődése, valamint az ezekből következő külső és belső információ igények 
mennyiségi és minőségi változása.

K Ö Z L E M É N Y E K

KÜLFÖLDI KÖZZÉTÉTELEK ES 1977. III. NEGYEDÉVBEN ENGEDÉLYEZETT SZABADALMAK 

Külföldi közzététel:
Az NSZK Szabadalmi Hivatal az "Eljárás és berendezés fémek és ötvözetek elő
állítására az oxidációs és dezoxidációs folyamatok szabályozásával az oxi
géntartalom meghatározása alapján" cimü /MA-1788 a.sz./ szabadalmi bejelen
tést közzétette./Feltaláló: Horváth Aurél, Répási Gellért, Szabó Elek,

Vorsatz Brúnó./

Az Országos Találmányi Hivatal 1977. III. negyedévben

- az "Univerzális sugárterápia gyógyászati berendezés"
/MA-2621 a.sz./ /feltaláló: Bozóky László, Csőke Antal, Egri Béla//

- a "Berendezés számitógép elemek sínrendszerrel való összekötésére 
és a foglaltságvizsgálat automatizálására, mester és/vagy szolga 
vezérlőknél, például mikroprocesszoroknál vagy periféria vezér
lőknél" /MA-2689 a.sz./ /feltaláló: Báti Ferenc, Csákány 
Antal, Rényi István, Szőnyi László, Törő Ferenc, Vajda Ferenc/,

- az "Áramköri elrendezés számitógép soros ki/bemeneti egységeinek 
vezérlésére" /MA-2690 a.sz./ /feltaláló: Hamza Emil, Miskolczi 
János, Sándor László Tamás, Kővári István, Bogdány János, Báti 
Ferenc/,

- az "Áramköri elrendezés szekvenciális hozzáférésű tárolóknál 
növekvő cimek aszinkron beírására, valamint az üres tárolópozi- 
ciók kijelzésére" /MA-2691 a.sz./ /feltaláló: Báti Ferenc, Biri 
János, Elek György, Hamza Emil, Karádi Pál, Törő Ferenc, Rényi 
István/,
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- a "Számláló tipusu demodulátor áramkör, különösen nagy modu
lációs-indexű jelek demodulálására" /MA-2692 a.sz./ /feltaláló: 
Bánki Ferenc, Forró Péter, Hamza Emil, Lukács József, Sándor 
László, Sándor László Tamás, Szőnyi László, Vajda Ferenc, 
Vashegyi György/,

- a "Kapcsolási elrendezés dinamikus memória elemekből felépített 
egy vagy több hozzáférési lehetőséggel rendelkező tároló 
blokk felfrissítésének vezérlésére" /MA-2693 a.sz./ /feltaláló: 
Forró Péter, Miskolczi János, Nyitrai Zoltán, Rényi István, 
Sándor László, Vashegyi György/,

- a "Berendezés kódszavak helyzetének detektálására éa parallel
soros átalakítására" /MA-2694 a.sz./ /feltaláló: Elek György, 
Láng István, Miskolczi János, Szetey Zoltán, Törő Ferenc,
Vajda Ferenc/

cimü találmányokra a szabadalmat engedélyezte.

x

AZ 1977. DECEMBER 30-1 BÉRFIZETÉSRŐL

Értesítjük a kutatóközpont dolgozóit, hogy a Pénzügyi Közlöny 31. számá
ban megjelent 6/1977. MNB körlevél szerint az 1978. január 2-án esedékes
bérek 1977. december 30-án kerülnek kifizetésre.

x

A KUTATÓKÖZPONTBAN MEGJELENT FONTOSABB KIADVÁNYOK

1/ Elektromosságtani mérési gyakorlatok /Dr.Jánossy Lajos akadémikus 
irányításával készítette Moór Ágnes/

2/ Dolinszky: General off-shell phase equations fór local interactions 
/KFKI-1977-88/

3/ Pásztor-Királyhidi-Riedl: Heavy ion source with indirect heating 
/KFKI-1977-96/

4/ Vigassy-Kovács: COBRA - 3C/KFKI a digital computer program fór steady 
State and transient thermal-hydraulic analysis of rod bundle nuclear 
fuel elements /KFKI-1977-97/

5/ Nagy: Klinikai vizsgálóeljárások hatásosságának jellemzése /KFKI-1977-99/
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HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZOK

Szépfalusy Péterné 
konzultáció, 
meghívó fél ktsg.

XII.4. 7 nap NSZK
Köln

Szépfalusy Péter 
konzultáció, intézetlátogatás, 
meghívó fél ktsg.

XII.4. 1 2  nap NSZK
Jülich

Koncz Sándor 
együttműködés, 
OAB ktsg.

XII.4. 7 nap Szovjetunió
Moszkva

Pócs Lajos 
együttműködés, 
OAB ktsg.

XII.5. 5 nap Szovjetunió
Moszkva

Csatlós László 
Gémessy Tibor 
Spitzer József 
tanulmányút, 
MTA ktsg.

XII.5. 7 nap NDK
Zeuthen

Pardavi Ferencné 
tárgyalás,
MOM ktsg.

XII.5. 5 nap Szovjetunió 
Moszkva •

Kőműves Ákos 
Zeke László 
együttműködés, 
OAB ktsg.

XII.5. 6 nap Csehszlovákia
Prága

Gyimesl Zoltán 
Szatmary Zoltán 
együttmüködes, 
OAB ktsg.

XII.5. 7 nap Olaszország
Róma

Tompa Kálmán 
tanulmanyut, 
MTA ktsg.

XII.5. 7 nap Szovjetunió
Moszkva

Csillag László 
tanulmanyut, 
MTA ktsg.

XII.5. 14 nap Szovjetunió
Moszkva

Gombosi Tamás XII.5. 14 nap Szovjetunió
munkaértekezlet, Moszkva
Urkut.Kormánybiz.ktsg.
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Lőrlncze Géza 
tárgyalás, 
VIDEOTON ktsg.

XII.5. 6 nap Bulgária
Szófia

Rosta László 
mérések,
meghívó fél ktsg., KFKI utiktsg.

XII.5. 14 nap Franciaország
Párizs

Berei Klára 
együttműködés, 
EAI és KFKI ktsg.

XII.6 . 14 nap Szovjetunió
Dubna

Fogarassy Bálint 
Kémény Tamas 
Tóth József 
együttmüködés, 
OAB ktsg.

XII.6 . 14 nap Szovjetunió
Moszkva

Kisdl Dávldné 
tanulmányút, 
MTA ktsg.

XII.7, 7 nap Csehszlovákia
Kassa

Lajtai Albert 
együttmüködes, 
OAB ktsg. -

XII.7. 10 nap Szovjetunió
Moszkva, Dubna

Vincze Imre 
szeminárium, 
meghívó fél ktsg.

XII.7. 4 nap Jugoszlávia
Zágráb

Jerzsabek Lajos 
Rlbenyi András 
intézetlátogatás, 
METR.dev., KFKI fFt

XII.7. 2 nap Csehszlovákia
Kassa

Budai László 
Stancsich György 
konzultáció,
KFKI ktsg.

XII.7. 4 nap Svájc
Genf

Hasenfratz Péter 
Kuti Gyula
háromszög szeminárium, 
roeghivó fél ktsg., KFKI utiktsg.

XII.8 . 4 nap Ausztria
Bécs

Lukács József 
közgyűlés,
meghivó fél ktsg., KFKI utiktsg.

X I I . 8. 5 nap Belgium
Brüsszel
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Perjés Zoltán XII.9. 7 nap
Tóth Kalman
OAB együttműködés,
EAI és KFKI ktsg.

Gárdos Miklós XII.10. 7 nap
tanulmányút,
KFKI ktsg.

KÜLFÖLDI VENDEGEK

G.V.Kavarelov XII.5-énL.Romanov miniszterheiyette- 
Szovjetunió sek

Ju.A.Berlin vegyész 
Szovjetunió

XII.5-től 
1 hónapra

G.Loos 
G.Schaffer 
0 .Besser mérnökök 
NDK

XII.6 -tól 
4 napra

P.Kleinwächter fizikus 
NDK

XII.6 -tól 
17 napra

0 .Anachkine
V.Filatova tud.m.társak 
Szovjetunió

XII.6 -tól 
1 0  napra

B. Sinitsyn 
V.Teplov
L.Golomanov mérnökök 
Szovjetunió

XII.6 -tól 
4 napra

E.Zalewski mérnök XII.6 -tól
Lengyelország 4 napra

J.Rütz
H.Zabka XII.6 -tól
J.Krell 4 napra
M.Mertius tud.m.társak 
NDK

K.Kubát XII.6 -tól
J.Madera 3 napra
J ■Klas mérnökök 
Csehszlovákia

Szovjetunió
Dubna

Szovjetunió
Moszkva

fogadta: Doleschall 
Sándor

fogadta: SZTKI 

fogadta; SZTKI

fogadta: SZTKI

fogadta; MSZI, SZTKI

fogadta; SZTKI

fogadta; SZTKI

fogadta: AEKI

fogadta: MSZKI

B .Vodicka igazgató 
V. Flaska mérnök 
Csehszlovákia

X I I . 6 - t ó l
4 n a p r a

fogadta: AEKI, MSZKI
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A.Fukslewicz mérnök 
Lengyelország

J .Bartosek 
J .Masek
I.Kasperec mérnökök 
Csehszlovákia

XII.6 -tól 
4 napra

XII.7-től 
3 napra

fogadta; MSZKI 

fogadta: MS ZI

E .Futó fizikus 
Csehszlovákia

S.Muller
A'. Gul l Ion mérnökök 
Franciaország

XII.7-től 
14 napra

XII.7-től 
3 napra

fogadta; RMKI 

fogadta; MSZKI

F.Welnl oszt.vez. 
NDK XII.7-én fogadta; Szokira József

F.Hermann
H.Schobbert fizikusok 
NDK

XII.8 -tól 
15 napra

fogadta; RMKI

P.Mincsev 
Bulgária XII.8 -tól 

30 napra
fogadta; MSZKI

R.Funk
I.Happner mérnökök 
NDK

XII.9-től 
7 napra fogadta; GSZI

Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó; Doleschall Sándor 
Kiadja az Igazgatási Főosztály 
Felelős kiadó; Goda Gyula 
Példányszám: 450 törzsszám: 77-1271
Készült a KFKI Sokszorosító Üzemében
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15/1977.sz. főigazgatói utasítás 

a kutatóközpont uj témaszámrendszeréröl

1. A kutatóközpontban a kutatási és az ehhez kapcsolódó egyéb tevékenységek 
/termékelöállitás, szolgáltatás stb. / megjelölésére az ezen utasítás mel
lékletében foglalt 9 jegyű témaszámrendszert kell alkalmazni.

2. A témaszám egyes tevékenységek tervezési, gazdálkodási, költségelszámolá
si stb. feladataihoz szükséges és az ügyvitelgépesités igényeit is kielé
gítő információkat tartalmazza.

3. A jelenleg alkalmazott 4 jegyű témaszámhoz hasonlóan a 9 jegyű témaszám 
utolsó 4 karaktere is önállóan alkalmas operativ feladatok megjelölésére. 
Az első 4 karakter a kutatóközponti szintű gazdasági elszámolások, sta
tisztikai feladatok stb. megjelölésére szolgál. Ezen belül 2 karakter a 
középtávú terv témacsoportjainak jelölésére szolgál, a tudományos vezetés 
részére szükséges információk biztosítása érdekében.

4. A 9 jegyű témaszámrendszerre való zavartalan áttérés érdekében
4.1 a Tudományos Titkárság vezetője folyó év december 15-ig bocsássa 

az érdekeltek rendelkezésére a témacsoportok kódszámait és gondos
kodjék arról, hogy az 1978. évi tervben a témacsoportok decimális 
számai helyett már az 1978. január 1-től érvényes kódszámok szere
peljenek;

4.2 a Gazdasági Szakigazgatás vezetője folyó év december 15-ig Írásban 
közölje az intézetek és a Műszaki Szakigazgatás vezetőivel, valamint 
az érdekelt központi szervek vezetőivel az uj számrendszer bevezeté
sével kapcsolatos feladatokat;

4.3 a gazdasági vezetők folyó év december 23-ig Írásban közöljék a Szám
viteli Osztállyal az 1978. január 1-től érvényesíteni kivánt téma
számaikat .

5* Ez az utasítás a kihirdetés napján lép hatályba, a mellékletét képező
témaszámrendszert pedig 1978. január 1. napjától kell alkalmazni; egyide
jűleg az egységes intézeti számrendszerről szóló G 774/70.sz. utasítás 
hatályát veszti.

Budapest, 1977. december 9.
Doleschall Sándor s.k. 

ügyvezető igazgató
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Melléklet

A Központi Fizikai Kutató Intézet egységes 
témaszámrendszere

A témaszámrendszerben alkalmazott kódszámok

- kutatásnál az éves tervekben meghatározott témákat,
- egyéb tevékenységnél a gazdálkodó egységek által meg

határozott tartalmat fedik, és
egyben törzsszámnak tekintendők.

A számrendszer átfogja a kutatóközpont teljes tevékeny
ségét. A témaszám megnevezés a kutatási-, a munkaszám az
egyéb tevékenységet jelöli.

A témaazámrendszer funkcióié

- a kutatóközpontban folyó kutatási tevékenység OTTKT Sze
rinti kiemelé8i szintjének megjelölése,

«* a tevékenységek jelleg szerinti elkülönítése /kutatás, 
tudományos és műszaki szolgáltatás stb./,

- a tevékenység konkrét tartalmának meghatározása,
- a finanszírozási forrás megjelölése,
- a tevékenységet végző ezervezeti egység jelzése,
- az elektronikus adattárolási és az intsgrált Információ 

feldolgozási rendszsr igényeinek kielégítése
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A témaszámrendszer kódszámai kilenc pozícióból állnak nume
rikus kódokkal,

A kilenc számjegyből

- az első kettő a témacsoportokat jelöli,
- a kővetkező három a kötelezően előirt OKNY bejelentési, 

továbbá a beszámolási, statisztikai kötelezettségek telje
sítését biztosítja, valamint számítástechnikai rendezési 
és gyűjtési feladatokhoz alkalmazandó,

• az utolsó négy - az előző számrendszerrel azonosan - a gaz
dasági elszámolások célját szolgálja, vagyis a téma-, és 
munkaszámokat adja meg.

A  hatodiktól a kilencedik számjegyig ezámtartomány jellegű, 
önállóan biztosítja az operatív feladatokhoz szükséges 
telje8értékü megkülönböztetéseket.



A kódszám felépítése és infornációtartalna az alábbi; XX/XXX/XXXX

X X X X X X X ■yA. T T

1 . 2 . 3. 4. 5. r
Om 7. 8 . ?•

V Tevékenységi jel
leg, illetve ku
tatási szintek 

1 - 9

U . . JVTémacsoportok
kódszánai

1 - 9 9

Forrás

1 - 9

Szervezeti
egység
1 - 9

VSzámtartományok szerint téma-, 
munkás zámok 

1 - 9999
UTA Állami meg- 

1 bizásos tevé- 
lc enys

Országos szintű 
1  kutatási főirá

nyok /OTTKT/
1 E1IKI

Egyéb negrende- 
2 léses tevékeny

ség

Országos szintű 
2  kutatási célprog

ramok /OTTKT/
2 SZIKI

Állami költség- 
3 vetésből beru

házás

Tárcaszintű Ira- 
3  tatasi ioi^a- 
nvol:

3 JSKI
Intézeífejlesz- 

4 tési alap
Kút at 6 i:ö zpont 

4 által kezdemé
nyezett kút.

4 KSZKI

_ Részesedési 
alap

Tudományos és 
5 műszál:! szolgál- 

tatások
5 USZI

6 Felújítás
Termékelőállitás 

6 és ipari szol
gáltatások

g Központi 
szervek

7
Intézetek/LISZI 

7 rezsi jellegű 
tevékenvséeei

7

8
Központi szerve- 

8  zet rezsi j ellegü 
tevékenységei

8

9 9 o
-/

627



-  6 2 8  -

197Q. január 1-től alkalmazandó téma/munkaszámok

I, FORRÁS: MTA Állami megbízásos tevékenység

1.1
1.1
1.2

1.3
1.4

1.5
1 .6

1 . 2

1.3

2.1

2 .2

2.3
2.4
2.5

3.1
3.2

Számtartomány
- Kutatási témái: számtartománya
RMKI
SzTKI
AEKI
MSzKI
1.41 Számításteclinikai Főosztály
1.42 Számitástechnikai Főosztá

lyon kivüli egyéb szerveze
ti egységek

Elméleti Kutató Csoport 
MSzI
Tartalék számmező
Célprogramok számtartománya
Memória anyagok kutatása 
Ion-implantációs kutatások 
Fúziós kutatások 
Agro- és bioanalitikai kutatások 
Tartalék számmező 
Tudományos és műszaki szolgálta
tások számtartománya 
RMKI 
SzTKI

0001

0001

0001

0101

0301

4000
0600

0100

0300

0400

0401 - 0450

0451
0501
0511

0500
0510
0560

0561 - 0600

0601 - 0800
0601
0611
0621
0631
0641

0610
0620
0630
0640
0800

0801 - 3000
0801 - 1300 
1301 - 1350
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3.3 AEKI 1351
3.4 MSzKI 1401

3.41 MSzKI Szárnitáatechnikai
Főosztály 1401

3.42 MSZKI Számitáatochnikai
Főosztályon kivüli szerve
zeti egységei 1451

3.5 Műszaki Szakigazgatás 1501
3.6 Tartalék számmező 2701

1.4 Intézeti rezsiszámok 3001
4.1 RMKI 3001
4.2 SzTKI 3021
4.3 AEKI 3041
4.4 MSzKI

4.41 MSzKI Számitástechnikai
Főosztály 3061

4.42 MSzKI Szálait ás technikai
Főosztályon kivüli szerve
zeti egységei 3071

4.5 MSzI 3081
4.6 Tartalék számmező 3131

1.5 Központi rezsiszámok 3201
5.1 Igazgatóság 3201
5.2 Gazdasági Szakigazgatás

5.21 Pénzügyi- és Számviteli
Főosztály 3221

5.22 Gondnokság 3231
5.23 Anyagellátási Osztály 3251
5.24 Ellenőrzési Osztály 3271
5.25 Beruházási Gazdasági Osztály 3281

5.3 MSzI Központi tevékenységet ellátó
szervezeti egységei 3291

1400

1500

1450

1500

2700
3000

3200
3020

3040
3060

3070

3080

3130
3200
4000

3220

3230
3250
3270
3280
3290

3470
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5»4 Igazgatási Főosztály 3471
5.5 Személyzeti és Munkaügyi Főosztály 3491
5.6 Tudományos Titkárság 3501
5.7 Egyéb szervek

5.71 Társadalmi szervek 3511 -
5.72 Izotóp Intézet 3520

5.8 Tartalék számmező' 3521 -

II, FORRÁS: Egyéb megrendeléses tevékenység

Számtartomány 4001 -
II,1 - Kutatási témák számtartománya 4001 -

1,1, RMKI
1.11 Technikai Főosztály 4001 «

1.2 SzTKI 4021 ■
1.3 AEKI 4251 ■
1.4 MSzKI

1.41 MSzKI Számítástechnikai
Főosztály 4351 ■

1.42 MSzKI Számitástechnikai
Főosztályon kívüli szervezeti 
egységei 4451 ■

1.5 MSzI 4801 -
1.6 Tartalék számmező 4901 -

II.2, Termékelőállitás, szolgáltatás
számtartománya 5001 •

2.1 RMKI
2.11 Technikai Főosztály 5001 ■

2.2 SzTKI 5301 •

3490
3500
3510

3519

4000

9000
5000

4020

4250
4350

4450

4800

4900
5000

8000

5300
5 5OO
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2.3 AEKI 55OI
2.4 MSzKI

2.  41 MS zKI 8 zára it ás t e chn :i. kai
Főosztály 5601

2.42 MSzKI Számítástechnikai 
Főosztályon kívüli szer
vezeti egységei 5651

2.5 MSzI 7201
2.6 Tartalék számmező 7901

11.3 Intézeti rezsiszámok 8001
3.1 RMKI 8001
3.2 SzTKI 8021
3.3 AEKI 8041
3.4 MSzKI

3.41 MSzKI Számítástechnikai
Főosztály 8061

3.42 MSzKI Számítástechnikai
Főosztályon kívüli szer
vezeti egységei 8071

3.5 MSzI 8301
3.6 Tartalék számmező 8401

11.4 Központi rezsiszámok 8501
4.1 Gazdasági Szakigazgatás

4.11 Pénzügyi- és Számviteli
Főosztály 8501

4.12 Gondnokság 8511
4.13 Anyagellátási Osztály 8531
4.14 Beruházási Gazdasági Osztály 8551

4.2 MSzI Központi tevékenységet ellátó
szervezeti egységei 8561

4.3 Igazgatási Főosztály 8611

5600

5650

7200

7900
8000

8500

8020
8040

8060

8070

8300

8400

8500

9000

8510

8530
8550
8560

8610
8620
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III.

IV.

4.4 Személyzeti és Munkaügyi Főosztály 8621 - 8630
4.5 Tudományos Titkárság 8631 - 8640

4.6 Tartalék számmező 8641 - 9000

FORRÁS: Állami költségvetésből beruházás

Számtartomány 9001 - 9100

1. RMKI 9001 - 9010
2. SzTKI 9011 - 9020
3. AEKI 9021 - 9030
4. MSzKI 9031 - 9040
5. MSzI 9041 - 9050
6. GSzI 9051 - 9060
7. Igazgatási Főosztály 9061 - 9065
a. Személyzeti és Munkaügyi Főosztály 9066 - 9070
9. Tudományos Titkárság 9071 - 9075

Tartalék számmező 9076 - 9100

FORRÁS: Intézeti1 ejlesztési alap

Számtartomány 9101 - 9200

1. RMKI 9101 - 9110
2. SzTKI 9111 - 9120
3. AEKI 9121”- 9130
4. MSZKI 9131 - 9140
5. MSZI 9141 - 9150
6. GSZI 9151 - 9160
7. Igazgatási Főosztály 9161 - 9165
8. Személyzeti és Munkaügyi Főosztály 9166 - 9170
9. Tudományos Titkárság 9171 - 9175

Tartalék számmező 9176 - 9200
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V. FORRÁS: Részesedési alap

Számtartomány 9201 - 9300

Munkászámnyitás; igény szerint 
sorszámosan

VI. FORRÁS: Felujitás

Számtartomány 9301 - 9400

Munkászámnyitás; igény szerint 
sorszámosan

Számrendszer tartalékszámai 9401 - 9999
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AZ IGAZGATÓ TANÁCS HÍREI

Az MSZMP KFKI Végrehajtó Bizottsága, az Igazgató Tanács, a Szakszerve
zeti Bizottság és a KISZ Bizottság 1977. december 15-én együttes ülést 
tartott.

Napirend előtt Kroó Norbert tartott tudományos előadást "Neutronok a szi
lárdtestkutatásban mai szemmel" cimmel.

Az együttes ülés első napirendi pontjaként a KFKI 1978. évi tervjavasla
tának megtárgyalására került sor. A társadalmi testületek egyetértésével 
a főigazgató a tervjavaslatot - a vitában elhangzott észrevételekkel és ki
egészítésekkel - elfogadta. A határozat a továbbiakban rögziti a tervvel 
kapcsolatos további feladatokat.

Második napirendi pontként az ülés az Igazgató Tanács 1978. évi I. féléves 
munkatervét tárgyalta meg és fogadta el. A hagyományos napirendeken kivül 
megvitatja az Igazgató Tanács a Számítástechnikai Bizottság és az RMKI 
Tudományos Tanácsának beszámolóját, megvizsgálja a KFKI műszaki bázisának 
állapotát. Ezen túlmenően néhány érdekes tudományos témáról is képet kap 
az Igazgató Tanács, igy a folyamatirányítás, a W E R  tipusu reaktorkuta
tás és termonukleáris célprogram kerül majd szóba.

Az együttes ülés ezután egyéb ügyeket tárgyalt, amelynek keretében két 
további határozat született.

A határozatokat az érdekeltek közvetlenül kapják meg.
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SZEMELYI HÍREK

Pál Lénárd főigazgató szabadsága idején, december 21-től 23-ig

S Z A B Ó  Ferenc } 

december 23-tól 1978. január 3-ig

S Z E G Ő  Károly  

látja el a főigazgatói teendőket.

x

Doleschall Sándor szabadsága idején, december 23-tól 1978. január 2-ig

S Z 0 K I  R A Jó zse f  

látja el az ügyvezető igazgatói teendőket.

C S Á K Á N Y  Antal  

és

V A J D A  Ferenc

"Mikroszámitógépek" c. könyve, amely a téma újszerű feldolgozásával, ki
tűnő tárgyalásmódjával lényegesen többet nyújt a hazai műszaki kiadványok 
átlagánál, nivódijban részesült.

1977. NOVEMBER HÓNAPBAN BELEPETT DOLGOZOK

B o t o s  István gépkocsiszerelő, a Gondnokság dolgozója. Előzőleg a II, 
sz. Autójavító Vállalat szerelője volt. Iskolai végzettsége:
8 általános és 3 év szakmunkásképző. Nős. Egy kiskorú gyermeke
van.

C s é p i  Katalin pénzügyi előadó, a Pénzügyi és Számviteli Főosztály 
dolgozója. Előzőleg az OTP központjának előadója volt. Gimná
ziumi érettségivel rendelkezik. Hajadon.
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H e g y i  Sándor kézbesítő, az Igazgatási Főosztály dolgozója. Előzőleg
az Általános Gép- és Műanyagipari Szövetkezet gépleszedője volt. 
Gimnáziumi érettségivel rendelkezik. Nőtlen.

K o v á t s János tudományos segédmunkatárs, az Ipari Alkalmazások Osztály 
dolgozója. Előző munkahelye a SZÁMKI volt, ahol programozóként 
dolgozott. Villamosmérnök. Nőtlen.

P a p p Márta programozó, a Számítástechnikai Főosztály dolgozója. Elő
zőleg a Magyar Néphadsereg polgári alkalmazottja volt. Gimná
ziumi érettségivel és programozó tanfolyammal rendelkezik. Ha
jadon.

R á c z Ferenc mechanikai műszerész. A ZR- 6  Csoport dolgozója. Előzőleg
kisiparosnál dolgozott. Iskolai végzettsége: gimnáziumi érettsé
gi és 2 év szakmunkásképző. Nős.

S c h e r e r Éva tudományos segédmunkatárs, a Számitástechnikai Főosztály 
dolgozója. Előzőleg a Ganz Mávag programtervezője volt. Iskolai 
végzettsége ELTE TTK matematika-fizika szak. Hajadon.

S z a b ó  Györgyi operátor, a Számitógép Főosztály dolgozója. Korábban az 
Ut- Vasúttervező Vállalat adatrögzítője volt. Gimnáziumi érettsé
givel rendelkezik. Férjezett.

S z a b ó  János vizvezetékszerelő, az Építési- és Energiaellátási Főosz
tály dolgozója. Iskolai végzettsége: 4 gimnázium és 3 év szakmun
kásképző. Nős. Két nagykorú gyermeke van.

T á t r a l l y a y  Mária tudományos munkatárs, a Nagyenergiájú Fizikai 
Főosztály dolgozója. Előzőleg az MTA Geodéziai és Geofizikai 
Kutató Intézetének tudományos munkatársa volt. Fizikus. Hajadon.

V á 1 y 1 Géza doktori ösztöndíjas, a Fizikai Főosztály I. dolgozója. Ko
rábban egyetemi hallgató volt. Vegyészmérnök. Nőtlen.

Z á t o n y i  Kálmán kazánkezelő, az Építési- és Energiaellátási Főosztály 
dolgozója. Előzőleg a Kossuth Nyomda vezető fűtője volt. Iskolai 
végzettsége: 8 általános és 3 év szakmunkásképző. Nős, három 
gyermeke van.

Z s i d ó  János tudományos segédmunkatárs, a Reaktorelektronikai Főosztály 
dolgozója. Előzőleg a MÁV Felépítményvizsgáló Főnökségnél dol
gozott mint villamosmérnök. Villamosmérnök. Nős.

1977. NOVEMBER HÓNAPBAN KILEPETT DOLGOZOK

B a l o g h  Józsefné üzemgazdász, a Tudományos Titkárság dolgozója volt.
Munkaviszonya a VIDEOTON kikérése alapján, áthelyezéssel szűnt 
meg.

B á n h i d i Attiláné rendszerszervező, a Tudományos Titkárság dolgozója 
volt. Munkaviszonya a DATORG Külkereskedelmi Vállalat kikérése 
alapján, áthelyezéssel szűnt meg.

B o d n á r  György tudományos ügyintéző, a Sugárvédelmi Főosztály dolgozó
ja volt. Münkaviszonya közös megegyezéssel szűnt meg.
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C z a k ó Zsuzsanna laboráns, az MSZKI Kísérleti Üzem dolgozója volt. Mun
kaviszonya közös megegyezéssel szűnt meg. Uj munkáltatója a XI. 
kerületi Szakorvosi Rendelő Intézet.

D ó k a  Antal elektroműszerész, az RMKI Technikai Főosztályának dolgozója 
volt. Munkaviszonya közös megegyezéssel szűnt meg. Uj munkálta
tója a Magyar Posta.

G a s c h l e r  Józsefné titkárnő, a Tudományos Titkárság dolgozója volt.
Munkaviszonya a Magyar Nemzeti Bank kikérése alapján áthelyezés
sel szűnt meg.

K á r p á t i  Gábor operátor, a Számítástechnikai Főosztály dolgozója volt.
Munkaviszonya közös megegyezéssel szűnt meg. Uj munkáltatója a 
VILATI.

N é m e t h  ödön műszerész, az MSZKI Kísérleti üzem dolgozója volt. Munka- 
viszonya közös megegyezéssel szűnt meg. Uj munkáltatója a Magter
meltető és Értékesítő Válalat.

T a k á c s  Gábor tudományos munkatárs, a Számítástechnikai Főosztály dol
gozója volt. Uj munkáltatója a Közlekedés és Távközlési Műszaki 
Főiskola. Munkaviszonya áthelyezéssel szűnt meg.

T ó t h  K o v á c s  Jánosné műszaki ügyintéző, a Kémiai Főosztály dolgo
zója volt. Munkaviszonya a Budapesti Műszaki Egyetem kikérése 
alapján áthelyezéssel szűnt meg.

Rokkantsági nyugdíjba ment:

B a t á r Zsigmond polgári fegyveres őr, az Igazgatási Főosztály dolgozója,
L e h o c z k y  Lászlóné betanított munkás, a Gondnokság dolgozója.

1977. NOVEMBER HÓNAPBAN INTEZETEN BELÜL ÁTHELYEZETT DOLGOZOK

H a j a s  István a Személyzeti és Munkaügyi Főosztály előadója az Atom
energia Kutató Intézet állományába került. Besorolása változat
lan. Áthelyezése intézeti érdekből, közös megegyezés alapján tör
tént.

HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZOK

Szabó Vera 
targyalás, 
VIDEOTON ktsg.

XII.11. 7 nap Csehszlovákia
Stary Smokovec

Paitz József 
konzultáció, 
OMFB ktsg.

X I I . 11. 7 nap Lengyelország
Varsó
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Benke József 
Perendi Jenő 
Renyi Attila 
üzembehelyezés, 
METR.dev., KFKI fFt

Mező István 
tárgyalás, 
MOM ktsg.

Finta Gyula 
Rémi László 
tanfolyam, 
KFKI ktsg.

Gyenes György 
Maróti László 
OAB együttmüködés

Csajka Mária 
OAB együttmüködés

Kecskeméti Károly 
Merényi Erzsébet 
Tátrallyay Mária 
munkaértekezlet, 
ürkut.Korm.Biz.ktsg.

Bencze György 
Hámori András 
tanulmányút, 
MTA ktsg.

Csőke Antal 
Somlai László 
Tóth Ferenc 
tárgyalás, 
KFKI ktsg.

Hajdú Margit 
Szakmáry László 
service,
METR.dev., KFKI fFt

Franki László 
Gyimesi Zoltán 
Szatmáry Zoltán 
Vizdos Géza 
OAB együttmüködés

X I I . 12. 7 nap

XII.12. 13 nap

XII.12. 7 nap

XII.12. 7 nap

XII.12. 1 hét

XII.12. 6 nap

XII.12. 7 nap

XII.13. 4 nap

XII. 13. 7 nap

XII.14. 1 hét

NDK
Freiberg

Szovjetunió
Moszkva

Lengyelország
Varsó

Olaszország
Róma

NDK
Rossendorf

Szovjetunió
Moszkva

Szovjetunió
Moszkva

Szovjetunió
Moszkva

Románia
Bukarest

Szovjetunió
Moszkva



-  641 -

Csőm Vérbulcsu 
Windberg Péter 
OAB együttműködés

XII.16, 1 hét Szovjetunió.
Obnyinszk

Báti Ferenc 
tárgyalás, 
VIDEOTON ktsg.

XII.17. 6 nap Szovjetunió
Kiev

KÜLFÖLDI VENDEGEK

M. Tysler mérnök 
Csehszlovákia

XII.13-tól 
13 napra

fogadta; MSZKI

W.Heimerdlnqer 
M. Knetsch
H.Hübner mérnökök 
NDK

XII.13-tól 
3 napra

fogadta; MSZI

R.Dovlatian XII.13-tól fogadta; MSZKI
A.Lissovski 12 napra
V. Polikarpov
J.Simonov mérnökök
Szovjetunió

E.Köhnke üzletkötő XII.13-án fogadta: SZTKI
NSZK

J.Klebau mérnök XII.13-tól fogadta: AEKI
NDK 4 napra

J.Ceglarski XII.13-án fogadta: MSZKI
W .Brylski mérnökök 
K.Franczak matematikus 
Lengyelország

B.Reinéeke mérnök XII.14-én fogadta: MSZKI
NDK

J.Khalatnikov fizikus XII.14-től fogadta: SZTKI
Szovjetunió 7 naPra

J .Tllqner
W»Rledel mérnökök
NDK

X I I . 1 4 - t ő l
3 n a p r a

fogadta; MSZKI
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A.Dimitriev
J.Beliaeva fizikusok
Szovjetunió

H.Binder mérnök 
Ausztria

I.Zaritski fizikus 
Szovjetunió

L.Mitritchev igazgató 
Szovjetunió

G.B.Oganija
L.M.Karamjan mérnökök
Szovjetunió

M. Winter mérnök 
Ausztria

XII.14-től 
13 napra

XII.14-től 
2 napra

XII.14-én

XII.14-én

XII.14-én

XII.15-én

fogadta: MSZKI 

fogadta: SZTKI 

fogadta: SZTKI 

fogadta: MSZKI

fogadta: MSZI

f o g a d t a : AEKI

M.R.Avery mérnök XII.15-én fogadta: RMKI
Anglia

T.Ziarko XII.15-én fogadta: MSZKI
B.Gabrys mérnökök 
Lengyelors zág

S .D.Slavnicu XII.16-tól fogadta: AEKI
J.Dumitrache fizikusok 7 napra
Románia

V.Kirijancsikov mérnök XII.19-én fogadta: MSZKI
Szovjetunió

Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Doleschall Sándor 
Szerkeszti az Igazgatási Főosztály 
Felelős szerkesztő: Goda Gyula 
Példányszám: 450 Törzsszám: 77-1272
Készült a KFKI Sokszorosító üzemébe)'
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ESEMÉNYNAPTÁR

Szentágothai János és Márta Ferenc november 17-én látogatást tettek a dub- 
nai EAI-ban, ahol elbeszélgettek az ott dolgozó magyar tudósokkal.

A KFKI a középiskolások kísérletező kedvének növelésére - a KISZ Bizottság 
javaslatára - pályázati felhivást tett közzé a középiskolai Matematikai 
Lapokban. A kisérleti tárgyú dolgozatok elbírálására december 3-án, az ELTE«TTK D. épületének nagytermében megrendezett fizikai délutánon került sor.
A pénzjutalmakat és az okleveleket Balogh Ádám, az RMKI tudományos munka
társa osztotta ki a nyerteseknek.

A rossendorfi Magfizikai Kutató Intézetben /ZFK/ 1977. október 25. és 28, 
között tartották meg a Tandemgyorsitók üzemi tapasztalataival foglalkozó
II. szemináriumot, 6 intézet szakembereinek részvételével. A Gyorsitóberen- 
dezések Osztálya 2 előadással szerepelt a szemináriumon.

Az MSZKI 1977. november 24-én a "SZÁMOK", egy mikroprocesszorokkal foglal
kozó nemzetközi tanfolyama keretében első alkalommal mutatta be a kutató- 
központon kivül a TPA-L mikroprocesszoros kisszámitógépet. A TPA-L csoport 
tagjai előadásokat tartottak, majd gyakorlati bemutató következett. Ennek 
során különböző játék- és oktató programokat, majd floppy-diszk és az OS/i 
rendszer felhasználásával program-editálást és fordítást demonstráltak.

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Csongrád megyei Csoportja fennállásának 
25. évfordulója alkalmából jubileumi előadássorozatot és kiállítást tar
tott, 1977. november 22-én és 23-án, Szegeden. A rendezvény keretében az 
MSZKI Ipari Alkalmazások Osztálya - az MMG-vel közösen - bemutattta az áram- 
szolgáltató vállalatoknál kiépítendő automatikus rendszerek egyik - ICCA-vel 
megvalósítandó - részegységét.



■
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A KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓ INTÉZET HIVATALOS LAPJA

/ m t a \
BUDAPEST, 1977. december 28. f Hivatali használatra!

TARTALOM
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Személyi hirek ................................
A Tudományos Tanácsok hirei ..................
Pályázati felhivás a Kémiai Főosztály szerveze
tén belül alakuló Agro- és Bioanalitikai Osztály 
osztályvezetői munkakörének betöltésére . . . .
Közlemények ..............  ..............

- A Tűzvédelmi Bizottság felhívása . . . .
- Az 1977-ben igénybe nem vett szabadságok
kivételéről...................... .. •

Hivatalosan külföldre utazók ..............
Külföldi vendégek ........................
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S Z E M E L V I  H Í R E K

Vasvári Béla tudományos igazgató - saját kérésére, eddig végzett munkája 
elismerése mellett - 1977. december 31-i hatállyal felmentette

S C H I L L E R  Róbertet  

a Kémiai Főosztály főosztályvezetői megbízása alól.

x

Vasvári Béla tudományos igazgató 1978.. január 1-től 1980. december 31-ig 
terjedő időszakra megbízta

Z S O L D O S  LeheInét

a Fizikai Főosztály I. Mágneses Osztályának osztályvezetői teendői ellá
tásával.

x

Szegő Károly tudományos igazgató 19 80. december 31-ig meghosszabbította

S 0 M 0-G Y I  Antal 

osztályvezetői megbízását a Kozmikus Sugárzási Osztályon;

K O Z M A  Gyula 

osztályvezetői megbízását a Méréstechnikai Osztályon;

V E R E S S  Imre 

osztályvezetői megbízását a Szerkesztési és Kivitelezési Osztályon.

x
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Pál Lénárd főigazgató 1977. november 30-i hatállyal felmentette - eddig 
végzett munkája elismerése mellett -

D O L I N S Z K Y  Tamást 

a KFKI Évkönyv Szerkesztő Bizottságának elnöki teendői alól,

K I S S  Istvánt

az Évkönyv Szerkesztő Bizottság titkári teendőinek ellátása alól, valamint

B E R G 0 U Jánost  

C S Á K Á N Y  Antalt  

J E N I  K Líviát  

K L U G E Gyulát 

S Z A T M Á R Y  Zoltán

V I  R A G H A L M Y Ferenct

a Szerkesztő Bizottság tagsága alól;

1977. december 1-i hatállyal kinevezte az uj Évkönyv Szerkesztő Bizottságot, 
amelynek

elnöke:  

titkára :

t a g j a i :

J A N C S 0 Gábor

V I R A G H A L M Y Ferenc

B E R E I Klára

C S A T
i
0 N É  N A G Y  Ágne

K I S S Árpád.

L 0 V A S Istvánná

M E R É N Y I  Erzsébet

M U Z S N A Y László

P A L L A Gabriella .

S Z A B
i
0 ZoItán

V A J D A Ferenc.

A TUDOMÁNYOS TANACSOK HÍREI

Az Atomenergia Kutató Intézet Tudományos Tanácsának 1977. december 20-i 
ülése napirendjén

Szabados László: "Termohidraulikai kutatások" c. kandidátusi 
értkezelésének házi védése szerepelt?

1977. december 22-i ülésén a Tanács meghallgatta
Adorján Ferenc, Beleznay Ferencné é ;3 Katona Tamás munka- 
beszámolóját.

x
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A Szilárdtest Kutató Intézet Tudományos Tanácsa 1977. december 22-én 
ülést tartott, amelyen megvitatta

- az Intézeti Dijra beérkezett pályázatokat, valamint
- a főmunkatársi kinevezéseket.

x

A Műszaki Tudományos Tanács 1977. december 20-án ülést tartott, amelyen

- meghallgatta a Műszaki Szakigazgatás 1977. évi kardiológiái, 
kutatásainak eredményeiről szóló beszámolót, valamint

- megvitatta a Tanács 1978. I. féléves munkatervát.

x

A Szilárdtest Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Fizikai I. Szekciója 
19 77. december 19-én ülést tartott, amelyen

- meghallgatta Császárné Gilicze Éve munkabeszámolóját,
- megvitatta az 1978. évi utazási tervjavaslatot, valamint
- jóváhagyta a Szekció 1978. I. félévi munkatervét.

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS

A Szilárdtest Kutató Intézet pályázatot hirdet a Kémiai Főosztály szerve
zetén belül alakuló Agro- és Bioanalitikai Osztály osztályvezetői munkakö
rének betöltésére.

A kinevezendő osztályvezető feladata:
a mezőgazdasági és élelmiszeripari célú kutatási eredmények szervezeti ösz- 
szefogása, továbbfejlesztésének, uj módszerek és berendezések kidolgozásá
nak irányítása, továbbá a gyakorlatban történő széleskörű elterjesztésének 
szervezése.

A pályázóval szembeni követelmények:
- egyetemi végzettség,
- idegen nyelv ismerete,
- vezetési tapasztalat a kutatási-, fejlesztési munka irányításában.
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A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó jelenlegi munkahelyének, besorolásának, beosztásának és 

fizetésének megjelölését,
- eddigi szakmai munkájának és a munka eredményeinek ismertetését,
- idegen nyelvismeretének, esetleges kitüntetéseinek megjelölését.

Tudományos vezetői megbízásra a 2/1974./II.17./ MüM sz. rendelet, illetve 
az 5/1974./A.K./ MTA-F.sz. főtitkári utasítás az irányadó.

A pályázatokat 1978. január 15-lg kell benyújtani a Személyzeti és Okta
tási Osztályra.

K Ö Z L E M E N Y E K

A TŰZVÉDELMI BIZOTTSÁG FELHIVASA

A Tűzvédelmi Bizottság felhívja a gépkocsi tulajdonosok figyelmét, hogy a 
kutatóközpont területén a parkirozási szabályok előírásait tartsák be.
A parkírozó gépkocsik több helyen úgy leszükitik az úttestet, hogy a terü
leten gyakorlatot végző, a tűzvédelmet biztositó tűzoltó gépjármű az úttes
ten nem tud közlekedni. Hasonló problémát jelent, hogy a tűzcsapokra egyes 
helyeken ráállnak, vagy azt hozzáférhetet]enné teszik. A tűzvédelmi szabályok 
szerint az épületek bejárataitól és ablakaitól a parkoló gépkocsiknak lega
lább 2 méter távolságra kell állniuk.

x

AZ 1977-BEN IGÉNYBE NEM VETT SZABADSAGOK KIVE't ELEROL

Értesítjük a kutatóközpont dolgozóit, hogy az 1977. évre járó, de igénybe 
nem vett szabadságot a 3/1968. MTA/A.K.9./ 26.§. /2/ bek. értelmében kell 
kiadni.
Eszerint a tárgyévben munkatorlódás, vagy halaszthatatlan feladatok ellátá
sa miatt ki nem vett szabadságot az akadály megszűnését követő 30 napon be
lül, de legkésőbb a következő év március hó 31. napjáig; mig betegség, szü
lési szabadság, tartalékos katonai szolgálat, illetőleg tartós külföldi ta
nulmányút esetén ennek megszűnésétől számított 30 napon belül kell kiadni.

Személyzeti és Munkaügyi Főosztály
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HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZo' k

Tarnay Katalin XII.19. 2 nap Ausztria
tárgyalás, Laxemburg
KFKI ktsg.

Doleschall Sándor XII.19. 3 nap Ausztria
Varga László Bécs
Zlmányl Magdolna 
intezetlatogatás,
KFKI ktsg.

Zawadowskl Alfréd XII.17-én .hazaérkezett 2 hónapos franciaországi munka-
vállalásáról

Grüner György XII.17-én hazaérkezett 2 hónapos hollandiai munkavállalásáról.

KÜLFÖLDI VENDEGEK

E.D.Ungor
A.D.Nlchitiu fizikusok 
Románia

XII.20-tól 
4 napra

fogadta: MS ZI

L.Zobac mérnök 
Csehszlovákia

J .Zolotoukhlne
F.Jakovenko
S .Bredikhine 
A.P.lan 
Szovjetunió

XII.21-től 
2 napra

XII.21-től 
1 0  napra

mérnökök

fogadta: MSZI 

fogadta; MSZKI

J.Szarka átvevő XII.21-én fogadta: MSZKI
Csehszlovákia

P.Grohs mérnök XII.22-én fogadta: MSZKI
Ausztria

Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Doleschall Sándor 
Szerkeszti az Igazgatási Főosztály 
Felelős szerkesztő: Goda Gyula 
Példányszám: 450 Törzsszám: 77-1273 
Készült a KFKI Sokszorosító üzemében


