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A KUTATÓKÖZPONT 1978. ÉVI MUNKAVÉDELMI INTÉZKEDÉSI TERVÉNEK
VÉGREHAJTÁSÁRÓL

A munkavédelmi szervezet létrehozását, a munkavédelmi tevékenység ku
tatóközponton belüli átszervezését követően, a legfontosabb egészség* 
védelmi, balesetvédelmi és munkavédelmi intézkedések megtétele érdeké
ben a Munkavédelmi Iroda összeállította a KFKI 1978.éves Munkavédelmi 
Intézkedési Tervét.

Az Intézkedési Tervet az érdekeltekkel történt előzetes egyeztetést kö
vetően, az ügyvezető igazgató jóváhagyásával, a jelen Tájékoztató mel
lékleteként közreadjuk.
Felhívjuk a kutatóközpont dolgozóinak figyelmét a munkavédelmi előírá
sok szigorú betartására, illetve betartatására és a Munkavédelmi Intéz
kedési Tervben foglaltak végrehajtására.

K Ö Z L E M É N Y

A KUTATÓKÖZPONTBAN MEGJELENT FONTOSABB KIADVÁNYOK

1./ Varga: New method for fast protein determination using
KFKI-1977-102

2./ Forgács-Zawadowski: Generalization of the Migdal's recursion
relation I. The harmonic rotator model in two dimensions

KFKI-1977-103
3./ András-Bakos-Csőke: In-beam neutron activation analysis for

determining nitrogen content of agricultural protein 
carriers KFKI-1977—94

4./ Vass: Transgormation of tridiagonal coefficient matrices of first
order linear systems with uniform time-dependence in the 
subdiagonals Into matrices having constant eigenvalues

KFKI-1977-100

5./ MMT Express Információ N°4

6./ Menyhárd: Generalized Ginzburg-Landau theory of Weakly coupled
metallic chains KFKI-1977-107
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7./ Solt : Atomic displacements around an impurity and Thiree-Body
interactions in metals KFKI-1977-111

8./ Bata: On the molecular dynamical inveatigaion of liquid crystale
KFKI-1977-106

HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZÓK

Szabó Péter Pál 
munkavállalás,
OAB utiktsg.
Lajtai Albert
együttmüködés,
OAB ktsg, KFKI utiktsg.

XII.28.

XII.28.

3 hónap

30 nap

Szovjetunió
Dubna

Szovjetunió
Dubna

KÜLFÖLDI VENDÉGEK

F.Bopp fizikus
NS'zk

V.Dolganov fizikus 
Szovjetunió
A.Zisu fizikus 
Románia

K.Klaus mérnök 
NDK

M.Assimov fizikus 
Szovjetunió

XII.30.

XII.29-től 
30 napra
1.2-től 
10 napra

1.2-t öl 
5 napra

1. 2 .

fogadta: SZTKI 

fogadta: SZTKI 

fogadta: SZTKI 

fogadta: MSZKI 

fogadta : SZTKI

Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Doleschall Sándor 
Szerkeszti az Igazgatási Főosztály 
Felelős szerkesztő: Goda Gyula 
Példányszám: 450 Törzsszám: 78-21
Készült a KFKI sokszorosító üzemében
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I. MŰSZAKI MEGELŐZÉS FELADATAI

A kutatóközpont 1978. évi felújítási és karbantartási tevékenységi
tervében rögzített, munkavédelmi szempontból is indokolt feladato
kon, célkitűzéseken kívül elvégzendő:

1./ Az RMKI Gyor9itóberendezések Osztálya és az AEKI Reaktor Özem 
kezelésében lévő darupályák generál javítása

Felelős: KFKI biztonsági megbízott
Határidő: /a kiviteli szerződés megkötésére/

1978.január 30.

2./ A kutatóközpontban lévő összes nyomástartó-edény okmányainak 
pótlása, a szükséges vizsgálatok elvégzése, illetve elvégez
tetése

Felelős: KFKI biztonsági megbízott
Határidő : 1978.október 15.

3./ III-as trafó, III.épület kapcsolótér, VI-os trafó I., VI-os 
kapcsolótér, Fejállomás /volt elektronikus helyiség/ - tele
fonnal történő ellátása

Felelős: 3ogi és Igazgatási Osztály vezetője
Határidő: 1978.március 30.

4./ A kutatóközpont összes többszintes épületében a "megengedett
terhelés” szintenként történő meghatározása és látható helyekre 
történő kifüggesztése

Felelős; ÉEFO vezetője és az egyes épületek gondnokai
Határidő: 1978.december 15.

5./ A gázpalackok egyedi nyilvántartásának elkészítése és gondosko
dás arról, hogy elfekvő palackok a kutatóközpont területén ne 
legyenek

Felelős : Anyagellátási Osztály vezetője
Határidő: 1978.február 28.



6./ Az 1977.évi szemle-jegyzőkönyvekből a végre nem hajtott intéz
kedések kigyűjtése, a még fennálló hiányosságok elvégzésére 
reális intézkedési terv készítése

Felelős: SzB munkavédelmi felügyelő
Határidő ; 1978.Január 31.

7./ A KFKI épületeinek, helyiségeinek tűzveszélyességi szempontból 
történő besorolása alapján az A, B és C tűzveszélyességi osz
tályba sorolt helyiségek táblával való megkülönböztetése

Felelős; KFKI tűzvédelmi felelős
KFKI biztonsági megbízott

Határidő: 1978.junius 30.

EGÉSZSÉGVÉDELMI. KÖRNYEZETVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

1./ Cseppfolyósító Özem és a VI.épület között megfelelő hanggátló 
fal építése a zajszint csökkentésére. A légtartályház nyílás
záróinak áthelyezése a Cseppfolyósitó Özem felöli oldalra

Felelős : ÉEFO vezetője
Határidő: 1978.junius 30.

2./ A kutatóközpontban összegyűlt, illetve visszamaradt oldószer-, 
lúg-, sav—, és egyéb mérgező anyagok és vegyszerek semlegesí
tése, illetve megsemmisítése. /A továbbiakban a KMSZ alapján 
elkészítendő munkahelyi előírások szerint kell eljárni./

Felelős: KFKI biztonsági megbízott
Határidő : 1978.junius 30.

3./ Végleges hulladék- és szeméttároló helyek kijelölése, kiala
kítása, - különválasztva az értékesíthető hulladékot

Felelős : ÉEFO vezetője
Határidő: 1978.junius 30.

4./ Az ivóvíz minőségének ellenőriztetése negyedévenként /a KÖDÁL-lal/. 
Értékelés elkészitése és ügyvezető igazgató részére történő 
megküldése

Felelős: KFKI biztonsági megbízott
Határidő: Minden negyedévet követő hónap 15-e
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5./ Az Anyagellátási Osztály részéről - a Munkavédelmi Iroda ál
tal 1977.december 3l-ig rendelkezésre bocsátott lista alapján - 
egyéni munkavédelmi védőeszközökből minimálkészlet létesítése. 
/A készlet értéke max. 150 eFt./

Felelős; Anyagellátási Osztály vezetője 
Határidő: 1978,junius 30.

6./ Korszerű előírásoknak megfelelő méregkamra kialakítására in
tézkedési terv készítése a Munkavédelmi Iroda bevonásával

Felelős : ÉEFO vezetője 
Határidő: 1978.március 31.

7./ Zajos munkahelyek zajszint meghatározása további intézkedés
céljából ‘

Felelős; KFKI biztonsági megbízott 
Határidő: 1978.junius 30.

8./ Korszerű tűzveszélyes anyagtároló kialakítására intézkedési 
terv készítése a Munkavédelmi Iroda bevonásával

Felelős : ÉEFO vezetője 
Határidő : 1978.március 31.

III.MUNKAVÉDELMI OKTATÁS. PROPAGANDA. FEJLESZTÉS

1./ A munkahelyi biztonsági megbízottak negyedévenként egyszeri
3 órás továbbképzése

Felelős: KFKI biztonsági megbízott 
Határidő: 1978. március 31. ill. folyamatos

2./ A biztonságtechnikai vizsgáztatások előkészítése és lebonyo
lítása

Felelős: KFKI biztonsági megbízott 
Határidő : 1978.október 15.

3./ Műszaki mentőállomás létrehozásával kapcsolatos tanulmányterv 
készítése. A feladat kitűzése mellett az elhelyezési, felsze- 
reltségi és egyéb feltételek részletes meghatározása

Felelős: KFKI biztonsági megbízott 
Határidő : 1978.május 31,
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SZEMELYI HÍREK

Doleschall Sándor ügyvezető igazgató hivatalos távolléte idején - 1978. 
január 9-től 15-ig -

S Z 0 K I R A József 

látja el az ügyvezető igazgatói teendőket.

x

Az Igazgató Tanács elnöke a főigazgató, hivatalból tagjai az ügyvezető igaz
gató, a tudományos igazgatók, a gazdasági igazgatóhelyettes és a műszaki 
igazgatóhelyettes.

Az Igazgató Tanács többi tagjainak megbízása 1977. december 31-ével lejárt.

Pál Lénárd főigazgató - a Természettudományi I. Foosztály vezetőjének elő
zetes jóváhagyásával - 1978. január 1-i hatállyal az Igazgató Tanács tagsá
gával bizta meg:

J A N 0 S S Y Lajosj
J É K I László,

T 0 M P A Kálmán,

G Y I M E S I  Zoltán,
T ö R 0 Ferenc,

L 0 V A S István,

K R É N Emi ly

S Z A T M A R Y Zoltán,

S Z L A N K Ó János és

L I P P É N Y I Tivadar

elvtársakat.

A megbízások 1980. december 31-ig érvényesek.

x
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Pál Lénárd főigazgató 1978. január 1-i hatállyal - eddigi tevékenységét 
elismerve - felmentette

A N D R Á S  Lászlót

az Agro- és bioanalitikai kutatások célprogram vezetői teendőinek ellátása 
alól.

Pál Lénárd főigazgató a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kutatásokat Irá- 
nyitó Tanács elnöki teendőinek ellátásával

tagjaiul
D 0 L E S C H A L L Sándort,

J É K I Lás zlót,

S z L Á V I K Feren oe t,
T 0 M P A Kálmánt,
T ö R Ő Ferenaet,
A N D R Á S Lászlót J

E G R I Bélát,
S 0 M L A I Lászlót és
V A R G A Lászlót /RMKI/

>k 198C1. december 31-ig érvényesek

Doleschall Sándor, a Tanács elnöke a titkári teendők ellátásával 1978. 
december 31-ig terjedő időre

K ö N Y E Szabolasot

bizta meg.

Doleschall Sándor ügyvezető igazgató - eddig végzett munkája elismerése 
mellett - felmentette

R I B É N Y I Andrást

a Műszaki Szakigazgatás Műszertechnikai Osztályának vezetése alól, egyi
dejűleg - 1978. január 1-től 1979. december 31-ig terjedő időszakra - meg
bízta

B. N A G Y  Andrást

a Műszertechnikai Osztály vezetői teendőinek ellátásával.
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A TALÁLMÁNYI BIZOTTSÁG HÍREI

A Találmányi Bizottság 1977. december 28-án ülést tartott, amelyen elfo
gadta szolgálati találmányként

- a "Berendezés földfüggetlen nagyfeszültségü sönt-stabilizátorok 
üzemi feszültségtartományának bövitésére" /feltaláló: Baranyai 
Attila, Cseri Sándor, Szintai Péter, S.Városi Ferenc - AEKI/,

- az "Eljárás és berendezés triciummal szennyezett alkatrészek de- 
kontaminálására" /feltaláló; Biró János - AEKI/,

- az "Eljárás és áramköri elrendezés tirisztoros teljesítményszabályo
zók vezérlésére" /feltaláló: Rényi Attila, Ribényi András, Tombor 
József - MSZI/

c. találmányokat.

SZEMINÁRIUMI HÍREK

A Magfizikai Főosztály 1978. január hónapban az alábbi szemináriumokat 
rendezi:

január 18. /szerda/ 10h - Ág Árpád: Plazmafizikai kutatások Francia-
országban /beszámoló tanulmány
úiról/ ,

január 25. /szerda/ 10h - Szentpétery Imre: "Tiszta" fúzió.

A szemináriumok helye a III. épület tanácsterme.

1978. ÉVI BELFÖLDI KONFERENCIÁK

A hazai konferenciák kivonatos jegyzékét a Tudományos Titkárság a MTESZ 
"Az 1978. évi konferenciák nemzetközi jegyzéke" c. kiadványa alapján állí
totta össze.

Az intézetek, MSZI, valamint a központi szervek a konferenciákra szóló elő
zetes jelentkezésüket - elsősorban a szálláshelyeknek a jelentkezés sorrend
jében történő biztosítása miatt - 1978. január 20-ig küldjék meg a Tudomá
nyos Titkárságnak, az erre a célra rendszeresitett formanyomtatványon. A ren
dező szerv jelentkezési határidején belül jelentkezéseket természetesen év
közben is elfogadunk, kérjük azonban, hogy a részvételi dijak átutalásának 
időbeni és zavartalan biztosítása érdekében a jelentkezéseket ne közvetlenül
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a rendező szerveknek, hanem a jelentkezéseket központilag koordináló Tudo
mányos Titkárságnak küldjék meg.

A bejelentett résztvevők akadályoztatása esetén a szervezeti egység vezetője 
döntse el, hogy küld-e helyettest a konferenciára, vagy sem. A helyettes ne
vét Írásban kérjük közölni. Ha a szervezeti egység vezetője nem jelöl ki he
lyettest, akkor - legalább két héttel a konferencia megrendezése előtt - a 
lemondásról kérünk Írásban tájékoztatást, hogy a befizetett részvételi dij 
visszautalásáról időben intézkedni lehessen. Amennyiben a konferencián való 
részvétel lemondása későn történik, s igy az átutalt részvételi dij elvész, 
a nem tervezhető költségek leírásával, elszámolásával kapcsolatos szabályok 
szerint indul eljárás.

Az intézetek, MSZI, valamint a központi szervek az 1978. évi tervben jóvá
hagyott hazai konferencia költségkerettel gazdálkodnak. Ennek terhére a kon
ferenciák teljes részvételi költségét a kutatóközpont térit!. Napid!j a 
résztvevők számára csak abban az esetben jár, ha a rendező szerv nem bizto
sit szervezett étkeztetést.

Az 1978. évi rendezvénynaptár a Tudományos Titkárságon, valamint a könyvtár
ban betekintés céljára rendelkezésre áll. A jelentkezésekhez szükséges forma- 
nyomtatvány és a részvétellel kapcsolatos minden egyéb információ a Tudomá
nyos Titkárságon Fülep Zsuzsától /tel.: 18-94/ és Goldmann Jánostól /tel.: 
17-59/ szerezhető be.

Február Visegrád Nagyenergiájú hadron fizika háromszög sze
minárium
szerv.: Eötvös Loránd Fizikai Társulat

/közösen az osztrák és csehszlo
vák Akadémiával/

március 7-9. Budapest 25 éves a HIKI, jubileumi ülésszak és
kiállítás
szerv.: Híradástechnikai Tudományos 

Egyesület

március 15-17. Pécs II. Pneumatikus és anyagszállítás konfe
rencia
szerv.: GTE /közösen a MAE, MÉTE -vei/

április 11-13. Győr IV. Gépipari környezetvédelmi napok
szerv.: GTE /OPAKFI, MKE győri csoportja/

május 3-5. Budapest III. Országos épületfelujitási konferencia
szerv.: Építőipari Tudományos Egyesület 

/ÉVM, BUVÁTI, Főv.Tan. Ingatlan- 
kez.Főig./

május Balatonvilágos Plazmafizikai kollokvium
szerv.: Eötvös Loránd Fizikai Társulat
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május

ma j us

május

junius 5-9.

junius

Szeged

Székesfehérvár

Tihany

Sopron

Budapest

II. Anyag- és készletgazdálkodási konferen
cia
szerv.: Szervezési és Vezetési Tudományos 

Társaság
III. Alumínium konferencia '78
szerv.: Orsz. Magyar Bányászati és Kohá

szati Egyesület

Folyadékkristály iskola
szerv.: Eötvös Loránd Fizikai Társulat

V. Műanyagok műszaki alkalmazása és fel
dolgozástechnikája '78 kollokvium 
szerv.: GTE /MKE, MEE, OMBKE/
Dubna-CERN iskola /a dubnai EAI és a svájci
CERN közös rendezvénye/
szerv.: Eötvös Loránd Fizikai Társulat

junius

julius 3-5.

Szarvas

Budapest

augusztus 13-19. Pécs

augusztus vége Budapest

augusztus Budapest

augusztus vége Szeged

szeptember 4-11. Budapest

szeptember 11-13. Veszprém

III. Gépészeti gyártástechnológiai nemzet
közi szeminárium
szerv.: GTE /KGST GAB, GTE Békéscsabai 
szervezete/
III. Energetikai gépgyártási konferencia 
szerv.: GTE /ETE/
IX. Magyar diffrakciós konferencia 
szerv.: Eötvös Loránd Fizikai Társulat

/Nemzetközi Krisztallográfiái Unió/

Programozáselméleti konferencia
szerv.: Bolyai János Matematikai Társulat
Membránfizikai nemzetközi konferencia 
szerv.: Eötvös Loránd Fizikai Társulat 

/Szegedi Biológiai Központ/

Algebrai módszerek a gráfelméletben - kon
ferencia
szerv.: Bolyai János Matematikai Társulat
M0S-NM0S struktúrák fizikája, őszi iskola 
szerv.: Eötvös Loránd Fizikai Társulat

Ródium a homogén katalízisben, szimpózium 
/Symposium on Rhodium in Homogeneous 
Catalysis/
szerv.: Magyar Kémikusok Egyesülete /Veszp

rémi Akadémiai Bizottság/

szeptember 21-23. Budapest

szeptember 28-30.Budapest

szeptember Budapest

Ergonómiai konferencia
szerv.: Szervezési és Vezetési Tudományos 

Társaság /MŰM Munkaügyi Kutató 
Intézet/

IX. Anyagmozgatási konferencia 
szerv.: Közlekedéstudományi Egyesület /KPM, 

BM, KÖTUKI/

Conference on Metallic Glasses 
szerv.; Eötvös Loránd Fizikai Társulat
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szeptember

szeptember

szeptember

szeptember

szeptember

október 9-13.

október vége, 
november eleje

október

október

október

november 8-10.

december 4-6.

december

december első 
fele

1978. III. 
negyedév

Budapest

Budapest

Esztergom

Pécs

Visegrád

Budapest

Győr vagy 
Balatonfüred

Sopron vagy 
Eger

Székesfehérvár

Visegrád

Pécs

Szolnok

Mátrafüred

Szeged

Győr

Elektronok és erős elektromágneses terek 
kölcsönhatása
szerv.: Eötvös Loránd Fizikai Társulat 

/MTA, KFKI/

Asztrofizikai nyári iskola
szerv.: Eövös Loránd Fizikai Társulat
Számítástechnikai '78 - konferencia 
szerv.: Neumann János Számitógéptudományi 

Társaság
Gépipari termelés automatizálása, szak- 
szerminárium
szerv.: GTE /Pollack Mihály Műszaki Főisk./

Mértékinvariáns térelméletek, háromszög 
szeminárium
szerv.: Eötvös Loránd Fizikai Társulat 
/osztrák és csehszlovák Akadémia/

VII. Anyagvizsgáló kongresszus 
szerv.: GTE /OMBKE/
Kvantumkémiai szeminárium
szerv.: Magyar Kémikusok Egyesülete /MTA/

Kolorisztikai szimpózium
szerv.: Magyar Kémikusok Egyesülete

/Alk.Kémiai és Kol.Kút.Labor., 
Szintbizottság/

II. Értékelemzési konferencia
szerv.: Szervezési és Vezetési Tudományos 

Társaság
A fizikaoktatás nemzetközi helyzete - 
konferenica
szerv.: Eötvös Loránd Fizikai Társulat
I. Számviteli konferencia 
szerv.: Szervezési és Vezetési Tudományos 

Társaság

Beruházási konferencia
szerv.: Szervezési és Vezetési Tudományos 

Társaság

Szerves szilárdtestek iskolája 
szerv.: Eötvös Loránd Fizikai Társulat
Számítástechnikai és kibernetikai mód
szerek alkalmazása az orvostudományban 
és biológiában - kollokvium 
szerv.: Neumann János Számitógéptudományi 

Társaság

III. Nemzetközi penumatika-hidraulika kon
ferencia
szerv.: GTE /MTA, GTE győri szervezete/

Tudományos Titkárság
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K Ö Z L E M É N Y E K

AZ ALKOHOLIZMUS ELLENI KÜZDELEM TÁMOGATÁSÁRÓL

Az alkoholizmus elleni küzdelemnek a kutatóközponton belüli támogatása ér
dekében a következőket rendelem el.

1/ A KFKI területére minden fajta szeszesital behozatala, annak a kutató- 
központ területén történő tárolása, illetőleg fogyasztása tilos. Kivéte
les esetekben az önálló szervezeti egység vezetője adhat a behozatalra 
engedélyt.

2/ Minden vezetőnek, ha beosztottja ittasságát észleli, azt az önálló szer
vezeti egység vezetőjének azonnal jelentenie kell, aki köteles a Rendészeti 
Osztály segítségével az ittasságról meggyőződni /szondázás utján/. Az ön
álló szervezeti egység vezetője köteles az ittas dolgozót a munkavégzés
től eltiltani, felelősségre vonni, s napját igazolatlan hiányzásként ke
zelni .

3/ Az önálló szervezeti egységek vezetőinek kötelessége az 1-2. pontban fog
lalt előírások betartásának ellenőrzése.

Doleschall Sándor s.k. 
ügyvezető igazgató

x

ÖNTÖTTVAS RADIÁTOROK ERTEKESITESÉrŐL

Az Energiaellátási Osztály értesítése alapján, a különböző munkahelyi raktá
rakban elfekvő öntöttvas radiátorokat /összesen mintegy 530 tag/ megvételre 
ajánljuk fel a kutatóközpont dolgozóinak.
Az igényeket az Értékesítési Társadalmi Bizottsághoz /Kristó László/ lehet 
benyújtani. A vásárláskor nyújtható árengedmény mértékét az Energiaellátási 
Osztály vezetője határozza meg.

Anyagellátási Osztály
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HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZOK

Somogyi Antal 
munkavállalás, 
saját ktsg.

1 . 2 . 9 hónap Japán
Tokió

Csillag László 
tanulmányút,
MTA egyezm. + meghivó 
fél ktsg.

1 . 2 . 6 hét Finnország
Helsinki

Szabó Béla 
üzembehelyezés, 
OAB és KFKI ktsg.

1.3. 2 hét Szovjetunió 
Moszkva, Dubna

Elek Antal
ösztöndíjas tanulmányút, 
KKI ktsg.

1.4. 3 hónap Hollandia
Delft

Fehér András 
Somlai László 
ösztöndíjas tanulmányút, 
MTA ktsg.

1.4. 2 hónap Franciaország
Grenoble

Pócs Lajos 
tárgyalás,
OAB és KFKI ktsg.

1.5. 9 nap Szovjetunió 
Dubna, Moszkva

Andrásy Gyula 
Gack Károly 
service,
METR.dev., KFKI fFt

1 . 6 . 25 nap Szovjetunió
Dubna

KÜLFÖLDI VENDEGEK

R.Pose mérnök 
NDK

V.Bellanin fizikus 
Szovjetunió

D.H.Lord mérnök 
Anglia

1.3-tól 
4 napra

I. 3-tól 
26 napra

1.3-án

fogadta; MSZKI 

fogadta; MSZI 

fogadta; MSZKI

M. Hupka
J.Jaros mérnökök 
Csehszlovákia

I.4-én fogadta; MSZKI
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Ph.Bapp fizikus I.4-én fogadta:
NSZK

V.Lepplxon mérnök I.5-én fogadta:
Szovjetunió

Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Doleschall Sándor 
Szerkeszti az Igazgatási Főosztály 
Felelős szerkesztő: Goda Gyula 
Példányszám: 450 Törzsszám: 78-24
Készült a KFKI Sokszorositó üzemében

SZTKI

RMKI
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il m unkaügyi m iniszter  

19/1977. (X II . » . )  M Ű M  szám ú  
rendelete

a munkakönyvek kiállításáról, kezeléséről,
nyilvántartásáról, a munkakönyvbe történő 

bejegyzésekről szóló 12/1967- (X. 20.) Mü M számú 
rendelet módosításáról és kiegészítéséről*

A Munka Törvénykönyve végrehajtásáról szóló 
34/1967. (X. 8.) Korm. számú rendelet 11. §-ában 
kapott felhatalmazás alapján — a Szakszervezetek 
Országos Tanácsával egyetértésben — a következő
ket rendelem:

1. §

A munkakönyvek kiállításáról, kezeléséről, nyil
vántartásáról, a munkakönyvbe történő bejegyzé
sekről szóló 12/1967. (X. 20.) Mü M számú rende-

A 12/1967. (X. 20.) Mü M számú rendelet hatályos, 
szövegét egységes szerkezetben a Munkaügyi Közlöny 
közli.
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let (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése a) és c) 
pontja, valamint a (2) bekezdés helyébe a következő 
rendelkezések lépnek és a 2'. § (1) bekezdés az 
alábbi f) ponttal egészül ki:

(Munkakönyv nélkül alkalmazható:)

„a) a megszakítás nélkül hét napnál rövidebb 
időre alkalmazott dolgozó, valamint az, aki mun
kakönyvét igényelt, a munkakönyv kiadásáig, de 
legfeljebb 15 napig, ha az igénylést az 5. § (5). 
bekezdés szerinti „szelvény” felmutatásával iga
zolja”,

„ej külön jogszabályban megjelölt vállalatok 
fizikai foglalkozású dolgozói a téli fagyszünet ta r
tama alatt, ha a téli munkaszünetről kiállított 
igazolást felm utatják”,

„/) a mezőgazdasági szövetkezeteknél, (termelő- 
szövetkezeteknél, szakszövetkezeteknél) állami 
gazdaságoknál munkaszerződéssel részes művelést 
vállaló dolgozó”.

„(2) Ha a dolgozó kéri, akkor a munkaviszonyt 
az (1) bekezdésben felsorolt esetekben is be kell 
jegyezni a munkakönyvbe.”

2 - §

Az R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés 
lép:

„3. § (1) Munkakönyvét annak a tizennegyedik 
életévét betöltött állampolgárnak lehet kiállítani, 
aki az általános iskolát eredményesen elvégezte, 
tankötelezettsége megszűnt vagy felmentés foly
tán szünetel.

(2) Külföldi állampolgár részére — ha jogsza
bály másként nem rendelkezik — munkakönyvét 
akkor lehet kiállítani, ha munkavállalási engedély- 
lyel rendelkezik.*

(3) Nem állítható ki munkakönyv — az 5/A. 
§~ban foglaltakat kivéve — a közép- és felsőfokú 
oktatási intézmények nappali tagozatain tanulók 
részére.”

3. §

(1) Az R. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:

;,(3) Ha a dolgozó személyi igazolványt felmu
tatni nem tud. a kérdőív személyi adatokra vonat

* 10 1970. (X. 24.) M ü M sz. r.

kozó rovatait csak közokirat (pl. születési anya
könyvi kivonat, szabaduló levél, külföldi állam
polgár esetében érvényes munkavállalási enge 
dély) alapján szabad kitölteni.”

(2) Az R. 5. § (5) bekezdése folytatólagosan a 
következő rendelkezéssel egészül J d : „Lehetőleg az 
igényléskor, a kérdőív kitöltésével egyidejűleg 
kell a munkakönyvét kiadni annak az első ízben 
munkába lépő fiatalnak, aki tanulm ányait az 
igénylés évében fejezte be, továbbá annak, aki 
folytatólagos vagy másodlati munkakönyvét igé
nyelt és ezért a díjat illetékbélyegben lerótta.”

4. §

Az R. a következő 5/A. §-sal egészül ki:

„5,/A. § A közép- és felsőfokú oktatási intéz
mények — a tanülm ányaikat befejező tanulóik 
(hallgatóik) részére a félévi vizsgakötelezettségeik 
teljesítése után — csoportos munkakönyv-igény- 
lést adhatnak be a székhelyük szerinti munka- 
könyvkiállító hatóságnál, amely gondoskodik a 
munkakönyvek kiállításáról és átadásáról. A ki
állított munkakönyvét a tanulm ányait befejező 
tanuló (hallgató) az átvétel igazolása ellenében 
kapja kézhez.”

5- §
Az R. 6. §~a helyébe a következő rendelkezések 

lépnek:

„6. § (1) A dolgozónak az új n^unkakönyv kiállí
tásáért 10 forint, a folytatólagos munkakönyv 
kiállításáért 50 forint, az első és minden további 
munkakönyv-másodlat kiállításáért 200 forint dí
ja t kell illetékbélyegben lerónia. Nyugdíjas m un
kavállaló részére a folytatólagos munkakönyv 
díjmentesen, a másodlati munkaíkönyv 50 forint 
díj ellenében állítható ki.

(2) A másodlat kiállításáért járó díj lerovása 
alól a községi, nagyközségi szakigazgatási szerv, 
illetőleg a fővárosi, megyei városi, városi tanács 
végrehajtó bizottsága munkaügyi feladatot ellátó 
szakigazgatási szervének vezetője felmentést ad
hat, ha a munkakönyv megrongálódása, elvesz
tése stb. a dolgozó önhibáján kívül következett 
be. vagy .ha a dolgozó szociális körülményei azt 
indokolják.”

1226
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6 . § !

(1) Az R. 9. § (1) bekezdése helyébe a követ
kező rendelkezés lép:

„(1) A vállalatnak a dolgozó munkába lépésekor 
a munkakönyv megfelelő rovatába be kell vezet
nie a vállalat nevének és székhelyének feltünte
tése mellett a munkába lépés napját, a dolgozó 
munkakörét, valamint személyi alapbére összegét 
(havibért vagy órabért).”

(2) Az R. 9. § (2) bekezdése folytatólagosan a 
következő rendelkezéssel egészül ki: „— az át
helyező vállalatnak kell bejegyezni, kivéve, ha 
az áthelyezés a fegyveres erők, fegyveres testü
letek állományába történik”.

7- §

Az R. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés 
lép:

„11. § A munkáviszony megszűnésekor a válla
latnak a munkakönyv megfelelő rovatába be kell 
jegyezni a munkaviszony megszűnésének napját 
és módját, á betöltött munkakört és a dolgozó 
személyi alapbére összegét (havibért vagy óra
bért).”

8. §

Az R. 12. § (1) és (2) bekezdése helyébe a kö
vetkező rendelkezések lépnek és e § a következő 
(4) bekezdéssel egészül ki:

„(1) A munkakönyvnék „a munkaviszony meg
szűnésének módja” rovatába, a (2)—(4) bekezdés
ben foglalt kivételtől eltekintve, a „munkavi
szony megszűnt” szöveget kell beírni.”

„(2) A 15. § (3) bekezdésének esetén kívül „át
helyezve” szöveget kell a munkakönyvbe beje
gyezni, ha a dolgozót más vállalathoz áthelyezik, 
illetőleg más munkahelyre kinevezik.”

„(4) „Felmondás a dolgozó részéről” szöveget 
kell a munkakönyvbe bejegyezni, ha a munka- 
viszony a dolgozó felmondása folytán szűnik 
meg.”

9- §
Az II. a következő 14/A.— 14 C. §-okkal egé

szül ki:
>.14 A. § (1) Abban az esetben, ha a munkavi

szonyban álló dolgozó'részére o^  gségi, rokkant
sági, baleseti rokkantsági nyugdíjat vagy baleseti 
járadékot állapítanak meg, a vállalat az ellátás

| megállapításának tényét — a nyugdíjmegállapító 
szerv által megküldött határozat alapján — a dol
gozó munkakönyvének első oldalán 8 napon belül 
a „Munkakönyv” szó alatt, „Nyugdíjas”, illetőleg 
baleseti járadék megállapítása esetén „Baleseti 
járadékos” megjelölés beírásával feljegyezni kö
teles; a beírás megtörténtét a vállalatnak a fo
lyósító szerv részére megküldött határozat máso
latán kell igazolnia. Ha a vállalat az ellátás meg
állapítását a munkakönyvbe azért nem tudja be
jegyezni, m ert a nyugdíjas (járadékos) munka- 
viszonya megszűnt, a határozat másolatának a 
folyósító szerv részére történő megküldésével 
egyidejűleg közölnie kell a munkaviszony meg
szűnésének időpontját.

(2) Ha olyan nyugdíjas (járadékos) lép munka- 
viszonyba, akinek a munkakönyvében a nyugdí
jas minőséget még nem tüntették fel, a vállalat 
köteles az (1) bekezdés szerinti bejegyzést a nyug
díjas (járadékos) nyilatkozata alapján a munka
könyvbe teljesíteni.

(3) Ha a nyugdíjas (járadékos) új munkakönyv 
vagy másodlat kiállítását kéri, az (1) bekezdés 
szerinti bejegyzést a nyugdíjas' (járadékos) nyilat
kozata alapján a munkakönyvét kiállító szerv 
jegyzi fel.

14/B. § A munkakönyvbe a 14/A. § alapján tör
tént bejegyzés törlését a nyugdíjra (baleseti jára
dékra) jogosultság megszűnése esetében a mun
kakönyv kilencedik oldalára kell bejegyezni és 
egyidejűleg a munkakönyv első oldalára feljegy
zett „Nyugdíjas”, illetőleg. „Baleseti járadékos” 
szót át kell húzni. Abban az esetben, ha a nyug
díjas (járadékos) a jogosultság megszűnésekor 
munkaviszonyban áll, a beírás törlését — az el
látás megszüntetésére vonatkozó határozat bemu
tatásával — a vállalattól kérheti. A törlésre vo
natkozó bejegyzésnek tartalm aznia kell a meg
szüntető határozat keltét és számát.

14/C. § Abban'az esetben, ha az öregségi, a rok
kantsági, a baleseti rokkantsági nyugdíj, vagy a 
baleseti járadék megállapításakor a dolgozó mun
kaviszonyban nem áll, a munkakönyvi bejegyzést, 
illetőleg annak törlését a nyugdíjmegállapító 
szerv végzi.”

10 . §

Az R. 15. jj (2) és (3) bekezdése helyébe a kö
vetkező rendelkezések lépnek:

„(2) A házasságkötés folytán vagy más okból 
bekövetkezett névváltozást a munkakönyvbe a 10.

12?"
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§ (2) bekezdésében megjelölt módon kell beje
gyezni. A családnév megváltozásának pontos ada
tait a vállalat köteles három napon belül a Köz
ponti Munkakönyv Nyilvántartónak* bejelenteni.

(3) A vállalat elnevezésének megváltoztatásával 
járó átszervezés (összevonás, beolvasztás, meg
osztás) esetén a dolgozó munkakönyvébe csak ,,a 
munkáltató neve (cége) és székhelye” rovatba kell 
bejegyzést eszközölni. A bejegyzés szövege a kö
vetkező: ........ . évi ........ ..............  hó ....... napja
óta új elnevezése: .............. ...................... vállalat.”

13. §

Ez a rendelet 1978. január 1-én lép hatályba; 
egyidejűleg az R. 7. § (1) bekezdésének utolsó 
mondata és az R. 8. § (1) bekezdésének utolsó 
mondata hatályát veszti, valamint a 24. § (2) be
kezdésében a 22. § (3) bekezdésére utalás el
marad.

Dr. Trethon Ferenc s. k., 
munkaügyi miniszter

11. §

Az R. 22. § (2) és (3) bekezdése helyébe a kö
vetkező rendelkezések lépnek:

„(2) Ha a dolgozó a munkakönyvét felszólítás 
ellenére sem veszi át és annak elküldését nem 
kérte, a munkakönyvét a munkáltató — a 23. §- 
bán szabályozott esetet kivéve — a munkaviszony 
megszűnése napjától számított egy évig köteles 
megőrizni.

(3) Azt a munkakönyvét, amelyet a dolgozó 
munkaviszonya megszűnését követő egy éven, il
letőleg öt éven belül nem vett át, meg kell sem
misíteni. A megsemmisítésről jegyzőkönyvet kell 
készíteni, amelyben fel kell tüntetni a munka
könyv sorozatát, sorszámát, a tulajdonos nevét 
és személyi adatait. A jegyzőkönyvet öt évig meg 
kell őrizni. A munkakönyv megsemmisítésének 
időpontját a munkakönyv-nyilvántartás aláírási 
rovatában fel kell tüntetni.”

12. §

Az R. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés 
lép:

„23. § A szabadságvesztés büntetését töltő vagy 
előzetes letartóztatásban levő dolgozó munkaviszo
nyának megszűnése esetén munkakönyvét — ha 
azt kéri — meg kell küldeni a büntetésvégrehaj
tási intézet parancsnokságának. Egyébként a 
munkakönyv kezelésére vonatkozó általános sza
bályok szerint kell eljárni azzal az eltéréssel, hogy 
a munkakönyvét az elítélt szabadulásáig, de leg
alább öt évig köteles* a vállalat elkülönítetten 
kezelni.”

* 1363 Budapest, V., Alkotmány utca 10. 

1?,28____________________ _______ ___
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SZEMÉLYI HÍREK

A Minisztertanács Ajtai Miklóst az Országos Műszaki Fejlesztési Bi
zottság elnökét - érdemei elismerése mellett - e tisztségéből felmen
tette; egyidejűleg

P Á L  Lénárdot

az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság elnökévé kinevezte.

M

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára Pál Lénárdot 1978. január 15-i 
hatállyal a Központi Fizikai Kutató Intézet főigazgatóját felmentette.

A főigazgatói munkakörre a MTA pályázati felhívást jelentet meg. A 
pályázat elbírálásáig a főtitkár a főigazgatói munkakör ellátáséra

S Z A B Ó  Ferencet

kérte fel.

AZ IGAZGATÓ TANÁCS HÍREI

Az MSZMP KFKI Végrehajtó Bizottsága és az Igazgató Tanács 1978.január 
17-én 14 órai kezdettel rendkívüli ülést tartott. Az ülésen megjelent 
Korcsog András dr. az MSZMP KB Tudományos, Közoktatási és Kulturális 
Osztályának helyettes vezetője, Köpeczi Béla a Magyar Tudományos Aka
démia főtitkárhelyettese, Tétényi Pál, a Tudománypolitikai Bizottság 
titkára, dr.Tóth dános, az MSZMP XII.kerületi Bizottságának első tit
kára.

A VB és az IT együttes ülésén Köpeczi Béla bejelentette a Minisztertanács 
döntését Pál Lénárdnak az OMFB elnökévé történő kinevezéséről, valamint 
a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának határozatát Szabó Ferenc fő
igazgatói megbízásáról.

Az ülésen Köpeczi Béla, dr.Tóth dános. Szabó Ferenc, Budai Miklós és 
Pál Lénárd szólalt fel. Az együttes ülés az elnöklő Doleschall Sándor 
zárszavával ért véget.
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A TUDOMÁNYOS TANÁCSOK HÍREI

Az Atomenergia Kutató Intézet Tudományos Tanácsa 1978.január 11-én ülést 
tartott, amelyen

- Intézeti Dijra benyújtott pályázat véleményezésére és

- a Tudományos Tanács 1978.I.félévi munkatervének meg
vitatására

került sor.

M

A Mérés- és Számitástechnikai Kutató Intézet Tudományos Tanácsának 
Technológiai Szekciója 1978.január 11-én ülést tartott, amelyen meg
hallgatta és megvitatta

- Szabó Zsolt nyomtatott-áramköri rekonstrukciós program 
eredményeiről és Dani Csaba IC mérések tapasztalatairól 
szóló előadását, valamint

- Szabó Zsolt és Forró Péter beszámolóját az ATE 77 konfe
renciáról és kiállításról.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Atomenergia Kutató Intézet pályázatot hirdet a Reaktor Özem Villamos 
Csoportjában elektrikus állás betöltésére.

Az elektrikus feladata az elektrikus szolgálat ellátása az üzem erős
áramú villamos berendezéseinek karbantartása és javítása.

A pályázóval szembeni követelmények :

- villanyszerelői szakmunkás bizonyitvány és
- elektrikus képesítés.
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Bérezés a 16/1977 MüM sz.rendelet szerint.

A jelentkezéseket a Személyzeti Osztályra, Simon Bólánéhoz kell küldeni.

FELHÍVÁS

A Mérés- és Számítástechnikai Kutató Intézet Számítástechnikai Főosz
tálya most özembe állított R40-es gépének üzemeltetéséhez operátori 
munkára felvételt hirdet. Az operátorok 3-4 fős munkacsoportban üze
meltetik a gépet, angol nyelvű üzenetek segítségével irányítják a gé
pen működő operációs rendszer munkáját.

Betanulási idő fél év. Szakmai továbbfejlődésre belső és külső tan
folyamok formájában nyílik lehetőség. Kiemelt fizetést és műszakpót
lékot biztosítunk.

Az érdeklődők Körösi Magdolna csoportvezetővel vegyék fel a kapcsola
tot, telefonszéma : 11-15.

K Ö Z L E M É N Y E K

A SZOBABÉRLŐ HÁZBAN MEGÜRESEDETT SZOBA BÉRLŐDÉNEK PÁLYÁZAT UTÜÁN 
TÖRTÉNT KIJELÖLÉSÉRŐL

A Tájékoztató 1977. 44. számában meghirdetett pályázatra hat jelentkezés 
érkezett be.

A KISZ Bizottság az ügyvezető igazgatóval egyetértésben Katona Tamásnak 
/AEKI/ és feleségének ítélte oda a megüresedett szobát. A KISZ Bizott
ság úgy döntött, hogy Katona Tamásnak - a Szobabérlő Szabályzatnak meg
felelően - gépkocsiját 1978.junius 30-ig el kell adnia, ha ez nem tör
ténik meg, úgy 1978.julius 31-ig el kell hagynia a szobát.

M
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AZ R40 PROGRAMKÖNYVTÁRRÓL

Felhívjuk az R40 felhasználóinak figyelmét, hogy további OS kézikönyvek 
készültek el és érkeztek a programkönyvtárba.

A beérkezett könyvek az alábbiak:

OS Data Management Service Guide
FORTRAN IV Library Subprograms
OS Data Management for System Programmers
OS ALGOL Programmer's Guide
OS Introduction
SSP FORTRAN
OS PL/1 /F/ Programmer's Guide
OS Tape Labels

A könyvek a Számítástechnikai Főosztály programkönyvtárosánál /R40 épü
let, 2-es szoba, Körösi Magda és Papp Károlyné/ igényelhetők.

HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZÓK

Bőd László 
együttműködés, 
KFKI ktsg.

Kroó Norbert 
Tud.Tanácsülés, 
EAI ktsg,
Szlváik Ferenc 
Tud.Tanácsülés, 
OAB ktsg.

Doleschall Sándor 
tárgyalás,
KFKI ktsg.

Budai Miklós 
tárgyalás,
KFKI ktsg.

Kardon Béla 
tárgyalás,
KFKI ktsg.
Biri János 
tárgyalás,
KFKI ktsg.

Almás! Lajos 
tárgyalás,
KFKI kt3g.

1.8.

1.8.

1.8.

1.8 .

1.8 .

1.8.

1.8.

1.8.

1 hót 

6 nap 

6 nap 

6 nap 

6 nap 

6 nap 

6 nap 

6 nap

Lengyelország
Varsó

Szovjetunió
Dubna

Szovjetunió
Dubna

Szovjetunió
Moszkva

Szovjetunió
Moszkva

Szovjetunió
Moszkva

Szovjetunió
Moszkva

Szovjetunió
Moszkva
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Lukács József 1.8.
tárgyalás,
KFKI ktsg.

Jánossy István 1.9.
konfe rencia,
KFKI ktsg.

Tóth Mihály 1.9.
Vizdos Géza 
konferencia,
meghivó fél ktsg.,KFKI utiktsg.

Szlankó János 1,11.
munkáé rtekezlet,
meghivó fél ktsg,,KFKI utiktsg.
Szentpétery Imre 
tárgyalás,
MTA ktsg.

G.Emmett
J.Zarno ützletkötők 
Anglia
V. A.Kotyelnyikov 
A. Sz.Barovik-Romanov 
Szovjetunió

M.Utsida mérnök 
Japán

Dr.Z.Kulmann mérnök 
Lengyelország

K.Dornick
I3. Schymik mérnökök
NDK

T.Streicher mérnök 
Auszt ria

E.Wünch mérnök 
NDK
V. V.Kitovics 
Sz. I.Gzt rachov mérnökök 
Szovjetunió

6 nap 

5 nap

5 nap

4 nap 

1.13. 1 hét

KÜLFÖLDI VENDÉGEK 

I.10-én

1.12-én

1.12-én 

I.

I.16-tól 
9 napra

Szovjetunió
Moszkva

Olaszország 
Madonna di Campiglio

NDK
Drezda

Belgium
Brüsszel

Szovjetunió
Leningrád

SZTKI

I.11-től 
aka- 2 napra 
démikusok

I.

I.12-től 
30 napra

fogadta:

fogadta: Vasvári Béla

fogadta; SZTKI 

fogadta: AEKI 

fogadta: MSZKI

fogadta: RMKI 

12-én fogadta; MSZKI

fogadta: SZTKI

11-én
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A. Hofmann
K. Scheff ler mérnökök 
T3dí<

1.16-tól fogadta :
6 napra

Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Doleschall Sándor 
Szerkeszti az Igazgatási Főosztály 
Felelős szerkesztő: Goda Gyula 
Példányszám: 450 Törzsszám: 78-25 
Készült a KFKI sokszorosító üzemében

MSZKI

/
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1/1978. sz. főigazgatói utasitás
a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kutatásokat Irányitó Tanács

létrehozásáról

l.§.

A mezőgazdaság részére végzendő kutatás és fejlesztés /továbbiak
ban kutatás/ irányítására, hatékonyságának biztosítására és a 
különböző területeken folyó kutatások összehangolására Mezőgazda- 
sági és Élelmiszeripari Kutatásokat Irányitó Tanács /MÉKIT/ létre
hozását rendelem el.

2 . §.

A MÉKIT a főigazgató tanácsadó és - a hatáskörébe utalt ügyek
ben - érdemi döntésre, valamint operativ intézkedésre jogosult 
testüle*te. Szervezetét, feladatait és működésével kapcsolatos 
egyéb kérdéseket jelen utasitás melléklete tartalmazza.

3. § .

Ez az utasitás 1978. január 16-án lép hatályba.

B u d a p e s t , 1978. január 13.

Pál Lénárd sk. 
főigazgató
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Az 1/1978.sz. főigazgatói utasitás melléklete

Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kutatásokat Irányító Tanács

1.§. A népgazdaság igényeinek kielégítéséhez szükséges és cél
szerű, hogy a kutatóközpontban felhalmozott tudományos és 
műszaki tapasztalatokat, a mezőgazdaságot és az élelmiszer- 
ipart /a továbbiakban mezőgazdaságot/ segitő módszerek ki
dolgozásához, eszközeinek előállításához felhasználják.

Ennek érdekében a kutatóközpontban ezen a területen első
sorban a következő témákkal kell foglalkozni:

- mezőgazdasági termékek fehérje-, nedvesség- és olaj- 
tartalmának a meghatározását biztositó berendezések 
fejlesztése;

- mezőgazdasági fizikai módszereket alkalmazó, analitikai 
laboratóriumok fejlesztése;

- mezőgazdasági laboratóriumok, illetve mezőgazdasági 
folyamatok számítástechnikai rendszerekkel történő 
irányítása;

- egyes növényi magok beltartalmi értékeinek roncsolásmen-
tes meghatározását biztosító módszerek.

2.§. A MÉKIT elnökét és - az elnök javaslatára - tagjait a
főigazgató, titkárát a MÉKIT elnöke bizza meg, illetve
menti fel. A megbizás meghatározott ideig, vagy vissza
vonásig szólhat.
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3.§. A MÉKIT javaslatot tesz a főigazgatónak a kutatóköz
pontban elvégzendő mezőgazdasági kutatások céljaira, 
tudományos terveire, azok végrehajtásához szükséges 
anyagi eszközök mértékére.

A kutatóközpont több intézete és az MSZI együttesen 
vesz részt a feladatok végrehajtásában. A feladatok 
felelősének kijelölése kérdésében a MÉKIT dönt. E 
feladatok tervszerinti végzéséért az illetékes tudo
mányos igazgatók /illetve a műszaki igazgatóhelyettes/ 
felelősek. A nevezettek gondoskodnak a MÉKIT döntésé
nek végrehajtásáról, és együttmüködnek a mezőgazdasági 
kutatások eredményes művelése érdekében.

4.§. A MÉKIT átruházott hatáskörében dönt a mezőgazdasági 
kutatások körébe tartozó

- hazai és nemzetközi kötelezettségvállalások /ajánlat, 
rendelés/ elfogadásáról, illetve elutasításáról; az 
elvállalt kötelezettségek rangsorolásáról, ütemezé
séről;

- feladatok megoldásához rendelkezésre álló szellemi 
és anyagi eszközök /beruházási-, anyag-, bérkeretek/ 
elosztásáról, a meglévő eszközök szükséges átcsopor
tosításáról;

- feladatok megoldásához rendelkezésre bocsátott uta
zási- és főigazgatói jutalmazási keretek elosztásá
ról;

- az egyes témákról szóló jelentések elfogadásáról.
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6 . § .

7.§.

8 . §.

9. § .

10.§.

A MÉKIT operativ intézkedésre jogosult, igy

- beszámoltatja az egyes témákért felelős vezetőket,

- intézkedik mindazokban a kérdésekben, amelyekben 
döntési joga van.

A mezőgazdasági kutatásokért felelős dolgozók esetében 
a munkáltatói jogok gyakorlása során előzetesen ki kell 
kérni a MÉKIT véleményét.

A MÉKIT döntéseit szótöbbséggel hozza meg, szavazat- 
egyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

A MÉKIT szükség szerint, de legalább két havonta ülése
zik. Két ülés között szükség esetén a MÉKIT elnöke intéz
kedik, illetve dönt. Intézkedéseit, illetve döntéseit a 
soronkövetkező ülésen a tanács elé terjeszti jóváhagyás
ra.

A MÉKIT titkára gondoskodik

- az ülések előkészítéséről,

- az ülés jegyzőkönyvének elkészítéséről,

- a határozatok Írásba foglalásáról és közzétételéről,

- a határidők nyilvántartásáról és a határozatok végre
hajtásának ellenőrzéséről.

A MÉKIT testületileg és tagjai, valamint elnöke személy 
szerint felelősek a KFKI-ban jóváhagyott mezőgazdasági 
célú kutatások tervszerű, eredményes műveléséért.
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SZEMÉLYI HÍREK

Szabó Ferenc főigazgató 1978.január 16-tól ujabb intézkedésig megbízta

G Y I M E S I Zoltánt

az AEKI tudományos igazgatói teendőinek ellátásával.

A TUDOMÁNYOS TANÁCSOK HÍREI

A Részecske- és Magfizikai Kutató Intézet Tudományos Tanácsa 1978. 
Január 10-én ülést tartott, amelyen megvitatta

- az Intézeti Dijra beérkezett pályázatokat,

- az R-40-el kapcsolatos eddigi tapasztalatokat, valamint

- a Technikai Főosztály 1977.évi tevékenységét.

A Tudományos Tanács határozatot hozott egy, az RMKI főbb kutatási te
rületeit ismertető kutatóközponti szeminárium-sorozat megrendezéséről,

A Műszaki Tudományos Tanács 1978.Január 17-én ülést tartott, amelyen

az MSZI 1978.évi tervét vitatták meg.



\
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SZEMINÁRIUMI HÍREK

A "Számítógépes hálózatok" szemináriumsorozat keretében 1978.Január 
27-én pénteken 9 órakor

Szalay Miklós: Száloptikai rendszerek az elektronikában

cimmel tart előadást a VI,épület 238-as szobájában.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Híradástechnikai Tudományos Egyesület Ifjúsági Bizottsága

SZERVEZÉS ÉS HATÉKONYSÁG 

cimmel országos pályázatot hirdet.
A pályázaton munkájával bárki, illetve bármely csoport résztvehet.
A pályázaton résztvenni kivánók felső korhatára 35 év.

A pályázat célja :

A hiradástechnikai iparban is, mint minden iparágban előtérbe került 
az intenzív tartalékok feltárása, hasznosítása. A pályázat célja, hogy 
vállalati, ágazati szinten is hasznosítható, gazdasági, műszaki és szer
vezési Javaslatokat nyerjen a híradástechnikai ipar.

A pályázatnak tartalmaznia kell a javasolt megoldást, bevezetésének fel
tételeit /személyi feltételek, beruházás stb./, a megoldással elérhető 
várható eredményeket. Előnyben részesülnek azok a pályázatok, melyek az 
alábbi kérdésekkel foglalkoznak;

- a számitógépes módszerek /ügyvitel, tervezés, adattár 
stb./ bevezetésének előnyei a vállalati gazdálkodásban. 
Lehetőleg konkrét elektronikai vállalati példával illuszt
rálva ,
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- egységes konstrukciós technológiai rendszer beveze
tése és a velejáró előnyök az elektronikus iparban.

A pályaművek dijazása:

A Biráló Bizottság a dijak összegének nagyságát a pályaművek hasznosít
hatóságának értéke szerint állapitja meg, figyelembevéve azt, hogy a 
legmagasabb pályadij 10.000.-Ft.
A díjazásban nem részesülő pályaművek készitői költségtérítésre sem
milyen cimen nem tarthatnak igényt.

A pályaművek beadása:

A pályamüveket lezárt borítékban kell beküldeni a Híradástechnikai Tu
dományos Egyesület cimére /Budapest, V, Kossuth Lajos tér 6-8. III.322./ 
legkésőbb

1978.november 1-ig 

A borítékra mindenkor Írják rá a "Pályázat" cimet.

A pályázat eredményét a Birálö Bizottság legkésőbb az 1979.évi HTE Köz
gyűlésen hirdeti ki.
A döntésről ez érdekelteket a HTE Titkársága értesíti,

A dijazott pályaművek a HTE tulajdonába kerülnek és a HTE Juttatja el
azokat az illetékes vállalatokhoz illetve intézményekhez. A pályaművek 
nyilvános bemutatására a HTE lehetőséget biztosit.

A bemutatáson a díjazásban nem részesülő pályaművek is résztvehetnek.
A bemutató helyéről és idejéről az Egyesület Titkársága az érdekelte
ket értesiti.
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FEGYELMI HÍREK

A Műszertechnikai Osztály vezetője

S o m o g y i  Dánost

fegyelmileg felelősségre vonta, mert nevezett 1977.szeptember 3-én, 
szombati napon, a gépkocsiját portai ellenőrzésre megállító, köteles
ségüket teljesítő portásokat a vele utazó munkatársai előtt sértő meg
jegyzéssel illette.
A fegyelmi Jogkör gyakorlója Somogyi Dánost figyelmeztetésben részesí
tette, és javasolta gépkocsi behajtási igazolványának határozott időre 
történő visszavonását.

Az Igazgatási Főosztály vezetője Somogyi Dánosnak a KFKI területére 
érvényes gépkocsi behajtási igazolványát 1978.március 3l-ig ideigle
nesen visszavonta.

K Ö Z L E M É N Y E K

A KUTATÓKÖZPONTBAN MEGDELENT FONTOSABB KIADVÁNYOK

1./ Pásztor Endre: Magfizikai gyorsitóberendezések és ionimplantáló 
készülékek tervezésének kérdései

2./ Solt: Atomic displacements around an impurity and Three-Body 
interactions in metals /KFKI-1977-111/

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

4./ Polónyi: Generalization of the massive scalar multiplet 
coupling to the supergravity /KFKI-1977-93/

5./ Szabados-Beszeda-C8om-Maróti-Windberg: Az NVH termohidraulikai 
kísérleti berendezés I.rész. A berendezés általános leírása 
/KFKI-1977-108/
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6./ Szabados-Beszeda-Csom-Maróti-Windberg: Az NVH termohidraulikai 
kísérleti berendezés II.rész.Műszerezés és adatgyűjtés /KFKI-1977-109/

7./ Szabados: Az NVH termohidraullkai kísérleti berendezés III rész. 
Mérőszakaszok és méréstechnikai eszközök /KFKI-1977-110/

AZ ANYAGIGÉNYLÉSI ÉS RENDELÉSI HATÁRIDŐ NAPTÁRRÓL

Az Anyagellátási Osztály felhivja az igénylő és gazdálkodó szervek fi
gyelmét, hogy a kibocsátott "Anyagigénylési és rendelési határidő nap
tár" szerint 1978.február hó folyamán

alkohlol 96°-os 1978.II.n.év
arany félgyártmány /belföldi/
cement
denaturált szesz
ezüst félgyártmány /hazai/
festékek, higitók "
gázok, naqytisztaságuak import
ból /GYESZ utján/
glicerin, kozm.min. *
gőz- és gáz szerelvények
háztartási tisztítószerek "
ioncserélő készülék pót- és
cserepatron M
kefe, ecset, seprű "
küvetták
lakk
mágnesek "
mész
molibdén huzal, rúd M
mosó- és éztetószrek
oxidkeramikus termékek /cső,tégely, 
csónak, klf.idomok/ belföldi
platina félgyártmány /belföldi/
repceolaj
szappan M
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szerelvények /víz, gőz, gáz, 
fűtés-belföldi/
üvegtechnikai cikkek
vatta /háztartási/
vegyszerek /finom/ Reanal által 
készletezett belföldi és import
vizsze relvények
wolfram huzal, rúd /belföldi/
acélok /hengerelt, kovácsolt/ előirt 
széntartalommal
beton és vasbeton gerendák
félvezetők /szovjet/
fotóanyagok, filmek, vegyszerek 
/belföldi/
import anyagok, alkatrészek 
szovjet relációból
kavics
kenőanyagok a Szovjetunióból
nyomdagrafikai filmek, vegyszerek
nyomdaipari grafikai és kötészeti 
anyagok
olaj /belföldi/ 
olaj /szovjet/
ötvözetlen, hidegen huzott rúdacélok
ötvözetlen fekete, horganyzott,ala
csony és nagyszilárdságú huzalok
ötvözetlen edzett és edzetlen szalag
acélok
pakura
pneumatikus alkatrészek /FESTŐ/
számitógép alkatrészek /szovjet 
és tőkés relációból/
szerszámgép alkatrészek, tartozé
kok /belföldi/
tömlők /paraguml tömlők/
zsírok /belföldi előállitásuak/

1978.Il.n.év

1978.111.n.év
H

1979.1-IV.n.év

1978.11.n.év

1979.1-IV.n.év
1978.11.n.év
1979.1-IV.n.év
1978.111.n.év

1978.Il.n.év 
1979.I-IV.n.év 
1978.III.n.év

1978.11.n.év
1978.111.n.év

1979.I-IV.n.év

1978.111.n.év 
1978.IV.n.óv
1978.11.n.év

anyagcsoportokba tartozó termékekre kell rendeléseiket összeállítani. 
Illetve elküldeni.
A késve érkező és nem realizálható igényeket szállítóink 8 köve_tJiftiű. 
ciklusba sorolják, é9 a Késedelem veszélyezteti az anyagellátás fo
lyamatosságát és biztonságát.
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HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZÓK

Nagy Mihály 1.15.
konzultáció,
meghivó fél ktsg.,
KFKI utiktsg.
Siklós Tivadar 1.16.
előadás,
meghivó fél ktsg..KFKI utiktsg,

Tombor Oózsef 1.16.
konzultáció,
KFKI ktsg.
Fellegi Endre 1.16.
Pintér István*
tárgyalás,
MüM ktsg.
Horányi Sándor 1.16.
NAÜ ösztöndíjas
tanulmányút

Csonka Gyula x,16.
Dörök Rudolf
Farkas Walter
Kovács Tibor'
tanfolyam,
Technika Külker.V.deviza,
KFKI fFt.

Serfőző Gusztáv 1.21.
konferencia,
KFKI ktsg.

Lukács József 1.21.
tanácsadás,
MMG ktsg.

6 nap

2 hét

5 nap

1 hét

6 hónap

2 hét

8 nap

2 hót

Anglia
Reading

Lengyelország
Lodz

Anglia
London

Szovjetunió
Moszkva

NDK
Karlsruhe

NDK
Drezda

Franciaország 
Les Arcs

Kanada
Toronto

KÜLFÖLDI VENDÉGEK

I.Palágyi vegyész 
Ósehszlovákia
R.De rsin
G. PasnlcT mérnökök
NDK

1.18-án fogadta ; AEKI

1.17-től fogadta : SZTKI
1 hétre
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G.Graf mérnök 
Auszt ria

G.Vladimi róva
A. Remizov mérnökök 
Szovjetunió

L .T e 1 1 e mérnök
T3dk

3.Blasko gépkocsivez. 
M.Hvoz3aYa
H.Safrankova
Z.Nemecek fizikusok
I .Pi n tór "geofi zikus 
Csehszlovákia

1.18-án fogadta:

1.23-tól fogadta ;
5 napra

1.23-án fogadta ;

1.23-án fogadta ;
3 napra

Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Doloschall Sándor 
Szerkeszti az Igazgatási Főosztály 
Felelős szerkesztő: Goda Gyula 
Példánys^Am: 450 Törzoszám: 70-26 
Készült a KFKI sokszorosító üzemében

AEKI

AEKI

MSZKI

AEKI



i
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ESEMÉNYNAPTÁR

1978.január 10-12 között Visegrádon zajlott le az ESzR fejlesztési 
előtervét megvitató szeminárium, amelynek az MSZKI négy munkatársa 
is aktiv résztvevője volt.

Vlagyimir Kotyelnyikov akadémikus, a SzUTA alelnöke, a magyar-szovjet 
Jubileumi tudományos ülésszakon résztvevő szovjet tudósdelegáció ve
zetője január 11-én a kutatóközpontunkban tett látogatása alkalmából 
az MSZKI-ban a Kurcsatov Intézet részére készülő kriogén mérőrend
szert, a mikroprocesszor- vezérelt TV-raszter diszplay-es terminálo
kat, az Intelligens CAMAC-rendszert, az Ipari Alkalmazások Osztályá
nak munkáit, az R-40 számitógépet, valamint a legújabb tipusu TPA- 
számitógépeket tekintette meg.

Az "A" kategóriás tervnek megfelelően a Műszaki Szakigazgatás részéről 
átadásra került az

- RMKI részére
1 db kályha élettartam-mérő berendezéshez,

- AEKI részére
2 db pneumatikus mintaváltó
10 db feszültség-frekvencia átalakitó

- SZTKI részére
1 db Mössbauer spektrométer 
1 db NB-257 nagyfeszültségű tápegység
1 db NC-252 kettős számláló
1 db NE-279 lineáris időprogram generátor
2 db NB-249 nagyfeszültségű tápegység

Szerződéses tevékenység keretében a Műszaki Szakigazgatás részéről a

- Tétényi úti kórház részére

2 db fotometriás rendszerű analizátor /Satellita/

- OMFB megbízásából az Optikai Főosztály részére
1 db XY koordináta asztal

- különböző külső megbízók részére a Sugárvédelmi Főosztályon 
keresztül

4 db Tt.D-04 berendezés
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- Beloiannisz Híradástechnikai Gyár részére
gyorsfilmek számitógéppel készített analízise 

“ Metrimpexen keresztül szovjet relációban 

1 db Mössbauer mérőrendszer 
Dubnába

1 db NB-270 kisárami tápegység

Az MSZI Fenntartási Osztálya 1977. december 3l-re elkészítette a gond
noksági dolgozók öltözőjének felújítását,

Az MSZI Építési és Energiaellátási Főosztálya az 1977.évre tervezett
11.300 eFt felújítási költséggel szemben - az év közben kért póthite
lek figyelembe vételével - ez év végéig 31.154 eFt értékben végzett 
kutatóközponti szinten felújítási munkákat.
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Mellékletek: 2/1978. sz. főigazgatói utasitás
a kutatóközpont Sugárvédelmi Rend
tartásának és Munkavédelmi Szabály
zatának kiadásáról
3/1978. sz. főigazgatói utasitás 
az "Implantált integrált áramkörök 
kutatása" célprogram létesítéséről
Az Országos Anyag- és Árhivatal el
nökének 111/1977. /ÁT 50./ ÁH sz. 
közleménye a tervezett áremelés elő
zetes bejelentési kötelezettsége alá 
vont termékekről
Az Országos Anyag- és Árhivatal 112/1977. 
/ÁT 50./ sz. közleménye a tisztesség
telen haszon keletkezéséről
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A TUDOMÁNYOS TANÁCSOK HÍREI

A Részecske- és Magfizikai Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Nagyenergi
ájú Szekciója 1978. január 27-én ülést tartott, amelyen megtárgyalta

a RIMA program helyzetét és a programmal kapcsolatos teendőket.

A 2/1978. SZ, FŐIGAZGATÓI UTASÍTÁSRÓL

E Tájékoztató mellékleteként jelenik, meg a kutatóközpont uj Sugárvédelmi 
Rendtartása és Munkavédelmi Szabályzata.
A Sugárvédelmi Rendtartás a kutatóközpontban a sugárveszélyes munkáknál fel
merülő védelmi és ellenőrző rendszabályok gyűjteménye, amely az országos ér
vényű rendelkezéseket kiegészítő, kutatóközponti speciális eljárásokat és 
előírásokat ismerteti.

A Munkavédelmi Szabályzat /KMSz/ a kutatóközpont munkavédelmi helyzetének fe
lülvizsgálását és a munkavédelmi hálózat részbeni átszervezését követően, az 
időközben megjelent érvényes országos hatáskörű utasítások figyelembevételé
vel készült el.

A Szabályzatot a tudományos intézetek és a Központi Szervezet illetékesei
vel történt előzetes egyeztetést követően, megtárgyalta és elfogadta a KFKI 
Szakszervezeti Bizottsága és Szakszervezeti Tanácsa. A Szakszervezeti Bi
zottság állásfoglalását, ill. az SzB kutatóközponti munkavédelemmel kapcsola
tos tevékenységét, a Kutatóközponti Munkavédelmi Szabályzat bevezetőjeként 
tesszük közzé.

Az uj KMSZ a korábbi IMSZ-től nagyon sokban eltér, ezért felhívjuk a kuta
tóközpont dolgozóit a KMSZ előírásainak részletes és figyelmes áttanulmányo
zására .
Szükséges kiemelni, hogy a korábbitól eltérően, a KMSZ-ben a munkavédelemmel 
kapcsolatos összes lényeges végrehajtandó feladat és az ezzel kapcsolatos fe
lelősség, kutatóközponti szinten, az önálló szervezeti egységek vezetőinek 
hatáskörébe került. Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy a KMSZ alapján 
az önálló szervezeti egységeknek 1978. junius 30-ig el kell készíteniük a 
munkahelyi munkavédelmi előírásokat. Ezek elkészítésével és bármilyen egyéb 
munkavédelmi kérdéssel kapcsolatban a KFKI Munkavédelmi Iroda dolgozói ren
delkezésre állnak. A Munkavédelmi Iroda vezetője /kutatóközponti biztonsági 
megbízott: Völgyessy Szomor Sándor /tel.: 13-68/, az SzB munkavédelmi felü
gyelője: Czékmány Attila /tel.: 13-68/.

A Sugárvédelmi Rendtartást a vezető beosztásúak osztályvezetőkig bezárólag, 
a Munkavédelmi Szabályzat példányait a Tájékoztató címzettjei, s mindkét 
esetben az érdekeltek - a sugárvédelmi, ill. munkavédelmi felelősök - köz
vetlenül kapják meg.
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A 3/1978. SZ. FŐIGAZGATÓI UTASÍTÁSRÓL

Az Igazgató Tanács 1977. novemberi ülésén megtárgyalta a KFKI részvételét 
a nagy bonyolultsági fokú félvezető eszközök technológiájának kidolgozására 
létrejött Kutatási-Fejlesztési Társulás /KFT/ munkájában. Az ülésen hozott 
határozat szerint a KFT feladatainak elvégzéséhez az implantációs kutatások 
célprogram folytatását jelentő uj célprogramot kell indítani. A melléklet
ként megjelenő 3/1978. sz. főigazgatói utasítás ennek a célprogramnak a 
létrehozásáról intézkedik.

A KÖZPONTI TERMELŐI ÁRRENDEZÉSSEL KAPCSOLATOS 
RENDELETEKRŐL

Az 1978. január 1-i központi termelői árrendezéssel kapcsolatban a belföl
dön értékesítésre kerülő termékek és szolgáltatások árképzéséről az Országos 
Anyag- és Árhivatal több közleményt jelentetett meg az Árszabályozás és Ter
mékforgalmazás cimü közlönyben. A KFKI-ra vonatkozó fontosabb rendelkezése
ket az alábbiakban ismertetjük.

Az Országos Anyag- és Árhivatal elnöke az Árszabályozás 1977. XII. 23-1 50. 
számában a 4/1977. ÁH rendelkezéssel közzétette az 1978. I. 1-től érvényes 
árforma besorolásokat. Az alábbi termékeink a rendelkezés 4.sz. melléklete 
szerint, továbbra is szabad árformába tartoznak.

ITJ termékszám

46 Orvosi, gyógyászati, laboratóriumi eszközök és felszerelé
sek; optikai eszközök, ügyviteltechnikai gépek, berendezések 
és eszközök

,47 fizikai és kémiai jellemzőket mérő eszközök és műszerek
48 irányítástechnikai /automatikai/ termékek és berendezések

vezérlési és szabályozási berendezések.

Áz exportálásra kerülő termék termelői ára a szabad árformába tartozik.

A 2/1974. ÁH rendelkezés /Árszabályozás 13. szám/ előirja, hogy az Árhiva
tal elnöke által közleményben meghatározott, a szabad árformába tartozó ter
mékek, szolgáltatások tervezett áremelését be kell jelenteni, ha azonos ter
mék árát, azonos áralkalmazási feltételek mellett, a korábban érvényesített 
árhoz képest magasabb összegben kívánják megállapítani.

Az Árszabályozás 1977. 9. számában megjelent 103/77. ÁH közlemény alapján a 
tervezett áremelés előzetes bejelentési kötelezettsége alá vont termékek a 
KFKI viszonylatában az alábbiak:
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ITJ termékszám

48-5

48-6

Digitális számítás, illetve szervezéstechnikai és telemecha
nikai egységek
irányítástechnikai rendszerek vezérlő és szabályozó beren
dezései

4 8-7 önálló gépek és berendezések vezérlő és szabályozó berende
zései .

Az Árszabályozás 1977. XII. 23-i 50. számában megjelent és e számunk mellék
leteként közölt 111/77. ÁH közlemény szerint a szabad árformába tartozó va
lamennyi ipari termék termelői árának' és szolgáltatás dijának a tervezett 
emelkedését is előzetesen be kell jelenteni, ha a tervezett áremelés az 
1978. január 1-i központi termelői árrendezéssel függ össze.

A bejelentést az intézetek /MSZI/ előterjesztése alapján a GSZI továbbítja 
az MTA Természettudományi I. Főosztályához.

Mellékletként megjelentetjük továbbá az Árszabályozás 1977. XII. 23-i 50. 
számában megjelent 112/77. ÁH közleményt a tisztességtelen haszon keletke
zéséről.
A közlemény értelmében a központi irányelveknek megfelelő helyes eljárás, 
ha az 1978. január 1-1 központi termelői árrendezéssel, valamint az 1977.
II. félévben megvalósított központi bérintézkedések költségnövelő hatása 
a felhasználókra csak részben hárul tovább az árakban, részben pedig a vál
lalati eredmény terhére rendeződik.

Az Országos Anyag- és Árhivatal illetékes előadójának tájékoztatása szerint 
az áremelést szabályozó és bejelentési kötelezettséget előiró rendelkezések 
csak a belföldön forgalomba kerülő termékekre vonatkoznak, és hatályuk nem 
terjed ki az exportálásra kerülő termékekre.

A hazai rendezvények /konferencia, kollokvium, vándorgyűlés, szimpózium stb./ 
részvételi dija általában a kiadvány diját is tartalmazza. Ez az összeg a 
vonatkozó rendeletek szerint a könyvbeszerzési keretet terheli, Így a kiad
ványnak a könyvtár leltárában szerepelnie kell.

s Pénzügyi és Számviteli Főosztály

x
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Ennek megfelelően a hazai rendezvényeken résztvevőknek - a rendezvény be
fejezését követő két héten belül - a kiadványt a könyvtárban leltárba vétel 
céljából be kell mutatniuk. Ha a rendező szerv a kiadványt esetleg csak ké
sőbbi időpontban adja át, úgy ezt kell - szintén a könyvtárban - bejelen
teniük .

A rendezvény részvételi diját - ha abban kiadványköltség is van - a kutató- 
központ csak akkor utalja át, ha a résztvevő előzőleg nyilatkozatot ad arról, 
hogy a fenti bemutatási, illetve bejelentési kötelezettség elmulasztása 
esetén - az elvesztett könyvekhez hasonlóan - fizetéséből a kiadvány dija 
levonható.

Amennyiben a részvételi dijban kiadvány költség nem szerepel, úgy az teljes 
egészében a reprezentációs keretet terheli, s a résztvevőknek ebből eredő 
elszámolási kötelezettségük nincs.

Tudományos Titkárság

1977. DECEMBER HÓNAPBAN INTÉZETÜNKBE BELEPETT DOLOZOK

.B i r ó Edit laboráns, a Termohidraulikai Osztály dolgozója. Előzőleg az 
Ács Községi Tanács könyvtárosa volt. Gimnáziumi érettségivel 
rendelkezik. Hajadon.

B i t t e r a László vizvezetékszerelő, az Épitési- és Energiaellátási Fő
osztály dolgozója. Előzőleg a Gelka műszerésze volt. Iskolai 
végzettsége: 8 általános és 2 év szakmunkásképző. Nős, egy kis
korú gyermeke van.

D ú l  József a Számítástechnikai Főosztály részfoglalkozású gépkezelője. 
Főiskolai hallgató. Nőtlen.

H a 1 a s y Zoltán doktori ösztöndíjas, a Fizikai Főosztály I. dolgozója.
Előzőleg egyetemi hallgató volt. Vegyészmérnök. Nőtlen.

N é v e r y Gáborné titkárnő, a Műszaki Főosztály dolgozója. Előzőleg a 
Magyar Kézilőfegyvervizsgáló Hivatal műszaki előadója volt. 
Gépésztechnikusi és gyors-gépirói képesítéssel rendelkezik. 
Férjezett. Egy kiskorú gyermeke van.

R ó t t  Nándorné szervező, az Atomenergia Kutató Intézet dolgozója. Előző
leg az MTA Filozófiai Intézet előadója volt. Közgazdasági 
technikumi érettségivel rendelkezik. Elvált. Egy nagykorú 
gyermeke van.

S z é c s i Mária rendszerszervező, az Anyagellátási Osztály dolgozója.
Előzőleg a Mezőgazdasági Gépkisérleti Intézet műszaki ügyinté
zője volt. üzemgazdász képesítéssel rendelkezik. Hajadon.
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S z ő k e  Ibolya anyagkönyvelő, a Pénzügyi és Számviteli Főosztály dolgozó
ja. Előzőleg a Könnyűipari Gépgyártó Vállalat könyvelési 
ellenőre volt. Közgazdasági technikumi érettségivel rendel
kezik. Elvált.

V á r a d i Zoltán a Számítástechnikai Főosztály részfoglalkozású gépkeze
lője. Főiskolai hallgató. Nőtlen.

V e r e c z k e i  Elemér elektroműszerész, az Építési- és Energiaellátási 
Főosztály dolgozója. Előzőleg a Pestmegyei Műanyagipari 
Vállalat elektroműszerésze volt. Szakközépiskolai érettségi
vel rendelkezik. Nőtlen.

1977. DECEMBER HÓNAPBAN INTÉZETÜNKTŐL KI LEPETT DOLGOZOK

C s a t h Géza műszaki ügyintéző, a Fizikai Főosztály I. dolgozója volt.
Munkaviszonya közös megegyezéssel szűnt meg. Uj munkálta
tója a Villamosipari Kutató Intézet.

G y ő r  f i  Attila operátor, a Számítástechnikai Főosztály dolgozója volt.
Munkaviszonya a dolgozó felmondásával szűnt meg. Uj munkál
tatója a VILATI.

H e t y e i István őrportás, az Igazgatási Főosztály dolgozója volt. Mun
kaviszonya közös megegyezéssel szűnt meg. Uj munkáltatója 
a Hungarocamion Vállalat.

H o r v á t h  István elektroműszerész, a Fizikai Főosztály I. dolgozója.
Munkaviszonya közös megegyezéssel szűnt meg. Uj munkáltatója 
a.Magyar Kábelmüvek.

K a r a l y o s n é  P a t a k i  Aliz betanított munkás, az MSZKI gazda
sági részlegének dolgozója volt. Munkaviszonya közös meg
egyezéssel szűnt meg. Uj munkáltatója az Állami Biztositó.

K á g y i István elektroműszerész, a Számítástechnikai Főosztály dolgozója 
volt. Munkaviszonya a Csepel Müvek nyírbátori gyára kikérése 
alapján, áthelyezéssel szűnt meg.

K i s z e 1 y György műszerész, az RMKI Technikai Főosztályának dolgozója 
volt. Munkaviszonya közös megegyezéssel szűnt meg. Uj mun
káltatója ismeretlen.

T i b a y Ilona műszaki gazdasági ügyintéző, a Nagyenergiájú Fizikai Fő
osztály dolgozója volt. Munkaviszonya közös megegyezéssel 
szűnt meg. Uj munkáltatója a Hírlapkiadó Vállalat.
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U d v a r i  Péter kazángépész, az Épitési- és Energiaellátási Főosztály
dolgozója volt. Munkaviszonyát felmondással szüntette meg. 
Uj munkáltatója a Budapesti Közlekedési Vállalat.

V e r e s  Mária operátor, a Számítástechnikai Főosztály dolgozója volt.
Munkaviszonya közös megegyezéssel szűnt meg. Uj munkálta
tója a Budapest Fővárosi Tanács II. kér. óvodája.

Nyugdíjba mentek:

F a i c s Árpádné betanított munkás, a Gondnokság dolgozója,

G ö r ö g  Tiborné titkárnő, a Személyzeti és Munkaügyi Főosztály dolgozója, 

K o c z o g h Ákosné forditó, az MSZKI gazdásági részlegének dolgozója, 

S á r k ö z i  Endréné anyaggazdálkodó, az Anyagellátási Osztály dolgozója, 
V i r á g  Hermanné titkárnő, a Kémiai Főosztály dolgozója.

Elhunyt:

id.K e c s k é s Ferenc csoportvezető, a Műszaki Szakigazgatás dolgozója.

HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZOK

Bődi Ferenc
Mohos István
Rehó János

1 .22.

közös mérés,
OAB dev.mentes csere

4 nap Szovjetunió
Moszkva

Báti Ferenc 
tárgyalás, 
VIDEOTON ktsg.

1.22. 7 nap Bulgária
Szófia

Blri János 1.22. 7 nap Belgium
közgyűlés, Brüsszel
meghívó fél ktsg., KFKI utiktsg.

Csákány Antal 1.23. 10 nap Szovjetunió
Jávor András , Kiev
tanulmanyut,
meghívó fél ktsg., KFKI utiktsg.

Andrási Andor 
konzultáció, 
KFKI ktsg.

1.23. 5 nap Anglia
Harwell
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Varga László 
értekezlet, 
OAB ktsg.

1.23. 7 nap Ausztria
Bécs

Horváth Dániel 
Kiss Elemér 
Perendi Jenő 
Somogyi János 
Tuscher István 
üzembehelyezés, 
METR.ktsg.

1.23. 7 nap
6 nap 

21 nap
7 nap 

14 nap

Szovjetunió
Moszkva

Vigassy József 
konzultáció, 
KFKI ktsg.

1.25. 6 nap NSZK
Jülich

Nagy György 
tárgyalás, 
KFKI ktsg.

1.27. 5 nap NSZK
München

Hegedűs Csaba 1978. I. 21-én hazaérkezett kanadai tanulmányútjárói.

KÜLFÖLDI VENDEGEK

A.Chyla fizikus 
Lengyelors zág

I.24-től 
30 napra

fogadta; SZTKI

J .Lebeda fizikus 
Dánia

I.24-én fogadta: RMKI

U.Hochstrasser 
E.Niggli fizikusok
Svájc

I.24-én fogadta: Doleschall 
Sándor

D.Jovic fizikus 
Jugoszlávia

L.Novák 
R-Mlynek 
Z.Juránek 
L.Jesenskv
J .Billy fizikusok 
Csehszlovákia

I.24-én

I.25-én

fogadta: SZTKI 

fogadta: SZTKI

rkTlyZel uzletkötő I.27-én fogadta: SZTKINSZK -— ■*-----

Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Doleschall Sándor 
Szerkeszti az Igazgatási Főosztály 
Felelős szerkesztő: Goda Gyula 
Példányszám: 450 Törzsszám: 78-27 
Készült a KFKI Sokszorosító üzemében



2/1978. sz. főigazgatói utasítás

a kutatóközpont Sugárvédelmi Rendtartásának és Munkavédelmi 
Szabályzatának kiadásáról

l.§.

A kutatóközpont Sugárvédelmi Rendtartását a Működési Szabályzat 4.sz. 
függelékeként közzéteszem.

2. §.

A kutatóközpont Munkavédelmi Szabályzatát a Működési Szabályzat 6.sz. 
függelékeként - a Szakszervezeti Tanáccsal egyetértésben - teszem közzé.

3. §.

Az önálló szervezeti egységek vezetői a részletes munkahelyi munkavédelmi 
előírásokat a Munkavédelmi Szabályzat rendelkezései alapján, legkésőbb 
1978. junius 30-ig kötelesek elkészíteni.

4. §.

A szabályzatok 1978. január 1. hatállyal lépnek életbe. Ezzel egyidejűleg 
az 1970. évben kiadott Sugárvédelmi Rendtartás és az 1974-ben kiadott In
tézeti Munkavédelmi Szabályzat, valamint a 7/1975. és a 8/1977. számú fő
igazgatói utasítások hatályukat vesztik.

1
Budapest, 19 78. január 25.

Doleschall Sándor s.k. 
ügyvezető igazgató



i
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3/1978. sz. főigazgatói utasítás 
az "Implantált integrált áramkörök kutatása" célprogram

létesítéséről

1/ A Kutatási-Fejlesztési Társulás /KFT/ feladataiból a kutatóközpontra 
jutó tevékenységet - az implantációs kutatások célprogram folytatá
saként - 1978. január 1-i hatállyal az "Implantált integrált áramkö
rök kutatása" célprogram végzi el.

2/ A célprogramon belül három munkacsoportot hozok létre

- a Technológiai munkacsoportot,
- az Áramköri tervezői és mérő munkacsoportot,
- a Félvezetőfizikai és analitikai munkacsoportot.

3/ A célprogram közvetlen irányítását az SZTKI tudományos igazgatója 
látja el.

Budapest, 1978. január 30.

Szabó Ferenc s.k. 
mb. főigazgató





ÁRSZABÁLYOZÁS ÉS TERMÉKFORGALMAZÁS 50. szám

zésében (a hivatkozásban: rendelkezés) előírt, sza
bad árformába tartozó árak, illetve díjak terve
zett emelésének előzetes bejelentési kötelezettsé
gére vonatkozó szabályok — az 1978. I. 1-i köz
ponti termelői árintézkedésekkel és îz 1977. II. 
félévi bérpolitikai intézkedésekkel kapcsolatban
— a következő bekezdésben meghatározott körre 
1978. VI. 30-ig terjednek ki.

A szabad árformába tartozó valamennyi ipari 
termék termelői árának, szolgáltatás dijának és a 
kereskedelmi árrés mértékének tervezett emelé
sét be kell jelenteni, ha a tervezett áremelés az
1978. I. 1-i központi termelői árrendezéssel, vala
mint az 1977. II. félévi bérpolitikai intézkedések
kel [15/1977. (V. 22.) MT sz. rendelet az ipari, az 
élelmiszer-kiskereskedelemben és a vendéglátás
ban dolgozók műszakpótlékáról; 5/1977. (VI. 5.) 
Kip. M. sz. rendelet a ruházati ipar fizikai dolgo
zók bérrendezéséről] függ össze.

A bejelentési kötelezettség

— amennyiben az illetékes árhatóság az 1978.
I. 1-i áremeléssel kapcsolatban az ár, díj, árrés 
emeléséhez az átárazási árindexek közlésével, 
vagy egyéb módon hozzájárult, a rendelkezés 1. 
§ (2) bekezdésének c) pontjában'szabályozott ún. 
induló

— egyéb esetekben pedig a rendelkezés 1. §
(2) bekezdésének a) pontjában szabályozott, a ko
rábban alkalmazott
árhoz képest áll fenn.

Az Országos Anyag- és Arhivatal elnökének 
111/1977. (AT 50.) AH számú

k ö z l e m é n y e
a tervezett áremelés előzetes bejelentési 

kötelezettsége alá vont termékekről

Az Országos Anyag- és Arhivatal elnökének 
a 10/1974. (XII. 17.) AH számú rendelkezéssel 
módosított 2/1974. (III. 14.) AH számú rendelke-

Országos Anyag- és Arhivatal 
112/1977. (AT 50.) All sz.

k ö z l e m é n y e  
a tisztességtelen haszon keletkezéséről

A hatékonysági követelmények fokozása, a gaz
dasági és pénzügyi egyensúly javítása, a tervsze
rűség erősítése érdekében 1978. I. 1-én a szabá
lyozórendszer egyes elemei módosulnak. Ezzel 
összhangban az 1978. I. 1-vel az árhatóságok által 
meghatározott körben emelkednek a termelői árak. 
A szabályozórendszer változtatására vonatkozó 
központi irányelveknek megfelelően az áremelke
dések, valamint az 1977. II. félévben megvalósí
tott központi bérintézkedések költségnevelő ha
tása a felhasználóknál csak részben hárul tovább 
az árakban, részben pedig a vállalati eredmény 
terhére rendeződik és csak egészen kivételesen ke
rül sor pénzügyi kedvezmény nyújtására.

Annak érdekében, hogy a vállalati árképzésben 
a központi szabályozás irányelvei maradéktalanul 
érvényesüljenek, felhívjuk a gazdálkodó szervek 
figyelmét, hogy az 1978. I. 1-e után forgalomba 
hozott, a szabad árformába tartozó új termékek 
árának helyes árkialakítási rendjére különös fi-
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gyeimet fordítsanak. Mivel az árhatóságok a már 
forgalomban levő termékek, szolgáltatások terme
lői árának, illetve irány (induló) ^rának (árindexé
nek) kialakításakor számoltak azzal, hogy a költ
ségnövekedések teljesen vagy részben a nyeresé
get csökkentik, az új cikkek árképzésekor a vál
lalatok akkor járnak el helyesen, ha az 1978. I.
1-i árrendezés és az 1977. II. félévi központi bér
emelések miatti költségnövekedésüket az árvetés- . 
be állított nyereség csökkentésével ellensúlyoz
zák. így érhető el, hogy az új termékek ára a már 
forgalomban levő cikkek áraihoz képest ne legyen 
aránytalanul magas.

A 'fentiekkel ellentétben álló árképzést, illetve 
áralkalmazást az árellenőrző szervek az 1022/1973. 
(VI. 27.) MT sz. határozat 5. és 6. pontja alapján 
kifogásolni fogják, mivel minden esetben az in
dokolt haszon mértékét meghaladó nyereséget 
eredményez az 1978. I. 1-e után forgalomba ke
rülő termék olyan ára, amely a forgalomban levő 
rokon, illetve helyettesítő ,cikkek árával, — azok 
hasznos tulajdonságait is figyelembe véve — nincs 
összhangban, illetve azokhoz képest aránytalanul 
magas. i



XI. (1977J ÉVFOLYAM 6. SZÁM

TÁJÉKOZTATÓ
A KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓ INTÉZET HIVATALOS LAPJA

/M T A \

BUDAPEST, 1977. február 8. í Hivatali haMnálatfal

TARTALOM

oldal

A Külügyi Bizottság hirei .......................  56
A Találmányi Bizottság hirei ...................  56
A Tudományos Tanácsok hirei , ...................  57
Hivatalosan külföldre utazók ...................  57
Külföldi vendégek ................................ 58

Melléklet: Uj könyvtári könyvek jegyzéke
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A KÜLÜGYI BIZOTTSÁG HÍREI

A Külügyi Bizottság 1978. február 1-én ülést tartott, amelyen

- megtárgyalta a külügyi munka értékelésével kapcsolatos ese
dékes teendőket és az ezzel kapcsolatos feladatokat, valamint

- egyetértett
G r ü n e r György franciaországi és USA-beli munka

vállalási kérelmével /l év/,
T ü t t o István USA-beli munkavállalási kérelmével /6 hónap/, 
F a r k a s  G éza . NDK-beli munkavállalásának meghosszabbí

tási kérelmével /4 hónap/
F o r g á c s  Gábor /USA-beli munkavállalási kérelmével /l év/, 
B a k o s  László munkavállalás jellegű tanulmányi pályáza

tával a Szovjetunióba.

A TALALMANYI BIZOTTSÁG HÍREI

A Találmányi Bizottság 1978. január 25-én ülést tartott, amelyen

szabadalmi hasznositási szerződéseket tárgyalt, és az 
MA-2682, valamint az MA-2621 asz. találmányok találmány- 
dijazási szerződéseit javasolja megkötni a feltalálókkal.
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A TUDOMÁNYOS TANACSOK HÍREI

A Műszer- és Méréstechnikai Tanács 1978. február 2-án ülést tartott, 
amelyen

- meghallgatta a "Szupravezetés műszaki alkalmazása" c. 
előadást, valamint

- megvitatta a Tanács 1978. I. félévi munkatervét.

x

A Szilárdtest Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Fizikai I. Szekciója
1978. január 27-1 ülésén

- meghallgatta Bencze György munkabeszámolóját, valamint

- megvitatta az implantációs célprogram átalakításával kapcso
latos kérdéseket.

A Műszaki Tudományos Tanács Gépészeti Szekciója 1978. február 2-án ülést 
tartott, amelyen

x

- megvitatta a ZR-6 célprogram 1978. évi feladatait, a
program helyzetét,

- meghallgatta Lippényi Tivadar munkabeszámolóját, valamint
- megtárgyalta a Szekció 1978. évi munkatervét.

HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZOK

Dóra Gyula 
Morócz Károly 
Szabados Géza 
üzembehelyezés, 
METR.ktsg.

1. 30. 2 8 nap 
30 nap 
30 nap

Szovjetunió
Moszkva

Doleschall Pál 
konzultáció, 
meghívó fél ktsg.

II.1. 15 nap Svédország
Uppsala
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KÜLFÖLDI VENDEGEK

P .Kleinwahter fizikus 
NDK

R.Meindl mérnök 
Ausztria

J.Backmayer mérnök 
Ausztria

S.Sitko fizikus 
Szovjetunió

P .Henryk
J.Piekarska üzletkötők 
Lengyelország

M.Kleinwachter fizikus 
NDK

I. 31-től 
4 napra

II.1-én

11.1-én

11.2-án

11.2-án

11.3-án

fogadta: 

fogadta: 

fogadta: 

fogadta: 

fogadta:

fogadta:

Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Doleschall Sándor 
Szerkeszti az Igazgatási Főosztály 
Felelős szerkesztő: Goda Gyula 
Példányszám: 450 Törzsszám: 78-28
Készült a KFKI Sokszorosító üzemében

RMKI

SZTKI

SZTKI

RMKI

MSZKI

RMKI
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Uj könyvek jegyzéke.

l.sz,

1/ Advances in inorganic chemistry and radiochemistry.
20.vol. 52.927

2/ Advances in magnetic resonance.9,vol. 52.926
3/ Applications of M(olecular O(rbitals) theory in

organic chemistry. 52.936
4/ Bahvalov: A gépi matematika numerikus módszerei. 52.913-52.915
5/ Bogoljubov-Sirkov: Vvedenie v teoriju kvantovan-

nüh polej. 3«izd. 52.958
6/ Budapest statisztikai évkönyv 1977» 52.933
7/ Chirlian: Analysis and design of digital circuits

and computer systems. 52.979
8/ Chu: Digitális számitógépek szervezése és a mikro-

programozás. 53*025
9/ Chu: Folyamatos rendszerek digitális szimulációja. 52.908-52.910
10/ Conceptual basis for the determination of dose

equivalent. 52.94-0
11/ Determination of absorbed dose in a patient irra

diated by beams of x or gamma rays in radiotherapy 
procedures. 52.939

12/ Devisz-Barber: Szeti szvjazi dija vücsiszlitel’nüh
masin. 52.951

13/ Dobrovolni-Herboly-Tuba: Számítógéprendszerek archi
tektúrája. 52.945

14-/ Dukáti: Termékek megfelelőségének matematikai statisz
tikai ellenőrzése 52.904-

15/ Electronic and structural properties of amorphous semi
conductors. Aberdeen 1972. 52 .'937

16/ Energy strorage, compression, and switching.Int.conf.
held in Asti-Torino, Nov, 5-7» 1974-• 52.713

17/ Ergebnisse dér Plasmaphysik und dei’ Gaselektronik. 2.Bd. 52.911
18/ Ergebnisse der Plasmaphysik und der Gaselektronik. 3»Bd. 52.912
19/ Gohstejn: Poverhnosztnoe natjazsenie tverdüh tel i

adszorbcija. 52.968
20/ Green-Margerison: Statistical treatment of experimental

data. 52.893
21/ Interaction between ions and molecules. Biarritz ,197^ 52.963
22/ Izmajlov: Elektrohimija rasztvorov. 3.izd. 52.959
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23/ A kémiai elnevezés és helyesírás alapjai. 52.964--52.966
53.029

24/ Kovalenko: Anglo-ruszszkij szlovar’ po nadezs- 
noszti i kontrolju kacsesztva. 52.881

25/ Kurosh: Higher algebra. 52.884
26/ Leach: Energy and food production. 52.812
27/ Logic colloquium 76. Oxford »1976. 52.895
28/ Mathematical handbook. 52.887
29/ Mathematik Handbuch für Technik und Naturwissen

schaft, 52.941
30/ Mendel’szon: Vvedenie v matematicseszkuju logiku. 52.885
31/ Mészáros: A levegőkémia alapjai. 52.942
32/ Motchenbacher-Fitchen:Kis-zaju elektronikus áramkörök 

tervezése. 52.922
33/ Nievergelt-Farrar-Reingold: Matematikai problémák meg 

oldásainak számitógépes módszerei. 52.944
34/ Pickett: Electrochemical reactor design. 52.935
35/ Privorotskii: Thermodynamic theory of domain structures. 52.974
36/ Proceedings of the fourth Tihany symposium on radiation 

chemistry» 52.986
37/ Saufert: Mikroprogramozás, mikroprocesszorok. 52.901-

52.984--52.903
-52.985

38/ Scully: The fundamentals of corrosion. 2.ed. 52.847
39/ Singh: Dynamical hierarchical control. 52.892
40/ Számítástechnikai évkönyv 1976. 52.928--52.93253.004
41/ Szragovics: Teorija adaptivnüh szisztem. 52.954
42/ Szpravocsnik metalliszta.l.tom. 3'.izd. 52.948
43/ Szpravocsnik metalliszta. 2.tom. 3»izd. 52.949
44/ Szpravocsnik metalliszta. 3»tom. $.izd. 52.95O
^5/ Sztrasun-Csernuhin: Technológiai folyamatok program

szabályozói. 53.021
46/ Tomka: Programozás Assembler nyelven, l.r. 52.946
47/ Uilkinszon-Rajns: Szpravocsnik algoritmov na jazüke ALGOL. 52.961
48/ Vály: Atom and ion sources. 52.967
49/ Werkstoffe der Elektrotechnik und Elektronik. 52.943
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A TUDOMÁNYOS TANACSOK HÍREI

A Műszer- és Méréstechnikai Tanács 1978. február 10-én ülést tartott, 
amelyen

meghallgatta Koch József előadását a Riszk-felvétel Mérő 
Automatáról /"RIMA"/.

MUNKAÉRTEKEZLETEK

Felkérjük a kutatóközpont önálló szervezeti egységeinek vezetőit, hogy 
az osztálybizottságokkal együttműködve március 15-ig tartsanak munkaérte
kezleteket.

A munkaértekezletek napirendi pontjai között az alábbi témáknak kell sze
repe In lök .

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 vezető
nek válaszolni kell.

2. A szocialista brigádok, illetve a szocialista elmért küzdő brigádok 
munkájának értékelése, elismerése.

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

x
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A munkaértekezleteket a szakszervezeti osztálybizottságokkal, ill. intézeti 
bizottságokkal együttesen kell az állami vezetőnek előkészíteni és megtarta
ni. A célszerűség és a hatékonyság figyelembevételével állapítják meg, hogy 
főosztályonként, osztályonként, csoportonként, laboronként, műhelyenként 
vagy más csoportosításban tartják az értekezleteket. A napirendet az osztály
bizottságokkal egyetértésben kell megállapítani, melyben a felhívásban sze
replő pontoknak is helyt kell kapniok.

A beszámoló utáni vitában biztosítani kell, hogy a dolgozók kifejthessék és 
előterjeszthessék javaslataikat, kérelmüket, panaszukat. Vagy a munkaérte
kezleten vagy a jutalmazás során a dolgozók munkáját egyénileg értékelni 
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.

A munkaértekezletről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet a szakmai vezető
nek és az OB titkárnak kell aláírni. A jegyzőkönyv vezetésének egyszerűsí
tése érdekében a Jogi és Igazgatási Osztály űrlapokat juttat el az illeté
kes 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.

FEGYELMI HÍREK 

Ribényi András, a Műszertechnikai Osztály vezetője

B Á L A  Z S Tamást 

"megrovás" fegyelmi büntetésben részesítette.
A fegyelmi büntetés kiszabására azért került sor, mert Balázs Tamás 1977. 
december 13-án délben engedély nélkül távozott munkahelyéről, másnap pedig 
előző napi távozásának időpontjául - a valóságnak meg nem felelően - 
16^° órát tüntetett fel a jelenléti ivén.

A fegyelmi határozat jogerős.
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A KUTATÓKÖZPONTBAN MEGJELENT FONTOSABB KIADVÁNYOK

1/ TPA 70 Minicomputer software Minor/D Operating System 
System Generation and Initialization

21 Fodor-Sziklai-Kardon-Rama Rao-Beckert-Herrmann-Schobbert: gg/2 Isobaric 
analogue resonances in the 56pe /pfy /57q0 Reaction /KFKI-1978-5/

3/ Montvay-Toth: Multimesonic Decays of Charmonium States in the Statistical 
Quark Model /KFKI-1978-7/

4/ Discless Control and Simulation
5/ Nagy-Hillmann: Mossbauer Study of Tetramethylene Bridged Ferrocene 

Derivatives II. /KFKI-1977-105/
6/ Holczer-Janossy: Dielectric Permeability of the Quasi one Dimensional 

Charge Transfer Salts: Qn/TCNQ/2 and NMeAD/TCNQ/2 /KFKI-1978-2/

7/ Mi 1 jak-CooDer-Griiner: Complex TCNQ Salts With Asymmetric Donors:
II. Magnetic Properties /KFKI-1978-3/

8/ Kemeny-Poko-Mihaly-Holczer-Griiner: Role of Solvent in Phase Transition 
of NMeQn /TCNQ/2 /KFKI-19 78-4/

9/ Vaszilev-Koos-Kosa Somogyi: Noviij tip fotoinducirovannovo effekta 
usztaloszti fotolumineszcencii sztekloobrazniih polupro vodnikov 
IKFKI-19 78-6/

E Tájékoztató mellékleteként tesszük közzé az 1977. második félévben meg
jelent, intézeti szerzők által irott, ill. a kutatóközpontról szóló isme
retterjesztő cikkek és hirek, valamint a Rádióban elhangzott nyilatkoza
tok, riportok listáját.

A Sajtótitkárság /tel.:18-48/ kéri mindazokat, akik nem a Sajtótitkársá
gon keresztül publikálnak, hogy a lista teljessége érdekében a jövőben je
lezzék, ha cikkük jelenik meg, vagy nyilatkozatuk hangzik el.

A PUBLIKÁCIÓS LISTÁRÓL

HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZOK

Deme Sándor 
korm.biz-i ülés 
OAB ktsg.

II.6. 4 nap Szovjetunió
Dubna

Kiss Gábor 
Szigeti Béla
értekezlet,
SZKI ktsg.

II.6, 6 nap Szovjetunió
Moszkva

Krinlzs Pál 
mérések, 
KFKI ktsg.

II.6. 30 nap Csehszlovákia
Réz

Körmendi Lajos 
Próbáld Vilmos 
üzembehelyezés, METR.ktsg.

II.6. 7 nap Szovjetunió
Moszkva
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KÜLFÖLDI VENDEGEK

H.Eschrlg fizikus 
NDK

S.Meyer
J.Sladek mérnökök 
Csehszlovákia

II. 7-től 
13 napra

II.8-án

fogadta: SZTKI 

fogadta; MSZKI

J. Stepien
J.Hejzak mérnökök 
Lengyelország

II.9-én fogadta: MSZKI

A.Sokollu fizikus 
Törökország

II.9-én fogadta: Szegő Károly

J.P.Dee ENSZ képviselő 
USA

II.13-án fogadta: Szegő Károly

R.D.Lalkaka ENSZ képviselő 
India

II.13-án fogadta: Szegő Károly

T.Bevchel mérnök 
NDK

II.13-tól 
5 napra

fogadta: MSZKI

Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Doleschall Sándor 
Szerkeszti az Igazgatási Főosztály 
Felelős szerkesztő: Goda Gyula 
Példányszám: 450 Törzsszám: 78-29 
Készült a KFKI Sokszorosító üzemében
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PUBLIKÁCIÓS L I S T A  1977, I I .  FELEV

RÁDIÓ

Csákány Antal közreműködésével: És ha azt mondom: - kártya?
/Rendhagyó játék a szavakkal/
Petőfi Rádió 1977. szeptember 26., Kossuth Rádió szeptember 27.

Pál Lénárd: A szovjet-magyar tudományos kapcsolatokról 
Moszkvai Rádió 1977. szeptember 29.

Pál Lénárd: A szellemi értékek cseréjéről
Rádiónapló, Petőfi Rádió 1977. október 6.

Sólyom Jenő: Fizikai Nobel-dij '77
Esti Magazin, Kossuth Rádió 1977. október 25.

Jéki László: A szovjet tudomány legnagyobb eredményeiről: a tokainak 
Magyar Rádió angol nyelvű adása, 19 77. november 6.

Garázs vagy óvoda? /Nyilatkozatok a KFKI lakótelepén építendő óvodával 
kapcsolatban/
Mit üzen a Rádió, Kossuth Rádió, 19 77. december 5.

Jéki László: Uj szovjet részecskegyorsitó-óriás tervei
Rádiólexikon, Kossuth Rádió 1977. december 18.

SAJTÓ

Benkő Mária újságíró: A konok kvarkok /interjú Montvay Istvánnal/ 
Népszava, 1977. julius 9.

Lukács József: Szülőszobától a felnőttkorig /Számítástechnika a KFKI-ban/ 
Népszava, 1977. julius 10.

Jéki László: Évmilliárdok óta "ketyegő" órák /Áruló radioaktív nyomok/ 
Delta, 1977. julius

Magyar sugárveszélymérő műszer szovjet űrhajókon /képes riport/
Somogyi Néplap, 1977. julius 29.

Az Európai Fizikai Társulat részecskefizikai konferenciájáról
Napilapok, 1977. julius 1. és 5. között, Műszaki Élet, 1977. 
julius 15.
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Gyors fehérjetartalom meghatározás /Uj eljárást dolgoztak ki a KFKI-ban/ 
Népszabadság, 1977. augusztus 9.

Fizikus vándorgyűlés Egerben /MTI hir/
Napilapok 1977. augusztus 24. és 27. között

Krén Emil: A mágneses buboréktároló
Köznevelés, 1977. szeptember 2.

Gyógyításhoz automata laboratórium /Négyezer vizsgálat egyidőben/
Esti Hirlap, 1977. szeptember 2.

Interjú Pál Lénárddal a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfor
dulója alkalmából
Leipziger Volkzeitung, 1977. szeptember 26., Neue Zeit,
1977. október 3., National Zeitung 1977. október

Vámos István: Gondolatok a Nagy Októberről
Társadalmi Szemle, 1977. szeptember

Montvay István: Miért nincsenek kvarkok, ha vannak?
Delta, 1977. szeptember

Pál Lénárd: Csak egy fegyver a többi közt? /A neutronbombáról és az 
ellene való harcról/
Népszabadság, 1977. október 2.

Pető Gábor Pál újságíró: Kutatás-közösen /Uj kutatásszervezési módszer 
első évének tapasztalatai/
Népszabadság: 1977. október 7.

Dr.Bátyai Jenő újságíró: Lézerfizikai szeminárium Szegeden 
Műszaki Élet, 1977. október 7.

Dr.Török Zoltán újságíró: A magyar lézerkutatás az élvonalban 
/interjú Kroó Norberttel/
Műszaki Élet, 1977. október 7.

Úsztak a tudósok...
Napilapok, Képes Sport, 1977. október 9.

Andódy Tibor újságíró: Megismételt találkozások /beszélgetés Pál Lénárddal/ 
Békés megyei Népújság, 1977. október 9.

Dr.Török Zoltán ujságiró: Dubna és a magyar fizikusok 
Délmagyarország, 1977. október 26.

Tudományos együttműködés a gödöllői Agrártudományi Egyetem és a KFKI között 
/MTI hir/ Pest megyei Hirlap, 1977. október 30.

Kiss Dezső: Békés célú atom
Pravda, 1977. október 30.

Karczag László ujságiró: Széleskörű kutatási együttműködés 
/interjú Doleschall Sándorral/
Közalkalmazott, 1977. november 1.

Jéki László: Egy nagy élet tanulsága /Marié Curie-Sklodowska, a tudós 
és az ember/
Magyar Hirlap, 1977. november 4.

Kitárt ut a tudománynak /interjú Pál Lénárddal/
Népszava, 1977. november 7.
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Jéki László: Wigner Jenő 75 éves
Magyar Hírlap, 1977. november 17.

Jacques Sourdille államtitkár látogatása a KFKI-ban /MTI hir/
Napilapok, 1977. november 23.

Montvay István: Részecskefizikai konferencia hazánkban 
Természet Világa, 1977. november

Hajdú Éva újságíró: Táncoló fények csillagos kupolán /interjú Kroó Norberttel/ 
Magyar Nemzet,' 1977. november 30.

Schiller Róbert: Müveit ember vagy sokoldalú kontár? /Tani-tani/
Élet és Irodalom, 19 77. december 3.

Szőllős Péter: Kísérleti üzem vagy sorozatgyártás? /Számitógépes rendsze
rek fejlesztése a KFKI-nál/
Világgazdaság, 1977. december 13.

Pál Lénárd: Tudomány és termelési szerkezet I. /Egységes láncolat/
Magyar Nemzet, 1977. december 25.

Pál Lénárd: Tudomány és termelési szerkezet II. /Az energiaigények/
Magyar Nemzet, 1977. december 28.

Dr.Török Zoltán újságíró: Néhány száz angströmtől a kozmoszig 
/interjú Gyulai Józseffel/
Műszaki Élet, 1977. december 30.

Pál Lénárd: Tudomány és termelési szerkezet III. /A alapanyag-szükséglet/ 
Magyar Nemzet, 1977. december 30.
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A >1 ■ n i  vHfrtfanií«'* 
i»o:i / i?»7U. 41. íu.» s z á m ú

l i n l á r o m t a
;i t i i d om n n yp o l i t i k a  i t lőszcrű f e lada ta i ró l

A hazai tudományos kutatás és fejlesztés az 
MSZMP Központi Bizottsága 1909-beh elfogadott. 
Tudománypolitikai Irányelvei és a végrehajtását 
szolgáló 1012 1972. (IV.' 27.) Mt. h. számú hatá
rozat megjelenése óta kedvező politikai, társa
dalmi körülmények között fejlődött, növekvő 
mértékben járult hozzá a szocialista társadalom 
építéséhez. Az elért eredmények igazolták, hogy 
az eddig követeti tudománypolitika kiállta a gya
korlat próbáját..

Előrelépés történt a kutatási-fejlesztési ered
mények társadalmi, gazdasági hasznosttásában. A 
tudományos kutatás, a műszaki és agrár kutató 
fejlesztő munka hozzájárult a gazdaságfejlesztési 
tervek megvalósításához, a kutatók részt vállal
lak az ú j termelési kultúrák kialakításában és meg
honosításában. Növekedett a szocialista építés 
sajátosságainak, törvényszerűségeinek feltárását, 
az új jelenségek marxista elemzését célzó kuta
tások aránya. A tudományok művelői jelentős 
szerepet vállaltak a közművelődési és közoktatási 
feladatok megoldásában, a tudományos ismeretek 
terjesztésben.

Elkészült, és jelentős hatást, gyakorolt a tudo
mányos élet fejlődésére az Országos Távlati Tu
dományos Kutatási terv (OTTKT), melynek nyo
mán előtérbe került a kutatási-fejlesztési progra
mok szerinti irányítás, tervszerűbbé vált a kuta
tó-fejlesztő munka.

A kutatók növekvő mértékben fordultak a tár
sadalmi, gazdasági fejlődés által felvetett, tudo
mányos közreműködést igénylő feladatok felé, 
nőtt társadalmi felelősségérzetük. A tudományos 
közéletben fejlődött a demokratizmus. Néhány 
tudományterületen nemzetközi viszonylatban is 
kiemelkedő eredmény született.

A tudományos kutatás-fejlesztés területén az 
elért számottevő előrehaladás mellett tovább él
tek ré g e b b i, a hatékonyság növelését hátráltató 
tényezők is. Az elmúlt évek társadalmi, gazdasá
gi fejlődésével együtt járó, növekvő követelmények, 
változó feltételek fokozott új igényeket támasz
tottak a kutatás-fejlesztéssel szemben. Mindezek 
együttes hatásaként több hiányosság is tapasztal
ható a kutató-fejlesztő tevékenység irányításában, 
a tudomány, társadalmi gyakorlat, a népgazda
ság közötti kapcsolatrendszerben és a tudományos 
közéletben.

A társadalom-, gazdaság- és tudománypolitika 
kívánatos összhangja a fejlődés ellenére még nem 
valósult, meg. A gazdasági környezet, az érdekelt
ségi viszonyok még nem ösztönöztek megfelelően 
a fejlett gyártási eljárások alkalmazására, nem 
elég erős a törekvés a korszerű termelési szeike-
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zet kialakítására, A vállalatok egy része még nem 
mindig élt a kutatás, a műszaki fejlesztés, a vál
lalati szervezés eszközeivel a gazdálkodás haté
konyságának javításában.

A kutatóbázis a szükségesnél lassabban igazo
dott a társadalmi, gazdasági környezet szabta kö
vetelményekhez. fejlődése a célkitűzésekkel ellen
tétben extenzív jellegű maradt. Ez nehezítette a 
kutató-fejlesztő munka, a kutatói káderállomány 
minőségi színvonalának emelését, a kutatás-fejlesz
tés és a gyakorlat kapcsolatának elmélyítését. Az 
egyetemi kutatás feltételei kedvezőtlenek, a ki
alakult helyzet néhol már a korszerű oktatás fel
adatainak végrehajtását is veszélyezteti.

A tudományos minősítés színvonala elmaradt 
az igényektől. Nem kapnak megfelelő elismerést 
a fontos társadalmi, gazdasági feladatok megol
dása során a kollektív alkotások, adaptációs, li- 
cencfejlesztő kutatások keretében született tudo
mányos eredmények.

A tudományirányításban érdekelt kormánybi
zottságok, minisztériumok, országos hatáskörű 
szervek között a koordináció, az együttműködés 
még nem megfelelő. A nemzetközi tudományos 
munkamegosztásban rejlő lehetőségeket az elért 
fejlődés ellenére nem sikerült eléggé kihasználni. 
A tervezés és a finanszírozás módszerei jól szol
gálták a kutató-fejlesztő tevékenység anyagi meg
alapozását, fokozták a kutatóhelyek önállóságát, 
de nem járultak hozzá eléggé a társadalmi-gazda
sági szempontból legfontosabb témákra történő 
koncén t rál áshoz.

A fejlett szocialista társadalom építésével járó 
feladatok, az új társadalmi összefüggések és folya
matok elmélyültebb feltárása; a külgazdasági po
litika irányelveinek, a termelési szerkezet korsze
rűsítésének eredményes megvalósítása igényli a 
kutatás és fejlesztés hatékonyságának javítását, a 
tartalmi minőségi követelmények fokozottabb elő
térbe állítását, a tartalékok jobb kiaknázását. En
nek érdekében a Minisztertanács a következő ha
tározatot hozza-

I- -4 k ut a ta s - fe j l e s z t é s  társadalmi ,  gazdasági  
h a ték on ysá gá na k  növe l ése

■ . *' társadalmi, gazdasági építés irányainak 
kialakításában, a fejlődés várható következmé
nyeinek és hatásainak értékelésében, a feladatok 
végrehajtásában fokozni kell a tudomány, a ku
tatás-fejlesztés közreműködését. A kutatás-fejlesz
tés anyagi és szellemi erőforrásait a társadalmilag, 
gazdasagilag legfontosabb feladatok teljesítésére 
kell összpontosítani.

a) A kutatás-fejlesztés területén is előtérbe kell 
állítani az intenzív fejlesztést. Biztosítani kell az 
erőforrások jobb kihasználását, a pénzügyi eszkö
zök felhasználásának hatékonyságát, a rendelke
zésre álló gép- és műszerkapacítások kihasználá
sát. A kutatási-fejlesztési ráfordítások hosszabb

távon továbbra is a kutatás társadalmi, gazdasági 
szerepének növekedésével összhangban, a nemzeti 
jövedelmet meghaladó ütemben növekedjenek. 
Ehhez hasonlóan bővüljenek az alapkutatásra 
fordított eszközök. A kutatás-fejlesztés pénzügyi 
forrásain belül növekedjék a gép- és műszerbe
szerzésre fordítható részarány.

b) Következetesen érvényt kell szerezni — a 
különböző típusú kutatóhelyek működési feltéte
leinek közelítésével párhuzamosan — a szelektiv 
fejlesztésnek. Kiemelten kell támogatni a társa
dalmi építést, a népgazdasági feladatok megvaló
sítását szolgáló, kiemelkedő tudományos eredmé
nyességű kutatás-fejlesztést, az ilyen munkát 
végző kutató-fejlesztő helyeket. Meg kell gátolni 
a tudományos, illetve gyakorlati szempontból idő
szerűtlen feladatok kutatását, vissza kell fejlesz
teni az ilyen kutató-fejlesztő tevékenységet.

ej Növelni kell a termelési szerkezet átalakítá
sa, a termékek versenyképpességének fokozása, 
az új, korszerű technikai, technológiai megoldások, 
fejlett vállalatszervezési módszerek alkalmazása 
iránti igényt. Kiemelt figyelmet kell fordítani a 
közvetlen gazdasági célú (műszaki és agrár, va
lamint az ezeket közvetlenül megalapozó termé
szet- és társadalomtudományi) kutatás-fejlesztés 
színvonalának emelésére, hatékonyságának foko
zására. A szükséges feltételek biztosításával, az 
iparvállalatok és mezőgazdasági üzemek fogadó- 
készségének javításával elő kell segíteni a kuta
tási-fejlesztési eredmények gyors bevezetését, szé
lesebb körű felhasználását.

d) ösztönözni kell az új társadalmi jelenségek, 
folyamatok, összefüggések elmélyült elemzését, a 
történelmi múlt, a nemzeti hagyományok és kultú
ra feltárását, értékelését célzó kutatásokat. Erő
síteni kell a társadalomtudományok területén a 
marxizmus pozícióit. Fokozni kell a szocialista 
társadalmi tudat formálódását segítő kutatási te
vékenységet. Következetesen érvényt kell sze
rezni a kutatói szabadság és felelősség együttes 
érvényesítésének.

ej A természeti jelenségek megismerésére, ösz- 
szefüggések feltárására irányuló, a tudományos 
fejlődést megalapozó kutatásokat továbbra is tá
mogatni kell E kutatások szervesebben kapcso
lódjanak a közvetlen gazdasági célú kutatási- 
fejlesztési programokhoz.

II. Ku ta t ás i - f e j l e s z t é s i  bázis

2. A tudományos kutató-fejlesztő bázis szer
kezete, működése, a társadalmi fejlődés által 
szabott követelményekhez, a gazdaság intenzív 
fejlesztéséből adódó igényekhez igazodjék. A ku
tatóbázis fejlesztési irányaiban meghatározó sze
repet kell adni a kutatási-fejlesztési programok
nak. A hatékonyság növelése, az e l t é r ő  célú cs 
jellegű kutatási-fejlesztési feladatok a különböző 
típusú kutató-fejlesztő helyek összehangolt mú-
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ködését teszik szükségessé. Ez elsősorban a kuta
tóbázis intenzív fejlesztése, a meglévő erőforrá
sok jobb kihasználása, a felszereltség korszerűsí
tése, a munkafeltételek javítása alapján történjék.

a) A termelési szerkezet korszerűsítését köz
vetlenül szolgáló vállalati kutató-fejlesztő tevé
kenység fejlesztésére, színvonalának emelésére 
különös gondot kell fordítani. Javítani kell a vál
lalati kutató-fejlesztő helyek működését, műsza
ki és gazdasági feltételeit, a vállalati kutató-fej
lesztő tevékenység szervezettségét. A vállalatok 
és kutatóintézetek együttműködését új együtt
működési formák, kutatási-fejlesztési céltársulá
sok, egyesülések létrehozása útján is javítani kell. 
Ahol a termelés hatékonysága indokolja, — a 
feladatok és a lehetőségek gondos mérlegelése 
alapján — önálló intézetek, illetve ezek egyes 
részlegeinek nagyvállalatokhoz, illetve trösztökhöz 
csatolásával is segíteni kell a vállalatok hazai és 
nemzetközi versenyképességét.

b) A növekvő társadalmi, gazdasági igények
nek megfelelő, korszerű szakemberképzés bizto
sítása, az egyetemek szellemi kapacitásának jobb 
hasznosítása érdekében az oktatás és kutatás fel
tételeinek jelentős megjavítására van szükség. 
Gondoskodni kell az oktatáshoz kapcsolódó egye
temi kutatások kiemelt fejlesztéséről. Az oktatás 
állandó korszerűsítésének folyamatába illesztve 
támogatni kell a kiemelkedő színvonalú és ered
ményességű tudományos iskolákat, fokozni kell 
az egyetemi kutatóbázis kiemelt kutatási-fejlesz
tési feladatokba történő bevonását. Olyan esetek
ben, amikor a kutatás az egyetemi keretek kö
zött hatékonyabban folytatható, és közvetlenül is 
hozzájárul az oktatás színvonalának növeléséhez, 
kutatóintézetek vagy ezek részlegeinek egyete
mekhez kapcsolása útján is javítani kell az ered
ményes munka feltételeit.

c) A társadalomtudományi kutatóhálózat át
alakítása során a mai társadalmi fejlődés jelensé
geinek, összefüggéseinek, törvényszerűségeinek 
elmélyültebb feltárására, a komplex jellegű prog
ramok, feladatok megoldására alkalmas kutatáso
kat kell támogatni. Tervszerűbbé, szervezetebbé 
kell tenni a kutatásokat; törekedve a különböző 
típusú kutatóhelyek fokozottabb együttműködé
sére; a gyakorlati munkahelyeken dolgozó szak
emberek kutatómunkába vonására.

d) A  magas tudományos színvonalat, jelentős 
szellemi és technikai kapacitást képviselő kutató- 
intézetek fokozottan kapcsolódjanak be a kiemelt 
feladatok kiválasztásába és megvalósításába, mé
lyítsék el kapcsolataikat a kutatási eredményeket 
felhasználó vállalatokkal, intézményekkel.

e) A kutatás-fejlesztésben is következetesen 
régre kell hajtani a területi decentralizálást. Azo
kat a fővárosi kutatóhelyeket, amelyeknek társa
dalmi, gazdasági kapcsolati rendszere vidéki cent
rumokhoz kötődik, vagy köthető, a feltételek biz
tosításával gyorsabb ütemben kell eredményeiket 
felhasználó vidéki bázisukon fejleszteni.

III. A kutatás-fejlesztés irányításának szervezeti 
rendszere

3. A kutatás-fejlesztéssel szemben támasztott 
társadalmi, gazdasági követelmények, a tudo
mánypolitikai feladatok teljesítése a jelenleginél 
hatékonyabb irányító tevékenységet igényelnek. 
A kutatás-fejlesztés kialakult irányítási rendsze
rének keretén belül emelni kell az irányítás szín
vonalát, növelni kell a tervezés szerepét, egyide
jűleg növelve a kutatóhelyek önállóságát és fe
lelősségét.

Javítani kell az irányítás és a kutató-fejlesztő 
munka információ-ellátásának színvonalát.

a) A Minisztertanács tudományos kutatással 
és fejlesztéssel foglalkozó elvi irányító szerve, a 
Tudománypolitikai Bizottság (TPB) munkájában 
nagyobb hangsúlyt kapjanak a társadalmi, gaz
dasági fejlődés fő célkitűzéseivel összefüggő tu- 
tudománypolitikai teendők. A TPB működjön szo
rosabban együtt a többi kormánybizottsággal, 
elsősorban az Állami Tervbizottsággal és a Nem
zetközi Gazdasági Kapcsolatok Bizottságával. 
Fordítson nagyobb figyelmet a közvetlen gazda
sági célú kutatásokra, a társadalmi- gazdasági 
gyakorlathoz kapcsolódó társadalomtudományi 
kutatások koordinálására, a tudományos szakem
berképzésre, a kutatás-fejlesztés tervezési, szabá
lyozási rendszerének továbbfejlesztésével kapcso
latos feladatokra. Javítani kell a TPB döntéselő
készítő és ellenőrző tevékenységét.

A TPB irányító munkájában a döntések előké
szítésében a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) 
és az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság 
(OMFB) szélesebb feladatkört lásson el. Fokozni 
kell országos irányító, összehangoló tevékenységü
ket.

Az Országos Tervhivatal az OMFB-vel és az 
MTA-val együttműködve segítse elő a népgazda
sági tervezés és a kutatás-fejlesztés tervezésének 
összehangolását.

b) Fejleszteni kell az MTA, mint legfelsőbb tu
dományos fórum, tudós testület, továbbá mint 
országos hatáskörű tudományos irányító szerv, 
kutatásokat összehangoló és értékelő tevékeny
ségét.

Az MTA testületei
— vállaljanak nagyobb részt a tudomány tár

sadalmi szerepének növelésével kapcsolatos fel
adatok megoldásából;

— tudományági, tudományterületi helyzetelem
zések kidolgozásával folyamatosan kísérjék figye
lemmel a hazai és a külföldi tudományos élet 
fejlődését;

— vegyenek részt a tudományos, társadalmi, 
népgazdasági fontosságú prognózisok, koncepciók, 
tervek kialakításában, véleményezésében;

— fokozottan segítsék elő a tudományos élet 
demokratizmusának fejlesztését.
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Az MTA szakigazgatása

— vegyen részt a kutatások országos irányí
tásában, összehangolásában;

— lásson el az OMFB-vel együt széles körű 
feladatokat az országos kutatási-fejlesztési tervek 
kialakításában, összehangolásában, végrehajtásá
ban, ellenőrzésében;

— lássa el a magyar részvétel országos koor
dinálását a nemzetközi tudományos, nem kor
mányközi szervezetekben.

c) A külgazdasági politika irányelveinek, a ter
melési szerkezet átalakításának végrehajtásából 
adódó feladatok, a közvetlen gazdasági célú kuta
tások fontosságának növekedése szükségessé te- 
zi az OMFB szerepének és felelősségének növe
lését a műszaki fejlesztéshez közvetlenül kapcso
lódó kutatási-fejlesztési tevékenység országos 
irányításában és összehangolásában. Ennek érde
kében az OMFB a jövőben a műszaki fejlesztési 
koncepciók kidolgozása mellett lásson el:

— az MTA-val együtt széles körű feladatokat 
az országos kutatási-fejlesztési tervek kialakítá
sában, összehangolásában, és ellenőrzésében;

— lásson el központi szerepet a licencpolitika 
kialakításában és továbbfejlesztésében;

— a nemzetközi tudományos, műszaki együtt
működés koordinálásában;

— a szakmai információs rendszer kiépítésé
ben és irányításában.

A megváltozott feladatok alapján módosítani 
kell az OMFB feladatkörét, munkamódszereit; 
gondoskodni kell az ehhez szükséges feltételek 
kialakításáról. Ennek megfelelően kell továbbfej
leszteni az OMFB irányítása alatt működő Mű
szaki Kutatásokat Koordináló Tanács munkáját 
és feladatkörét.

d) A társadalomtudományok irányításában ja
vítani kell a tudományági koordinációt. Tovább 
kell fejleszteni a TPB közvetlen felügyelete mel
let működő Társadalomtudományi Koordinációs 
Bizottság tevékenységét, működési fetételeit. A 
koordináció elsősorban, a társadalmi élet fontos

területeit átfogó, kiemelt, a különböző társa
dalomtudományi területek összehangolt munká
ját igénylő kutatási feladatokra, a társadalom- 
politikai koncepciók kialakításának a tudomány 
eszközeivel történő elősegítésére és a korszerű 
kutatás feltételeinek biztosítására terjedjen ki.

e) A kutatás-fejlesztés irányításában lényegesen 
növelni kell az ágazati irányítást végző minisz
tériumok, országos hatáskörű szervek szerepét. 
Igényeljék és segítsék elő a kutatás-fejlesztés köz
reműködését a gyakorlati feladatok megoldásá
ban. Legyenek kezdeményezők a kutatási-fejlesz
tési programok kijelölésében. Nagyobb hatékony
sággal érvényesítsék ágazatközi felelősségüket az 
országos programok irányításában, a vállalatoknál 
és intézményeknél-fokozottan ellenőrizzék az or
szágos és ágazati kutatási-fejlesztési feladatok 
végrehajtását és az eredmények hasznosítását. 
Kutatásirányító tevékenységükben fokozottan tá
maszkodjanak a vállalatokra és intézetekre, se
gítsék elő a kutatási tevékenység ágazati, ágazat
közi összehangolását. Fordítsanak gondot a ku
tató-fejlesztő munka terén a nemzetközi koope
ráció elősegítésére, kísérjék figyelemmel, irányít
sák és ellenőrizzék a licencvásárlást és felhaszná
lást. Az irányítószervek tudománypolitikai dön
téseik kialakításánál fokozottan támaszkodjanak 
az MTA testületeire, a testületek nyújtsanak se
gítséget a kutató-fejlesztő munka ágazati irányí
tásához.

]) A vállalatok anyagi eszközeikkel is befo
lyásolják a termelési színvonaluk emelését előse
gítő közvetlen gazdasági célú kutatásokat; a köz
ponti finanszírozás során a kutatási-fejlesztési 
megbízásokat a különböző területek sajátosságai
nak figyelembevételével elsősorban a megvaló
sításban érdekelt vállalatokon keresztül kell biz
tosítani.

g) A hazai kutatás-fejlesztés szorosabb ösze- 
hangolása, a társadalmi, a gazdasági igényekkel, 
a kutató és irányító munka színvonalának eme
lése indokolttá teszi a kutató-fejlesztő bázis te
vékenységének elmélyült és rendszeres közgaz
dasági elemzését, értékelését. Ennek megvalósi-
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tására összehangolt rendszerré kell fejleszteni a 
kutatásra, fejlesztésre és irányításra vonatkozó 
információkat.

Reálisabb statisztika szükséges a kutatásra, fej
lesztésre fordított anyagi eszközökről, ezek meg
oszlásáról, a kutató-fejlesztő bázisról, összetételé
ről, szerkezetéről.

IV. A kutatás-fejlesztés tervezése

4. A kutató-fejlesztő tevékenységet a tervezés 
eszközével is következetesen a fontos társadalmi, 
gazdasági feladatok megvalósításának elősegítése 
érdekébe kell állítani. A kutatás-fejlesztés ter
vezését — a feladatoknak, a tudományterület jel
legének megfelelően — össze kell hangolni a gaz
dasági tervezéssel.

A kutatás-fejlesztés tervezése segítse elő a kü
lönböző tudományterületek együttes részvételét a 
komplex, az átfogó feladatok megoldásában; adjon 
ösztönzést a gazdálkodó szervek számára az egész 
innovációs folyamatnak a kutatás-fejlesztéstől a 
termékek értékesítéséig történő átfogására és befo
lyásolásra.

A tervezésnél figyelembe kell venni, hogy az 
adott időszak kutatási-fejlesztési céljai a követ
kező időszak társadalmi, gazdasági feladatait ala
pozzák meg. A kutatási-fejlesztési tervezésben 
központi, összehangoló feladatokat ellátó szervek 
munkamegosztását tovább kell fejleszteni.

a) A kutatás-fejlesztés hosszú távú terve a jö
vőben a társadalom- és gazdaságpolitikai elhatá
rozásokra épitve, tudományfejlődési prognózisok
ra alapozva a legfontosabb kutatási irányokat tar
talmazza, és körvonalazza a tudománypolitika 
főbb feladatait. A népgazdaság és a tudományos 
kutatás hosszú távú tervezése összehangolt rend
ben történjen, fokozódjon a kutatás-fejlesztés sze
repe a hosszú távú társadalmi, gazdasági célok 
kialakításában, a fejlődés összefüggéseinek, mel
lékhatásainak feltárásában, a tervezés tudomá
nyos megalapozásában.

b) A népgazdaság középtávú terve foglalja ma
gába a tudománypolitika adott időszakra szóló

főbb feladatait, a tudományos kutatás és műszaki 
fejlesztés legfontosabb céljait, a kutatási-fejlesz
tési ráfordítások tervidőszakra vonatkozó ará
nyait.

c) A népgazdaság ötéves tervével és a tudo
mányos kutatás hosszú távú tervével összehan
goltan országos színtű középtávú kutatási-fejlesz
tési tervet kell összeállítani. A középtávú terv tar
talmazza az adott időszak főbb tudománypolitikai 
feladatait; a már megszületett kiemelkedő fon
tosságú kutatási-fejlesztési eredmények gyakor
lati bevezetésére irányuló teendőket; a legfonto
sabb országos színtű kutatási-fejlesztési progra
mokat; a rendelkezésre álló anyagi erőforrásokat; 
a nemzetközi együttműködés legfőbb irányait, be
leértve a licencvásárlásokkal kapcsolatos felada
tokat.

d) Gondoskodni kell arról, hogy azok a válla
latok, amelyeknek gazdasági tervei csak számot
tevő új műszaki ismeret segítségével teljesíthetők, 
ötéves tervük szerves részeként készítsenek kö
zéptávú kutatási-fejlesztési tervet, beleértve a 
licencvásárlásokkal kapcsolatos feladatokat is.

e) A  társadalmi, gazdasági innovációs folyamat 
egységének elősegitése és megyorsítása érdekében 
a kutatás tervezésébe be kell vonni a kiemelt 
kutatási-fejlesztési programok megvalósításában 
és felhasználásában érdekelt vállalatokat, kutató
fejlesztő helyeket.

V. A kutatás-fejlesztés finanszírozása, 
gazdasági szabályozó rendszere

5. A kutatás-fejlesztés gazdasági szabályozásá
nak rendszere (finanszírozási és pénzügyi mecha
nizmusa) segítse elő a társadalmi, gazdasági inno
vációs folyamatba beilleszkedve a kutatás-fejlesz
tés és gazdálkodás (termelés) kölcsönös kapcsola
tainak eredményesebbé tételét, a kutatás-fejlesztés 
társadalmi-gazdasági igényeinek megfelelő szelek
tív fejlesztését, az eddiginél jobban vegye figye
lembe a különböző kutatási területek, kutatóhely 
típusok, az eltérő kutatási feladatok és folyama
tok sajátosságait.
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a) A közgazdasági szabályozó rendszer az érde
keltségi viszonyok fejlesztése útján, a normatív 
jelleg erősítésével fokozottabban ösztönözze a vál
lalatokat a fejlettebb technológia, a műszaki, szer
vezési, vezetési kultúra alkalmazására; a haté
konyságot javító kutatási-fejlesztési tevékenységre. 
A finanszírozás módszereivel, gyakorlatával is elő 
kell segíteni a kutatóhelyek és a kutatási eredmé
nyeket felhasználók együttműködését, közös ér
dekeltséget, egyes esetekben kölcsönös kockázat- 
vállalásukat a kutatási eredmények alkalmazásá
ban.

b) A műszaki-fejlesztési alapok központosított 
hányadát, illetve ágazati arányait az ötéves tervek 
előkészítése során a középtávú terv kutatási prog
ramjainak alapján kell meghatározni. A műszaki
fejlesztési alap képzési és felhasználási elveit fenn
tartva, a módszereket tovább kell fejleszteni, tö
rekedve arra, hogy azok jobban segítsék elő a sze
lektív kutatási-fejlesztési célok érvényesítését, a 
közös kockázatvállalást a kutatási eredmények el
érésében és gyakorlati megvalósításában. A válla
lati műszaki fejlesztési alapok felhasználásának kö
rét ennek megfelelően szükséges meghatározni, 
h°gy azok a változó igényekkel összhangban ru
galmasabban alakulhassanak.

A sajátosságok körültekintő figyelembevételével 
meg kell vizsgálni a mezőgazdasági alaptevékeny
ség után képződő műszaki-fejlesztési alap képzési, 
felhasználási rendszerének kialakítási lehetőségeit, 
feltételeit.

c) Javítani kell a pénzügyi eszközökkel történő 
irányítás feltételeit és gyakorlatát a költségvetés
ből finanszírozott, kiemelt kutatási-fejlesztési fel
adatoknál. A költségvetési rendben gazdálkodó ku
tatóintézeteket, egyetemeket felügyelő minisztériu
mok és országos hatáskörű szervek rendelkezésére 
álló központi kutatási-fejlesztési alapok felhaszná
lási szabályai és mértéke tegye lehetővé a kiemelt 
kutatási programok, feladatok hatékonyabb irá
nyítását.

d) A költségvetési rendben gazdálkodó kutató
helyeknél a finanszírozás rendje egyszerűbb, ru
galmasabb legyen, jobban ösztönözzön az alapte

vékenység folytatására. A feladatfinanszírozást 
érdemibbé kell tenni, gondoskodni kell formális 
alkalmazásának megszüntetéséről.

A költségvetési gazdálkodási rendszerű kutató- 
intézeteknél és az egyetemi kutatásokban ki kell 
alakítani az állami megbízások — vállalati meg
bízásoktól eltérő — rendszerét.

VI. A kutatás-fejlesztés nemzetközi kapcsolatai

6. A nemzetközi tudományos kapcsolatok to
vábbfejlesztése, a társadalmi, gazdasági előrehala
dáshoz szükséges tudományos és műszaki ismere
tek biztositásának és a hazai kutatás továbbfejlesz
tésének egyaránt elengedhetetlen feltétele. A nem
zetközi tudományos kapcsolatok irányítása a kuta
tásirányítás szerves része legyen; azt a jövőben 
azok a szervek lássák el, amelyek a hazai kutatási 
tevékenységet is irányítják. Nemzetközi tudomá
nyos kapcsolataink fejlesztése, a tartalmi, minő
ségi tényezők előtérbe állítása érdekében:

a) ki kell dolgozni a nemzetközi tudományos 
kapcsolatok fő céljaira, fejlesztési irányaira vonat
kozó alapelveket;

b) a termelési szerkezet korszerűsítése érdeké
ben a jövőben széles körben kell építeni a kor
szerű licencek, gyártási eljárások vásárlására. Ja
vítani kell a licencvásárlásokhoz kapcsolódó adap
tálási és fejlesztési tevékenységet;

c) a szocialista országokkal folytatott két- illetve 
sokoldalú tudományos-műsziaki együttműködés ke
retében a jövőben a gazdasági, tudományos kap
csolatok jobb összehangolásával következetesen ér
vényt kell szerezni a tervszerűség és a szelektivi
tás követelményének és biztosítani kell az ehhez 
szükséges feltételeket. A közvetlen gazdasági célú 
kutatások esetében erősíteni kell a nemzetközi tu 
dományos-műszaki együttműködés gazdasági kap
csolatokat előkészítő és megalapozó szerepét, mi
nél nagyobb mértékben kapcsolódva szakosítási, 
termelési kooperációs megállapodásokhoz;

d) a kiemelt kutatási-fejlesztési feladatok meg
határozásánál fokozottan kell figyelembe venni a 
KGST célprogramjait;
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e) a kölcsönös előnyök alapján kell fejleszteni 
tudományos kapcsolatainkat a fejlett tőkés orszá
gokkal;

f) a nemzetközi tudományos együttműködés fel
tételeinek jelentős javítása érdekében:

— jobban előtérbe kell állítani a hatékonyabb 
együttműködési formákat;

— szorgalmazni kell a kutatóhelyek közötti köz
vetlen kapcsolatokat, javítani kell az ehhez szük
séges feltételeket;

— fejleszteni, egyszerűsíteni kell a kölcsönös 
kutatói munkavállalás feltételeit, elsősorban a 
szocialista országokkal folytatott együttműködé
seknél;

— szorgalmazni kell a szocialista országokba 
irányuló hosszabb időtartamú, tudományos célú 
kiküldetések feltételeinek javítását;

—• jelentősen egyszerűsíteni kell a nemzetközi 
tudományos együttműködéssel kapcsolatos admi
nisztratív ügyintézést.

VII. A kutatás-fejlesztés káderpolitikája

7. A kutatás-fejlesztés társadalmi, gazdasági je
lentőségének növekedése, a hatékonysági, minősé
gi tényezők előtérbe kerülése fokozza a tudomá
nyos káderpolitika jelentőségét. A kutatói káder
képzés hagyományos célkitűzései mellett nagy fon
tosságot kell tulajdonítani a vállalatoknál dolgozó 
kutató-fejlesztő szakemberek képzésére, tovább
képzésére. A kutatás-fejlesztés-termelés-értékesítés 
lánc megvalósítása különösen igényli a kutatás, a 
műszaki-fejlesztés, a termelés területén dolgozó 
szakemberek jobb együttműködését, a kutatói mo
bilitás növelését. Az időszerű feladatok teljesítése 
érdekében:

a) Elő kell segíteni a tudományos közélet de
mokratizmusának teljesebb kibontakozását. Fokoz
ni kell a szakmai nyilvánosság, a kritika szerepét 
a tudományos eredmények értékelésében. A kuta
tás-fejlesztés társadalmi, gazdasági szerepének fo
kozódásával szélesíteni kell a tudománypolitika 
társadalmi bázisát.

b) Az eltérő kutatási területeket, különböző jel
legű kutatómunka sajátosságait figyelembe véve

tovább kell fejleszteni, illetve egyes területeken 
ki kell alakítani a kutatóképzés és továbbképzés 
differenciált rendjét.

c) A különböző típusú kutató-fejlesztő helyeken 
dolgozók munkájának anyagi, erkölcsi és tudomá
nyos elismerésében mutatkozó indokolatlan kü
lönbségeket csökkenteni kell.

d) A tudomány társadalmi, népgazdasági szere
pének fokozódásával összhangban korszerűsíteni 
kell a tudományos minősítést, összehangolva a tu
dományos káderképzés más formáival. Erősíteni 
kell a minősítés tudományos értékmérő funkcióját, 
növelve a tudományos igényességet. A minősítés 
alapja a tényleges tudományos teljesítmény le
gyen.

ej A káderkiválasztás minőségi követelményeit 
következetesen érvényesítve meg kell szűntetni 
egyes nem kutatói állások, kinevezések egyoldalú, 
mechanikus tudományos fokozathoz kötésének 
gyakorlatát.

f) A  közvetlen gazdasági célú kutatómunka 
megbecsülését, az adaptációs kutató-fejlesztő tevé
kenység megfelelő elismerését, az üzemi, vállalati 
kutatóhelyeken dolgozó kutatóknak a tudományos 
közéletbe történő bevonásával is segíteni kell. 
Gondoskodni kell a gyakorlati célú kutatások, li- 
cencek továbbfejlesztése során született kutatási
fejlesztési eredményeik tudományos elismeréséről.

g) Az egyetemi oktatók kutatómunkája feltéte
leinek javítása érdekében meghatározott idősza
konként oktatástól mentesített kutatási időszakot 
kell biztosítani. Jobban be kell vonni a kutató- 
intézetekben dolgozó kutatókat az egyetemi okta
tómunkába és ezt munkajogilag is elő kell segíteni.

VIII. Zárórendelkezések

a) A minisztériumok és az országos hatáskörű 
szervek a határozat végrehajtására tegyék meg a 
szükséges intézkedéseket a kutatás-fejlesztés tár
sadalmi, gazdasági hatékonyságának növelése ér
dekében úgy, hogy a kedvező folyamatok kibon
takoztatásával már a következő években számot
tevő előrehaladást lehessen elérni.
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b) E határozat végrehajtását a Tudománypoliti
kai Bizottság ellenőrizze és kísérje figyelemmel, 
meghatározott időben a végrehajtásról számoljon 
be a Minisztertanácsnak.

ej A tömegtájékoztatási eszközök, a sajtó, rá
dió, televízió is járuljon hozzá a tudomány nép
szerűsítéséhez, segítse elő, hogy a közvélemény ár
nyalt, reális képet kapjon a hazai kutatás-fejlesz
tés feladatairól, eredményeiről, jobban megismer
je a tudomány társadalmi, gazdasági szerepét.

d) A Minisztertanács felhívja a tudományos 
egyesületeket, a tudomány hazai művelőit, hogy 
tudásuk, képességeik legjavát nyújtva segítsék a 
határozatban kitűzött feladatok eredményes meg
valósítását.

e) E határozat a kihirdetése napján lép hatályba.

Aczél György s. k. 
a Minisztertanács elnökhelyettese
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AZ IGAZGATÓ TANACS‘HÍREI 

Az Igazgató Tanács 1978. február 15-én ülést tartott.

Napirend előtt Hrehuss Gyula tartott előadást a "Mérések a Kurcsatov Inté- 
zetbén lévő TOKAMAK berendezésen" cimmel.

Az ülés napirendjén Vashegyi György beszámolója szerepelt a folyamatirányí
tási alkalmazások területén elért eredményekről. Az Írásbeli beszámolót, a 
szóbeli kiegészítésekkel az Igazgató Tanács elfogadta.

A hozott határozatban a megbízott főigazgató elismeréssel szólt az ezen a 
területen dolgozók magas szintű és eredményes munkájáról. Külön dicséretet, 
mondott azért a kulturált magatartásért, amelyben a vevőkört részesítik, 
figyelembe veszik azok sajátos igényeit és kívánságait.
A határozat rendelkezik arról, hogy a Mérés- és Számítástechnikai Kutató 
Intézetben, és az Atomenergia Kutató Intézetben folyó folyamatirányítási 
munkákat végzők között kapcsolatot kell létrehozni.

Az Igazgató Tanács ezután egyéb ügyeket tárgyalt.

A határozatot az érdekeltek közvetlenül kapják meg.

SZEMÉLYI HÍREK

Szabó Ferenc mb. főigazgató 1978. március 1-1 hatállyal tudományos főmunka 
társsá nevezte ki

J A N C S Ó Gábort 
J É K I Lászlót 
N A G Y  Tibort 
P Á L L Á  Gabriellát 
P I N T É R  Györgyöt 
R É V A I  Jánost 
T Ó T H  Kálmánt
V E S Z T E R G O M B I  Györgyöt
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A TUDOMÁNYOS TANACS.OK HÍREI

Az Atomenergia Kutató Intézet Tudományos Tanácsa 1978. február 14-én ülést 
tartott, amelyen

- Pallagi Dezső: "Atomerőmüvi hűtőközegek áramlási sebességének 
mérése korrelációs módszerrel" c. kandidátusi értekezésének 
házi védésére került sor, valamint

- meghallgatta Egeli György munkabeszámolóját, továbbá

- megvitatta az AEKI 1978. évi anyagkeretének felosztását.

x

A Mérés- és Számítástechnikai Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Számitó
gép Szekciója 1978. február 16-án ülést tartott, amelyen

megtárgyalta a Számitógép Főosztály 1978. évi tervét.

SZEMINÁRIUMI HÍREK

A Mérés- és Számítástechnikai Kutató Intézet az intézeti- és belföldi TPA 
1140 számitógép felhasználók részére tanfolyamot szervez.
A hardware tanfolyam ideje: 1978. március 6-tól 17-ig, 
a software tanfolyam ideje pedig: március 20-tól 31-ig 
Az előadások helye: VI. épület II. em. 206.
Az érdeklődők a 17-61 -es telefonszámon jelentkezhetnek.

x

A "Számitógépes hálózatok" szemináriumsorozat következő előadásai:
február 24. /péntek/ 9*1

Póka Péter /SZTAKI/: Számitógépes hálózatok osztályozó
értékelése

március 10. /péntek/ 9
Sugár Péter /VIDEOTON/: DECENT

március 17. /péntek/ 9h
Telbisz Ferenc: Miért jó a lokális hálózat?

A szemináriumok helye: VI. épület tanácsterem.

x

| naponta 9-16*^ között.

■ *
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Az MSZKI uj szemináriumsorozatot indit, amelynek összefoglaló cime: 
"Klasszikusok mai szemmel".
A sorozat első előadása:

február 27-én /hétfőn/ 14 órakor lesz; 
előadó: Csákány Antal
az előadás cime: Neumann János - önreprodukáló automaták. 

A szeminárium helye: VI. épület tanácsterem.

1978. JANUÁR HÓNAPBAN BELEPETT DOLGOZOK

B é n e c z Zoltán mechanikai műszerész, a ZR-6 dolgozója. Korábban az 
Irodagépipari- és Finommechanikai Vállalat műszerésze volt. 
Iskolai végzettsége: 8 általános és 3 év szakmunkásképző. Nős, 
egy kiskorú gyermeke van.

B i r ó Tibor üzemeltető mérnök, a Számítástechnikai főosztály dolgozója.
Előzőleg a Gamma Müvek beosztott kutatója volt. Villamos üzem
mérnök. Elvált.

D o b a i Ferencné raktáros, a Beruházási- Gazdasági Osztály dolgozója.
Előzőleg az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt. betanított 
munkása volt. Iskolai végzettsége: 8 általános. Elvált.
Egy nagykorú gyermeke van.

G u l y á s  János műszerész, a Termohidraulikai Osztály dolgozója. Előző
leg az Orvosi Műszer Szövetkezet műszerésze volt. A Finommecha
nikai és Műszeripari Szakközépiskolában érettségizett. Nőtlen.

K o n k o l y  Attila betanított munkás, a Számítástechnikai Főosztály dol
gozója. Egyetemi tanulmányait szünetelteti. Gimnáziumi érettsé
givel rendelkezik. Nőtlen.

K ö v é r  Lajosné programozó, a Tudományos Titkárság dolgozója. Előző
leg a SZOT Társadalombiztosítási Főigazgatóságánál dolgozott 
számítástechnikai programozóként. Közgazdasági szakközépisko
lai érettségivel és számítógép-programozó képesítéssel rendel
kezik. Férjezett.

M i k ó v á r i  György tudományos segédmunkatárs, a Számítástechnikai Fő
osztály dolgozója. Előzőleg a Fővárosi Mélyépítési Tervező Válla
lat tervező mérnöke volt. Villamosmérnök. Nős.

S z a b ó  József mechanikai műszerész, az MSZKI Kisérleti üzem dolgozója.
Előzőleg az Építőipari Szövetkezeti Vállalat szakmunkása volt. 
Szakközépiskolai érettségivel és mechanikai műszerész szakkép
zettséggel rendelkezik. Nőtlen.

S z é l László gyorsító üzemeltető, a Magfizikai Főosztály dolgozója. Elő
zőleg az ŐRI elektroműszerésze volt. Gimnáziumi érettségivel 
és elektronikai műszerész képzettséggel rendelkezik. Nős.
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1978. JANUÁR HÓNAPBAN .KI LEPETT DOLOZOK

P é n z e s  Beatrix laboráns, a Sugárvédelmi Főosztály dolgozója volt.
Munkaviszonyát felmondással szüntette meg. Uj műnk "tatója 
a Posta Központi Hírlapterjesztő Vállalat.

R é v é s z Tamásné tudományos segédmunkatárs, az MSZKI Kísérleti üzem
dolgozója volt. Munkaviszonya a Hírlapkiadó Vállalat kikérése 
alapján, áthelyezéssel szűnt meg.

Nyugdíjba ment:

K a p u v á r i  Ferencc müsz.gazd.üi., a Műszaki Főosztály dolgozója,

S z a b a d o s  Andrásné takarítónő, a Gondokság dolgozója.

1978. JANUÁR HÓNAPBAN INTÉZETEN BELÜL ÁTHELYEZETT DOLGOZOK

B a 1 1 a Sándor csoportvezető, az Ellenőrzési Osztályról az Anyagellátási 
Osztályra került. Uj besorolása: műszaki tud.gazd.üi; Áthelye
zése intézeti érdek.

H o r v á t h  Imre tudományos ügyintéző az Optikai Főosztályról a Személy
zeti és Munkaügyi Főosztályra került. Uj beosztása NKO osztály- 
vezető helyettes. Áthelyezése intézeti érdek.

L e n d v a i Béláné előadó, & Személyzeti és Munkaügyi Főosztályról a
Tudományos Titkárság állományába került. Beosztása változatlan. 
Áthelyezése közös megegyezéssel történt.

K u n 1 t k a Éva anyaggazdálkodó, a Termohidraulikai Osztályról a Műszer
technikai Osztályra került. Uj beosztása: gazdasági ügyintéző. 
Áthelyezése közös megegyezéssel történt.

ÁRAMSZOLGÁLTATÁS SZÜNETELÉSÉRŐL

Értesítjük a kutatóközpont dolgozóit, hogy 1978. február 25-én és 26-án 
/szombaton és vasárnap/ 7 órától 18 óráig - karbantartási munkák miatt - 
az intézet egész területén szünetel az áramszolgáltatás.

HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZOK

Makai Mihály 
iskola,
NAÜ ktsg.

11.12. 30 nap Olaszország
Trieszt
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Katona Tamás 
Windberg Peter 
együttmüködes, 
OAB ktsg.■

11.13. 5 nap NDK
Rossendorf

Montvay Attila 
Náday Ivan 
Veress Imre 
konferencia, 
KFKI ktsg.

11.13. 5 nap Ausztria
Bécs

Horváth Imréné 
Szücs László 
service,
NDK TA ktsg., KFKI utiktsg.

11.13. 21 nap NDK
Berlin

Balázs Tamás 
üzembehelyezés, 
METR.ktsg.

11.13. 14 nap Szovjetunió
Moszkva

Szabó Vera 
tárgyalás, 
SZKI ktsg.

II.13. 6 nap Szovjetunió
Moszkva

Hajdú Kálmán 
Nagy Elemer 
konferencia, 
meghívó fél ktsg., 
KFKI utiktsg.

11.14. 5 nap Ausztria
Bécs

May Tibor 
Szabó Gábor 
üzembehelyezés, 
METR.dev., KFKI fFt

II.15. 2 3 nap Csehszlovákia 
Brno, Prága

András László 
tárgyalás, 
KFKI ktsg.

11.17. 14 nap Franciaország
Grenoble

Kiss István 
konzultáció, 
meghívó fél ktsg.

11.17. 1 nap Ausztria
Laxenburg

KÜLFÖLDI VENDEGEK

W.Hochmuth
Günter mérnökök
NDK

II.16-án fogadta; MSZKI
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J .Heidenreich II.16-án fogadta:
G.Lehmann
R.Windelband fizikusok 
NDK

V.Dupac fizikus II.20-tól fogadta:
Csehszlovákia 5 napra

T.Ivezlc fizikus II.20-tól fogadta:
Jugoszlávia 2 3 napra

Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Doleschall Sándor 
Szerkeszti az Igazgatási Főosztály 
Felelős szerkesztő: Goda Gyula 
Példányszám: 450 Törzsszám: 78-184
Készült a KFKI Sokszorosító üzemében

SZTKI

AEKI

SZTKI
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ESEMENYNAPTAR

Szegő Károly, az RMKI tudományos igazgatója - a KFKI főigazgatójának megbí
zásából - 1978. február 13-án fogadta Prof.Adnan Sokullu-t /Törökország/, 
a MARMARA Scientific and Industrial Research Institute kutatási igazgató
ját, J.P. Dee fizikust, az UNIDO ENSZ képviselőjét /USA/, valamint 
R.D.Lalkaka /India/ fizikust, az UNIDO törökországi képviselőjét, akik 
intézetlátogatáson is részt vettek.

Mintegy 100 hazai és 30 külföldi résztvevője volt az "Operációs rendszerek 
elmélete" téli iskolának, Szentendrén. A január 30. és február 4. között 
tartott rendezvénynek MSZKI munkatársak is aktiv résztvevői voltak. Egy
részt erősen specifikus rendszerek megvalósitasáról /néha honosításáról/ 
számoltak be az előadók, másrészt alapvető áttekintést adtak az igen kü
lönböző elméleti kérdésekről.



,
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Uj könyvek jegyzéke.
2.SZ,

1/ Abramovics: Prikladnaja gazovaja dinamika. 4.izd. 52.960
2/ ACM computer science conference 75» 52.976
3/ Advances in quantum chemistry. 10.vol. 52.983
4/ Alonso-Finn : Quantum and statistical physics. 52.971
5/ Ballai-Marton: Épületek vízellátása,csatornázása, 

gázellátása. 53.023
6/ Bekker: Vvedenie v elektronnuju teoriju organi- 

cseszkih reakcij. 52.997
7/ Belouszov: Vvedenie v vüpuklüj analiz i celocsisz- 

lennoe programmirovanie. 52.953
8/ Benkó: Számitógépes módszerek az erősáramú 

e1ektro t e chnikab an. 53.030
9/ Berezovszkij: Lekcii po nelinejnüm kraevüm 

zadacsam matematicseszkoj fiziki. l.cs, 2.izd. 52.999
10/ Berezovszkij: Lekcii po nelinejnüm kraevüm 

zadacsam matematicseszkoj fiziki. 2.cs. 2.izd. 53.000
11/ Besenyei-Gidai-Nováky: Jövőkutatás, előrejelzés 

a gyakorlatban. , 53.027
12/ Bozóki: Nyomástartó rendszerek tulnyomáshatá- 

rolása. Biztonsági szelepek, tárcsák, állvány
csövek. 53.039

13/ Bridge: Beginning model theory. 52.894
14/ Coxeter-Greitzer: Az újra felfedezett geometria. 53.051
15/ Császár: General topology. 53.033
16/ Gromov: Vlijanie ionizirujuscsego izlucsenija 

na kinetiku rasztvorenija tverdüh tel. 52.988
17/ Harazov: Nagyhőmérsékletü folyamatok mérése. 53.022
18/ Harriszon: Upravljajuscsie vücsiszlitel’nüe masinü v ASzU tehnologicseszkimi proceszszami. 

2.tóm. 52.980
19/ Hőmmel: Veszélyes anyagok. 53.006-53.010

53.202-53.203
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20/ Kafarov-Perov-Mesalkin: Vegyipari rendszerek 
matematikai modellezése. 53.026

21/ Kindler-Papp: Komplex rendszerek vizsgálata. 53.012
22/ Knut: Iszkuszsztvo programmirovanija dija EVM. 

2.tóm. 52.990
23/ KaLcsin-Szevaszt’janov-Csisztjakov: Szlucsajnüe 

razmescsenija. 52.957
24/ Kunszt: A tudományos kutatás logikai modellezése 

és tematikai irányítása. 52.924
25/ Letokhov-Chebotayev: Nonlinear laser spectroscopy. 53.158
26/ Linguistic structures processing.Pisa 1974. 52.969
27/ Margulova: Atomerőmüvek 53.037-53.038

53.179
28/ Maslov: Operational methods. 53.066
29/ Maurer: Vvedenie v programmirovanie na jazüke 

LISzP. 53.071
30/ Merten: Az adatbankszervezés kérdései. 53.054
31/ Minajcsev: Vakuumnüe krionaszoszü. 53.001
32/ Modern fluorescence spectroscopy, l.vol. 52.977
33/ Modern fluorescence spectroscopy. 2.vol. 52.978
34/ Norden: Prosztransztva affirincfj szvjaznoszti. 2.izd. 52.822
35/ Operációkutatási módszerek. 53.015
36/ Oszinszkij: Integral’naja optoelektronika. 52.981
37/ Panov-Andreev: Optika mikroszkopov. 53.002
38/ Pataki: Áraminstabilitások félvezetőkben. 53.‘031
39/ Pócsik: Kvantumtérelmélet és diszperziós relációk. 53.032
40/ Preparativnüe metodü v himii tverdogo tela. 52.998
41/ Proektirovanie beszkontaktnüh uprav^ajuscsih 

logicseszkih usztrojsztv promüslennoj avtomatiki. 52.989
42/ Sirjaev: Sztatiszticseszkij poszledovatel’nüj 

analiz. 2,izd, 52.956
43/ Smutcer: Osznovüe principü klaszszicseszkoj 

mehaniki i klaszszicseszkoj teorii polja. 53.003
44/ The structure of non-crystalline materials. Cambridge 1976. 52.975
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45/ Szabó-Mezey: Korszerű üzemirányítás számitógép 
segítségévei, 53.011

46/ A számítóközpontok vezetése. 53.017
47/ A szilárdtestkutatás ujabb eredményei. 3.köt. 53.013
48/ Szutovszki¿-Blank: Opticseszkie analizatorü v 

oszobüh uszlovijah. ekszpluatácii. 52.982
49/ Tomka: Programozás Assembler nyelven. 2.r* 53.016
50/ Vengerszkie matematicseszkio olimpiadü. 52.952
51/ Vonsovskii: Magnetism, l.vol» 52.972
52/ Vonsovskii: Magnetism. 2.vol. 52.973
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TÁJÉKOZTATÓ
A KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓ INTÉZET HIVATALOS LAPJA

/ m t a \

BUDAPEST, 1978. március 1. Hivatali használatra!

TARTALOM

oldal

Személyi hirek ..........................................  94
A Tudományos Tanácsok hirei ...........................  94
Felhívás sürgősen betöltendő állásokra ................. 95
A Találmányi Bizottság hirei ...........................  96
Közlemények............................................ 9 6

- A kutatási-, fejlesztési szerződések megkötéséről. . 96
- A kutatóközpontban megjelent fontosabb

kiadványok............ ............................. 96
- A választékjegyzék módosításáról ................... 97

Hivatalosan külföldre utazók ...........................  98
Külföldi vendégek ...................................... 9 8

Melléklet: Uj könyvtári könyvek jegyzéke
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SZEMELVI HÍREK

Márta Ferenc, az MTA főtitkára

V A S V Á R I  Bélát

a Szilárdtest Kutató Intézet tudományos igazgatói teendőinek ellátása alól 
1978. február 15-i hatállyal - saját kérésére, eddig végzett kiemelkedő 
munkája elismerése mellett - felmentette;

K R É N Emilt

a Szilárdtest Kutató Intézet tudományos igazgatói teendőinek ellátásával 
1978. február 16-tól 1979. december 31-ig terjedő időszakra megbízta.

A felmentést és a megbízást Láng István, az MTA főtitkárhelyettese nyúj
totta át.

A TUDOMÁNYOS TANÁCSOK HÍREI

A Mérés- és Számítástechnikai Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Számítás
technikai Szekciója 1978. február 22-én ülést tartott, amelyen

- meghallgatta az Alkalmazási Programrendszerek Osztályának 
beszámolóját az 1977. évi eredményeikről és az 1978. évi 
feladatokról, valamint

- megvitatta Pap Miklós és Balajthy Kálmán munkabeszámolóját.
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F E L H Í V Á S

Mint ismeretes, több mint 2 éve minisztertanácsi határozat és tanácsi rende
letek szabályozzák a munkaerőgazdálkodással kapcsolatos tevékenységet, ezen 
belül a munkaerő hirdetésének lehetőségét is. Tekintettel arra, hogy a rende
leti kötöttségek nem adnak módot intézetünk számára sem arra, hogy munkaerő- 
igényünket korlátozás nélkül hirdethessük, ezúton felkérjük intézetünk dol
gozóit arra, hogy személyes kapcsolataikat is felhasználva segítsék elő 
munkaerőgondjaink enyhítését.

Az alábbiakban közöljük néhány sürgősen betöltésre váró igényünket:

Fizikai állományú munkakörök

forgácsoló szakmunkás, lakatos, 
villany, viz-gáz, központi fűtésszerelő, 
elektroműszerész, elektronikai műszerész, elektrikus 
kertész, kőműves, kazánfűtő, takarító, segédmunkás, 
őrportás /50 éves korig/.

Műszaki, gazdasági, adminisztratív munkakörök

közgazd.technikumi vagy szakközépiskolai végzettséggel,
számítástechnikai gépkezelő,
gyors- és gépiró /titkárnő is/,
épületgépész mérnök vagy üzemmérnök,
angol, orosz fordító,
villamosmérnök /erős- és gyengeáramú/ 
vegyészmérnök vagy vegyésztechnikus, 
elektrotechnikus /műszer szakos is/, 
gépésztechnikus és laboráns.

A fentieken kivül egyéb felvételi lehetőségeink is vannak, ezért kérjük, 
hogy tanácsaikkal, javaslataikkal forduljanak a Személyzeti Osztály munka
társaihoz.

Személyzeti és Oktatási Osztály
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A TALÁLMÁNYI BIZOTTSÁG HÍREI

A Találmányi Bizottság 1978. február 16-án ülést tartott, amelyen elfogad
ta szolgálati találmányként

- az "Eljárás és berendezés digitális adatátviteli lánc különböző 
sebességű elemeinek egymáshoz való szinkronizálására" c. talál
mányt /RMKI/.Feltaláló: Koch József, Kozma Gyula, Sándor Mátyás,

Szabó László, Szalai Sándor, Szücs István;

- a "Kapcsolási elrendezés műveleti egységekből felépített jelfel
dolgozó rendszerek megbízhatóságának növelésére" c. találmányt 
/AEKI/. Feltaláló: Pellionisz Péter; valamint

- az "Eljárás résnélküli mozgató elemekkel működő buborékmemória 
előállítására" c. találmányt /SZTKI/. Feltaláló: Pintér István.

K Ö Z L E M E N Y E K

A KUTATÁSI-, FEJLESZTÉSI SZERZO*DESEK MEGKÖTÉSÉRŐL

A gazdálkodó szervezetek szállítási és vállakozási szerződéseiről szóló 
7/1978. /II.1./ MT sz. rendelet 114.§. /2/ bekezdése f. év március 1-i ha
tállyal hatályon kivül helyezte a szocialista szervezetek között kutatási-, 
fejlesztési tevékenységre létrejövő szerződések általános feltételeinek 
közzétételéről rendelkező 1/1968. /I.ll./ OMFB sz. rendeletet.

Folyó év március 1-től kezdődően tehát a kutatási-, fejlesztési szerződések 
megkötésénél, a feltételek kialakításánál a 7/1978. /II.1./ MT sz. rende
let 94-105.§-ait kell alkalmazni.

x

A KUTATÓKÖZPONTBAN MEGJELENT FONTOSABB KIADVÁNYOK

1/ Jancsó-Bopp-Heinzinger: Ion Hydration in alkali halide solutions 
/KFKI-1977-101/

2/ Szabados: Kritikus hőfluxus vizsgálatok stacionárius és tranziens álla
potban /KFKI-1977-115/

3/ Tarnóczi-Nagy-Hossó: High Temperature Magnetic Analysis of Metallic Glasses /KFKI-1978-11/



4/ Tóth: Resistivity of Iron-Boron Amorphous Alloys in Magnetic Field at 
Low Temperatures /KFKI-1978-13/

5/ Tüttő-Zawadowski: Role of the two Roton Bound State in Neutron Scattering 
on Superfluid He4 /KFKI-1978-15/

6/ Tpa-i Tranz-Tran 3/D Kisszámitógépes oktatórendszer
7/ TPA-1140 Central Processor

8/ Harangozó: Formal language Description of a Communication Protocol 
/KFKI-1977-92/

9/ Hargitai-Lovas: Dependence of Magnetic Properties on the Composition 
in a Binary Metallic Glass System: Iron-Boron /KFKI-1977-112/

10/ Kecskeméti-Zeitnitz: On the Possibility of Collinearity Effect in the 
Reaction 2H/n,np/ A T ^  = 0° /KFKI-1977-114 /

11/ Forgács-Zawadowski: Generalization of the Migdal's Recursion Relation II. 
0/n/ Symmetric Spin Systems with n > 2 /KFKI-1978-8/

12/ Zawadowski: Bound Excitations in He4 /KFKI-1978-9/

x

A VALASZTEKJEGYZEK mód osít ásáró l

Az Anyagellátási Osztály felhívja az igénylő és gazdálkodó szervek figyelmét,
hogy az elmúlt évek raktári anyagforgalmát felülvizsgálva a választékjegyzék
ben a következő módosítást hajtotta végre:
Készletszint csökkentés:

benzol alt. 40 kg-ról 10 kg-ra.

Az alábbi anyagokat - érdeklődés hiányában - a választékjegyzékből töröltük:
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benzol at.
ciklohexán alt.
ciklohexanon alt.
ciklohexanon at.
ezüstnitrát alt.
fluorhidrogénsav alt.
foszforpentoxid alt.
higany alt.
káliumhidroxid at.
kén, lecsapott at.
kloroform at.
nátriumtetraborát alt.
/bórax/

Amennyiben a fenti anyagokra igény merülne fel, úgy kérjük /a rendelési ha- 
táridő-naptár figyelembevételével/ igénylésüket osztályunkra eljuttatni.

Anyagellátási Osztály
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HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZOK

Patoh Péter . 
tárgyalás, 
METR.dev., KFKI fFt

11. 20. 7 nap Bulgária
Szófia

Próbáld Vilmos 
üzembeheíyezés, 
METR.ktsg.

11 . 20 . 7 nap Szovjetunió
Moszkva

Budai Miklós 
tárgyalás, 
METR.dev., KFKI fFt

11 . 20 . 5 nap Bulgária
Szófia

Mezey Gábor 
Revesz Peter 
merések,
meghivó fél ktsg.,KFKI utiktsg.

1 1 .2 0 . 8 nap NDK
Jéna

Szabó Vera 
tárgyalás, 
VIDEOTON ktsg.

1 1 . 2 0 . 6 nap Lengyelország
Varsó

Kiss Elemér 
üzembehelyezés, 
METR.ktsg.

11. 20. 7 nap Szovjetunió
Moszkva

Polonyl János 
iskola,
KFKI ktsg.

1 1 . 2 0 . 15 nap Lengyelország
Karpac

Boday Árpád 
Iványl Béla 
üzembeheÍyezés, 
METR.ktsg.

1 1 . 2 0 . 30 nap Egyiptom
Kairó

Solt György 
munkavállalás, 
meghivó fél ktsg.

11.21 . 2 év Svájc
Lausanne

KÜLFÖLDI VENDEGEK

W.Riedel
M.Kraenz mérnökök 
NDK

II.21-től 
84 napra

fogadta: MSZKI

G.J.Purves üzletkötő 
Anglia II.22-én fogadta: SZTKI
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V.Lapev 
B. Slavltski 
G.Glebov 
Szovjetunió

mérnökök
II.22-én fogadta:

W.Furkert
W.Rotde mérnökök
NDK

K.Kovacevic mérnök 
Jugoszlávia

II.22-én

II.27-től 
2 napra

fogadta:

fogadta:

W.Setzer mérnök 
Ausztria

F.Keledv mérnök 
USA

11.27-től
2 napra

11.27-től
3 napra

fogadta:

fogadta:

Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Doleschall Sándor 
Szerkeszti az Igazgatási Főosztály 
Felelős szerkesztő: Goda Gyula 
Példányszám: 450 Törzsszám: 78-186
Készült a KFKI Sokszorosító Üzemében

MSZKI

MSZI

AEKI

AEKI

AEKI
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Uj könyvek jegyzéke

3-sz.

1/ Alekszandrov: Parametricseszkie prodolzsenija 
v teorii odnolisztnüh funkcij. 52.962

2/ Amorphous and liquid semiconductors. 
Edinburgh, 1977. 53.170

3/ Anglo-ruszszkij szlovar’ po fizike vüszokih energij. 53.209
4/ Bata: Folyadékkristályok mikrodinamikájának vizs

gálata. 53.087
5/ Benson: Thermochemical kinetics. 52.970
6/ Chemical and biochemical applications of lasers. 

3.vol. 53.184
7/ Contributions to the 15th international cosmic ray 

conference of IUPAP, Plovdiv, August, 1977. 53.115
8/ Design, manufacture and application of metal optics. 

San Diego 1975. 53.140
9/ Dynamics of solids and liquids by neutron scattering. 53.166
10/ Entelis-Tiger: Reaction kinetics in the liquid phase. 53.134
11/ Erdtmann: Neutron activation tables. 53.187
12/ Essays on analytical chemistry in memory of professor 

Anders Ringbom. 53.146
13/ A fizika és a társtudományok. 53.056
14/ Foster: Content addressable parallel processors. 53.142
15/ Gur’yanova-Gol’dshtein-Romm: Donor-acceptor bond. 53.133
16/ Hecht: Flow analysis of computer programs. 53.228
17/ Infrared detectors. 53.151
18/ Johnstone: Mass spectrometry. 4.vol. 53.148
19/ Kruus: Liquids and solutions. 53.150
20/ Likhtenshtein: Spin labeling methods in molecular 

biology. 53.149
21/ Modern three-hadron physics. 53.193
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22/ Modern trends in cybernetics and systems.
1-3.vol. 53.167-53.169

23/ Molecular spectroscopy of dense phases.
Strasbourg, 1975« 53.076

24/ Morse-Ingard:Theoretical acoustics. 53*194
25/ Die natürliche Strahlenexposition des Menschen. 53*145
26/ Nuclear power and its fuel cycle. 6.vol. 53*083
27/ Optical coatings. Applications and utilization.

San Diego 1974. 53*139

28/ Optical design problems in laser systems.
San Diego 1975* 53*141

29/ Pearson: Symmetry rules for chemical reactions. 53*135
30/ Physical structure of the amorphous state. 53*075
31/ Progress in inorganic chemistry. 22.vol. 53*074
32/ Radiobiological research and radiotherapy.

l.vol. 53*084
33/ Rakic: Local circuit neurons. 53*161
34/ Reed: Electron microprobe analysis. 53*136
35/ Rivkin-Alekszandrov-Kremenevszkaja: Termodinami-

cseszkie proizvodnüe dija vodü i vodjanogo para. 53*175-53*177
36/ Selected papers of Alfréd Rényi. 1-3.vol. 53*222-53*224
37/ Site selection factors for repositories of solid

high-level and alpha-bearing wastes in geological 
formations. 53.085

38/ Smith: Pulsars. 53.137
39/ Table de radionucléides. l.Pt. 53*138
40/ Wildermuth-Tang: A unifield theory of the nucleus. 53.132
41/ Woldseth: X-ray energy spectrometry. 53.188-53.189
42/ Young: Optics and lasers. 53.160
43/ Zeldovich-Myskic: Elements of applied mathematics. 53.064
44/ Zienkiewicz: The finite element method. 53.190
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A TUDOMÁNYOS TANÁCSOK HÍREI

A Részecske- és Magfizikai Kutató Intézet Tudományos Tanácsa 1978. február 
28-án ülést tartott, amelyen

- Pásztor Endre kandidátusi disszertációjának házi védése 
szerepelt, valamint

- megvitatták az RMKI 1978. évi tervét, és

- meghallgatták az 1977-ben felvett doktori ösztöndíjasok 
műnkatervét.

x

A Mérés- és Számítástechnikai Kutató Intézet Tudományos Tanácsa 1978. már
cius 1—i ülésén

- értékelte az MSZKI hosszutávu stratégiájával kapcsolatban 
beérkezett javaslatokat, valamint

- megárgyalta az I. félévi külföldi utazások tervét.

X

A Műszaki Tudományos Tanács 1978. február 28-án nyilvános ülést tartott, 
amelyen

megtárgyalta a SATELLITA készülék továbbfejlesztése és 
üzemeltetése során szerzett műszaki tapasztalatokat.

x
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A Mérés- és Számítástechnikai Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Számí
tástechnikai Szekciója 1978. február 24-én ülést tartott, amelyen meg
hallgatta

- a Programozási Eszközök Osztályának beszámolóját 1977. évi 
eredményeikről és 1978. évi feladataikról, valamint

- Papp Béla és Szemereki Zoltán munkabeszámolóját.

x

A Műszaki Tudományos Tanács Gépészeti Szekciója 1978. március 3-i nyilvá
nos ülésén

megtárgyalta az AEKI részére 1973-77. között átadott gépészeti 
kutatási berendezésekkel kapcsolatos tapasztalatokat.

AGRO- ÉS BIOANALITIKAI OSZTÁLY LÉTREHOZÁSÁRÓL

A Szilárdtest Kutató Intézet tudományos igazgatója 1978. március 1-től
- a Kémiai Főosztály szervezetén belül - létrehozta az

Agvo- és Bioanalitikai Osztályt.

pályázati FELHÍVÁS

A Részecske- és Magfizikai Kutató Intézet tudományos igazgatója pályázatot 
hirdet főosztályvezetőhelyettesi munkakör betöltésére az RMKI Technikai 
Főosztályán.

A főosztályvezetőhelyettes feladata az intézet szervezeti és működési sza
bályzatában meghatározott feladatok ellátása.
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A pályázókkal szembeni követelmények!

- villamosmérnöki végzettség,
- jelentős kutatási-, fejlesztési eredmények az intézet profiljába 

tartozó témák valamelyikében,
- tapasztalat a tudományos kutató-fejlesztő munka tervezésében és 

irányításában,
- tájékozottság az intézet kutatási feladatainak tudományos és mód

szertani kérdéseiben.

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 főosztály, illetve tudományos témák irányításával 
kapcsolatos részletes koncepció-tervezetét.

Amennyiben a pályázó a KFKI dolgozója, csak a koncepció-tervezetet kell be
nyújtania.

A pályázatokat 1978. március 15-ig kell a Személyzeti Osztályra benyújtani.

AZ INTÉZETI MEGÁLLAPODÁS MODOSITASA

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának 15040/Ig.Jog.F./ 1978. számú ren
delkezésére tekintettel az Intézeti Megállapodás 35.§-a úgy módosul, hogy 
az Ifjúsági Intézeti Dij I. fokozatával járó jutalom összege 5.000 Ft, a
II. fokozattal járó jutalom összege 4.000 Ft) csoportos pályázat esetén az 
I. fokozatra maximálisan 15.000 Ft, a II. fokozatra pedig 12.000 Ft jutalom 
állapítható meg.

Szabó Ferenc s.k. 
mb. főigazgató

Turcsán Józsefné s.k. 
SzB titkár
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K Ö Z L E M  E N Y É K

A VILLAMOSENERGIA TAKARÉKOSSÁGRÓL

1978. január l-től kezdődően az áramszolgáltatást uj - 4/1977. XII. 29.
NIM sz. - rendelet szabályozza.

Azon túlmenően, hogy a közszolgáltatási áramfogyasztás egységára jelentő
sen megemelkedett, a népgazdasági igényeknek megfelelően a délutáni csúcs
idei fogyasztást szükséges csökkenteni. Ennek betartását büntető felár sza
bályozza.
így például: a szerződésben lekötött fogyasztáson felüli minden 1 kW többlet- 
fogyasztástl.080 Ft felárral számolnak.

Tájékoztatásul közöljük, hogy a csúcsidőszak tartama:

október l-től február 28-ig 16^°-tól 21°°-ig,

március l-től szeptember 30-ig 18°°-tól 21°°-ig tart.

Fentiekre vonatkozóan kérjük a kutatóközpont dolgozóit a takarékos villa
mosenergia fogyasztásra, különös tekintettel a csúcsidőben.

Energiaellátási Osztály

x

A gazsziva'rgasról

1977. november 30-án, a Tájékoztató 48. számában ismertettük a gázszivár
gások miatt kialakult helyzetet.

Tekintve, hogy az időjárás engedi, folytatjuk a gázhálózat feltárását és 
a szivárgások megszüntetését. Ez néhány hónapos munkát jelent, igy a köz
lekedési utak mellett akadályokkal kell számolni. A kiásott árkokat körül
kerítjük, és sötétedéstől alkonyatig jelző-világitással látjuk el, ahol ez 
indokolt.

Fentiekkel kapcsolatban felhívjuk a kutatóközpont dolgozóinak figyelmét az 
óvatos és biztonságos közlekedésre.

A gépkocsitulajdonosokat felhívjuk, hogy a feltárt munkaterületek mellett 
ne parkírozzanak, mert ezzel megnehezítik a munkavégzést, továbbá a leszű
kült úttesten akadályozzák a közlekedést.

Rendészeti Osztály Energiaellátási Osztály
x
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AZ ANYAGIGENYLESI ES RENDELESI HATARIDO NAPTARROL

Az Anyagellátási Osztály felhívja az igénylő és gazdálkodó szervek figyel
mét, hogy a kibocsátott "Anyagigénylési és rendelési határidő naptár" sze
rint 1978. március hó folyamán

fa anyagok 
akkumulátorok 
erősáramú alkatrészek 
kábelek
kerámikus kondenzátor
mágneskapcsolók
termisztor
textilbakelit, lemez 
villanyszerelési anyagok

1978. II.né. 
1978. III.né.

ACÉL ALAPANYAGOK

ötvözetlen melegen hengerelt rúd
acélok, idomacélok, lemezek
ötvözetlen hengerelt varratnélküli 
és elektromosan hegesztett acél
csövek, fekete vagy horganyzott 
kivitelben
ötvözetlen forresőivek
ötvözött hengerelt, huzott, csi
szolt rúdacélok
ötvözött varratnélküli vagy elektro
mosan hegesztett acélcsövek
finomlemezek ötvözetlen lágyacélok
ötvözött acéllemezek
acélcsövek, saválló ÍOO fm-en felül
acéllemezek /expandált és perforált/
aluminium, ötvözött aluminium rud- 
anyagok, szalagok, idomanyagok, le
mezek, csövek

aluminium profilok ötvözetlen és 
ötvözött
araldit, härter
arany félgyártmány /import/
azbeszt védőkesztyű, védőruha
bonamid rúd és tömb
bőrszíjak
cérnakes ztyü
chartpak szimbólumok
csatlakozók /Kontakta gym./

1978. IV.né.

1978. III.né.

1978. IV.né. 
1978. III.né.
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csempe és metlahilapok
csőmembrán, rozsdamentes
elektromechanikus alkatrészek
elektromos építőelemek /pót.méterek, 
ellenállások, kondenzátorok/ Remix gym.
eternit
ezüstfélgyártmány /importból/

1978. IV.né. 
1978. III.né.

II

II
II

1978. IV.né.

FÉMEK:

Színesfémek
réz /rúd, lemez, cső/ 
bronz /rúd, lemez/
sárgaréz /rúd, idom, cső, lemez, szalag/
forrasztóanyagok 1978. III.né.

Nehézfémek
forrasztóónok
horganylemezek
nikkelanódok
ólom anyagok "

Színesfém kísérleti gyártás 
rézfólia
berrilium-, bronz lemez 
üvegbeforrasztható ötvözetek
különleges hőtágulásu ötvözetek "

Ritkafémek importból
vanádium
tantál
berillium
molibdén 1978. IV.né.
wolfram /importból/ 1978. III.né.
gázok, nagytisztaságuak /importból/
/Akadimport utján/ "
golyóscsapágyak, acélgolyók
golyóscsapágyak, importból 1978. IV.né.
gyengeáramú alkatrészek kísérleti
gyártásból 1978. III.né.
hegesztőelektródák /belföldi/
hegesztőpálcák, hegesztő huzalok "
hegesztő elektródák és huzalok /importból/ 1978. IV.né. 
helipotok és értékállitók /belföldi/ "
helipotok és értékállitók /import/ 1978. III.né.
hőelemek 19 78. IV.né.
hullámpapir 
indikátor papírok 
ipari hőmérő 
izzólámpák 
kapcsolók

1978. III.né.
II

II
II
II



- 110 -

kenőanyagok tőkés importból 
kötőelemek /belföldi/
/csavarok, anyák, alátétek, facsavarok, 
szegecsek/
kötőelemek importból /kereszthornyu 
csavarok/
matricák /betű, szám, szimbólum/ 
mechanikai mérőműszerek 
metamid rúd és tömb 
motorok /Gamma gym./ 
műanyag fóliák
műanyag szerelvények /PVC lefolyó, 
nyomócsövek, idomok/
műgyanták /import/
műszerek /készülékbe építhetők/
müszerdoboz /Kontakta gym./
nyomásmérők /manométerek, vácuumméterek/
nyomdaipari termékek /szabványon kívüli 
nyomtatványok, szettek, levélpapírok, 
borítékok, tasakok stb./
nyomtatványok /szabványosított és orszá
gosan rendszeres/
papirok, kartonok nyomdaipari célra 
műszaki papirok, import papirok 
platina félgyártmányok /import/ 
plexi rúd és lemez 
szárazjég
szeg áruk /huzal-,bognár-,kárpitos szeg/
szerelvények /viz, gőz, gáz, fűtési/ 
/import/
szerelvények műanyagból
szerszámok /forgácsoló és kéziszerszámok/ 
/belföldi/
szivattyúk, vákuum alkatrészek, bevezetők
szűrőpapírok /hazai és import/
teflon fólia, spray
teflon cső, lemez, rúd
targonca alkatrészek /import/
tömlők /gőz és préslég/
vastömegcikkek, vasalások, zárak
vegyszerek, finomvegyszerek /importból/
technikai minőségű vegyszerek /belföldi/
technikai minőségű vegyszerek /import/

1978. III.né.

1978. IV.né. 
1978. III.né. 
1978. IV.né.

1978. III.né.

1978. IV.né. 
1978. III.né. 
1978. IV.né.

1978. III.né.

1978. III.né.

1978. IV.né. 
1978. III.né.

1978. IV.né. 
1978. III.né.

II

1978. IV.né. 
1978. III.né. 
1978. IV.né. 
1978. III.né. 
1978. IV.né.

II
1978. III.né.

anyagcsoportokba tartozó termékekre kell rendeléseiket összállitani, 111. 
elküldeni. A késve érkező és nem realizálható igényeket szállítóink a követ
kező szállítási ciklusba sorolják, amely veszélyezteti az anyagellátás fo
lyamatosságát .

Anyagellátási Osztály
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Kiss Elemér II.
üzembehelyezés,
METR.ktsg.

Hajtó János
ösztöndíjas tanulmányút 
MTA és meghívó fél ktsg.

Siklós Tivadar 
elöadástartás, 
meghívó fél ktsg., 
KFKI utiktsg.

Vértes Péter 
iskola,
NAÜ ktsg.

Sarkadl Nagy István 
Telbisz Ferenc 
szeminárium,
KFKI ktsg.

7 nap Szovjetunió
Moszkva

6 hónap Anglia
Edinburg

11.26. 14 nap Lengyelország
Lodz

11.26. 15 nap Olaszország
Trieszt

11.26. 7 nap NDK
Drezda

Pázsit Imre 
Pór Gábor 
konzultáció, 
KFKI ktsg.

11.27. 5 nap Csehszlovákia
Plzen

Varga András 
targyalas,
tírkut.Korm.biz .ktsg.

II.27. 3 nap Szovjetunió
Moszkva

Tóth József 
tárgyalás, 
EAI ktsg.

11.27. 6 nap Szovjetunió
Dubna

Kroó Norbert 
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KFKI utiktsg.

11.27. 5 nap NDK
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Salamon Márton 
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Hargittai Tibor 
Pallagi Dezső 
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OAB ktsg.
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Obnyinszk

Kosály György II. 26-án hazaérkezett svájci munkavállalásáról.
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1/ All about microcomputer specifications. 53*077

2/ Anis-Lloyd: On the distribution of the
Hurst range of independent normal summands. 53*108

3/ Applying microprocessors. 53.130
4/ Arthur: Stochastic control for linear discrete

time distributed-lag models. 53*110
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33/ Potter: Vücsiszlitel’niie metodü v fizike. 53*070
34/ Proceedings 1977 international symposium on

lepton and photon interactions at high energies. 53*060
35/ Proceedings of the nuclear physics and solid

state physics symposium. Ahmedabad 1976.
19. A-C.vol. 53.O9i-53.O93

36/ Progress in surface science. 8.vol. 53-186
37/ Prole jko-Abramov-Br^junin: Szisztemü uprav-

lenija kacsesztvom izdelij mikroelektroniki. 53.069
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2 .vüp.
39/ Radiation effects in liquids and solids.

Leicester 1977. 53.088
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42/ Sampson: Adaptive information processing. 53*159
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45/ Stable Isotopes in the life sciences.
Leipzig, 1977.. 53

46/ Strobel: Traffic control systems analysis by
means of dynamic state and input-output models. 53

47/ Subarew: Statistische Thermodynamik des Nicht
gleichgewichts. 53

48/. A Távközlési Kutató Intézet jubileumi évkönyve.
1950-1970. 53

49/ A Távközlési Kutató Intézet évkönyve 1975«
2-5.köt. 53.116-

50/ Technik-Wörterbuch - Datenerfassung,
Programmierung. Englisch - Deutsch -
Französisch - Russisch - Ungarisch. 53*219-

51/ Technologie und Anwendungen von Ferroelektro-nika. 53

52/ Trudü ... Fizicseszkogo insztituta im.P.N.
Lebedeva 98.-3 00. tom. 53.095-

53/ Villamos hajtások kézikönyve. 53
54/ Wallmark-Carlstedt: Térvezérlésű tranzisz

torok integrált áramkörökben. 53.020,
55/ Young: Lobbying and campaigning with

applications to the measure of power 53

56/ Young-Levenglick: A consistent extension of
condorcet's election principle. 53

57/ Zsorov-Pancsenkov-Volohova: Izomerizacija
olefinov. 53
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J Á N O S S Y  L A J O S

akadémikustól 1978. március 8-án, a Mező Imre úti temetőben a párt- és 
állami vezetők, a Magyar Tudományos Akadémia képviselői, a tudóstársak, 
munkatársai, tanítványai és a nagyszámú gyászolók - közöttük kutatóköz
pontunk dolgozói - vettek végső búcsút.

A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága nevében Kornidesz 
Mihály, az MSZMP KB osztályvezetője, életútját végigkövetve, marxista 
elkötelezettségét, maradandó alkotásait, igaz, egyenes emberségét, kom
munista meggyőződését, fáradhatatlan alkotó lelkesedését hangsúlyozta.

A Magyar Tudományos Akadémia nevében búcsúzott Tétényi Pál akadémikus, 
a Tudománypolitikai Bizottság titkára. - Neve összeforrott a korszerű 
magyar fizikai kutatás megteremtésével, a Központi Fizikai Kutató Inté
zet, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Atomfizikai Tanszékének alapításá
val. A szó klasszikus értelmében tudományos iskolát alapított, olyan al
kotó légkört teremtett maga körül, amelyben nem a cim, a tudományos foko
zat, hanem a gondolkodás, a logika tisztasága, az eredmény ad rangot. -

A KFKI kollektívájának utolsó üdvözletét Szabó Ferenc mb. főigazgató 
tolmácsolta. - Az a Jánossy Lajos távozott el körünkből, aki intézetünk 
alapítása óta meghatározó szerepet játszott a KFKI tudományos arculatá
nak, munkastílusának, szellemi életének kialakításában, célkitűzéseinek 
meghatározásában és azok megvalósításában. Jánossy Lajos gazdag szellemi, 
tudományos hagyatékát gondozzuk, munkáit legjobb tudásunk szerint befe
jezzük és közkinccsé tesszük. Nem kell mondanunk, hogy emlékét megőriz
zük, mert emléke az intézetben él. -
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AZ IGAZGATÓ TANÁCS HÍREI 

Az Igazgató Tanács 1978. március 10-én ülést tartott.

Az ülés napirend előtti tudományos előadását Tompa Kálmán tartotta "Mag
mágneses rezonancia vizsgálatok a KFKI-ban" cimmel.

Ezután került sor a "KFKI műszaki bázisának állapota, fejlesztésének, erő
sítésének kérdései" cimü napirendi pontra, amelynek előadója Szlávik Ferenc 
volt. A beterjesztett anyagot az Igazgató Tanács megtárgyalta, a szükséges 
intézkedéseket megfelelő egyeztetés után fogja a főigazgató meghozni.

Második napirendi pontként az 1978. évi Intézeti Dijak odaítélésére került 
sor. Bencze Gyulának, az Intézeti Dij Bizottság elnökének rövid szóbeli 
kiegészítése, valamint a vita után a Tanács tagjai titkos szavazással Ítél
ték oda az ezévi Intézeti Dijakat. A Dijak átadására a felszabadulási év
forduló tiszteletére rendezett ünnepségen kerül sor.

Harmadik napirendi pontként az R40 tipusu számitógép üzembehelyezésének ta
pasztalatairól Varga László számolt be.
A témában hozott főigazgatói határozatban a Tanács elnöke köszönetét fejezi 
ki a Számítástechnikai Főosztálynak az R40 üzemeltetése érdekében kifejtett 
erőfeszítéseiért, valamint a Számítástechnikai Bizottságnak az e kérdéssel 
való alapos és sokoldalú foglalkozásért.

Az ülés ezután egyéb ügyeket tárgyalt.

A határozatokat az érdekeltek közvetlenül kapják meg.

SZEMELYI HÍREK

Krén Emil tudományos igazgató 1978. március 1-től 1980. december 31-ig 
terjedő időszakra megbízta

A N D fí A S Lászlót

az Agro- és Bioanalitikai Osztály vezetésével.
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A TALÁLMÁNYI BIZOTTSÁG HÍREI

A Találmányi Bizottság 1978. február 23-án ülést tartott, amelyen
a feltalálókkal kötendő találmányi díjazási szerződés- 
tervezeteket tárgyalt és javaslatot tett a szerződések 
megkötésére a feltalálókkal.

H

Az Országos Találmányi Hivatal 1977. IV. negyedévben az alábbi szabadal
makat engedélyezte:

1/ "Kapcsolási elrendezés berendezések sorrendi működési zavarainak ész
lelésére" /MSZKI/ feltaláló: Bozsó Tibor, Elek György, Lőrincze Géza,

Reé Eörs, Szőnyi László, Vajda Ferenc, 
Vashegyi György

2/ "Elrendezés kisszámitógépek funkcionális egységeinek többsiku és/vagy
többszintű sínrendszerekkel való összekötésével" /MSZKI/
feltaláló: Almási Lajos, Bogdány János, Blasovszky Miklós, Komlós 

György, Szabó Zsolt, Szalay Miklós, Vashegyi György

3/ "Kapcsolási elrendezés olyan sorrendi logikai hálózatok vezérlésére,
amelyekben az egymást követő működtető jelek közötti időtartamot a meg
előző állapot és/vagy a bemenőjelek határozzák meg" /MSZKI/
feltaláló: Biri János, Bozsó Tibor, Elek György, Forró Péter, Lőrincze 

Géza, Szűcs Attila, Törő Ferenc

4/  "Kapcsolási elrendezés a Mössbauer spektroszkópiánál alkalmazott
elektromechanikus mozgató szerkezet mechanikus nullhelyzetének sta
bilizálására" /MSZI/ feltaláló: Baranyai Ferenc, Dóra Gyula, Serf

Egyed, Várhalmi László

Az Osztrák Szabadalmi Hivatal Ausztriában az alábbi szabadalmi bejelentésre 
adott szabadalmat:

"Eljárás és berendezés fémek, valamint ötvözetek karbon- és kéntartal
mának meghatározására, közvetlenül a vizsgálandó vagy megmunkálás nél
küli próbatesteken" /SZTK1/ feltaláló: Horváth Aurél, Répési Gellért,

Dr.Szabó Elek, Vorsatz Brúnó.
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A TUDOMÁNYOS TANACSOK HÍREI

A Mérés- és Számítástechnikai Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Techno
lógiai Szekciója 1978. március 8-án ülést tartott, amelyen

- meghallgatta és megvitatta Binder Gyula előterjesztését a 
Szekció 1978. I. félévi munkatervéről, valamint

- összeállította az I. félévi utazási tervjavaslatot.

K Ö Z L E M É N Y E K

KFKI LAKÁS BÉRLŐJÉNEK KIJELÖLÉSÉRŐL

A Tájékoztató 1977. évi 42. számában pályázati felhivás jelent meg a KFKI 
Eötvös úti lakótelepén, az E épületben a III. emelet 10. sz. alatti 2 és 
fél szobás vállalati bérlakás 1978. december 31. utáni bérletére. A felhí
vásra 24 pályázat érkezett.

A lakás bérlőjének kijelölésére az Intézeti Megállapodás 30.§-ában leirt 
szabályok szerint került sor. A pályázókat a tudományos igazgatók, illetve 
az illetékes vezetők rangsorolták. A pályázatok elbírálására, illetőleg ja
vaslattételre létrejött bizottság a pályázatokat "A", "B" és "C" kategóriába 
sorolta, majd az "A" kategórián belül titkos szavazással alakította ki ja
vaslatát.
Az ügyvezető igazgató a bizottság javaslatát figyelembe véve, Pomázi Lászlót, 
a Rendészeti Osztály vezetőjét jelölte ki a lakás bérlőjéül.

Pomázi László jelenleg egy és fél szobás lakásban lakik feleségével, 70 éves 
édesanyjával, leányával és annak férjével. E szociális körülményeken túlme
nően munkakörének ellátása Is szükségessé teszi, hogy lakása a kutatóközpont
hoz közelebb legyen. Pomázi László megüresedő lakását 3 tagú családjával 
Tamás György műszaki ügyintéző kapja, aki saját lakással egyáltalán nem ren
delkezik .

A döntés ellen az Intézeti Megállapodás 30.§. /4/ bekezdése alapján, annak 
kézhezvételétől számított 8 napon belül halasztó hatályú panasszal lehet 
élni a KFKI főigazgatójához.

x
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az Április 4.-vel kapcsolatos m u n k a i d obeos ztásr ól

A Munka Törvénykönyve végrehajtási rendelete 48.§ /2/ bekezdésében foglal
tak szerint, amennyiben a vasárnapot a munkaszüneti naptól egy munkanap vá
lasztja el, a heti pihenőnapot a közbenső munkanapon kell kiadni és az utol
só munkanapom az intézménynél szokásos szombati munkaidőbeosztást kell al
kalmazni. Tekintettel arra, hogy f. évben április 4. keddi napra esik, a 
fentiek alapján a KFKI munkarendje az alábbiak szerint módosul:

március 31-én, pénteken: 
április 1-én, szombaton: 
április 2-án, vasárnap: 
április 3-án, hétfőn: 
április 4-én, kedden: 
április 5-én, szerdán:

munkanap /7^°-tól 16^°-ig/ 
munkanap /73o-tól 153o-ig/ 
szabadnap 
heti pihenőnap 
munkaszüneti nap 
munkanap /7^°-tól 16^°-ig/,

x

A BÉRFIZETÉSRŐL

Értesítjük a kutatóközpont dolgozóit, hogy a Pénzügyi Közlöny 6. számában 
megjelent 1/1978. MNB körlevél alapján:

az 1978. április 2-án esedékes bérek március 31-én, 
az 1978. május 2-án esedékes bérek április 28-án

kerülnek kifizetésre.

HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZOK

Jerzsabek Lajos 
Muzsnay László 
Zelena László 
tárgyalás,
OAB ktsg.

III.6. 3 nap NDK
Rossendorf

Dalnoki Károly 
üzembehelyezes, 
METR.dev., KFKI fFt

III.6, 7 nap NDK
Lipcse

Holtzer Károly 
konferencia, 
meghívó fél ktsg.

I I I . 6.

, KFKI utiktsg.
7 nap Franciaország

Clermant Ferrad
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Blri János 
közgyűlés, 
KFKI ktsg.

Bak Miklós 
Budai László 
Padányl Zoltán 
Soós Péter 
vásár,
KFKI és saját ktsg.

Egri Béla 
konferencia, 
KFKI ktsg.

ifj.Beron Péter 
Györkös Ferenc 
Kapitany Györgyné 
Kardos Miklós 
Mészáros János 
Nagy Károly 
Steiner Géza 
Szabó Zoltán 
Tobisch Ferenc 
vásár,
KFKI ktsg.

Juhász Béla 
vásár,
METR.dev., KFKI fFt

Csöppüs Gábor 
Nyilas Nándor 
kiállítás,
BUDAVOX dev., TÁKI fFt

Baranyay Gábor 
Csőm Verbulcsu 
vásár, KFKI ktsg.

J .Ludewig
G.Jeschke mérnökök
NDK

H.J .Grüner mérnök 
NDK

111.8. 7

111.9. ÍO

111.9. 5

111.9. 5

IÏI.9. 11

III.9. 5

III.11. 6

KÜLFÖLDI VENDEGEK

111.7-től
3 napra

111.7-től
4 napra

nap Belgium
Brüsszel

nap NDK
Lipcse

nap Svédország
Malmö

nap NDK
Lipcse

nap NDK
Lipcse

nap Ausztria
Bécs

nap NDK
Lipcse

fogadta: GSZI

fogadta: MSZKI

I
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D.H.Lord
R.G.Gilbert mérnökök 
Anglia

III.7-én fogadta: MSZKI

T.Streicher mérnök 
Ausztria

III.9-től 
2 napra

fogadta: RMKI

D.Knaak
H .Wunsch mérnökök 
NDK

III.9-től 
2 napra

fogadta: Doleschall 
Sándor

F.Denjean
J.P.Vessler mérnökök 
Franciaország

III.10-én fogadta: MSZKI

A.Dimitrov 
P.Vidinsky
M.Najdenova mérnökök 
Bulgaria

III.10-én fogadta; MSZKI

I.P.Soler mérnök-fizikus 
Kuba

III.13-tól 
183 napra

fogadta: AEKI

D.Knaak
J .Pudack mérnökök 
NDK

III. 13-tól 
3 napra

fogadta; MSZKI

F.Scholz III.13-tól fogadta: GSZI
K.H.Rieger mérnökök 18 napra
NDK

G.Kaltenbrunner üzletkötő III.13-án fogadta: SZTKI
NSZK ----

Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Doleschall Sándor 
Szerkeszti az Igazgatási Főosztály 
Felelős szerkesztő: Goda Gyula 
Példányszám: 450 Törzsszám: 78-188 
Készült a KFKI Sokszorosító üzemében
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A TUDOMÁNYOS TANÁCSOK HÍREI

Az Atomenergia Kutató Intézet Tudományos Tanácsa 1978. március 14-én ülést 
tartott, amelyen beszámolókat hallgatott meg

- a Reaktorfizikai Osztály 1977-ben elért eredményeiről, valamint
- a Termohidraulikai Osztály 19 77-ben elért eredményeiről.

x

A Műszer- és Méréstechnikai Tanács 1978. március 16-i ülésén

meghallgatta Szabó László beszámolóját az RMKI elektronikus 
műszer kutatás-fejlesztés 1977. évi munkájáról és 1978.évi 
terveiről.

x

A Mérés- és Számítástechnikai Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Alkal
mazástechnikai Szekciója 1978. március 14-én nyilvános ülést tartott, 
amelyen

megvitatta az 1978. évi utazási javaslatokat.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS SZOBABÉRLŐ HAZRA

A KISZ Szobabérlő házban megüresedett egy férfi és egy női férőhely.

A pályázati feltételekről részletes felvilágosítást, valamint jelentkezési 
lapot Horváth József, a Jóléti Csoport vezetője ad /telefon: 15-77/.
A jelentkezési laphoz csatolni kell egy befogadó nyilatkozatot, valamint ke
reseti kimutatást.

Jelentkezési határidő: 1978. április 7.

A bérletek odaítéléséről a Szakszervezeti Bizottság és az ügyvezető igazgató 
egyetértésével a KISZ Bizottság dönt.
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ZSEBSZÁMOLÓGÉP KÖLCSÖNZÉS

Értesítjük a kutatóközpont dolgozóit, hogy a Könyvtárban 1978. március 
28-tól helyben történő használatra PTK-1072 tipusu, HT gyártmányú progra
mozható zsebszámológép kölcsönözhető.

A számológépet programozhatósága rendkívül alkalmassá teszi az azonos jellegű, 
de változó adatokkal történő számításokra. A program 72 lépésből állhat, és 
lehetőség van elágazásos programok készítésére is. 76 különféle művelet 
végezhető el egy ill. két gombnyomással. A többváltozós számítások elvég
zését 10 darab, külön-külön címezhető adattároló /regiszter/ biztosítja.

A műveletek beírását nagymértékben leegyszerűsíti a zárójel-billentyűk hasz
nálata. így különböző műveleteket tetszőleges /és nem szigorúan meghatáro
zott/ sorrendben lehet elvégezni.

A kijelzés 8+2 számjeggyel történik, ami széles számítási tartományt és 
nagy pontosságot biztosit.

Tudományos Titkárság

19 78. FEBRUÁR HÓNAPBAN BELEPETT DOLGOZOK

B a l a t o n i  János részfoglalkozású laboráns a Nagyenergiájú Fizikai 
Főosztályon. Nappali tagozatos egyetemi hallgató. Nőtlen.

B i n d e r Zsuzsa vegyésztechnikus, a Kémiai Főosztály dolgozója. Ez az 
első munkahelye. Vegyipari szakközépiskolai érettségivel 
rendelkezik. Hajadon.

B o r b é l y  Péter villamosmérnök, a Reaktor üzem dolgozója. Előzőleg a 
VBKM Világítástechnikai Gyár szerkesztője volt. Villamos- 
mérnök. Nős, egy kiskorú gyermeke van.

E r d é l y i  László részfoglalkozású műszaki ügyintéző a Számitógép Fő
osztályon. Nappali tagozatos egyetemi hallgató. Nőtlen.

E r ő  János részfoglalkozású laboráns az RMKI Technikai Főosztályán. Nap
pali tagozatos egyetemi hallgató. Nőtlen.

G o s z t o l a  László részfoglalkozású műszaki ügyintéző, a Fizikai Fő
osztály I. dolgozója. Nappali tagozatos egyetemi hallgató. 
Nős.
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H e c z Lászlóné kötelezettség nyilvántartó, az Anyagellátási Osztály dol
gozója. Előzőleg a Közületi Beruházó Vállalatnál adminiszt
rátor volt. Iskolai végzettsége: 4 polgári. Férjezett.

K á s p á r i Jánosné műszerész, az Optikai Főosztály dolgozója. Előző
leg a MOM technikusa volt. Optikai műszerész szakképzettség
gel rendelkezik, valamint műszeripari technikus. Férjezett, 
két kiskorú gyermeke van.

L e h e l  Györgyné titkárnő, az RMKI törzs dolgozója. Előzőleg a Papír
ipari Vállalatnál dolgozott ugyancsak titkárnői beosztás
ban. Gimnáziumi érettségivel, és gyors-gépirói képesítés
sel rendelkezik. Férjezett, egy kiskorú gyermeke van.

M á j  d i á k  Ágnes műszaki rajzoló, az MSZKI Technológiai Főosztály dol
gozója. Előzőleg a Bányászati Kutató Intézet műszaki raj
zolója volt. Gimnáziumi érettségivel, valamint műszaki raj
zolói tanfolyammal rendelkezik. Hajadon.

S i m o n  István gépjármüszerelő, a Gondnokság dolgozója. Előzőleg a 
Baromfifeldolgozó Vállalatnál főszerelőként dolgozott. 
Autóközlekedési technikumi érettségivel rendelkezik. El
vált, egy nagykorú gyermeke van.

S z a b ó  Pál bemérő mérnök, az MSZKI Kísérleti üzem dolgozója. Előzőleg 
az ÁFOR művezetője volt. Villamosmérnök. Nőtlen.

T a k á c s  Péter tudományos segédmunkatárs, az RMKI Technikai Főosztály
dolgozója. Előzőleg a Ganz Villamossági Vállalat tudományos 
segédmunkatársa volt. Villamosmérnök. Nőtlen.

1978. FEBRUÁR HÓNAPBAN KILÉPETT DOLGOZOK

B a s a  József gépkocsivezető, a Gondnokság dolgozója volt. Munkaviszonya 
az OMFB kikérése alapján, áthelyezéssel szűnt meg.

F e 1 1 n e r Ilona titkárnő, a Titkárságok dolgozója volt. Munkaviszonya 
a Külügyminisztérium kikérése alapján, áthelyezéssel szűnt 
meg.

G u l y á s  Ferenc betanított munkás, az Építési és Energiaellátási Fő
osztály dolgozója volt. Szerződése lejárt. Uj munkáltatója 
Gránit Kőedény- és Csiszolókorong Gyár.

K a s  Gyula előadó, a Beruházási Gazdasági Osztály dolgozója volt. Munka- 
viszonya a Vegyépszer Vállalat kikérése alapján, áthelye
zéssel szűnt meg.
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K o v á c s  Valéria csoportvezető, a Sugárvédelmi Főosztály dolgozója
volt. Munkaviszonya a Mátravidéki Szénbányák Vállalat ki
kérése alapján, áthelyezéssel szűnt meg.

M o l n á r  György elektroműszerész, az SZTKI Technikai Főosztály dolgo
zója volt. Munkaviszonya a dolgozó részéről történt fel
mondással szűnt meg. Uj munkáltatója az OTP.

M o l n á r  János esztergályos, a Műszaki Főosztály dolgozója volt.
Munkaviszonya a dolgozó részéről történt felmondással szűnt 
meg. Uj munkáltatója a Könnyűipari Gépgyártó Vállalat.

N á d h á z i  Sándorné kézbesítő, az Igazgatási Főosztály dolgozója volt.
Munkaviszonya a dolgozó részéről történt felmondással szűnt 
meg. Uj munkáltatója a Magyar Posztógyár.

T i t k o s  Sándorné műszerész, az MSZKI Kísérleti üzem dolgozója volt.
Munkaviszonya a dolgozó részéről történt felmondással szűnt 
meg. Uj munkáltatója a ZÖLDÉRT Vállalat.

Rokkantsági nyugdíjba menti
C z i b o r Béla szakmunkás, az Épitési és Energiaellátási Főosztályról 
J a g o d i c s  Ferenc betanított munkás, a Gondnokságról.

G y ö r e k Tibor diszpécser, az MSZKI Kísérleti üzemétől a Beruházási 
Gazdasági Osztályra került. Uj beosztása: beruházási elő
adó. Az áthelyezés a dolgozó kérésére történt.

R i b é n y i András villamosmérnök a Műszaki Szakigazgatásról a Fizikai 
Főosztály I.-re került. Beosztása változatlan. Az áthelye
zés közös megegyezés alapján történt.

1978. FEBRUÁR HÓNAPBAN INTÉZETEN BELÜL ÁTHELYEZETT DOLGOZOK

HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZOK

Gyulai József 
intézetlatógatás, 
meghivő fél ktsg., 
KFKI utiktsg.

III.12. 7 nap Olaszország
Padua

Bencze Gyula
konferencia, intézetlátogatás, 
meghivó fél ktsg.,
KFKI utiktsg.

III.12. 13 nap Olaszország 
Trieszt, Padova

Lovas István 
konferencia,

III.12. 5 nap Olaszország
Trieszt

meghivó fél ktsg., 
KFKI utiktsg.
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Dalnoki Károly 
Szücs László 
üzembehelyezés, 
METR.dev., KFKI utiktsg.

III.13. 7 nap NDK
Berlin, Lipcse

Szemerei István 
kiállítás,
KFKI ktsg.

III.13. 4 nap Olaszország
Róma

Nagy Elemér
konferencia, együttmüködés, 
EAI és OAB ktsg.

III.13. 12 nap Szovjetunió
Dubna

Báti Ferenc 
tárgyalás, 
VIDEOTON ktsg.

III.13. 7 nap Szovjetunió 
Moszkva

Szladek György 
vásár,
KFKI ktsg.

III.13. 6 nap NDK
Lipcse

Vincze Imre 
szeminárium, 
KFKI ktsg.

III.13. 5 nap NDK
Sebnitz

Czlbók Tamás 
Pór Gábor 
Sas Péter 
Windberg Péter 
targyalas,
KFKI ktsg.

III.13. 7 nap Szovjetunió 
Moszkva

Forgács Gábor 
konferencia, 
meghívó fél ktsg.

III.13. 6 nap Csehszlovákia
Pozsony

Nagy Mihály
konzultáció, 
meghívó fél ktsg. 
KFKI utiktsg.

III.15. 6 nap Anglia
Reading

Sziklai János 
tárgyalás,
OAB ktsg.

III.16. 8 nap NDK
Rossendorf

Perendl Jenő 
Schmidt Rudolf 
Turányi Gyula 
kiállítás, 
METR.dev., KFKI fFt

III.17. 12 nap Bulgária
Szófia
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Gadó János 
Valko János 
együttműködés, 
OAB ktsg.

III.17. 8 nap Olaszország
Róma

Szabó Elek II.28-án hazaérkezett ausztriai NAÜ munkavállalásáról.

KÜLFÖLDI VENDEGEK

K.Wälke
P.Eichhorn mérnökök 
NDK

III.14-től 
3 napra

fogadta: MSZI

N .Prokhorov
E .Karassev 
J .Fedotov
V.Dorfman szakértők 
Szovjetunió

III.15-től 
3 napra

fogadta; SZTKI

C .R.Lambrecht kereskedő 
USA

J.Gajdoslk mérnök 
Csehszlovakia

V.Bogdanovics 
V.Baudagovskaj a 
J.Tyihomirov mérnökök 
Szovjetunió

III.15-én

III.15-én

III.16-tól 
10 napra

fogadta; SZTKI 

fogadta; MSZKI 

fogadta; MSZKI

M.Loosebergh fizikus 
Belgium

U.A.Redko
P.P.Treis láb.vezetők 
M.P .Vaivar oszt.vez. 
Szovjetunió

III.16-án

III.16-án

fogadta; SZTKI 

fogadta: MSZKI

F.M.Rauf1 OAB elnök
A.G.Motawakel klinika vez,
A.H.Nazafi
A.R.Salim
Afganisztán

III.16-án fogadta: Gyimesi 
Zoltán

R.Rometsch főigh.— ------jn„Svájc
III.17-én fogadta: AEKI



Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Doleshcall Sándor 
Szerkeszti az Igazgatási Főosztály 
Felelős szerkesztő: Goda Gyula 
Példányszám: 450 Törzsszám: 78-189
Készült a KFKI Sokszorosító üzemében
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ESEMÉNYNAPTÁR

A Reaktorelektronikai Főosztály egy mágnesszalag egységgel bővitette a 
WR-SzM reaktor R-10-es számitógépes irányitórendszerét.

Az OMFB-NIM-MVMT között 19 76-ban létrejött "Az atomerőmű átvételi és üze
meltetési problémáiból adódó kutatások" tárgyú együttműködési szerződés 
keretén belül az ERBE megbízásából a KFKI-ban 19 76-ban megkezdődött "Reak
tortartály diagnosztika akusztikus emisszió analízissel" c. téma.
E téma keretében a Reaktorelektronikai Főosztály elkészítette a "Reaktor- 
tartály diagnosztika akusztikus emisszió analízissel II." c. tanulmányt, 
amely foglalkozik az akusztikus emisszió vizsgálati módszerének szerepé
vel reaktortartályok épségének ellenőrzésében, és az akusztikus emissziós 
források helymeghatározásának problémáival, valamint ismerteti a KFKI-ban 
elkezdődött akusztikus emissziós méréseket. A tanulmány zsűrizése megtör
tént, az illetékes szakemberek nagy elismeréssel nyilatkoztak róla.

Február 2 8-án - "TPA az oktatásban" címmel - szakmai napot tartott kutató- 
központunkban az MSZKI. Az előadások és az azokat követő "panel", valamint 
a bemutatók célja az volt, hogy a KFKI ismertesse saját oktatási rendszerét 
és az oktatási intézmények beszámoljanak a TPA-k alkalmazásáról.
A rendezvényen 14 egyetemi és főiskolai tanszék, valamint 7 középiskola pe
dagógusai, az Oktatási Minisztérium, a Tankönyvkiadó, az Országos Pedagó
giai Intézet, a KSH-SZÁMOK és az Országos Oktatástechnikai Központ képvi
selői - szám szerint mintegy 80 fő - vettek részt.

Az MSZKI február 28-án szcintillációs mérések üzemszerű, gyorsított sorozatmé
résére, próbaüzemre átadott a GAMMA Müveknek egy TPA-L mikroszámítógépet, 
amely egy ICA 70 analizátorral on-line összeköttetésben végzi feladatát.
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Március 9-én az Olympia Szállóban a Pannónia Vendéglátóipari Vállalat szak
emberei számára továbbképzést tartottak azokról az uj eszközökről, amelyek 
a Vállalat munkáját segíthetik. Ebből az alkalomból az MSZKI bemutatott 
egy - ügyviteli feladatokra kialakított - TPA-L konfigurációt. A rendszer, 
amely KFKI floppy-diszkeket, TDP-05 terminált, sornyomtatót stb. tartal
mazott, és a COS/i operációs rendszer felügyelete alatt működött, nagy si
kert aratott; igazolta széleskörű alkalmazhatóságát egy középszintű válla
lat ügyviteli-, személyzeti tevékenységében.
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SZEMÉLYI HÍREK

A K I S Z  m e g a l a k u l á s á n a k  2 1 . é v f o r d u l ó j á n  a  KFKI  K I S Z  s z e r v e z e t e  e l n y e r 

t e  a

K I S Z  K ö z p o n t i  B i z o t t s á g á n a k  K i v á l ó  K I S Z  S z e r v e z e t  Z á s z l ó j á t .

F A R K A S  György KB Dicsárő Oklevél.

F E T T Ilona KB Dicsérő Oklevél,

M 0  R Ó C Z I s t v á n n á  KB D i c s é r ő  O k l e v é l ,  

L I P P É N Y I  T i v a d a r  A r a n y k o s z o r u s  K I S Z  j e l v é n y

k i t ü n t e t é s t  k a p o t t .

K l u b u n k  e l n y e r t e  a z

A r a n y k o s z o r u s  K l u b  c i m e t ,  

v e z e t ő j e ,  G 0  N 0  A P é t e r  p e d i g

Kiváló klubvezető

k i t ü n t e t é s b e n  r é s z e s ü l t .

M

S z a b ó  F e r e n c  mb.  f ő i g a z g a t ó

Z I M M E R Györgyöt

m á s i r á n y u  e l f o g l a l t s á g á r a  v a l ó  t e k i n t e t t e l  f e l m e n t e t t e  a  M ű s z e r -  é s  

M é r é s t e c h n i k a i  T a n á c s  t a g s á g a  a l ó l .  E g y i d e j ű l e g  1 9 7 8 . m á r c i u s  1 - i  h a 

t á l l y a l  -  3  é v r e  s z ó l ó  i d ő t a r t a m r a  -  k i n e v e z t e

B.N A G Y  Andrást

a  M ű s z e r -  é s  Méréstechnikai Tanács tagjává.
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A TALÁLMÁNYI BIZOTTSÁG HÍREI

A Találmányi Bizottság 1978.március 2-án ülést tartott, amelyen

feltalálókkal kötendő találmányi díjazási szerződé
seket tárgyalt és Javaslatot tett a szerződések meg
kötésére a feltalálókkal.

A TUDOMÁNYOS TANÁCSOK HÍREI

A Műszaki Tudományos Tanács 1978.március 23-án nyilvános ülést tar
tott, amelyen

megvitatta az NVH program MFO vetületű gépészeti 
feladatainak mérnöki kérdéseit.

HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZÓK

Péter József 
Véqh Endre 
konferencia, 
KFKI ktsg.

III.19.

Fazekas Patrik III.19.
Forgács ¿¿bor" 
ázépfalussy Péter 
szeminárium,
meghivó fél ktsg., KFKI utiktsg.

Szatmári Zoltán III.20.
Zsoldos Jenő
konzultáció,
NIM kt9g.

Budai Miklós III.21.
SzöKi ra József 
tárgyalás,
MÉTRIMPEX dev., KFKI fFt.

7 nap

5 nap

6 nap

4 nap

Anglia
London

Lengyelország
Boszkowo

Szovjetunió
Moszkva

NDK
Berlin
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Sándorv Mihály 
tá rgyalá9,
KFKI ktsg.

III.22. 4 nap NDK

Lux Iván 1978.III.18-án 
lásáról.

hazaérkezett Finnország-beli munkavál

KÜLFÖLDI VENDÉGEK

3.I.Loqatchev 
V.Stolpovski 
V.G.Kourt fizikusok 
Szovjetunió

III.21-től 
4 napra

fogadta: RMKI

D.Sz.Kuzminov fizikus 
Szovjetunió

III.21-től 
14 napra

foqadta: SZTKI

M.Lord mérnök 
Anglia

III.21-től 
4 napra

fogadta: Sándory

M.Schülke
K.Rudolf mérnökök 
TJd k ' ..

III.21. fogadta: MSZKI

Ö.Orech 
O.Károlyová 
M.Kleskenová 
E.Martinka 
Y.áumera mérnökök 
Csehszlovákia

III.22. fogadta: SZTKI

W.Achundow 
Ö.Schmidt mérnökök
F3ö k' -1

III.22. fogadta: SZTKI

O.Szczepaniak mérnök 
Lengyelország

III.22. fogadta: SZTKI

M.R Avery mérnök 
Anglia

III.22. fogadta: RMKI

D.Depireux fizikua 
Belgium

III.22. fogadta: SZTKI

M.B.Yvart üzletkötő 
Kanada

III.22. fogadta: MSZKI

R.Mohindra mérnök 
India

III.22. fogadta : MSZKI
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f o g a d t a : S Z T K I

f o g a d t a : RMKI

f o g a d t a ; AEKI

f o g a d t a : G y i m e s l  Z o l t á n

K i a d j a  a K ö z p o n t i  F i z i k a i  K u t a t ó  I n t é z e t  
F e l e l ő s  k i a d ó :  D o l e s c h a l l  S á n d o r  
S z e r k e s z t i  a z  I g a z g a t á s i  F ő o s z t á l y  
F e l e l ő s  s z e r k e s z t ő :  G o d a  G y u l a  
P ó l d á n y s z á m :  4 5 0  T ö r z s s z á m :  7 8 - 1 9 1  
K é s z ü l t  a  KFKI S o k s z o r o s í t ó  Ö z e m é b e n

A . V i d a l  f i z i k u s  I I I . 2 2 .
KÍ^i---

S . P i n t é r  g e o f i z i k u s  I I I . 2 3 .
É .  P l  s a r a - g é p k o c s i v e z .
C s e h s z l o v á k i a

E . S z a b ó  f i z i k u s  I I I . 2 4 .
R o m á n i a

N . K o l e v  f i z i k u s  I I I . 2 4 .
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Uj könyvek jegyzéke

5*sz.

1/ All about microprocessor specifications. 53.080
2/ Anderszon: Sztatiszticseszkij analiz vremennüh 

rjadov. 53.172
5/ Anyag- és hőátadási rendszerek matematikai modelljei. 53.554
4/ Auerbach on alphanumeric displays. 55.3^9
5/ Auerbach on minicomputers. 53.351
6/ Auerbach on time sharing. 53.550
7/ Barin-Knacke: Thermochemical properties of inorganic substances. 55.289
8/ Blaschke-McGill: The control of industrial processes by digital techniques. 55.269
9/ Bucans Sztohaszticseszkie polugruppii. 55.255
10/ Cammann: Das Arbeiten ionenselektiven Elektroden. 55.265
11/ Chess skill in man and machine. 55.270
12/ Computer science and multiple-valued logic. 55.272
13/ Denkinger: Valószinüségszámitási gyakorlatok. 55.212
I V The Doubleday Roget’s thesaurus in dictionary form. 55.544
15/ Dymond-Smith: The virial coefficients of gases. 55.264
16/ Fedenko: Prosztransztva sz szimmetrijami. 55.256
17/ Giloi-Liebig: Logischer Entwurf digitaler Systeme. 55*281,53.287
18/ Hachenberg-Schmidt: Gas chromatographic headspace analysis. 55.267
19/ Handbook of chemical lasers. 55.128
20/ Modelling in data base management systems. 55.275

21/ Pearson: Laboratory techniques in food analysis. 55.265
22/ Seitzer: Arbeitsspeicher für Digitalrechner. 55.282
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23/ Seitzer: Elektronische Analog-Digital-Umsetzer. 53.277
24/ Simon: Quantum biochemistry and specific interactions, 53*262
25/ Stochastic systems: Modeling, identification and

optimization. 1-2 vol. 53*260-53.261
26/ Structure and bonding. 32.vol. 53.268
27/ Trudü... Fizicseszkogo insztituta im. P.N. Lebedeva95.tom. 53.094
28/ Vérnai-Szeleczki: A vállalati kutatás-fejlesztés

irányításának gyakorlati módszerei. 53.259

29/ Ventcel*: KurBz teorii szlucsajnüh proceszszov. 53.063
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SZEMÉLYI HÍREK

A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa felszabadulásunk 33. évfordulója 
alkalmából

Állami Dijat

adományozott

G Y I M E S I Zoltánnak 
S Z A B Ó  Ferencnek és 
S Z A T M Á R Y  Zoltánnak

a reaktorkutatásban elért kiemelkedő eredményeikért.

x

A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a

Munka Érdemrend arany fokozata 

kitüntetést adományozta

K O V Á C S  Tibornak

a kutatóközpont nemzetközi kapcsolatai intézésének kulturált és színvonalas 
megszervezéséért és irányításáért, az egységes személyzeti és munkaügyi szer 
vezet létrehozásában betöltött, a vezetés munkáját segitő tevékenységéért, 
kiemelkedő vezetői és aktiv politikai-, társadalmi munkájáért;

a

Munka Érdemrend ezüst fokozata 

kitüntetést adományozta

V A R G A  Péternek

több mint negyed százada a fizikai tudományban, különösen a hazai lézerfizi
kai kutatások meghonosításában eddig elért eredményeiért, valamint a párt
ós szakszervezeti mozgalomban végzett kiemelkedő munkájáért;
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V A L Y I Lászlónak

a kutatómunkában eddig elért, nemzetközileg is elismert tevékenységéért, a 
közéletben és a pártmozgalomban kifejtett áldozatvállaló, kiemelkedő mun
kájáért;

Munka Érdemrend bronz fokozata 

kitüntetést adományozta

N Y I T R A I Zoltánnak

a kisszámitógépek operatív ferritgyürüs tárolójának és a tároló vizsgáló 
műszereinek hazai kutatása, fejlesztése terén elért kiemelkedő munkájáért, 
valamint az évek óta végzett lelkiismeretes társadalmi tevékenységéért.

Benkei András belügyminiszter a

Haza Szolgálatért Érdemérem bronz fokozata 

kitüntetésben részesítette

H 0 R 0 S Z István pfőrt ;

tüntette ki

Közbiztonsági Érem arany fokozatával

K A Z I N C Z Y  Károly pfőrt 
N A G Y  Miklós pfőrt ;

Közbiztonsági Érem bronz fokozatával

tüntette ki

G Á L B A  C S látván pfőrt 
T Ó T H  Sándor pfőrt.

x
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Az Igazgató Tanács határozata alapján a kutatóközpont mb.főigazgatója az

Intézeti Dij I. fokozatával

tüntette ki
G R V N E R Györgyöt

a fémek koncentrált ötvözeteinek kísérleti és elméleti vizsgálataiban elért 
eredményeiért,

H A S E N F R A T Z  Pétert 

a mértékterek kvantumelméletében elért eredményeiért,

P A I T Z Józse fet
C S A T H Gézát /Villamoeipari Kút.Int./ 
G O S Z T O N Y I  Lászlót /MOM/

S Z I G E T I  Bélát 
Z I M M E R Györgyöt

a gadolinium-gallium-gránát egykristályok növesztési módszerének kidolgo
zásáért;

az

Intézeti Dij II. fokozatával

tüntette ki
L U T T E R Andrást 

az optikai vékonyrétegek előállításában elért eredményeiért»

P A L L A G I De z 8 őt 
H 0 R A N Y I Sándort 
H A R G I T A I  Tibort 
T ő Z S É R Sándort

a korrelációs áramlási sebességmérő célmüszer kifejlesztéséért,

J A K L I Györgyöt

az oldatok és elegyek fázisegyensúlyával kapcsolatos kísérleti vizsgálatáért,

F A Z E K A S  Patrikot 

az antiferromágneses állapotok elméletében elért eredményeiért,
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G O M B O S I  Tamást
V E R I G I N Mihailt /SZU/

a Vénusz ionoszférájának vizsgálatában elért eredményekért;

S I M O N I  T S Andrást

a neutron aktivációs analitikai vizsgálatokhoz uj standardizációs módszer 
kidolgozásáért.

x

Márta Ferenc, az MTA főtitkára

Akadémiai Ifjúsági Dijban

részesítette

F O R G Á C S  Gábort

a multiplikativ renormalizációs csoport másodrendű fázisátalakulások elmé
letében való alkalmazásáért.

x

A KISZ Bizottság a kutatóközpont mb. főigazgatójának jóváhagyásával az

Ifjúsági Intézeti Dij I. fokozatát

adományozta

C S E R N A I Lászlónak 

az atommagok törpe rezonanciái tulajdonságainak vizsgálatáért;

W O Y N A R O V I C H  Ferencnek

a kvázi-egydiraenziós rendszerek fázisátalakulásainak vizsgálatában elért 
eredményeiért;

az
Ifjúsági Intézeti Dij II. fokozatát

adományozta
E G E L I Györgynek 

az atomreaktorok hűtési problémáinak vizsgálatáért.
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A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára az

MTA Kiváló Munkáért

kitüntetést adományozta

F A B E R Józsefnek /MSZKI/

M 0 H A C S I Jánosnak /SZTKI/

P A J E R Istvánnak /GSZI/

S Z A B
)
0 Józsefnek /MSZI/

V A R S A N Y I Irénnek /AEKI/

X X X

Gyimesi Zoltán mb. tudományos igazgató 1983. március 31-ig meghosszabbította

P A L L A G I Dezső 
főosztályvezetői megbízását a Reaktorelektronikai Főosztályon,

Z 0 B 0 R Ervin

osztályvezetői megbízását a Számitógépes Reaktorirányitási Osztályon,

P E L L I O N I S Z  Péter 

osztályvezetői megbízását a Mérésautomatizálási Osztályon,

A N D R Á S I  Andor 
osztályvezetői megbízását a Sugárvédelmi Kutatási Osztályon,

E R D É L Y V Á R I  István 

osztályvezetői megbízását a Sugárvédelmi Osztályon,

S Z A B A D O S  László 

osztályvezetői megbízását a Termohidraulikai Osztályon.
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A KÜLÜGYI BIZOTTSÁG HÍREI

A Külügyi Bizottság 1978. március 29-én ülést tartott, amelyen egyetértett

Z s i g m o n d  György dubnai munkavállalásának meghosszabbítási 
kérelmével /l év/,

N é m e t h  József dubnai munkavállalásának meghosszabbítási 
kérelmével /2 év/,

N y i r i Júlia dubnai munkavállalásának meghosszabbítási ké
relmével /l év/,

L o h o n y a i  László dubnai munkavállalásának meghosszabbítási 
kérelmével /l év/,

R é v a i  János dubnai munkavállalásának meghosszabbítási kérel
mével ¡2 év/,

R u b i n  György dubnai munkavállalásának meghosszabbítási ké
relmével ¡2 év/,

V a s á r o s László dubnai munkavállalásának meghosszabbítási 
kérelmével /2 év/,

T ó t h  József dubnai munkavállalási kérelmével /2 év/,
G á l  László USA-beli kinntartózkodásának április végéig tör

ténő meghosszabbításával,
F o r g á c s  Gábor USA ösztöndíj pályázati kérelmével /l év/,
B e r e i Klára USA munkavállalási kérelmével /l év/,
K e c s k e m é t i  József NSZK ösztöndíj kérelmével /l év/,
H o 1 c z e r Károly franciaországi munkavállalási kérelmével 

/ 6 hónap/;
a Bizottság nem értett egyet

H e r n y e s István dubnai munkavállalási kérelmével.

A TUDOMÁNYOS TANÁCSOK HÍREI

A Részecske- és Magfizikai Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Magfizikai
Szekciója 1978. március 28-án ülést tartott, amelyen

- megvitatta Erő János előterjesztését a "Közepes energiájú 
magreakciók vizsgálatának" középtávú tervéről,

- előzetes, felmérő jellegű megbeszélést folytatott a Technikai 
Főosztály MSZI és MSZKI felé irányuló, 1979. évi várható 
igényeiről, valamint

- ismertetéseket hallgatott meg publikálás előtt álló tudományos 
közleményekről.
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HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZOK

Biró Béla 
üzembehelyezés, 
OAB és METR.ktsg.

III.27. 50 nap India
Bombay

Vasvári Béla 
konferencia, 
KFKI ktsg.

III.28. 4 nap NDK
Drezda

Dóra Gyula 
Szabados Géza 
Szakmáry László 
üzembehelyezes, 
METR.ktsg.

III.28. 5 nap Szovjetunió
Moszkva

Katona Tamás 
tárgyalás, 
OAB ktsg.

III.28. 6 nap NDK
Rossendorf

Lajtai Albert 
együttmüködes, 
OAB ktsg.

III.28. 16 nap Szovjetunió
Obnyinszk,
Dubna

Poysl Ferenc 
munkavállalás folyt. 
KFKI ktsg.

III.29. Szovjetunió
Dubna

Czibók Tamás 
Harcjittai Tibor 
Kosály György 
Meskó László 
Pázsit Imre 
Poór Gábor 
Valkó János 
konferencia, 
KFKI ktsg.

III.29, 4 nap NDK
Drezda

Mihály László 
konzultáció,
meghivó fél ktsg., KFKI utiktsg.

III.29. 4 nap Jugoszlávia
Zágráb

Adorján Ferenc 
intezetlatogatás, 
KFKI ktsg.

III.29. 3 nap NSZK
Jülich

Baranyay Mihály 
Sandory Mihály 
targyalas,
OAB ktsg.

III.29. 4 nap Szovjetunió
Dubna

Szabó Péter Pál III.28-án hazaérkezett 3 hónapos dubnai munkavállalásáról.
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KÜLFÖLDI VENDEGEK

J.Ludewlg
G.Jaschke mérnökök
NDK

III.28-tól 
10 napra

fogadta; GSZI

D.Hermann fizikus 
NDK

E .Futó mérnök 
Csehszlovákia

A.Holubár mérnök 
Csehszlovákia

III.28-án

III.28-tól 
2 napra

III.29-től 
30 napra

fogadta: AEKI 

fogadta: MSZKI 

fogadta; AEKI

Ferrer Nelso
E.Muni z mérnökök
Kuba

III.29-től 
30 napra

fogadta; MSZKI

B.Eckhard 
M. Schwarz
J.Rostberg mérnökök 
NDK

III.30-tól 
2 napra

fogadta; MSZKI

v

Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Doleschall Sándor 
Szerkeszti az Igazgatási Főosztály 
Felelős szerkesztő: Goda Gyula 
Példányszám: 450 Törzsszám: 78-391 
Készült a KFKI Sokszorosító üzemében
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SZEMÉLYI HÍREK

Az MTA főtitkára - az Országos Találmányi Hivatal elnökével és a Szakszer
vezetek Országos Tanácsa elnökével egyetértésben - a tudományos eredmények 
gyakorlatban való hasznosítása terén elért kimagasló eredményeikért

B A K  Bélának 
E N G A R D Ferencnek
G A R D 0 S Miklósnak

J Á V O R  Andrásnak 
K E R T E S  Rózának 
P A  L M A I Imrének

S Z A L A Y Miklósnak
S Z Ő K E  Józsefnek 
V Á R H A L M I  Lászlónak

V É G H Endrének

a "Kiváló Feltaláló" kitüntetés arany fokozatát,

G A C K Károlynak és 
T Ó T H  I. Józsefnek

a "Kiváló Ujitó" kitüntetés ezüst fokozatát,

P U S S Ferencnek

a "Kiváló Ujitó" kitüntetés bronz fokozatát 

adományozta.

x
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Krén Emil tudományos igazgató 1978. április 1-i hatállyal felmentette

P Á S Z T O R  Endrét

a Gyorsitóberendezések Alkalmazása Osztály vezetése alól, egyidejűleg 
megbízta a Szilárdtest Kutató Intézet műszaki vezetői teendőinek ellátásá
val. A megbizás 1979. december 31-ig szól.

A TUDOMÁNYOS TANACSOK HÍREI

Az Atomenergia Kutató Intézet Tudományos Tanácsa 1978. április 6-án ülést 
tartott, amelyen

meghallgatta a Reaktorelektronikai Főosztály és a 
Sugárvédelmi Főosztály beszámolóját az 1977-ben 
elért eredményeikről.

HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZOK

Tankó László 
aspirantura, 
TMB ktsg.

IV.1. 14 nap Szovjetunió
Moszkva

Vigassy József 
KGST értekezlet, 
OAB ktsg.

IV. 2, 7 nap Csehszlovákia
Prága

Biri János 
Szlankó János 
közgyűlés, 
KFKI ktsg.

IV. 2. 4 nap Svájc
Zürich

Baranyai Ferenc 
Muzsnay László 
konferencia, 
KFKI ktsg.

IV. 2. 7 nap NDK
KUhlungsborn

Kiss Elemér 
Vincze Imre 
értekezlet,
OAB és KFKI ktsg.

IV. 2. 7 nap NDK
Kühlungsborn
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Ziegelmann Károly 
targyalas,
OMFB ktsg.

IV. 3. 6 nap Csehszlovákia
Pozsony

Csernai László 
tanulmányút, 
MTA egyezm.

IV. 3. 1 hónap Svédország
Uppsala

Sziklai János 
konferencia, 
KFKI ktsg.

IV. 3. 6 nap Anglia
Edinburgh

Jávor András 
konferencia, 
KFKI ktsg.

IV. 3. 7 nap Anglia
Chester

Paitz József 
Ribényi András 
Vandlik János 
Zimmer György 
értekezlet,
MOM ktsg.

IV. 3. 8 nap Szovjetunió
Moszkva

Dolinszky Tamás 
tanulmanyut,
KKI ktsg.

IV.3. 3 hónap Olaszország
Róma

Finta Gyula 
Szabó Mihály 
üzembehelyezés, 
METR. és OAB ktsg.

IV.3. 14 nap 
21 nap

India
Bombay

Marton Zoltán 
Szoják Miklós 
kiállitás, 
KFKI ktsg.

IV. 3. 4 nap Franciaország
Párizs

Gadó János
együttmüködés,
OAB ktsg.

IV.4. 5 nap Csehszlovákia
Plzen

Túrányi Gyula 
konzultáció, 
KFKI ktsg.

IV. 4. 3 nap Szovjetunió
Moszkva

Jani Péter 
Llppényi Tivadar 
konferencia,
KFKI ktsg.

IV. 4. 4 nap Anglia
Brighton
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Sütő András 1978. IV. 1-én hazaérkezett angliai ösztöndíjas tanulmány
út járói

Elek Antal 1978. IV. 4-én hazaérkezett hollandiai ösztöndíjas tanulmány
út járói

Buka Ágnes 1978. IV. 8-án hazaérkezett angliai munkavállalásáról.

KÜLFÖLDI VENDÉGEK

V.Löbner IV.5-től fogadta: MSZKI
N .Luczak 2 napra
K.Landrock mérnökök 
NDK

I.Angelov mérnök IV.5-én fogadta: SZTKI
Bulgaria

A.Bitkov IV.6-án fogadta: Sándory Mihály
M. Ma-jovou
M.Ka:Lpina
Szovjetunió

W.Vleth IV.7-én fogadta: SZTKI
W.Pluclnska
E.Ginko mérnökök
Lengyelország

R.Durny tud.mt. IV.7-én fogadta: SZTKI
Csehszlovákia

W.Will IV.7-én fogadta: AEKI
D.Sgraja fizikusok
NDK

J.Flinta mérnök IV.10-től fogadta: AEKI
Svédország 3 napra

K.Grlngaouz fizikus IV.10-től fogadta: RMKI
Szovjetunió 30 napra

J.Szwed fizikus IV.10-től fogadta: RMKI
Lengyelország 30 napra

Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Doleschall Sándor 
Szerkeszti az Igazgatási Főosztály 
Felelős szerkesztő: Goda Gyula 
Példányszám: 450 Törzsszám: 78-392 
Készült a KFKI Sokszorosító üzemében
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Uj könyvek jegyzéke

6.sz.

1/ Ahiezer-Glazman : Te őri ja linejnüh operatorov v gil’bertovom
prosztransztve. l.tom. 53.183

2/ Amanov : Prosztransztva differenciruemüh funkcij sz domini-
rujuscsej szmesannoj proizvodnoj. 53.258

3/ The ANSl/SPARC DBMS model. Montreal, April 26-30. 53.274

4/ Auerbach on data collection systems. 53.348

5/ Brussaard-Glaudemans : Shell-model applications in nuclear
spectroscopy. 53.363

6/ Bruszilovszkij : Teorija szisztem i szisztéma teorij. 53.253

7/ Budinszky-Halmayné Szentirmai : Szimbólumkezelő programozási
nyelvek. 53.377

8/ Budó-Mátrai : Kísérleti fizika 3.köt. 53.392-53.398

9/ Chue : Thermodynamics. 53.360

10/ Corney : Atomic and laser spectroscopy. 53.367

11/ Displays for man-machine systems, Lancaster, 4-7 April, 1977. 53.347

12/ Forster : Hydrodynamic fluctuations, broken symmetry, and
correlation functions. 53.346

13/ Fuksz : Beszkonecsnüe abelevü gruppü. 2.tom. 53.062

14/ Gaines-Mawhin : Coincidence degree, and nonlinear differential
equations. 53.280

15/ Gallin : Intensional and higher-order modal logic. 53.276

16/ Hramov : Fiziki. 53.257

17/ Information processing 77. Toronto, August 8-12, 1977. 53.356

18/ Interdisciplinary surface science. 53.361

19/ Liquid metals. Third international conference on liquid metals
held at University Bristol, Bristol, 12-16 July 1976. 53.285

20/ Magyari : Elektroncső-atlasz. 2.köt. 53.399-53.410

21/ Matematicseszkaja enciklopedija. l.tom. A - G. 53.233
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22/ Meinel-Meinel : Applied solar energy. 53.284

23/ Műszaki lexikon. 4. köt. A - Z. 53.411-53.415

24/ Nuclear power and its fuel cycle. 4.vol* 5.vol. 7.vol.
Salzburg,.2-13 May, 1977. " 53.353-53.355

25/ Organic conductors and semiconductors. Siófok,3o-Aug-
3 September, 1976. 53.288

26/ Parallel computers - parallel mathematics. Munich,14-16 March
1977. 53.358;

27/ Résiobois-De Leener : Classical kinetic theory of fluids. 53.239

28/ Sachs-Wu : General relativity for mathematicians. 53.271

29/ Schuricht : Strahlenschutzphysik. 53.370

30/ Stange: Bayers-Verfahren. 53.283

31/ A szilárdtestkutatás ujabb eredményei. 2.köt. 53.234-53.236

32/ T'Juarszon : Razrezsennüe matricü. 53.254

33/ Tolsztov : Mera i integral. 53.061

34/ Trends and applications 1976. Micro and mini systems.
Gaithersburg, May 27, 1976. 53.242

35/ Valence instabilities and related narrow-band phenomena.
Rochester, November 11-13, 1976. 53.240

36/ Van der Varden : Algebra. 53.266

37/ Weissler: Noninvasive cardiology. 53.266
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AZ IGAZGATÓ TANACS HÍREI

Az MSZMP intézeti Végrehajtó Bizottsága és az Igazgató Tanács 1978. ápri
lis 12-én együttes ülést tartott.

Napirend előtt Grüner György tartott tudományos előadást "A szerves vezetők 
kutatásának helyzete és perspektívái" cimmel.

A kutatóközpont 1977. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót az Igazgató Ta
nács elfogadta, megállapította, hogy a Gazdasági Szakigazgatás a megnöveke
dett feladatokat változatlan létszámmal jól látja el.

Ezután második napirendi pontként tárgyalta a Szilárdtest Kutató Intézet 
szervezeti továbbfejlesztéséről szóló előterjesztést, melyet az Igazgató 
Tanács elfogadott. Elfogadta továbbá az SZTKI Tudományos Tanácsának össze
tételére, valamint a Tudományos Tanács mellett a jövőben működő három szek
ció működésére és elnökeire vonatkozó javaslatot.

A hozott főigazgatói határozatokat az érdekeltek közvetlenül kapják meg.

* * * .......... • ;■!'>

szeme'lyi hírek

Szabó Ferenc mb. főigazgató szabadsága idején - 1978. április 17-től 22-ig - 
a főigazgatói teendőket

D O L E S C H A L L  Sándor

látja el.

x
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Szabó Ferenc mb. főigazgató 1978. április 1-i hatállyal tudományos főmunka- 
társsá nevezte ki

T A R N A Y Katalint .

A KFKI pályázatot hirdetett az 1977/78. tanévben végző mérnökök, matema
tikusok részére.

Szabó Ferenc mb. főigazgató a pályázatokat elbíráló bizottság elnökévé

T Ö R Ő  Ferencet

nevezte ki.
A bizottság tagjai: V A J D A Ferenc

I V A N y 0 S Lajos
z A R A N D y Aladár
A P A T H y István
B. N A G y András
K E R E s Z T E S Péter
M E Z E i Gábor
T

»
0 T H Gyuldné.

A TUDOMÁNYOS TANÁCSOK HÍREI

Az Atomenergia Kutató Intézet Tudományos Tanácsa 1978. április 10-én ülést 
tartott, amelyen

- értékelte az 1977-ben végzett munkát az előző két ülésen 
elhangzott tudományos beszámolók alapján,

- megtárgyalta az Igazgató Tanács elé kerülő ZR-6 beszámolót, 
valamint

- megvitatta a tudományos főmunkatársi kinevezéseket.

x
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A Műszer és Méréstechnikai Tanács 1978. április 13-án ülést tartott, amelyen 
meghallgatta

- az MSZI elektronikus műszer kutatás-fejlesztés 1977. évi mun
kájáról és 1978. évi terveiről szóló beszámolót, valamint

- Rlbényi Andtás beszámolóját a KFKI műszer- és gép ajánlási lis
tájával kapcsoltos tapasztalatokról..

SZEMINÁRIUMI HÍREK

A Szilárdtest Kutató Intézet április és május hónapban az alábbi szeminá
riumokat tervezi:

Elméleti Osztály ¡1. épület tanácsterme/

május 2. 10h Sütő András: Angliai munkabeszámoló
13^ Fazekas Patrik: A tiszta és szennyezett lT-TaS2

elektromos szerkezeti és mágneses 
tulajdonságainak minőségi értelme
zéséről

május 16. 10^ Szépfalussy Péter: Ujabb eredmények a kritikus
dinamikában

május 23. 10*1 Kollár János: Spin-pálya kölcsönhatás wolframban

Fizikai Főosztály I. /XXVI. épület, 111. tanácsterem/

április 21. 9*1 Jávor András: A számitógépes áramkörtervezés hely
zete és perspektívái a KFKI-ban

május 5. 9*1 Varga Péter: Az optoelektronika uj irányai
május 19. 9h Barna Péter /MÜFI/: Kristálynövekedés vékonyré

tegekben

Fizikai Főosztály II. /i. épület tanácsterme/

április 20. 9^ Kamarás Katalin: Uj kén és halogén tartalmú szer
ves rendszerek

Optikai Főosztály /IV. épület tanácsterme/

május 4. 8^° Mink János: Molekulakristályok rezgési spektruma

Kémiai Foosztály /i. épület tanácsterme/

május 29. 9^ Pajkossy Tamás: Kadmium-tellurid fotoelektrokémiai
vizsgálata
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K O Z L E M E N Y E K

A REAKTOR MENETREND VÁLTOZÁSÁRÓL

A Reaktor üzem értesíti a kutatóközpont dolgozóit, hogy a korábban kiadott 
reaktor menetrendtől eltérően a reaktor

A KUTATÓKÖZPONTBAN MEGJELENT FONTOSABB KIADVÁNYOK

1/ Banai: A New Algebraic Generalization of Quantum Mechanics /KFKI-1978-20/ 
21 MMT Express Információ 19 78. március
3/ Berlin-Nyikos-Schiller: Mobility of Localized and Quasi-Free Excess 

Electrons in Liquid Hydrocarbons /KFKI-1978-16/
4/ Pócsik-Tompa: Nuclear Magnetic Resonance and Relaxation in PAA 

/KFKI-1978-19 /
5/ Szabon-Pintér-Bata: Impurity Effects on Polymorphic Properties 

/KFKI-1978-22/
6/ Ág; Comments on the Dispersion Equation of a Turbulent Plasma - 

Inhomogeneous, Magnetoactive Case - /KFKI-1978-21/
7/ Csernai: Threshold States in Different Schematic Models /KFKI-1978-14/
8/ Proceedings of the 1977 European Conference I-II.

Az Anyagellátási Osztály felhívja az igénylő és gazdálkodó szervek figyel
mét, hogy a kibocsátott "Anyagigénylési és rendelési határidő naptár" sze
rint 1978. április hó folyamán

1978. április 24-én /hétfőn/ 12°° órától 
1978. április 29-én /szombaton/ 7°° óráig

üzemel.

x

x

benzin /belföldi/
tégla
naptár
f.argon gáz
gázkeverékek /ipari/
IBM Írógéphez filmszalag

1978. III.né
II

1979. I-IV.né. 
1978. III.né.

II
1979. III-IV.né.
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Írószerek importból
/kiemelt tételek:

Faber Castell irónok 
Pelikán irónok
Pelikán ragasztók/ 1979. I-IV.né.

anyagcsoportokba tartozó termékekre kell rendeléseiket összeállítani, ill. 
elküldeni. A késve érkező és nem realizálható igényeket szállítóink a kö
vetkező szállítási ciklusba sorolják, amely nagymértékben veszélyezteti az 
anyagellátás folyamatosságát és biztonságát.

HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZOK

Giese Péter 
tárgyalás, 
KFKI ktsg.

IV. 9. 12 nap Nyugat-Berlin,
NDK 
Berlin

Vandlik János 
tárgyalás, 
KFKI ktsg.

IV. 9. 8 nap Lengyelország
Varsó

Antal Sándor 
Benke József 
service, 
METR.ktsg.

IV.10. 6 nap Csehszlovákia
Kassa

Benyács Kornél 
konzultáció, 
KFKI ktsg.

IV.10. 6 nap Csehszlovákia
Réz

Levelek! Lajos 
Ree Eörs 
Szabó András 
tanfolyam, 
METR.dev., KFKI fFt

IV.10. 4 nap NDK
Berlin

Kiss Gábor 
munkacsoport ülés, 
SZKI ktsg.

IV.10. 4 nap Szovjetunió 
Moszkva

Péter Attila 
konferencia, 
KFKI ktsg.

IV.10. 4 nap Anglia
Royston

Pintér György 
értekezlet, 
OAB ktsg.

IV.10. 12 nap Szovjetunió
Dubna
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Koch József 
Thaler Győr 
egyiittmil 
EAI ktsg.

IV.10. 5 nap Szovjetunió
Dubna

Nagy Árpád 
együttműködés, 
KFKI ktsg.

IV.10. 14 nap Szovjetunió
Dubna

Horváth Tibor IV.10. 10 nap Lengyelország
Wágner Péter Varsó
service,
METR.ktsg.

Becz Sándor 
Rusz Walter 
service, 
METR.ktsg.

IV.10. 7 nap Csehszlovákia
Brno,
NDK - Drezda

Gack Károly 
üzembehelyezés, 
METR.ktsg., KFKI utiktsg.

IV.10. 4 nap Csehszlovákia
Prága

Nagy Elemér 
konferencia, 
EAI ktsg.

IV.10. 12 nap Szovjetunió
Dubna

Törő Ferenc 
tárgyalás, 
KFKI ktsg.

IV.11. 4 nap Szovjetunió
Moszkva

Wolf Tamás 
tanulmányút, 
KFKI ktsg.

IV.11. 8 nap NDK
Erfurt

Molnár Béla 
konferencia, 
KFKI ktsg.

Blasovszky Miklós 
BÖrdén Péter 
tanulmányút,
meghivő fél ktsg., KFKI utiktsg.

Nagy Tibor 
munkavállalás, 
EAI ktsg.

IV.11. 4 nap NSZK
Seehein

IV.11. 8 nap NDK
Erfurt

IV.12. 3 év Szovjetunió
Dubna

Gyulai József IV.13. 6 nap NDK
előadástartás, Halle
meghívó fél ktsg., KFKI utiktsg.
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Bencze Gyula 
Doleschall Pál 
tanulmányút, 
KKI ktsg.

IV.13. 5 hét USA
Maryland

Kertész György 
együttmüködes, 
OAB ktsg.

IV.14. 14 nap India
Bombay

Pogány Lajos 
iskola,
KFKI ktsg.

IV.14. 9 nap NDK
Halle

Grüner György 
konzultáció, 
meghívó fél ktsg.

IV.15. 14 nap Hollandia
Groningen

Dézsi István IV.7-én hazaérkezett 1 éves belgiumi munkavállalásáról
*

KÜLFÖLDI VENDEGEK

V.Löbner IV.5-től fogadta; MSZKI
N.Luczak 2 napra
X.Landrock mérnökök 
NDK

I.Anqelov mérnök IV.5-én fogadta; SZTKI
Bulgaria

A.Bitkov 
M.Majo'röu 
M.Kalplna mérnökök 
Szovjetunió

IV.6-án fogadta; Sándory 
Mihály

W.Vleth
W.Plucinska
E.Ginko mérnökök
Lengyelország

IV.7-én fogadta; SZTKI

R.Durny tud.mtárs 
Csehszlovákia

IV.7-én fogadta; SZTKI

W.Will IV.7-én fogadta; AEKI
D.Sgraja fizikusok
NDK

J.Flinta mérnök 
Svédország

IV.10-től
3 napra

fogadta; AEKI
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K.Grlngauz fizikus 
Szovjetunió

J .Szwed fizikus 
Lengyelország

G.Theunert
W.Heimerdinger mérnökök 
NDK

IV.10-től 
30 napra

IV.10-től 
30 napra

IV.11-től 
3 napra

fogadta; RMKI 

fogadta; RMKI 

fogadta; MSZI

A.Sz.Borovlk Romanov
V.G.Veszelago
L.I.Vinokurova
C.V.Kopeckij
Markjanov
Lobacsiev
I.B.Haibullin
V.G.Litovcsenko
Grajulfs fizikusok
Szovjetunió

IV.11-től fogadta; MSZKI
11 napra

M.Kabitz
K.Illmer mérnökök 
NDK

IV.11-től fogadta; MSZKI
6 napra

B.Fefilov 
V.Vagov 
J .Kolpakov 
V.Inkine mérnökök 
Szovjetunió

IV.10-től fogadta: SZTKI
10 napra

P.Meierhofer mérnök 
Svájc

W.Vitecek mérnök
Ausztria

P.Schymlk
K.Dornick mérnökök 
NDK

IV.12-én

IV.12-én

IV.12-től 
3 napra

fogadta: MSZI

fogadta : MS ZI

fogadta; MSZKI

N .Chkobine mérnök 
Szovjetunió

J.Lasanda fizikus 
Csehszlovákia

IV.12-től 
7 napra

IV.13-tól 
2 napra

fogadta: MSZKI 

fogadta; SZTKI

A.Romanov oszt.vez. 
Szovjetunió

IV.13-tól 
7 napra

fogadta; Szegő Károly

A.Pavlinski MEO vezető 
Szovjetunió

IV.13-án fogadta: MSZI
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F.Scholz mérnök IV.14-én fogadtas MSZKI
NDK

H.N.V.Temperley egy.tanár IV.14-én fogadta: SZTKI
Anglia

V.Kadlec mérnök IV.17-tol fogadta: AEKI
Csehszlovákia 5 napra

W.O.Lock oszt.vez. IV.17-én fogadta: Szegő Károly
M .Jacob
D.A.Caton tud.mtársak 
Anglia

K.Hreszczyk IV.17-től fogadta: MSZKI
S .Román 14 napra
I.Krzysztof márnökök 
Lengyelország

Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Doleschall Sándor 
Szerkeszti az Igazgatási Főosztály 
Felelős szerkesztő: Goda Gyula 
Példányszám: 450 Törzsszám: 78-393 
Készült a KFKI Sokszorosító üzemében



- 171 -

1001/1978. sz. ügyvezető Igazgatói utasítás 
az Építési-beruházási Csoport átszervezéséről

l.§.

Az Épitési és Energiaellátási Főosztályon működő Építési-beruházási 
Csoportot Épitési Beruházási Osztállyá szervezem át.

2. §.

Az Épitési Beruházási Osztály tevékenységét változatlanul az Épitési 
és Energiaellátási Főosztály keretében végzi.

3 • § •

Ez az utasítás 1978. május 1-én lép hatályba.

Budapest, 1978. április 18.

Doleschall Sándor s.k. 
ügyvezető igazgató





ESEMENYNAPTAR

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 1978. április 3. és 8. között rendezte 
meg a Relativitáselméleti Tavaszi Iskolát a mátrafüredi Avar Szállóban.
Az előadások témái között szerepeltek a modern differenciálgeometria alap
fogalmi /Sebestyén Ákos/, a relativisztikus kauzalitás és spinormódszerek 
/Perjés Zoltán/, egzakt megoldások és a relativisztikus anyag /Lukács Béla/, 
valamint a fekete lyukak hőmérsékleti sugárzása /Hraskó Péter/. Meghívott 
amerikai és lengyel előadók /John Kadyk és Marék Demianski/ kísérleti te-' 
rekről és gravitációs szingularltásokról beszéltek. A Tavaszi Iskolát az 
RMKI relativitáselméleti csoportja szervezte, az iskola igazgatója Perjés 
Zoltán volt.

1978. április 13-án az RMKI által szervezett kutatóközponti szeminárium
sorozat keretében K.I.Gringauz /SZUTA Űrkutatási Intézet/ angol nyelvű elő
adást tartott "New results on solar plasma interaction with Venus" címmel.

A SZUTA és az MTA Szilárdtestfizikai Bizottságának V. ülésszakát április 
10. és 20. között Budapesten rendezték meg. A Borovik-Romanov akadémikus 
vezette 9 tagú szovjet delegáció részt vett a KFKI-ban és a Műszaki Fizikai 
Kutató Intézetben a félvezető kutatásokról rendezett tudományos ülésszakon. 
Megtekintették a két intézet több laboratóriumát. A programban szerepelt 
az MTA Kristályfizikai Kutató Laboratóriumának és a Győri Vagon- és Gép
gyárnak a megtekintése.

A Reaktorelektronikai Főosztály leszállított

1 db NZ-664 tip. korrelációs sebességmérő célmüszert Ausztráliába,
3 db NZ-664 tip. korrelációs sebességmérő célmüszert a BME-nek,
1 db NZ-664 tip. korrelációs sebességmérő célmüszert a VEIKI-nek,
1 db NZ-664 tip. korrelációs sebességmérő célmüszert az MVMT-nek,

és ezzel teljesítette a készülékek gyártására vállalt szerződéses kötelessé
gét.
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Az AMT tevékenység keretében a Műszaki Szakigazgatás részéről átadásra 
került az

RMKI részére: 1 db CO2 lézerfej, a TOKAMAK infravörös lézerek
első darabjaként,

AEKI részére: az előzetes tervnek megfelelően márciusban elkészült
a nyomás alatti ZR-6 rendszer zónájának nyers sze
relése .

Az EMT tevékenység keretében a Műszaki Szakigazgatás részéről kiszállí
tásra került a

Műszeripari Kutató részére: 1 db digitvizuális mesterséges-hold
megfigyelő /DVT/ rendszer távcső
tartó és mozgató egysége,

METRIMPEX /SzU - Tbiliszi/ részére:
1 db komplett IC Mössbauer laboratórium 
1 db NB-234 tip. kettős áramstabilizátor.



XIÜ1978.) ÉVFOLYAM 16. SZÁM

TAJEKOZTATO
A KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓ INTÉZET HIVATALOS LAPJA

BUDAPEST, 1978. április 26 Hivatali használatra!

TARTALOM

oldal

A Tudományos Tanácsok hirei .......................  176
Munkaerőváltozások 1978. március hónapban . . . .  177
Az "Anyagigénylési és rendelési határidő nap
tárról .............................................. 179
Hivatalosan külföldre utazók ..................... 181
Külföldi vendégek ..................................  183

Melléklet; Törzsgárda tagok névsora
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A TUDOMÁNYOS TANACSOK HÍREI

A Műszaki Tudományos Tanács 1978. április 18-án ülést tartott, amelyen 
meghallgatta

Ránky Miklós beszámolóját a gépészeti vibráció-diagnosztikai 
vizsgálatok ujabb eredményeiről és célkitűzéseiről.

x

A Mérés- és Számítástechnikai Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Techno
lógiai Szekciója 1978. április 18-án ülést tartott, amelyen meghallgatta

- Elek György beszámolóját az MSZKI 1978. évi gyártási tervének 
szerkesztési-technológiai kihatásairól, valamint

- Binder Gyula beszámolóját a Technológiai Főosztály 1978. évi fej
lesztési témáinak helyzetéről, továbbá

- elfogadta Forgács Béla és Batizfalvi Tamás munkabeszámolóját.

x

A Mérés- és Számítástechnikai Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Számi- 
tástechikai Szekciója 1978. április 21-én nyilvános vitaülést tartott, 
amelyen megtárgyalta

- a software technológia fejlesztésének kérdéseit, valamint
- az alkalmazási programrendszerek fejlesztésének aktuális 

kérdéseit.
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B e n c z e Balázsné oktatási előadó, a Személyzeti és Oktatási Osztály 
dolgozója. Előzőleg az Autóipari Kutató Intézet személyzeti 
és oktatási előadója volt. Közgazdasági szakközépiskolai érettsé
givel rendelkezik. Férjezett, két kiskorú gyermeke van.

B o r k a Mária műszaki rajzoló, a Termohidraulikai Osztály dolgozója.
Előzőleg a MOM műszaki rajzolója volt. Iskolai végzettsége:
8 általános. Hajadon.

G y i m e s i Jenő tudományos munkatárs, a Fizikai Főosztály I. dolgozója.
Előzőleg az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt. tudományos 
munkatársa volt. Fizikus. Nős, két kiskorú gyermeke van.

J a k a b  Istvánné betanitott munkás, az MSZKI Kísérleti üzem dolgozója.
Előzőleg az Épületasztalos- és Faipari Vállalatnál dolgozott 
mint betanitott munkás. Iskolai végzettsége: 8 általános. Fér
jezett, két kiskorú gyermeke van.

K a n y ó Miklós részfoglalkozású laboráns, az RMKI Technikai Főosztályá
nak dolgozója. Nappali tagozatos egyetemi hallgató. Nőtlen.

K o c z o k Sándor diszpécser, az MSZKI Kísérleti üzem dolgozója. Előző
leg az ORION diszpécsere volt. Iskolai végzettsége: 8 általános. 
Nős, egy kiskorú gyermeke van.

S a s v á r i Judit fizikus, a Fizikai Főosztály I. dolgozója. Előzőleg a
Kőolaj- és Földgázbányászati Ipari Kutató Laboratórium műszaki 
ügyintézője volt. Fizikus. Elvált, két kiskorú gyermeke van.

S c h i 1 d Erika műszaki-gazdasági ügyintéző, az MSZKI Kísérleti üzem
dolgozója. Előzőleg az Izotóp Intézet gépkezelője volt. Iskolai 
végzettsége: 8 általános. Hajadon.

S c h i  l l e r  Róbertné tudományos munkatárs, a Fizikai Foosztály I. dol
gozója. Előzőleg az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt. tudo
mányos munkatársa volt. Vegyész. Férjezett, két kiskorú gyermeke 
van.

S t u h 1 Béla mechanikai műszerész, az Optikai Főosztály dolgozója. Előzőleg 
a HIKI szakmunkása volt. Iskolai végzettsége: 8 általános és 3 év 
szakmunkásképző. Nős, egy kiskorú gyermeke van.

T ó t h n é  Z e l k i  Éva terv előadó, a Tudományos Titkárság dolgozója.
Előzőleg az AUTŐKER Vállalat közgazdásza volt. Közgazdász. Férje
zett, egy kiskorú gyermeke van.

1978. MÁRCIUS HÓNAPBAN BELEPETT DOLGOZOK
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B á n  Ferencné a "Titkárságok" dolgozója volt. Munkaviszonya az OMFB kiké
rése alapján áthelyezéssel szűnt meg.

K o v á c s  Árpád oktatási előadó, a Személyzeti és Oktatási Osztály dol
gozója volt. Munkaviszonya Budapesti Tanítóképző Főiskola ki
kérése alapján, áthelyezéssel szűnt meg.

K o v á c s  Tamás betanított munkás, a Műszaki Főosztály dolgozója volt.
Munkaviszonya az Országos Találmányi Hivatal kikérésé alapjan, 
áthelyezéssel szűnt meg.

L e g é n d i Imre gépkocsivezető, a Gondnokság dolgozója volt. Munkavi
szonya közös megegyezéssel szűnt meg. Uj munkáltatója isme
retlen .

M á r k u s  Erzsébet laboráns, a Fizikai Főosztály I. dolgozója volt.
Munkaviszonyát felmondással szüntette meg. Uj munkaviszonyt 
nem létesített.

R e i n i t z György raktáros, az Anyagellátási Osztály dolgozója volt.
Munkaviszonyát felmondással szüntette meg. A továbbiakban kis
iparosi tevékenységet folytat.

S z ő 1 1 ő s Péter sajtófelelős, az Igazgatási Főosztály dolgozója volt.
Munkaviszonya az Ifjúsági Lapkiadó Vállalat kikérése alapján,
áthelyezéssel szűnt meg.

V a r g a  Zoltán a "Titkárságok" dolgozója volt. Munkaviszonya az OMFB
kikérése alapján, áthelyezéssel szűnt meg.

W i r t h Ernő technológus, a Műszaki Főosztály dolgozója volt. Munkaviszo
nya közös megegyezéssel szűnt meg. Uj munkáltatója a Vörös
Csillag MGTSz.

Nyugdíjba ment;

M é s  z á r o s  Lajosné adm.ügyv. dolgozó a Személyzeti és Munkaügyi 
Főosztályról

P a i z s Oszkár kiemelt szakmunkás a Reaktor üzemből

R ó z s a  Ferenc asztalos az Építési és Energiaellátási Főosztályról

S o h á r Jenőné TŰK vezető az Igazgatási Főosztályról.

1978. MÁRCIUS HÓNAPBAN KI LEPETT DOLGOZOK
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G a j d ó s  Mlhályné adm.ügyv. dolgozó a "Titkárságok"-tól az SZTKI törzs
állományába került. Áthelyezése intézeti érdek.

S i p o s Istvánné adm.ügyv. dolgozó az SZTKI törzs állományából a "Titkár- 
ságok"-hoz került. Áthelyezése intézeti érdek.

AZ ANYAGIGENYLESI ÉS RENDELÉSI HATÁRIDŐ NAPTÁRRÓL

Az Anyagellátási Osztály felhívja az igénylő és gazdálkodó szervek figyel
mét, hogy a kibocsátott "Anyagigénylési és rendelési határidő naptár" sze
rint 1978. május hó folyamán az

alkohol 96°-os 1978. III. né.
arany félgyártmány, belföldi "
cement "
denaturált szesz "
ezüst félgyártmány, hazai "
festékek, higitók "
gázok /nagytisztaságuak importból 
/GYESZ utj./
glicerin, kozm. minőség "
gőz, gáz szerelvények "
háztartási tisztítószerek "
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 "

1978. MÁRCIUS HÓNAPBAN INTEZETEN BELÜL ÁTHELYEZETT DOLGOZOK
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vatta /háztartási/ 1978.
vegyszerek: finomvegyszerek
/Reanal által készletezett belföldi 
és import/
vizszerelvények
wolfram huzal, rúd /belföldi/
acélok /hengerelt, kovácsolt/ előirt 
széntartalommal 1978.
beton és vasbeton gerendák
csatlakozók /belföldi/ 1979.
ellenállás /belföldi/
fotóanyagok, filmek, vegyszerek
/belföldi/ 1978.
kapcsolók /belföldi/ 1979.
kavics 1978.
kenőanyag tőkés importból
igénybejelentés/ 1979.
kondenzátorok /belföldi/ 1979.
menetrendek /MÁV, MÁVAUT/ 19 79.
műszerállvány, doboz, rekesz, fiók
nyomdagrafikai filmek, vegyszerek 1978.
nyomdaipari grafikai és kötészeti 
anyagok
olaj /belföldi/ 1978.
olaj /demokratikus és tőkés import
ból, szovjet kivételével/ 1979.
pakura 1978.
pneumatikus alkatrészek /FESTŐ/ 1978.
potencióméter /belföldi/ 1979.
szerszámgép alkatrészek, tartozékok 
/belföldi/ 1978.
tömlők /paragumi tömlő/ 1979.
zsirok, belföldi előállitásuak 1978.
izotópok /stabil és sugárzó/ 1979.
laboratóriumi felszerelési cikkek:

labor eszközök fából, szaruból, fémből 
felszerelési tárgyak átlátszó és 
átlátszatlan: kvarcból, achátból, 
porcelánból 
labor, kefeáruk
tömörhuta üvegáruk: üvegtechnikai 
cikkek, pipetták, büretták, csapok, 
hűtők, lombikok, piknométerek, normál
csiszolatos cikkek, választótölcsérek 
tűzálló labor, üvegáru
üvegszürők, üvegcsövek, botok, kapillá
risok
fogorvosi eszközök
orvosi eszközök 1979.

III. né.

II
II
II

IV. né.
M

I-II. né. 
ii

III. né. 
I-II. né.
III. né.

I-IV. né. 
I-II. né. 
I-IV. né.
II

IV. né.

II
III. né.

I-IV. né.
III. né.
IV. né. 
I-II. né.

IV. né.
I. né. 
III. né. 
I-IV. né.

I - I V .  né.
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c sa t l a k o z ó k  /import/ 1979. I - I V .  né

ellenállások tőkés importból "
félvezetők /demokratikus és tőkés
importból, szovjet kivételével/ "
import anyagok, alkatrészek szovjet
relációból "
import anyagok, alkatrészek demokrati
kus és tőkés relációból, szovjet kivé
telével /Akadimporton keresztül/ 1979. I-II. né.
import anyagok, alkatrészek demokrati
kus és tőkés relációból, szovjet kivé
telével /Elektromodulon keresztül/ 1979. I-IV. né.
kapcsolók /importból/ "
kondenzátorok /importból/ "
potencióméterek /importból/
vasmagok és csévetestek /importból/
ötvözetlen hidegen huzott rúdacélok 1978. IV. né.
ötvözetlen fekete, horganyzott, ala
csony és nagyszilárdásgu huzalok "
ötvözetlen edzett és edzetlen szalaga
célok "

anyagcsoportokba tartozó termékekre kell rendeléseiket összeállítani, 111. 
elküldeni. A késve érkező és nem realizálható igényeket szállítóink a követ 
kező szállítási ciklusba sorolják, a késedelem pedig veszélyezteti az anyag 
ellátás folyamatosságát és biztonságát.

HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZOK

Molnár Anna 
Szabó Gabor 
service,

IV.16. 26 nap Csehszlovákia

METR.ktsg.

Brno,
NDK
Drezda

Szatmáry Zoltán 
konzultáció, 
KFKI ktsg.

IV.17. 6 nap Bulgária
Szófia

Báti Ferenc 
Zieqelmann Károly

IV.17. 4 nap Szovjetunió 
Moszkva

targyalas, 
KFKI ktsg.

Glgler József 
Reguly Zoltanné 
üzembehelyezes, 
METR.dev., KFKI fFt

IV.17. 14 nap Lengyelország
Varsó, Krakkó



- 182 -

Gombosi Tamás IV.17. 5 nap Szovjetunió
értekezlet-) Moszkva
Urkut.Korm.Biz.ktsg.

Iqlói Ferenc 
Kollár János 
szimpózium,
Eötvös L. Fiz.Társ.ktsg.

IV.17. 5 nap NDK
Gaussig

Tarnay Katalin 
konferencia, 
KFKI ktsg.

Szépfalusy Péter
intezetlatogatás,
meghivó fél ktsg., KFKI utiktsg.

Pócs Lajos 
együttműködés, 
EAI ktsg.

Borbély Imre 
együttmüködés, 
EAI ktsg.

IV.17. 4 nap NDK
Berlin

IV.18. 3 nap NDK
Lipcse

IV.18. 6 nap Szovjetunió
Dubna

IV.18. 10 nap Szovjetunió
Dubna

Mihály László IV.19. 11 nap Szovjetunió
Rosta László Alusta
Vizi Imre 
konferencia,
EAI ktsg.

Kroó Norbert 
Mezei Ferenc 
konferencia, 
EAI ktsg.

IV.20. 10 nap Szovjetunió
Alusta

Jámbor Katalin 
tanulmányút, 
KFKI ktsg.

IV.20. 28 nap NDK
Rostock

Kóta József 
Varga András 
szeminárium, 
MTA ktsg.

IV.22, 5 nap Szovjetunió
Kiev

Bagyinszkl János 
konferencia,
KFKI ktsg.

IV.22. 7 nap NDK
Rostock

Montvay István IV.22. 15 nap USA
konferencia, int.látogatás, Washington
KFKI és saját ktsg.
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KÜLFÖLDI VENDEGEK

V.Khallzev fizikus IV.18-tól
Szovjetunió 10 napra

G.Schumann IV.18-án
H.Hauptvogl technikusok 
NDK

J .Höppner IV.19-től
M.Wenzel mérnökök 9 napra
NDK

A.Remizov IV.20-tól
G.Vlagyimirova fizikusok 9 napra
Szovjetunió

J.Kott főmérnök IV.24-én
Csehszlovákia

L.Novák fizikus IV.24-től
Csehszlovákia 35 napra

Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Doleschall Sándor 
Szerkeszti az Igazgatási Főosztály 
Felelős szerkesztő: Goda Gyula 
Példányszám: 450 Törzsszám: 78-394
Készült a KFKI Sokszorosító üzemében

fogadta: AEKI

fogadta: GSZI

fogadta: MSZKI

fogadta: AEKI

fogadta: AEKI

fogadta: SZTKI
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TÖRZSGÁRDA TAGOK NÉVSORA

RÉSZECSKE- ÉS MAGFIZIKAI KUTATÖ INTÉZET

10 éves törzsgárda tagok

Farkas György 
Farkas Tibor 
Kiss János 
Kretschmer Arpádné 
Najden Ferenc 
Sörlei Zsuzsanna 
Szabó Tiborné

15 éves törzsgárda tagok

Kluge Gyula 
Kovács Gáborné 
Varga András 
Pazonyi János 
Sándor Mátyás Pál 
Zarándy Aladár

20 éves törzsgárda tagok

Sebestyén Ákos 
Fekete György 
Kozma Gyula 
Lugossy Károly 
Paczolai Jenő 
Simon Tiborné

25 éves törzsgárda tagok

Zimányi József 
Lászlóvári Ede 
Gémessy Tibor

SZILÁRDTEST KUTATÓ INTÉZET

10 éves törzsgárda tagok

Szőllősy János 
Pintér István 
Kemény Tamás 
Zemplén Győzőné 
Szabó Tibor 
Földvári Ferenc 
Sinka Miklós 
Horváth Zoltán György 
Czaffer Antal

15 éves törzsgárda tagok

Sólyom Jenő 
Zámbó Lászlóné 
Zsoldos Lehelné 
Takács László 
Jancsó Gábor 
Simó Géza 
Szirtes Lászlóné 
Antonenkó Eugénia 
Kertész Károly 
Kertész Iván
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Praveczky Endre 
Ribánszky János 
Grőb Tamás 
Erdélyi Sándorné 
Lizák Tibor 
Madách György 
Ru8z Béla 
Czigány Imre 
Szőke József

20 éves  t ö r z s g á r d a  tagok

Nagy Imre 
Nagy Árpád

25 éves t ö r z s g á r d a  tagok

ATOMENERGIA KUTATÓ INTÉZET

10 éves törzsgárda tagok

Hordnyi Sándor 
Sándor György 
Tőzsér Sándor 
Kőmives Ákos 
Gadó János 
Szergényi László 
Jankó Imre 
Weinacht László 
Honti Zoltán 
Strommer Richard 
Goldmann János 
Spur Imre

15 éves törzsgárda tagok

Mokos Róbert 
Cseri Sándor 
Havasi László 
Valkó János 
Lancsarics György 
Simon László 
Juhász István

20 éves törzsgárda tagok

Csöregi István 
Dobi Ferenc 
Fövenyessy Béla 
Lugossy Győző 
Mílller Ferenc 
Pelyhe János 
Sebestyén Béla 
Ujj Árpád 
Viczián József 
Vigassy József 
Windberg Péter 
Kreb8z Ferenc

25 éves törzsgárda tag

Barbély György

MÉRÉS- ÉS SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KUTATÓ INTÉZET 

10 éves törzsgárda tagok
Cser József 
Szebényi Endre 
Lombo8 Pál 
C8atádi Károly 
Harangozó Imre 
Kovács Ferenc 
Szalay Erzsébet 
Szakmáry Lászlóné 
Gödri Botond 
Rémi István 
Szabó Sándor 
Szili Béla

Honthy László 
Mikulajesik János 
Egri Béláné 
Kacsó Lászlóné 
Miller Lászlóné 
Szalay Miklósné 
Horváth Sándorné 
Szabó György 
Csoknyai Pálné 
Dörök Rudolfné 
Kovács Sándorné 
Szilágyi Kálmánné

Ecker János 
Nagy Sándorné 
Faragó Istvánné 
Kulcsár Katalin 
Lajcsik Imre 
Nagyházi Attila 
Varga Mária 
Hegedűs Csaba 
Marossi Zeuzsa 
Kővári Istvánné 
Vass Szabolcsné
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15 éves törzsgárda tagok

Kovács Jánosné 
Pásztor Ferencné 
Tamási András 
Veress Imréné 
Kindzierszky Emil 
Póth Károly 
Sohmidt Károly 
Salamon Károly Tamás 
Szilvdsi Ferenc 
Teli Sándorné 
Horváth Imréné 
Miller László 
Boulsewioz Rudolf 
Ollár Sándor 
Steinbarozer György 
Vámos Istvánné

20 éves t ö r z s g á r d a  tagok

Láng István 
Törő Ferenc 
Somlai László 
Zsák József 
Kováts Gyula 
Hűvös András 
Lajkó Ferenc 
Botka György 
Dóka Antal „ 
Gruber Sándor 
Mogyorósi Endre 
Pittner János 
Miszlai József

25 éves törzsgárda tagok

Marton Zoltán 
Bende Miklós

MŰSZAKI SZAKIGAZGATÁS

10 éves törzsgárda tagok

Márkue Sándor 
Bak Miklós 
Kraszkó András 
Borbás József 
Kovács Lajos 
Bedrossian Péterné 
Kárpáti Mihdlyné 
Molnár László 
Zsákai János 
Felber Attila 
Deák Ágnes 
Imre Csaba 
Németh Józsefné 
Perendi Jenő

15 éves törzsgárda tagok

Csonka Gyula 
Joósz Gergely 
Lampert László 
Borsos József 
Jáki Zoltán 
Kozmann György

20 éves törzsgárda tagok

Horváth Sándor 
Szabó Józeef 
E8zli László 
Armoe Margit 
Ki88 Elemér 
Matoloei László 
Németh Ferenc 
Tuecher István 
Nagy Gyula

25 éves törzsgárda tagok

Szeitz Ferenc 
Ujcz István
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GAZDASÁGI SZAKIGAZGATÁS

10 éves törzsgárda tagok

Proksch István 
Vanya Jánoené 
Debreceni Jánosné 
Baráth Lajos 
Bálint Sándorné 
Faics Arpádné 
Hauk Istvánné 
Jagodio8 Ferenc 
Szabó Béláné 
Forgács Tiborné

Nagy Károlyné 
Gábor Imréné 
Máthé Dénesné 
Polonyi Éva 
Gugyerás Pálné 
Papp Antal 
Berényi Barnabás 
Szabó Imre

15 éves  t ö r z s g á r d a  tagok

20 éves törzsgárda tagok

Bellér Ferenc 
Bujdosó Balázs 
Makovits Gusztáv 
Budai Miklós 
Vajai János

SZEMÉLYZETI ÉS MUNKAÜGYI FŐOSZTÁLY

10 éves törzsgárda tagok

Kovács Csillavér 
Krén Emilné

15 éves törzsgárda tagok

Schiszler Frigyesné 
Bartha Antalné

20 éves törzsgárda tagok

Donáth Márta 
Görög Tiborné 
Simon Béláné

TUDOMÁNYOS TITKÁRSÁG

10 éves törzsgárda tagok

Garai Róbertné 
Moldvai Jolán

15 éves törzsgárda tagok

Ki88 Lászlóné 
Weszely Cecilia 
Vékes Endréné
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"t i t k á r s á g o k" és t ár sada lmi szervek

10 éves törzsgárda tag 15 éves törzsgárda tagok

ifj.Haintz Istvánná Végh Istvánná
Weisz Antalné

2 5 éves törzsgárda tag

Szántó Emilné

ELMÉLETI KUTATÖCS0P0RT 

20 éves törzsgárda tag

Tóth Béláné



.



xii.(1978.) é v fo ly a m 18. SZÁM

TAJEKOZTATO

A KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓ INTÉZET HIVATALOS LAPJA

BUDAPEST, 1978. május 4. Hivatali használatra!

TARTALOM

oldal

Személyi hirek ...........................................  191
A Külügyi Bizottság hirei ............................. 191
A Tudományos Tanácsok hirei.............................. 19 2
K ö z l e m é n y e k .............................................. 19 3

- Az igazgatói utasításokról ...................... 19 3
- A Törzsgárda Szabályzatról ...................... 19 3
- a kutatóközpontban megjelent fontosabb

k i a d v á n y o k .........................................  19 3
Hivatalosan külföldre utazók ..........................  194
Külföldi, v e n d é g e k ....................................... 19 5

Mellékletek: A Szilárdtest Kutató .intézet tudományos 
igazgatójának 1001/1978 sz. utasítása 
az SZTK1 szervezeti felépítéséről

Uj könyvtári könyvek jegyzéke
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SZEMELYI HÍREK

Szabó Ferenc mb. főigazgató az egyetemi doktori ösztöndíjra benyújtott pá
lyázatokat elbíráló bizottság elnökévé

K R É N Emilt

nevezte ki.
A bizottság tagjai: B E R E I Klára

D 0 N A T H Márta

K 0 S A L Y György

L 0 V A S István

M E Z E X Gábor

V A S V A R I Béla.

A KÜLÜGYI BIZOTTSÁG HÍREI

A Külügyi Bizottság 1978. április 24-én ülést tartott, amelyen egyetértett

- Sólyom Jenő 1 éves munkavállalási kérelmével /USA/,
- Csatóné Nagy Ágnes 6 hónapos ösztöndíj pályázati kérelmével /USA/,
- Szépfalusy Péter 9 hónapos munkavállalási kérelmével /NSZK/,
- Szépfalusy Péterné 9 hónapos munkavállalási kérelmével /NSZK/•

A Bizottság megvitatta és szóbeli kiegészítésekkel elfogadta
- a "KFKI nemzetközi kapcsolatainak alakulása, valamint a nemzet

közi kapcsolatos tervének végrehajtása" c. jelentést.
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A TUDOMÁNYOS TANACSOK HÍREI

A Szilárdtest Kutató Intézet Tudományos Tanácsa 1978. április 26-án ülést 
tartott, amelyen

- megvitatta a Tanács megalakulásával kapcsolatos kérdéseket,

- javaslatokat fogadott el tudományos főmunkatársi kinevezé
sekre, valamint

- elfogadta a Tanács II. negyedévi munkatervét.

x

A Műszaki Tudományos Tanács Gépészeti Szekciója 1978. április 20-án ülést 
tartott, amelyen megvitatta

- a digitvizuális távcső konstrukciós és üzembehelyezési 
feladatait, valamint

- az MFO jóváhagyott 1978. évi tervét az I. negyedéves tervmó- 
dositás tükrében.

x

A Mérés- és Számítástechnikai Kutató Intézet Tudományos Tancsának Számi
tógép Szekciója 1978. április 25-én ülést tartott, amelyen az alábbi elő
adásokat hallgatta meg

- Zámori Zoltán: Hazai LSI-vállalkozás,
- Nyitrai Zoltán: Hardware eszközök korszerű ellenőrzési mód

szerei ,
- Jávor András: Hardware tervezési módszerek korszerűsítésének 

irányai az MSZKI-ban.

x

A Szilárdtest Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Műszaki Szekciója 1978. 
április 28-i ülésén megvitatta

- a Szekció megalakulásával kapcsolatos kérdéseket, valamint
- a Szekció I. félévi munkatervét.
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K Ö Z L E M É N Y E K
AZ IGAZGATÓI UTASITASOKROL

A Működési Szabályzat értelmében az igazgatók, a KFKI ügyvezető igazgatója, 
műszaki igazgatóhelyettese, és a gazdasági igazgatóhelyettes is adhatnak 
ki - az intézetük /területük/ belső rendjét szabályozó - utasításokat.

Ezeket az utasításokat - a kutatóközpont egészét érintő főigazgatói uta
sításokhoz hasonlóan - a jövőben a Tájékoztató mellékleteként rendszeresen 
közzétesszük.

x

A TÖRZSGARDA SZABALYZATROL

Értesítjük a kutatóközpont dolgozóit, hogy a módosított Törzsgárda Szabály
zatot a Szakszervezeti Tanács 1978. február 21-én jóváhagyta, és a 
szakszervezeti aktivahálózaton keresztül az illetékeseknek megküldtünk.
A hatálybalépés dátuma /1978. február 21./ a Szabályzatról lemaradt.

Szakszervezeti Bizottság

x

A KUTATOKOZPONTBAN MEGJELENT FONTOSABB KIADVÁNYOK

1/ Keszei-Pardavi-Horváth: Coercivity of /YSMCA/, /F„G /¡-0,0 LPE Films 
/KFKI-1978-23/ M 3 E E 5

2/ Jánossy-Kollár: Longitudinal conduction electron spin waves /Larmor 
Waves/ in Tungsten /KFKI-1978-24/

3/ ördögh Mária: Biológiai anyagok neutronaktivációs elemzése /doktori 
értekezés/

4/ MTA KFKI és MTA Izotóp Intézet Könyvtára: Az 1978. évre előfizetett 
bel- és külföldi folyóiratok jegyzéke

5/ Balla-, Erő-Gécs, - Jánossy: GAS-FLOW Measuring Head fór Electron 
Spin Resonance Spektrometer /KFKI-1978-25/

6/ Toőt-Vaszilev-Kósa-Somogyi: Vlijanié primeszi Ti na fotoluminesz- 
cenciju sztekol GeSe2 i GeSe3 /KFKI-1978-27/

7/ Kamarás-Grüner-Sawatzky: Optical Absorption in Complex TCNQ Salts 
/KFKI-19 7 8-28/
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HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZOK

Zobor Ervin 
konferencia,
NAÜ ktsg.

IV.23. 7 nap Franciaorszag
Cannes

Deme Sándor 
KGST ülés,” 
OAB ktsg.

IV.23. 7 nap Románia
Bukarest

Pellionlsz Péter 
konferencia, intézetlátogat ás, 
KFKI és saját ktsg.

IV.23. 1.0 nap Franciaorszag 
Cannes, Grenoble

Hrehuss Gyula 
Pócs Lajos 
Szentpetery Imre 
együttmüködes, 
OAB ktsg.

I V . 2 4 . 5 nap Szovjetunió
Moszkva

Zsemberl Jenó 
vásár,
KFKI ktsg.

IV.2 4. 4 il a p NSZK
Hannover

Csatlós László 
Gemesl Tibor 
Koch József 
Kozma Gyula 
Szabó László 
Tháler György 
konzultáció, 
KFKI ktsg.

IV. 2 4 . 5 nap NDK
Zeuthen

Bőd László 
együttműködés, 
KFKI ktsg.

IV. 24 l4 nap Csehszlovákia
Réz

B.Nagy András 
konferencia, 
KFKI ktsg.

IV. 2 4 4 nap Franciaország
Párizs

Vajda Ferenc 
konferencia, 
KFKI ktsg.

IV.25. 4 nap Svédország
l.inköping

András Ignác 
Szabó Zol tán 
kiáll itás,
MKTH. és KFKI kLwg.

IV.28. Szov jetunlő 
TbiLiszi

¿Immer György 
t anu i in anyut, 
KKI k u h>|.

.i v . 2 a. USA
Pasadén«*
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KÜLFÖLDI VENDEGEK

E.Natan
T.. Alekszandrova matematikusok 
Szovjetunió

IV.25-től 
6 napra

fogadta : RMKI

0.Sette
A.Frova
B .Anton ini
A.Balzarotti fizikusok 
Olaszország

R.Scrimagllo fizikus 
Olaszország

IV.25-én

IV.25-én

fogadta: SZTKI

fogadta : Szegő Károly

L.A.Ledebo fizikus 
Svédország

L.Rowlnskl 
R.Fligier
A. Szczepanik mérnökök 
Lengyelország

IV.25-én

IV. 25-től. 
4 napra

fogadta : SZTKI 

fogadta : MSZKI

Sokin miniszter 
Szuvorov miniszterhelyettes 
Konsztantyinov főoszt.vez. 
Szovjetunió

IV.25-én fogadta : Szabó Ferenc 
Doleschal1 
Sándor

I. Pintér 
J . Safrankova 
Z.Nemecek
J ■Pisara mérnökök 
Csehszlovákia

IV.26-tól 
3 napra

fogadta : AEKI

R.Müller üzletkötő 
NSZK

IV.26-án fogadta : SZTKI

H.Baumgartner mérnök 
Ausztria

IV.27-től 
2 napra

fogadta: RMKI

R. Chandra fizikus 
India

IV.27-én fogadta : SZTKI

G.Le Moli egy.tanár 
Olaszország

IV.27-én fogadta : MSZKI

K.Heilmann üzletkötő 
NSZK

IV.27-én fogadta : SZTKI

V.Nesterenko igazgató 
Szovjetunió

IV.27-én fogadta : AEKI

n.S.Saxon rektor 
USA

IV.28-án fogadta: Szabó Ferenc 
Szegő Károly
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Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intezet 
Felelős kiadó: Doleschall Sándor 
Szerkeszti az Igazgatási Foosztaly 
Felelős szerkesztő: Goda Gyula 
Példányszám: 450 Tör:zsszam!78-498
Készült a KFKI Sokszorosito uzemeben
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A Szilárdtest Kutató Intézet tudományos igazgatójának 

1001/1978 sz. utasitása

l.§.

A Szilárdtest Kutató Intézet szervezeti felépítését a tudományos tervvel és 
a célprogramokkal való szorosabb összhang érdekében - a főigazgató jóváha
gyásával - a következők szerint határozom meg.

1. Fizikai Főosztály I.

1.1 Mágneses Osztály
1.2 Technológiai Osztály
1.3 Optikai Memória Osztály
1.4 Félvezető Osztály
1.5 Áramköri Tervező és Minősitő Osztály
1.6 Gyorsitóberendezések Alkalmazása Osztály
1.7 Számítástechnikai Csoport

2. Fizikai Főosztály II.

2.1 Fémfizikai Osztály
2.2 Folyadékkristály Osztály
2.3 Szerves Szilárdtestek Osztály
2.4 Molekuláris Technológiai Csoport

3. Optikai Főosztály

3.1 Lézerfizikai Osztály
3.2 Lézerek Alkalmazása Osztály
3.3 Neutronspektroszkópiai Osztály
3.4 Optikai Spektroszkópiai Csoport

4. Kémiai Főosztály
4.1 Analitikai Osztály
4.2 Agro- és Bioanalitikai Osztály
4.3 Kémiai-fizikai Osztály
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5. Szilárdtest-elméleti Osztály

6. Technikai Főosztály
6.1 Elektronikus Osztály
6.2 Gépészeti Osztály
6.3 Cseppfolyósító üzem

2. §.

Ez az utasítás 1978. május 1-én lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a Szilárd
test Kutató Intézet Szervezeti Szabályzata ennek megfelelően módosul.

Budapest, 1978. április 27.

Krén Emil s.k. 
tudományos igazgató
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Uj könyvek jegyzéke

7.sz.

1/ Adler-Markova-Granovs zki j: Kísérletek tervezése optimális fel
tételek meghatározására. 53.475

2/ Annual reports on NtuclearJ M/agneticJ Rfesonance] 
spectroscopy. 6.C.vol. 53.243

3/ Asymptotic structure of space-time. Cincinnati, June 
14-18, 1976. 53.423

4/ Automata, languages and programming. Turku, July 18-22 
1977. 53.448

5/ Campbells Energy and the atmosphere. 53.365

6/ Chen: Magnetism and metallurgy of soft magnetic materials. 53.364

7/ Crystal growth and materials. Zurich, 12-18. Sept.1976. 53.362

8/ Denkinger: Valószinüségszámitás. 53.467

9/ Eighth annual workshop on microprogramming. 53.290

10/ Pried: Klasszikus és lineáris algebra. 53.471

11/ Fusion and fast breeder reactors. 53.103

12/ Handbook of mathematical logic. 53.463

13/ High-resolution laser spectroscopy. 53.279

14/ Hurley: Introduction to the electron theory of small molecules. 53.418

15/ A kémia ujabb eredményei. 37.köt. 53.368

16/ A kémia ujabb eredményei. 38. köt. 53.369

17/ Lambert-Simon-Verrept: Épitsünk logikai gépeket. 53.470

18/ Medium-term aspects of a coal revival: two case studies. 53.100

19/ Modeling health care systems. Proceedings of a IIASA 
Workshop, Laxenburg, March 28-29. 1977. 53.102

20/ Monitoring structural integrity by acoustic emission. 
Ft.Lauderdale, 17-18 Jan. 1974. 53.345

21/ Neutron dosimetry for biology and medicine. 53.416
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22/ Nonlinear evolution equations and potential theory.
Podhradi, September, 1973. 53.421

23/ Oikawa: Trace analysis of atmospheric samples. 53.366

24/ Proceedings of a conference on pest management.
Laxenburg, 25-29 October, 1976. 53.101

25/ Proceedings of the international School of Physics
"Enrico Permi" 56. course. Varerma, 17-29 July 1972. 53.419

26/ Progress in surface science. 8.vol. 53.417

27/ Sampath-Srinivasan: Stochastic models for spike trains
of single neurons. 53.449

28/ Technik-Wörterbuch - Lichttechnik.
Englisch - Deutsch - Französisch - Russisch - Spanisch -
Polnisch - Ungarisch - Slowakisch. 53.382

29/ Ultrashort light pulses. 53.275

30/ Varga: Matematikai programozás. 53.468

31/ Wachspress: A rational finite element basis. 53.454

32/ Wisniewski-Staniszewski-Szymanik: Thermodynamics of
nonequilibrium processes. 53.241
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Közlemények ......................................
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eljárás módosításáról .......................
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Külföldi vendégek ................................
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A TUDOMÁNYOS TANÁCSOK HÍREI

A Szilárdtest Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Műszaki Szekciója 1978. 
április 28-án megtartotta alakuló ülését, amelyen megvitatta és jóváhagyta

- az SZTKI Tudományos Tanács Műszaki Szekciója c. anyagot,
- az MSZKI-nál folyó SZTKI igények helyzetét ismertető beszá

molót, valamint
- a Műszaki Szekció II. negyedévi munkatervét.

x

A Mérés- és Számítástechnikai Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Alkal
mazástechnikai Szekciója 1978. május 4-én ülést tartott, amelyen

- megvitatta az ügyviteli alkalmazások eddigi eredményeit és 
további terveit.

SZEMINÁRIUMI HÍREK

Az RMKI témacsoportjait ismertető - összintézeti érdeklődésre számottartó 
szemináriumsorozat következő előadása 1978. május 25-én 143° órakor lesz 
a XIV. épület /barakk/ tanácstermében.

Az előadás cime: Napjaink Rutherford-kisérletének uj fázisa: 
az Európai Müon Kollaboráció

Előadók: Kuti Gyula, Nagy Elemér.
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PALYAZATI FELHÍVÁS

A Szilárdtest Kutató Intézet pályázatot hirdet 1978-ban lejáró, betöltet
len és újonnan létrehozott szervezeteinek vezetői munkaköreire.

Kémiai Főosztály
Betöltendő munkakör: tudományos főosztályvezető

A kutatási tevékenység irányítása az analitikai kémia 
szilárdtestkutatási és agro-bioanalitikai alkalmazása,, 
valamint a kémiai-fizikai kutatások terén; személyes 
részvétel a kutató munkában.

Fizikai Főosztály I.

Félvezető Osztály
Betöltendő munkakör: tudományos osztályvezető

A Kutatási- Fejlesztési Társulás keretében 
végzett félvezető technológiai kutatási tevé
kenység szervezése és irányítása, személyes 
részvétel a technológiák fejlesztésében.

Áramköri Tervező és Minősítő Osztály

Betöltendő munkakör: tudományos osztályvezető

A Kutatási- Fejlesztési Társulás keretében vég
zett nagy bonyolultsági fokú integrált áramkö
rök tervezésére és méréstechnikájuk kidolgozá
sára irányuló munka szervezése és irányítása, 
személyes részvétel a kutató-fejlesztő munkában.

Gyorsitóberendezések Alkalmazása Osztály
Betöltendő munkakör: tudományos osztályvezető

Ion-implantáló berendezések fejlesztésével, 
az implantáló berendezések üzemszerű felhasz
nálásával kapcsolatos tevékenység szervezése 
és irányítása; személyes részvétel a kutató 
munkában.
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Fizikai Főosztály II.

Szerves Szilárdtestek Osztály
Betöltendő munkakör: tudományos osztályvezető

Szerves szilárdtestek, elsősorban uj tipusu 
szerves vezetők és félvezetők előállításának, 
fizikai és fizikokémiai tulajdonságaik kísér
leti és elméleti vizsgálatának irányítása, to
vábbá lehetséges gyakorlati alkalmazásaik elő
segítése; személyes részvétel a kutató munkában.

Optikai Főosztály

Lézerek Alkalmazása Osztály
Betöltendő munkakör: tudományos osztályvezető

A lézerek tudományos és ipari célokra történő 
alkalmazása, alkalmazástechnikai módszerek ki
dolgozása, elsősorban a KFKI-ban kifejlesztett 
lézerekre alapulva; személyes részvétel a kuta
tó munkában.

Neutronspektroszkópiai Osztály
Betöltendő munkakör: tudományos osztályvezető

A kutatóreaktornál, illetve a dubnai impulzus
reaktornál folyó magyar neutronspektroszkópiai 
kutatások közvetlen irányítása; személyes rész
vétel a kutató munkában.

A főosztályvezetővel szemben támasztott követelmények:

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

Az osztályvezetőkkel szemben támasztott követelmények:
- egyetemi végzettség,
- idegen nyelv ismerete,
- jelentős tudományos, illetve műszaki eredmények,
- vezetési tapasztalat a kutatási-fejlesztési munka irányításában.
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A pályázatnak tartalmaznia kell:

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

- eddigi szakmai munkájának és a munka eredményének ismertetését,
- idegen nyelvismeretének, esetleges kitüntetéseinek megjelölését,
- a megpályázott szervezetre vonatkozó vezetési és tudományos elképzeléseit.

Tudományos vezetői megbízásra a 2/1974. /II.17./ MŰM. sz., a 16/1977./XII.1./ 
MüM sz. rendeletek és az 5/1974. /A.K./ MTA-F.sz. főtitkári utasitás az 
irányadó.

A pályázatokat legkésőbb 1978. május 26-ig a Személyzeti és Oktatási Osz
tályra kell benyújtani.

Személyzeti és Munkaügyi Főosztály

K Ö Z L E M É N Y E K

A TUDOMÁNYOS TANÁCSADÓKRA VONATKOZÓ MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁS MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A Magyar Tudományos Akadémia hozzájárult ahhoz, hogy a jövőben a tudományos 
tanácsadók minősítése - főigazgatói hatáskör helyett - a tudományos igaz
gatók, ill. központi területen dolgozó tudományos tanácsadó esetén az ügy
vezető igazgató hatáskörébe tartozzék. A minősítési eljárás lefolytatása 
előtt azonban a minősítés szövegét a főigazgatónak be kell mutatni.

A KFKI Szervezeti Szabályzatának l.sz. Hatásköri Táblázata a fentieknek 
megfelelően módosul.

x

GYORS- ÉS GÉPÍRÓI KÉPZÉSRŐL

A II. kerületi Jurányi u. 3. sz. alatti Gyors- és Gépiró Iskola lehetősé
get nyújt kutatóközpontunk dolgozóinak gyors- és gépírói képzésre.
Az iskolába 8 általánossal vagy érettségivel rendelkező dolgozók jelent
kezhetnek .
Tanítási idő: heti 12 óra.
A tanítás 153o-kor, ill. 17h-kor kezdődik, heti 2, ill. 3 alkalommal.
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A tanfolyam dija: évi 680 Ft.

A 8 általánossal rendelkezőknek az oktatás 2 évig, az érettségizetteknek 
1 évig tart.

A jelentkezéseket - vezetői javaslattal ellátva - amelyen a jelentkezők 
feltüntetik, hogy heti 2 vagy 3 alkalommal kívánnak a tanfolyamon részt- 
venni, 1978. május 31-ig a Személyzeti és Oktatási Osztálynak kell megkül
deni .
Bővebb felvilágosítást ad: Bencze Balázsné /tel.: 18-03/.

A KUTATOKOZPONTBAN MEGJELENT FONTOSABB KIADVÁNYOK

1/ Bakonyi - Farkas-Tóth - Tóth - Kádár: Technological control for the 
continuous electrodeposition of permalloy films with zero magneto
striction composition /KFKI-1978-26/

2/ Kürti - Mihály - Grüner - Jánossy: Non-ohmic electrical conductivity 
in the organic conductor Qn/TCNQ/2 /KFKI-1978-29/

3/ Epitaxiás gránátrétegek minősítése /Balaskó, Pardaviné, Vértesy/
4/ Az RSX-11M rendszer használata fortran nyelven programozók számára 

/PDP-11 programozási tájékoztató 3.sz./ Szentgáli Ádámné
5/ Termonukleáris fúzió /kézirat/ 12.sz.

HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZOK

Ránky Miklós 
munkavallalas, 
meghivó fél ktsg.

V. 1. 4 hónap Anglia
Southampton

Báti Ferenc 
Nyltrai Zoltán
targyalas, 
KFKI ktsg.

V.2. 2 nap NDK
Geva

Szabados Géza 
Szakmáry László 
service, 
METR.ktsg.

V. 4. 5 nap Csehszlovákia
Prága

Bernáth László 
Cseke László 
szállitás, 
METR.dev., KFKI fFt

V.4. 3 nap Lengyelország
Krakkó
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KÜLFÖLDI VENDEGEK

S .Mungyert mérnök 
Csehszlovákia

H.Fölkér
H .Schobert fizikusok 
NDK

V.2-től 
28 napra

V.3-tól 
15 napra

fogadta: 

fogadta:

Sz.Kiszeljov szakértő 
Szovjetunió

V.3-án fogadta:

J .Minarcik 
B.Wagner
S.Kriek mérnökök
Csehszlovákia

V. 3-tól 
17 napra

fogadta:

Le Trong Muu aspriáns 
Vietnam

U.Iske
G.Klappach
H.J.Grose 
A.Lebek 
W.Preib
P.W.Meyer mérnökök 
NDK

V.3-án

V. 4-én

fogadta: 

fogadta:

M.J.Griffith vegyész 
Kuba

H .Schmld mérnök 
USA

I.Szoghy fizikus 
Kanada

T.Debickl 
W.Markowiak 
L.Tykarskv mérnökök 
Lengyelország

V.5-től 
19 napra

V. 5-én

V. 5-én

V.8-tól 
14 napra

fogadta: 

fogadta: 

fogadta: 

fogadta:

M.Peryt mérnök V.8-tól fogadta:
Lengyelország 28 napra

S.Tokár mérnök V.8-tól fogadta:
Csehszlovákia 14 napra

MSZKI

RMKI

AEKI

GSZI

SZTKI

MSZKI

SZTKI

MSZKI

RMKI

MSZKI

MSZKI

MSZKI
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J.Szarka V.8-tól fogadta: MSZKI
J.Steln mérnökök 28 napra
Csehszlovákia

K.Scheffler V.8-tól fogadta: GSZI
A.Henkel mérnökök 5 napra
NDK

Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Doleschall Sándor 
Szerkeszti az Igazgatási Főosztály 
Felelős szerkesztő: Goda Gyula 
Példányszám: 450 Törszszám: 78-499
Készült a KFKI Sokszorosító üzemében
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BUDAPEST, 1978. május 17. í̂ >\ Hivatali használatra!
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Munkaerőváltozások 1978.április hónapban . . . 215
Közlemények................................  218

- A külkereskedelmi kapcsolatok során a hi
vatali titok megőrzéséről...........  218
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Melléklet: Eseménynaptár
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SZEMÉLYI HÍREK

Doleschall Sándor ügyvezető igazgató Szlávik Ferenc betegsége időtar
tamára megbizta

P A K U C S Jánost 

a Műszaki Szakigazgatás vezetői teendőinek ellátásával.

A TALÁIMÁNYI BIZOTTSÁG HÍREI

A Találmányi Bizottság 1978.április 27-én ülést tartott, amelyen

- elfogadta szabadalmi bejelentésre az "Eljárás és beren
dezés különböző hidrogéntartalmú minták nedvességtartal
mának meghatározása" c. találmányt.
/Feltalálók: Bánki Péter, Pretz József, Tompa Kálmán,

Tóth Ferenc/, valamint
- javaslatot tett találmányi díjazási szerződés megkötésére.

x

Az Országos Találmányi Hivatal 1978.1.negyedévben az alábbi szabadal
makat engedélyezte:

1./ "Eljárás és berendezés digitális egységek közötti adatforgalom le- 
bonyolitására" /MSZKI/
/Feltalálók: Bogdány János, Csákány Antal, Elek György, Forró Péter, 

Lőrincze Géza, Reé Eőrs, Szabó Pál, Vashegyi György/
2./ "Kapcsolási elrendezés aszinkron logikai hálózattal együttmüködő 

szinkron logikai rendszer vezérlésére" /MSZKI/
/Feltalálók: Báti Ferenc, Bogdány János, Elek György, Lőrincze Géza, 

Nyitrai Zoltán, Szűcs Attila, Törő Ferenc, Vajda Ferenc/
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3./ "Eljárás Optikai réteg felvitelére vákuumtechnikai utón" /SZTKI/
/Feltaláló: Lutter András/

4./ "Eljárás és berendezés digitális kisszámitógépek perifériás egysé
gei programmegszakitási és/vagy közvetlen adatátviteli kéréseinek 
kiszolgálására" /MSZKI/
/Feltalálók: Almási Lajos, Bánki Ferenc, Bogdány János, Kővári 

István, Lőrincze Géza, Reé Eőrs, Szabó Zsolt, Törő 
Ferenc/

5./ "Digitális kisszámitógép az utasitástároló regiszter tartalmának
dinamikus módosítására" /MSZKI/
/Feltalálók: Bánki Ferenc, Bogdány János, Bozsó Tibor, Kővári 

István, Lukács József, Reé Eőrs, Szalay Miklós/
6./ "Folytonos üzemű gázlézer hosszirányú iiteges katóddal" /SZTKI/

/Feltalálók: Bergou János, Rózsa Károly, Tóth József/

A TUDOMÁNYOS TANÁCSOK HÍREI

Az Atomenergia Kutató Intézet Tudományos Tanács 1978.május 15-i ülé
sén

- megvitatta a Paksi Atomerőmüvei kapcsolatos feladatokat,
- jóváhagyta az AEKI 1977.évi eredményeit értékelő határo

zatot, valamint
- tudományos főmunkatársi kinevezésre szóló javaslatot fo
gadott el.

x

A Szilárdtest Kutató Intézet Tudományos Tanács Szilárdtestfizikai Szek
ciója 1978.április 28-án ülést tartott, melyen

- megvitatta a Szekció megalakulásával és feladataival 
kapcsolatos kérdéseket, valamint

- elfogadta a Szekció 1978.1.félévi munkatervét.

x
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A Szilárdtest Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Műszáki Szekciója 
1978.május 15-én ülést tartott, melyen

- megvitatta a Műszaki Szolgáltatás és a Szekció szerepének 
kérdései,

- az SZTKI "A" kategóriás munkái az MSZI-nél,
- a TFO szolgáltatásairól, valamint
- a TPO I.negyedévi munkájáról szóló beszámolókat.

SZMINÁRIUMI HÍREK

A Szilárdtest Kutató Intézet május-junius havi szemináriumai a követ
kezők:

Fizikai Főosztály I.

május 19. /péntek/ 9*1
Barna Péter /MFKI/: Kristálynövekedés vékonyrétegekben

junius 2. /péntek/ 9h
Kisdi Dávidné-Konczos Géza: A csepeli szerződés ke

retében folyó kutatások
junius 16. /péntek/ 9*1

Lovas Antal: Üvegfémek előállítása olvadékok gyors-
hűtésével

A szemináriumok helye: XXVI.épület tanácsterem.

Ion-implantációs célprogram
junius 8. /csütörtök/ 9hGyulai József: Magunkról fiatal munkatársaknak
junius 22./csütörtök/ 9h

Keresztes Péter: Kétdimenziós dekompozició
A szemináriumok helye: XXVI.épület tanácsterem.

Kémiai Főosztály
május 22. /hétfő/ 9h

Schiller Róbert: A hidrogén mint energiatároló;
a hidrogén előállítás fizikai-kémiai problémai

Vass Szabolcs: A napenergia felhasználásának hely
zete és lehetőségei
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május 24. /szerda/ 9
Roder Magda: Hidrogén előállitás fotokémiai mód

szerekkel
Lutter András: Pélvezető oxidok
Hutiray Gyula: Hidrogén előállitás fotoelektro-kémiai 

módszerekkel
május 29. /hétfő/ 9h

Pajkossy Tamás: Potoelektrokémiai vizsgálatok a Kémiai 
Fizikai Osztályon

Schiller Róbert: Összefoglaló
junius 12. /hétfő/ 9*1

Török Szabina-Kálmán Péter: Biológiai és talajminták 
röntgen-fluoreszcenciás analízise

junius 26. /hétfő/ 9h
Simonits András: Uj standardizálási módszer a reaktor 

neutronaktivációs analízisében
A szemináriumok helye: I.épület tanácsterem.

Elméleti Osztály
május 23. /kedd/ 9h

Szépfalusy Péter: U^abb eredmények a kritikus dina- 
y, mikában

máju3 30. /kedd/ 9Vincze Imre: Inteimetallikus amorf ötvözetek
A szemináriumok helye: I.épület tanácsterem.

1978. ÁPRILIS HÓNAPBAN BELÉPETT DOLGOZÓK

B a b o t h Péter tudományos segédmunkatárs,, a Műszaki Főosztály dol
gozója. Előzőleg a BIIG fejlesztő-mérnöke volt. Gépészmérnök. 
Nős, egy kiskorú gyermeke van.

D e r c s é n y i  Pálné programozó, a Számitástechnikai Főosztály dol
gozója. Előzőleg a Számitástechnikai Ügyvitel Szervező Za
laegerszegi Adatfeldolgozó Központ programozója volt. Ma
tematika-fizika szakos tanár. Férjezett, két kiskorú gyer
meke van.

F e j e s  László betanított munkás, az Építési- és Energiaellátási Fő
osztály dolgozója. Előzőleg a 43.sz.Állami Építőipari Válla
lat segédmunkása volt. Gimnáziumi érettségivel rendelkezik. 
Elvált, egy kiskorú gyermeke van.

F e r e n c  zi Sándor raktári anyagkiadó, az Anyagellátási Osztály dol
gozója. Előzőleg a Ganz Mávag termelési csoportvezetője volt. 
Gépésztechnikus. Nős, egy kiskorú gyermeke van.
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G i l l e m o t  Ferenc, tudományos munkatárs, az AEKI törzs dolgozója.
Előzőleg a láng Gépgyár kutatómérnöke volt. Gépészmérnök. 
Nős, két kiskorú gyermeke van.

H o r v á t h  György operátor, a Számítástechnikai Főosztály dolgozója.
Előzőleg a SZTAKI operátora volt. Gimnáziumi érettségivel 
rendelkezik. Nőtlen.

K a s z á s  György tervező mérnök, a Műszaki Főosztály dolgozója. Elő
zőleg a Vegyiműveket Tervező Vállalat részlettervezője volt. 
Gépészmérnök. Nős.

K o v á c s  István vegyésztechnikus, a Sugárvédelmi Főosztály dolgozója.
Egyetemi tanulmányait megszakította. Vegyipari szakközépis
kolai érettségivel rendelkezik. Nőtlen.

L ő r i n c z Sándorné diszpécser, a Kísérleti Üzem dolgozója. Előzőleg 
az MTA KUTESZ műszerésze volt. Iskolai végzettsége: 8 álta
lános és 3 év szakmunkásképző. Férjezett, egy kiskorú gyer
meke van.

N é m e t h  Erzsébet operátor, a Számitástechnikai Főosztály dolgozója.
Előzőleg háztartásbeli volt. Gimnáziumi érettségivel ren
delkezik. Férjezett.

O r s z á g  Tamásné terv előadó, a Tudományos Titkárság dolgozója. Elő
zőleg a XI.kér.Tanács VB Egészségügyi Osztályának adminiszt
rátora volt. Gimnáziumi érettségivel rendelkezik, a Pénz
ügyi és Számviteli Főiskola IV.éves hallgatója. Férjezett, 
egy kiskorú gyermeke van.

S i k l ó s  László részfoglalkozású laboráns, a Fizikai Főosztály II.
dolgozója. Nappali tagozatos egyetemi hallgató. Nőtlen.

S z a b ó  Zoltán vízvezeték szerelőt az Építési- és Energiaellátási Fő
osztály dolgozója. Előzőleg az Építőipari Szállítási Válla
lat rakodómunkása volt. Iskolai végzettsége: 8 általános és
3 év szakmunkásképző. Nős, két kiskorú gyermeke van.

T u r c h á n y i  Géza műszaki ügyintéző, a Számítástechnikai Főosztály 
dolgozója. Ez az első munkahelye. Matematikus. Nőtlen.

V í z h á n y ó  András marós, a Műszaki Főosztály dolgozója. Előzőleg 
a Gamma Müvek szakmunkása volt. Iskolai végzettsége: 8 ál
talános és 3 év szakmunkásképző. Nős.

W á g n e r József esztergályos, az Optikai Főosztály dolgozója. Előző
leg az Irodagéptechnikai Vállalat szakmunkása volt. Iskolai 
végzettsége: 8 általános és 3 év szakmunkásképző. Nős, egy 
gyermeke van.
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1978. ÁPRILIS HÓNAPBAN KILÉPETT DOLGOZÓK

D u d á s  Dénes műszaki fényképész, az MSZKI Technológiai Főosztály 
dolgozója volt. Munkaviszonya a Lapkiadó Vállalat kikérése 
alapján áthelyezéssel megszűnt.

F o d o r  Istvánná könyvtáros, a Tudományos Titkárság dolgozója volt.
Munkaviszonya a Budapest Tourist kikérése alapjan, áthelye
zéssel szűnt meg.

I m r e  Mihály lakatos, a Műszaki Főosztály dolgozója volt. Munkaviszo
nya a dolgozó felmondásával szűnt meg. üj munkáltatója a 
Budai Épitőipari KTSZ.

M a u s n é Benke Emilia adm.ügyviteli dolgozó az SZTKI Elméleti Osz
tály dolgozója volt. Munkaviszonya a dolgozó felmondásával 
szűnt meg. Uj munkaviszonyt nem létesit.

P ó r t e l e k i  Ágnes gépkezelő, a Számítástechnikai Főosztály dol
gozója volt. Munkaviszonya az MTA Központi Kémiai Kutató In
tézet kikérése alapján, áthelyezéssel szűnt meg.

S z a 1 a i Sándor könyvkötő, a Tudományos Titkárság dolgozója volt.
Munkaviszonya a Kossuth Nyomda kikérése alapján, áthelyezés
sel szűnt meg.

Nyugdíjba ment:
B o c z k a Sándorné szakmunkás, az MSZKI Központi Műhely dolgozója,
F o d o r  Józsefné ügyviteli dolgozó, a Pénzügyi és Számviteli Főosz

tály dolgozója.
Rokkantsági nyugdíjba ment:
B a h u r e k Béláné a GSZI Gondnokság dolgozója,
S z a b ó  Imre az Anyagellátási Osztály műszaki ügyintézője.

1978. ÁPRILIS HÓNAPBAN INTÉZETEN BELÜL ÁTHELYEZETT DOLGOZÓK

A l b e r t  Zoltánná raktáros az Anyagellátási Osztályról az MSZKI Kí
sérleti Üzemébe került. Beosztása változatlan. Az áthelyezés 
közös megegyezés alapján történt.

B ó d i Zsuzsanna ügyviteli dolgozó a Kémiai Főosztályról a "Titkársá- 
gok"-hoz került. Beosztása változatlan. Áthelyezése intézeti 
erdek.

4

B o u l s e w i c ^  Rezső elektroműszerész az MSZKI Kiésérleti Üzemé
ből az Épitési- és Energiaellátási Főosztály állományába ke
rült. Az áthelyezés közös megegyezés alapján történt.
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G i d a i  Gyula marós, a Műszaki Főosztály dolgozója a Személyzeti és 
Munkaügyi Főosztályra került. Uj munkaköre telepfenntartó. 
Áthelyezése intézeti érdek.

S z é k e l y  Ágota titkárnő a Gondnokságról a Reaktorelektronikai Fő
osztályra került. Uj beosztása műszaki gazdasági ügyintéző. 
Az áthelyezés a dolgozó kérésére történt.

T ó t h  László műszerész az Építési- és Energiaellátási Főosztályról 
az MSZKI Kisérleti Üzemébe került. Az áthelyezés közös meg
egyezés alapján történt.

A KÜLKERESKEDEIMI KAPCSOLATOK SORÁN A HIVATALI TITOK MEGŐRZÉSÉRŐL
A Beruházási Gazdasági Osztály felhivja a kutatóközpont valamennyi dolgo
zójának figyelmét, hogy a külkereskedelmi kapcsolatok során - ideértve a 
jelenleg nyitvatartó BNV-t is - a kutatóközpont műszer- és gépparkjáról 
a nyugati külkereskedőknek semmiféle információt ne adjanak.

A VILLAMOS KÉZISZERSZÁMOK HASZNÁLATÁRÓL

Az MSZ 172/1-15.32 érintésvédelmi szabályzat előirása szerint balesetve
szélyességük miatt a villamos kéziszerszámok - a környezettől függetle
nül - vagy

Kérjük az érdekelt vezetők szíveskedjenek a szükséges intézkedéseket meg
tenni. Szükség esetén további felvilágosítást az Energiaellátási Osztály 
ad.

K Ö Z L E M É N Y E K

- törpe feszültség alkalmazásával,
- 220, vagy 3x380 V esetén védő elválasztó transzformátorral,
- vagy kettős szigeteléssel üzemeltethetők.

HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZÓK

Borbély Imre 
konferencia, 
saját ktsg.

V.7 8 nap Jugoszlávia

Pázsit Imre 
konferencia, KFKI ktsg.

V.7 7 nap Anglia

Forgács Gábor 
konferencia, int.lát MTA ktsg.

V.8. 14 nap Szovjetunió
Moszkva
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Menyhárd Hóra V.8.
Siklós Tivadar
Sólyom Jenő
Szépfalusi Péter
Tü fatő István
V/oynarovich. Ferenc
Zawadowszki Alfréd.
konferencia "
MTA ktsg.
Balla János V.8.
Tombor József
X'GST Ules----
OAB ktsg.
Kisdi Páviáné 7.8.
Krén iBniT
Nyitrai Zoltán
PardaviFerencné
pintér István
tarnóczy Tivadar
konferencia,
KFKI ktsg.
Andrási Andor V.8.
Be'leznay Ferencné 
íntézetlátogátás 
KFKI ktsg.
Nádas Gáspár V.8.
Antal' Sándor
szerviz,
METRIMPEX ktsg.
Zelena László V.9.
S'chmíd't kudolf 
egyuttmükodes,
OAB ktsg.
Zimányi Magda  ̂ V.9.
ínté ze tlátogatás 
KFKI ktsg.

Takács János V.10.
tárgyalás,
meghívó fél, KFKI utiktsg.
Ziepelmann Károly T.10.
oarkadi János
kiállítás,
METR.dev.-KFKI utiktsg.
Bernáth László V.10.
á s eke Kszló
szállítás,
METRIMPEX ktsg.

7 nap SzovjetunióMoszkva

5 nap

7 nap

10 nap

14 nap

3 nap

10 nap

6 nap 

14 nap

2 nap

NDK
Drezda

Olaszország
Firenze

RomániaBukarestKolozsvár

BulgáriaSzófia

NDK
Rossendorf

NSZK
JülichSvédország
Uppsala
NSZK
Hanau

JugoszláviaBelgrád

JugoszláviaBelgrád
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lőcs Gyula 
szakértőiértekezlet 
VIDEOTON ktsg.
Bencze Baláz3 
szerviz^
METRIMPEX ktsg.
Büttel Tivadar 
együt tmlíko d és 
EAI és KFKI ktsg.

7.10.

V.ll.

7.11.

6 nap 

10 nap 

26 nap

Szovjetunió
Tallin

Bulgária
Szófia

Szovjetunió
Dubna

KÜLFÖLDI 7ENDÉGEK

P.Kleinwachter fizikus 
NDK
S.KorovineB.Golembo
A.Barychev mérnökök 
Szovjetunió
M.Rucka
T.Zemcik
S.ftavlicek mérnökök 
Csehszlovákia
A.M.Trenev 
K.P.Janev mérnökök 
Bulgária
M .I.Savadatti 
India professzor

F.Alizande
A.A.SzorokinV.A.Walecki.1
F.R.SzeyT
E.N.Brága
A,M.Ps enyic snvikov mérnökök 
Szovjetunió
M.Boska programozó J. Vi tele mérnök 
Csehszlovákia

7.9-től 
8 napra
7.10-én

7.10-tői 
3 napra

7.11-től 
30 napra

7.11-től 
16 napra
7.12-én

B.TomasUSA ügynök

7.13-tól 
10 napra

7.15-én

fogadta: rmki 

fogadta: MSZKI

fogadta: MSZI

fogadta: MSZKI

fogadta: SZTKI 

fogadta: MSZKI

fogadta: MSZKI 

fogadta: SZTKI

Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet Felelős kiadó: Doleschall Sándor 
Szerkeszti az Igazgatási Főosztály 
Felelős szerkesztő:Goda Gyula 
Példányszám: 450 Törzsszám: 78-500 
Készült a KFKI Sokszorosító Üzemében
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ESEMÉNYNAPTÁR

Szegő Károly, az RHKI tudományos igazgatója, 1978.április 25-én fogad
ta Prof.Renato Scriraaglio-t, az Instituto Nazionale di Fisica Nucleare 
Frascati-i intézetének tudományos igazgatóját, akivel az együttműködés 
lehetőségeiről tárgyalt.

Április 25-én a KFKI-ban látogatást tett a Szovjetunió Elektronikai Ipari 
Minisztériumának vezetője Sokin elvtárs, akit Szabó Ferenc mb. főigazga
tó fogadott. A miniszter megtekintette a buborékmemória és az ionimplan
tációs célprogram több laboratóriumát. A látottakról elismerőleg nyilat-* j .
kozott és a VLSI áramkörök fejlesztése, valamint egyéb témákban együtt
működési szándékát fejezte ki.

Az április 21. és 28. között tartott "Olasz Tudomány napjai" cimü ren
dezvénysorozat egyik szilárdtestfizikai szekció ülésére április 25-én 
a KFKI-ban került sor. A szekcióülésen az SZTKI kutatói, valamint az 
olasz kutatók tartottak négy, illetve két előadást a szilárdtestkuta
tások legújabb eredményeiről.

Az Optikai Főosztályra beérkezett egy Cary 1701 tipusu spektrofotométer.

A Nemzetközi Számitástechnikai Központ áprilisban TV felvételt készített 
a VVR-SzM reaktorról és a Számitógépes Reaktorirányitási Osztályon "Szá
mitógép a reaktorirányitásban" cimmel. A 20 perces filmet sikerrel mu
tatták be a SZÁMOK "R-10 real-time applications" cimü nemzetközi sze
mináriumán, ahol az SzRI több munkatársa is előadást tartott.

1978.áprili3 24-29. között Cannes-ban került sor a NAÜ által rendezett 
Nukleáris Brőmüvi Szabályozás és Műszerezés Konferenciájára, amelyen 
az AEKI két kutatója, Pellionisz Péter és Zobor Ervin előadással vett 
részt a nukleáris műszerezés megbizhatósági kérdései, ill. a számitó
gépes reaktorirányitá3 témakörében.

Az MSZKI a TPA-1140 száinitógép software fejlesztői részére "RSX-11 ké- 
szitői szintű tanfolyam"-ot szervezett. A foglalkozásokat 1978.május 
8-12 között az esztergomi NIM Továbbképző Központban tartották 33 részt
vevőnek.
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Az idei belgrádi Műszaki Yásár "motto"-ja a "Technika az egészségügy 
szolgálatában" volt. Intézetünk a kiállításon orvosi - biológiai ren
deltetésű C.AMAC - összeállitásokat mutatott be.

Az MSZI Műszertechnikai Osztályának vezetője, B.Nagy András az 1978. 
április 24-28-a között Párizsban megrendezett "BIOSIGMA 78" konferen
cián előadást tartott "Diagnosing-ischaemic heart by respiratory sinus 
arrhythmia produced by prescribed respiration" cimmel.
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AZ IGAZGATÓ TANACS HÍREI 

Az Igazgató Tanács 1978. május 17-én ülést tartott.

Napirend előtt Hasenfratz Péter tartott előadást "A monopólus és kapcsolata 
a részecskefizika néhány alapvető kérdésével" cimmel.

Az Igazgató Tanács először a kutatóközpont nemzetközi kapcsolatainak alaku
lásáról, valamint a nemzetközi kapcsolatok tervének végrehajtásáról szóló 
beszámolót vitatta meg. A napirend előadói Szabados László és Kovács Tibor 
voltak, ők válaszoltak a feltett kérdésekre és reagáltak a hozzászólásokra.

Az Igazgató Tanács a kutatóközpont nemzetközi kapcsolatainak helyzetét ki
elégítőnek tartja. A hozott határozat megállapítja, hogy a kapcsolatok többsé
ge jól szolgálja a KFKI tudományos célkitűzéseit. A főigazgató a határozat 
többi részében konkrét intézkedéseket hozott a beszámolóban felvetett prob
lémák megoldására.

Ezt követően a Számítástechnikai Bizottság beszámolóját tárgyalta az Igazgató 
Tanács. Megállapította, hogy a Bizottság igen hasznos munkát végez és ezért 
köszönetét mondott a Bizottság elnökének és tagjainak. A beszámolóból és a 
vitából is kitűnt, hogy a kutatóközpont dolgozóinak számítástechnikai igényei 
nem esnek egybe a lehetőségekkel. A főigazgató ezért határozatában felhivja 
a Számítástechnikai Bizottság figyelmét a kutatóközponton kivüli lehetőségek 
tanulmányozására, ugyanakkor a számítástechnika helyzetét bemutató tanulmány 
elkészítésére kérte fel Doleschall Sándort, a Számítástechnikai Bizottság 
elnökét, azzal a céllal, hogy a KFKI-ban lévő lehetőségeket javítani lehes
sen.

Harmadik napirendi pontként került megvitatásra a W E R  tipusu atomerőmüvi 
reaktorok kutatása terén végzett munkákról és a soron következő feladatokról 
szóló beszámoló. Az Írásbeli előterjesztés kiegészítése után a napirend elő
adója, Szatmáry Zoltán válaszolt a feltett kérdésekre. Az Igazgató Tanács a 
beszámolót, - mely magában foglalta az Ideiglenes Nemzetközi Kutató Kollektíva 
tevékenységét is - elfogadta és köszönetét fejezte ki a beszámoló készítőinek 
alapos és lelkiismeretes munkájukért. Felkérte az MSZI, valamint a Számítás
technikai Osztály vezetőjét, hogy továbbra is mindenben segítsék a kollektíva 
munkáját.

Az Igazgató Tanács ezután egyéb ügyeket tárgyalt.

A részletes határozatokat az érdekeltek közvetlenül kapják meg.
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SZEMÉLYI HÍREK

Doleschall Sándor külföldi távolléte alatt - 1978. május 19-től 26-ig - az 
ügyvezető igazgatói teendőket

S Z 0 K I R A József

látja el.

x

Szegő Károly tudományos igazgató 1978. május 1-től 1980. december 31-ig 
terjedő időszakra - osztályvezetői beosztása mellett - megbízta

K O Z M A  Gyulát

az RMKI Technikai Főosztályának főosztályvezető helyettesi teendőinek el
látásával.

A TUDOMÁNYOS TANACSOK HÍREI

A Műszer és Méréstechnikai Tanács 1978. május 18-án ülést tartott, amelyen 
meghallgatta

- az AEKI elektronikus műszer kutatás-fejlesztés 1977. évi mun
kájáról és 1978. évi terveiről szóló beszámolót, valamint

- Szemerei István beszámolóját a yP-s Urelektronikai műszerről.

x

A Szilárdtest Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Műszaki Szekciója 1978. 
május 15-én ülést tartott, amelyen megvitatta, majd elfogadta

- "Az SZTKI által igénybe vehető műszaki szolgáltatások" c.
anyagot módosításokkal,

- "A Műszaki Szekció javaslatai a tudományos igazgatónak a műsza
ki szolgáltatások igénybevételének véleményezési és lebonyolí
tási rendjéhez" c. anyagot kiegészítésekkel,
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- "Az SZTKI "A" kategóriás munkái az MSZI-nél" c. anyagot,
- "Az SZTKI Tudományos Tanács Műszaki Szekciójának állásfoglalása

az "A" kategóriás munkákkal kapcsolatban" c. anyagot.

- a Technikai Főosztály szolgáltatásairól szóló beszámolót, valamint

- a Technikai Főosztály első negyedévi munkájáról szóló beszámolót.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1979. ÉVI BELFÖLDI e's KÜLFÖLDI 
ASPIRANTURÁRA

E Tájékoztató mellékleteként tesszük közzé a Tudományos Minősitő Bizottság 
pályázati felhívását az 1979. szeptember 1-én kezdődő belföldi és külföldi 
ösztöndíjas és levelező aspiranturára.

A pályázati kérelmeket - a szükséges mellékletekkel együtt - 1978. junius 
23-ig a Személyzeti és Oktatási Osztályra kell megküldeni.

Felvilágosítást és jelentkezési lapot Bencze Balázsné ad /tel.: 18-03/.

K Ö Z L E M É N Y E K

BNV KITÜNTETÉS

Az 1978. évi tavaszi Budapesti Nemzetközi Vásáron a KFKI-ban kifejlesztett

PROGRAMOZHATÓ IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI MODULCSALÁD 
/Intelligens CAMAC-rendszer/

termékünk a

BUDAPESTI NEMZETKÖZI VÁSÁR NAGYDIJÁT

kapta.

x
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A KUTATÓKÖZPONT BELSŐ KÖZLEKEDÉSI RENDJEROL

A kutatóközpont 1977. január 1-én a 2/1976 ./II. 29./ KPM sz. rendelet alap
ján szabályozta területének közlekedési rendjét.

Megállapítható, hogy a járművezetők és a gyalogosok egy része nem tartja 
be a KRESZ rájuk vonatkozó rendelkezéseit. Gyakori a gyorshajtás, az egy
irányú közlekedés rendjének megsértése, a kötelező elsőbbségadás figyelmen 
kivül hagyása, tiltott területen való parkírozás stb.

E tapasztalatok alapján felkérjük a kutatóközpont és az Izotóp Intézet dol
gozóit, hogy a közlekedés rendjére vonatkozó előírásokat az élet- és vagyon
védelem fokozása érdekében következetesen, tartsák be.

A Rendészeti Osztály 1978. junius 1-től fokozott ellenőrzést tart, és a 
KRESZ előírásainak megszegőivel szemben megfelelő felelősségrevonást kez
deményez.

Rendészeti Osztály

HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZOK

Varga András
Magyar Állami ösztöndíj

V. 10. 4 hónap Szovjetunió
Tien-San

Rémi László 
Rusz Walter 
service, 
METR.ktsg.

V. 15. 7 nap Csehszlovákia
Pozsony

Csöppüs Gábor 
service,
METR.dev., KFKI fFt

V. 15. 21 nap NDK
Berlin

Tarnay Katalin 
konferencia, 
METESZ ktsg.

V. 15. 5 nap Szovjetunió
Moszkva

Jancsó Gábor 
szeminárium, 
OAB ktsg.

V. 15. 5 nap Szovjetunió
Dubna

Bakos László 
KGST ülés, 
OAB ktsg.

V. 15. 6 nap NDK
Waldsieberdorf
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Vidovszky István 
együttmüködes, 
KFKI ktsg.

V. 15. 14 nap Csehszlovákia 
Réz

Péter István 
service, 
METR.ktsg.

V. 15. 6 nap Bulgária
Szófia

Vajda Ferenc 
tárgyalás,
meghivó fél ktsg., KFKI utiktsg.

V. 15. 4 nap NDK
Berlin

Rényi István 
tárgyalás, 
KFKI ktsg.

V. 15. 4 nap NDK
Berlin

Horváth Akasztal Béla 
Matusz Sándor 
kiállitás,
KFKI ktsg.

V. 15. 5 nap Csehszlovákia
Brno

Lovas István 
konzultáció, 
meghivó fél ktsg.

V. 15. 14 nap NSZK
Jülich

Berel Klára
intézetlátogatás,
meghivó fél ktsg., KFKI utiktsg.

V. 16. 10 nap Szovjetunió 
Tbiliszi

Jany János 
Zarándy Aladár 
tanulmányút, 
KFKI ktsg.

V. 16. 14 nap Szovjetunió
Dubna

Baranyai Gábor 
Windberg Peter 
konzultáció, 
KFKI ktsg.

V. 17. 10 nap Csehszlovákia
Plzen,
NDK
Drezda

Jáki Zoltán
Magyar Állami ösztöndíj

V. 17. 1 év Szovjetunió
Tien San

Ács Gábor 
Doleschall Sándor 
tárgyalás,
Kőolajipari Tröszt ktsg.

V. 19. 10 nap Franciaország
Párizs

Hasenfratz Péter V.9-én hazaérkezett 3 hónapos kanadai munkavállalásáról.
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KÜLFÖLDI VENDEGEK

L. Sz.Vertogradov fizikus 
Szovjetunió

I.Sousov mérnök
•Szovjetunió

Koung An Chao fizikus 
Svédország

C .D.Salle
P.J.Besser fizikusok 
USA

V. 15-től 
17 napra

V. 15-től 
13 napra

V. 16-tól 
15 napra

V. 16-tól 
8 napra

fogadta:

fogadta:

fogadta:

fogadta:

F.Mayinger fizikus 
NSZK

P.de Chatel fizikus
Hollandia

M.Vaj tersic matematikus 
Csehszlovakia

A.T.Ramirez ösztöndíjas 
Bolivia

S.Lana
S.Ortega ösztöndíjasok 
Kuba

V. 16-tól 
3 napra

V. 16-án

V.16-án

V.17-től 
3 napra

V.17-től 
3 napra

fogadta:

fogadta:

fogadta:

fogadta:

fogadta:

V.V.Pirogov
V.A.Pelipeiko
M. I.Kaltigin
V.I.Udalov mérnökök
Szovjetunió

V.17-től 
6 napra

fogadta:

S .F.Clarke mérnök 
Anglia

T.Pawlak
M. Peryt mérnökök 
Lengyelország

V. 19-én

V.22-től 
14 napra

fogadta:

fogadta:

J .Zimlicska fizikus 
Csehszlovakia

V.22-től 
8 napra

fogadta:

RMKI

MSZKI

SZTKI

SZTKI

AEKI

SZTKI

RMKI

SZTKI

SZTKI

RMKI

SZTKI

MSZKI

SZTKI

E.Lenczowska
M. Stawlarska mérnökök
Lengyelország

V. 2 2 - t ő l
14 n a p r a

fogadta: MSZKI



J.Morgenthal
M.KubÍ3Ch oszt.vez.
NDK

V. 22-től 
6 napra

fogadta; KKC

W.Bohnert V.22-én fogadta;
P.Präger
G.Rudolph mérnökök 
NDK

G.Heinrich mérnök V.22-én fogadta:
NDK

P.Nevenka V.22-től fogadta:
R.Churmy mérnökök 14 napra
Csehszlovákia

J.Pisut fizikus V.22-én fogadta:
Csehszlovákia

Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Doleschall Sándor 
Szerkeszti az Igazgatási Főosztály 
Felelős szerkesztő: Goda Gyula 
Példányszám: 450 Törzsszám: 78-501
Készült a KFKI Sokszorosító üzemében

AEKI

MSZKI

MSZKI

RMKI
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TUDOMÁNYOS MINŐSÍTŐBIZOTTSÁG ™ B 50.122/1978
TITKÁRSÁGA

Budapest, V. Miinnich Ferenc u. 7.
1361 Budapest, Pf. 6.
Telefon: 1 26 840

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
az 1979. évi belföldi és külföldi aspiranturára

i.

A Tudományos Minősítő Bizottság pályázatot hirdet az 1979.évi szeptember 1-én 
kezdődő belföldi és külföldi ösztöndíjas és levelező aspiranturára.

1. A  pályázás általános feltételei:
a/ egyetemi vagy főiskolai végzettség;
b/ általában legalább két éves gyakorlat az egyetemi végzettség megszerzése 

óta;
c/ ösztöndijas aspirantura esetén 35, levelező aspirantura esetén 40 évesnél 

nem idősebb kor; 
d/ kezdeti tudományos előélet (publikáció, találmány stb.)

2. A  pályázás kedvező elbírálásának fontos feltétele, hogy a jelölt olyan témát vá
lasszon, amelynek egyértelmű a társadalmi hasznossága, amely segíti a gyakor
latban felmerülő feladatok megoldását. A  témaválasztáshoz irányelvül szolgál
a felhívás II. fejezetében található jegyzék.

3. A  pályázás különleges feltételei:
a/ belföldi levelező aspiraturára olyan gyakorlati munkahelyen dolgozók pályáz

hatnak, akik publikációkkal, vagy más módon igazolni tudják, hogy kutatása
ikban előrehaladtak;

b/ külföldi aspiranturához a megfelelő idegen nyelvből legalább középfokú nyelv
vizsga igazolása szükséges.

4. Külföldi aspiranturára pályázni lehet a Bolgár Népköztársaságba, a Csehszlovák 
Szocialista Köztársaságba,a Kubai Köztársaságba, a Lengyel Népköztársaságba, 
a Német Demokratikus Köztársaságba, a Román Szocialista Köztársaságba, a 
Szovjetunióba.

5. A belföldi és a külföldi ösztöndijas aspirantura időtartama 3 év, a belföldi leve
lezőé G-12 hónap, a külföldi levelezőé 4 év.

G. A pályázók szakmai és  ideológiai i sm e re tekbő l ,  szükség esetén idegen nyelvből, 
felvételi vizsgát tesznek 1978 október hónapban.
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7. A pályázati kérelmet a munkahely vezetőjének, személyzeti vezetőjének és párt
szervezeti titkárának véleményével ellátva, a felügyeletet gyakorló főhatóság 
személyzeti osztályához 1978. junius 30-ig kell beküldeni, a személyzeti osztály 
pedig 1978. julius 31-ig küldje me g  a Tudományos Minősítő Bizottságnak.

8. A pályázati kérelemnek a következő adatokat kell tartalmaznia:
a/ a tudományszakot;
b/ a kidolgozandó téma cimét;
c/ az aspirantura formáját, külföldi aspirantura esetén az országot és az intéze

tet, ahová a jelölt pályázik; 
d/ az esetleges felmentés (vizsga, gyakorlati munka, korhatári korlátozás stb.) 

iránti kérelmet.

9. A pályázáshoz mellékelni kell:
a/ a kidolgozandó téma részletes tematikai tervét (külföldi aspirantura esetén i- 

degen nyelven is) három példányban; 
b/ részletes önéletrajzot (külföldi aspirantura esetén idegen nyelven is) ,2-2 pél

dányban ;
c/ az egyetemi, főiskolai végzettséget igazoló oklevél másolatát; 
d/ ha a pályázó megfelelő szinten szabályszerű nyelvvizsgát vagy filozófiai vizs

gát tett, az ezt igazoló okirat másolatát; 
e/ a megjelent tudományos közlemények jegyzékét és azok különlenyom atait; 
f/ esetleges más tudományos tevékenységet feltüntető kimutatást; 
g/ olyan más okiratot, amelynek alapján a jogszabályok szerint valamilyen fel

mentés adható;
h/ a T M B  által rendszeresített és pontosan kitöltött kérdőivet; 
i/ az utolsó személyi minősítés másolatát.

10. A belföldi levelező aspiranturára pályázók az előző bekezdés a/ pontjában foglalt 
tematikai tervükhöz kiegészítésként tájékoztatást adnak arról is, hogy a téma ki
dolgozásában milyen előrehaladást értek el és a befejezéshez mennyi időtartamú 
rendkívüli szabadság engedélyezését kérik.

11. A  pályázók 400,-Ft pályázati dijat fizetnek be a Tudományos Minősítő Bizottság 
által rendelkezésre bocsátott befizetési lapon, melynek igazoló szelvényét a pá
lyázathoz csatolni kell.

12. A határidő után beadott, vagy nem kellően felszerelt kérelmeket a Tudományos 
Minősítő Bizottság nem veszi figyelembe.

13. A Tudományos Minősítő Bizottság a pályázat eredményéről 1979. január 31-ig 
értesíti az érdekelteket.

2
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n.

A Tudományos Minősítő Bizottság a pályázatok elbírálása során előnyben részesíti 
az alább felsorolt tudományszakok területén pályázókat.
Ajánlja, hogy a felsorolt tudományszakokon belül témáikat az O T T K T  részét képe
ző kutatási főirányok, illetve célprogramok és az M S Z M P  K B  Agitációs és Propa
ganda Bizottsága által ajánlott középtávú kutatási témák, továbbá a főhatóságok által 
kiemelten kezelt kutatási programok témaköréből válasszák.

I. T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y O K
1. Számítástudomány /Csehszlovákia, LNK, SZU/
2. Fizikai kémia /szilikátok fizikai kémiája/, /SZU/
3. Makromolekuláris rendszerek kémiája
4. Természetes és élettanilag aktiv anyagok kémiája és biokémiája /NDK, SZU/
5. Biomechanika /NDK, SZU/
6. Természetvédelem /Csehszlovákia, SZU/
7. Virustan /SZU/
8. Sejttan,sejtgenetika /NDK, SZU/
9. Vízgazdálkodás /Csehszlovákia, LNK, NDK, Románia, SZU/
10. Éghajlattan és mezőgazdasági meteorológia /SZU/

II. MŰSZAKI T U D O M Á N Y O K
11. Anyagismeret és gépipari anyagtechnológia /NDK/
12. Gépek súrlódása és kopása /LNK, SZU/
13. Forgácsoló megmunkálás elmélete /NDK, SZU/
14. Bányagépek /LNK, SZU/
15. Élelmiszeripari gépek és készülékek /NDK, SZU/
16. Mezőgazdasági gépek és eszközök /Csehszlovákia, NDK, SZU/
17. Epitőanyagipari, vasbeton és cementgyártási gépek és berendezések /Csehszlo

vákia, SZU/
18. Papir és cellulózipari gépek és berendezések /Románia, SZU/
19. Faipari gépek és berendezések /Csehszlovákia, NDK, Románia, SZU/
20. Villamos szigetelési és kábeltechnika /LNK, SZU/
21. Automatikus vezérlés és szabályozás rendszerei és automatikaelemei /ágazatok 

szerint/ /Bulgária, Csehszlovákia, LNK, NDK, SZU/
22. Félvezető eszközök technológiája és alkalmazás-technikája /Csehszlovákia, NDK,

SZU/
23. Egyéb területek /orvostudomány, oktatás, biológia, tudományos kutatások stb./ 

automatizálása /NDK/
24. Elektronikai berendezések tervezési, gyártási és ellenőrzési technológiája 

/LNK, SZU/
25. Távközlési hálózatok, csatornák és eszközök /LNK, NDK, SZU/
26. Ásványi nyersanyagok kutatása és kitermelése /Románia, SZU/
27. Elméleti műszaki hőtan
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28. Atomerőmüvek berendezése /Csehszlovákia, SZU/
29. Fémfizika /SZU/
30. Nyersvasgyártás /SZU/
31. A finom szerves szintézis technológiája, beleértve a gyógyszereket és színezé

keket /Csehszlovákia, NKD/
32. Kémiai technológiai folyamatok és készülékek /Csehszlovákia, NDK, SZU/
33. Félvezető és vákuumtechnikai anyagok technológiája /Csehszlovákia, NDK/
34. Sütó'- tészta- és cukrászipari technológia /LNK, SZU/
35. Textilnyersanyagok elsődleges feldolgozása
36. Szálasanyagok kémiai technológiája
37. Az épités iparosítása /Csehszlovákia, NDK/
38. Épületfizika /Csehszlovákia, LNK, SZU/
39. Városépítés és emberi környezet /NDK/

III. O R V O S T U D O M Á N Y O K
40. Biometria /NDK, SZU/
41. Gyógyszertan /LNK, ND K /
42. Onkológia /SZU/
43. Immunológia /Csehszlovákia, NDK, Románia, SZU/
44. Általános és kísérleti patológia /NDK, SZU/
45. Szívbetegségek /Csehszlovákia, NDK, SZU/
46. Elmekórtan /SZU/
47. Foglalkozási betegségek /Bulgária, SZU/
48. Nukleáris orvostan /NDK, SZU/
49. Klinikai toxikológia /NDK, SZU/
50. Gyógytestnevelés és sportorvosi ellenőrzés /NDK/

TV- A G R Á R T U D O M Á N Y O K
51. Talajmüvelés
52. Trágyázás és talajvédelem
53. Növénynemesités és vetőmagtermesztés /Bulgária, Csehszlovákia, SZU/
54. Mezőgazdasági növények genetikája
55. Növénykórtan és növényvédelem /Csehszlovákia, NDK/
56. Agrárgazdaságtan és üzemszervezés /Csehszlovákia, NDK/
57. Takarmányozás
58. Állatorvosi gyógyszertan,méregtan
59. Anyagforgalmi betegségek
60. Szülészet és szaporodásbiológia
61. Haltenyésztés /Kuba/
62. Az állatorvosi szolgálat szervezése /SZU/
63. Erdővédelem /Csehszlovákia, LNK/

V. T Á R S A D A L O M T U D O M Á N Y O K
64. Logika /NDK, SZU/
65. Marxista-leninista esztétika/NDK, SZU/
66. Marxista-leninista etika /NDK, SZU/

4



-  235 -

67. A  természettudományok és technika filozófiai kérdései /SZU/
68. Szociológia /LNK, SZU/
69. Vezetéstudomány /NDK, SZU/
70. Szocializmus politikai gazdaságtana /SZU/
71. A  népgazdaság ágazatainak gazdaságtana és üzemszervezése /LNK, NDK, SZU/
72. Munkagazdaságtan /NDK, SZU/
73. Beruházások és az uj technika hatékonysága /NDK, SZU/
74. Árképzés
75. A  világgazdaság és a nemzetközi kapcsolatok /Bulgária, Csehszlovákia, Kuba, 

LNK, NDK, SZU/
76. Gazdasági kibernetika /LNK, SZU/
77. A  történetírás elmélete és módszertana /segédtudományok/ /NDK, SZU/
78. A  történetírás története /Csehszlovákia, LNK, NDK, SZU/
79. A  középkor története /Csehszlovákia, LNK, NDK, Románia, SZU/
80. Gazdaságtörténet
81. Müveló'déstörténet
82. A  nemzetközi kapcsolatok és a külpolitika története /SZU/
83. Irodalomelmélet /irodalomszociológia/
84. A  szocialista országok irodalma /Csehszlovákia, LNK, Románia/
85. Italianisztika
86. Germanisztika /NDK/
87. Portugál irodalom /SZU/
88. Strukturális, matematikai nyelvészet /SZU/
89. Jelentéstan
90. Nemzetközi közjog
91. Nemzetközi magánjog
92. Munkajog
93. Pénzügyi jog
94. Pszichofiziológia /SZU/
95. Munkalélektan /NDK, SZU/
96. Gyermek- és neveléslélektan /SZU/
97. Neveléselmélet, oktatáselmélet/Csehszlovákia, SZU/
98. Tanítási módszerek /Csehszlovákia, NDK, SZU/
99. A  testnevelés és sportbeli edzés elmélete és módszertana /Csehszlovákia,NDK, 

SZU/
100. A  felnőtt nevelés és közművelődés pedagógiája /Bulgária, Csehszlovákia, LNK, 

NDK, SZU/
101. A  képzőművészet története és elmélete /Csehszlovákia, LNK, NDK, SZU/
102. Műszaki és ipari esztétika /Csehszlovákia, NDK/
103. Tudományos tájékoztatás /Csehszlovákia, NDK, SZU/

Tudományos Minősítő' Bizottság

Budapest, 1978. május

5
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U,j könyvek jegyzéke

8. az.
1/ Advances in maas spectrometry. 7/A-B.vola. 53.476--53.477
2/ Annual review of materials science. l-7.vols. 53.431--53.436

53.439
3/ Barrett-Jackson: Nuclear aizes and structure. 53.501
4/ Biogenesis and turnover of membrane macromolecules • 53.488
5/ Brehna: Szverhprovodjascsie magnitniie szisztemlt. 53.516
6/ Circuits for electronics engineers. 53.486
7/ Computational complexity. New York, October 25-26j 1971. 53.438
8/ Computer networking. 53.495
9/ Developments in electron microscopy and analysis. 

Bristol, 8-11 September 1975. 53.461
10/ Dynamics of molecular collisions. A-B.Pts. 53.425--53.426
11/ East European research index. 53.544
12/ Electrical phenomena at the biological membrane level. 

Orsay, 12-15 October 1976. 53.462
13/ Electronics designers’ handbook. 2.ed. 53.491
14/ Essays in chemistry. 6-7.vols. 53.428--53.429
15/ Exotic atoms. Erice, 24-30 April 1977. 53.539
16/ Ezsegodnik Bol’so,j Szovetszkoj Enciklopedii. 1977. 53.478
17/ Parkas: Növényi biokémia. 53.538
18/ Fluctuations, instabilities, and phase transitions 

Geilo, 11-20 April 1975. • 53.487
19/ Fradin: Nuclear magnetic relaxation and atomic 

diffusion in aluminium alloys. 53.430
20/ Gánti: Az élet princípiuma. 53.473
21/ Gazdag-Hozgonyi: Munkalélektan és munkaszociológia• 53.573
22/ Goldsmlth-Shaw: Europe’s giant accelerator. 53.479
23/ Gribov: Teorija infrakraaznUh szpektrov polimerov. 53.533
24/ Hansmann: Műszaki kémia. 53.465
25/ Himicseazkaja szvjaz’ v krisztallah i ih fizicaeazkie 

szvojsztva. 2.tom. 53.511
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26/ Hivatalos nyelvünk kézikönyve. 53.474
27/ Iagolnitzer: The 3 matrix. 53.504
28/ Isotopes studies on rice fertilization. 53.530
29/ Jenkins: An introduction to X-ray spectrometry, 53.492
30/ Keller: Thermodynamik der irreversiblen Prozesse:

mit Aufgaben, Rechenweg und Lösungen. l.Teil. 53.481
31/ Kusta: Vvedenie v krisztallografiju. 53.512
32/ Language hierarchies and interfaces. Marktoberdorf,

July 23 - August 2, 1975. 53.445
33/ Large-scale networks: Theory and design. 53.496
34/ Lawson: The physics of charged-particle beams. 53.502
35/ Lovett: Semimetals and narrow-bandgap semiconductors. 53.489
36/ Mahanty-Ninham: Dispersion forces. 53.550
37/ Mathematical problems in wave propagation theory.

1-2.Pta. 53.441-53.442
38/ MEDINFO 77. Toronto, August 8-12,1977. 53.357
39/ Microwave-plasma interactions. 53.452
40/ Migdal: Qualitative methods in quantum theory. 53.556
41/ Molecular spectroscopy. Durham, 30 March - 2 April

1976. 53.482
42/ Momentum wave functions. Bloomington, 31 May - 4 June

1976. 53.493
43/ Moses: Optical materials properties. 53.440
44/ Myamlin-Pleskov: Electrochemistry of semiconductors. 53.459
45/ Optical information processing. Washington,

16-20 June;1975. 53.490
46/ Plasma physics. 53.451
47/ Podgornyi: Topics in plasma diagnostics. 53.455
48/ Poston-Stewart: Taylor expansions and catastrophes. 53.484
49/ Primenenie aktivacionnogo analiza v biologii i

medicine. 53.535
50/ Problemii teorii plazmii. Kiev, 28 oktjabrja -

1 nojabrja 1974. 53.508
51/ Proceszszii mnozsesztvennoj generacii pri viiazokih

energijah. 53.534



- 239 -

52/ Radioimmunoassay and related procedures in medicine.
l . v o l .  Berlin, 31 October - 4 November 1977. 53.528

53/ Ritchie: Ball lightning. 53.453
54/ Seed protein improvement by nuclear techniques.

Wien, 26-30 September 1977. 53.529
55/ Stellarators. 53.450
56/ Szpektroazkopija gazorazrjadnoj plazmii. l.vilp. 53.509
57/ Tanenbaum: Structured computer organization. 53.443
58/ Technik der Magnetapeicher. 53.580
59/ Theory and practice of emulsion technology.

Uxbridge, lb-18 September 1974. 53.427
60/ Two-pnase flow and heat transfer. 53.505
61/ Weak interaction physics. Bloomington,

16-17 May 1977. 53.494
62/ Wijk van Brievingh: Quantitative videoangio

cardiography. 53.437
63/ Winston: Artificial intelligence. 53.485
64/ Woolvet: Transducers in digital systems. 53.483
65/ The world of learning 1977-1978. l-2.vols. 53.446-53.147
66/ Zagal'szkaja-Litvinszka.ja: Geometricseszkaja

mikrokriaztallografija. 53.513
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SZEMÉLYI HÍREK

A Népköztársaság Elnöki Tanácsa

K O  V A C S Istvdnnénak

közel negyven éves kiemelkedő munkájáért, valamint példamutató, áldozat
kész, eredményes pártpolitikai, társadalmi tevékenységéért a

Munka Érdemrend, ezüst fokozata

kitüntetést adományozta.

x

Osztrovszki György - a dubnai EAI Magyar Bizottsága január 25-i határozata 
alapján - megbízta

K R 0 Ó Norbertet

a dubnai EAI Magyar Kormánymegbízottja tudományos tanácsadója tisztséggel, 
valamint megbízta, hogy 1978. március 30-tól a Magyar Népköztársaság egyik 
képviselőjeként vegyen részt a dubnai EAI Tudományos Tanácsának munkájában.

A megbízások visszavonásig érvényesek.

x

Szabó Ferenc mb. főigazgató 1978. január 31-i hatállyal felmentette

G Y U L A I  Józsefet

az ion-implantációs célprogram vezetése alól, és 1978. február 1-től 
1980. december 31-ig terjedő időszakra megbízta az implantált integrált 
áramkörök kutatása célprogram vezetésével.

x
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Szabó Ferenc mb. főigazgató megbízta

G Y V L A I Józsefet

J A N 0 S S Y Mihályt

K 0 N C z 0 S Gézát
K Ó S A S O M O G Y I  Istvánt

K R 0 Ó Norbertet

P A S Z T 0 R Endrét

R I B É N Y I Andrást

S C H I L L E R Róbertet

S Z A B Ó Eleket

T 0 M P A Kálmánt

V A S V A R I Bélát

Z A w A D 0 V S K I Alfrédot

Z I M M E R Györgyöt,

hogy a Szilárdtest Kutató Intézet Tudományos Tanácsa munkájában, annak 
tagjaként vegyen részt.

A megbízások 19 80. december 31-ig érvényesek.

A TALÁLMÁNYI BIZOTTSÁG HÍREI

A Találmányi Bizottság 1978. május 18-án ülést tartott, amelyen

találmánydijazási szerződéstervezeteket tárgyalt 
és javaslatot tett a feltalálók díjazására.

A TUDOMÁNYOS TANÁCSOK HÍREI

A Szilárdtest Kutató Intézet Tudományos Tanácsa 1978. május 24-én ülést 
tartott, amelyen megvitatta

- az SZTKI szemináriumait, valamint
- az SZTKI részvételét az egyetemi oktatásban és a doktori 

ösztöndíjasok kiképzésében.
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A Mérés- és Számítástechnikai Kutató Intézet Tudományos Tanácsa 1978. má
jus 24-én nyilvános ülést tartott, amelynek napirendjén

Harangozó József aspiráns: "Számitógépes hálózatok proto
kolljainak formális leirása" c. disszertációjának munka
helyi vitája szerepelt.

x

A Szilárdtest Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Műszaki Szekciója 1978. 
május 19-én rendkívüli ülést tartott, amelyen megvitatta, majd elfogadta

- egy TPA-1140 számitógép összeállítás és perifériák megren
delését,

- kiegészítő berendezések megrendelését már meglévő számító
gépekhez, valamint

- a X. épületbe kerülő TPA-i összeállítás kérdését.

x

A Mérés- és Számítástechnikai Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Techno
lógiai Szekciója 1978. május 25-én ülést tartott, amelyen

- meghallgatta Dani Csaba javaslatát az IC bemérésekre, valamint
w összeállította az 1978. II. félévi utazási tervjavaslatot.

x

A Részecske- és Magfizikai Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Magfizikai 
Szekciója 1978. május 29-i ülésén

- megvitatta és jóváhagyta a Műszaki Szakigazgatás és a Techni
kai Főosztály felé irányuló 1979. évi igényeket, valamint

- meghallgatta és elfogadta Jani János és Sándor Mátyás munka
beszámolóját.
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KFKI KOZMUVELODESI DÍJ

Az MTA Központi Fizikai Kutató Intézete szem előtt tartva azt az érdeket, 
hogy a kutatóközpont munkatársai minél aktívabban és hatékonyabban tevé
kenykedjenek a tudományos ismeretterjesztésben, közművelődési dijat ala
pított.

A dij több éven át végzett, magas színvonalú tudományos ismeretterjesztő 
munkáért Ítélhető oda.

Tudományos ismeretterjesztő tevékenységnek minősül:

- napilapban, hetilapban és folyóiratban megjelent cikk,
- rádió és TV előadás, nyilatkozat,
- ismeretterjesztő könyv,
- ismeretterjesztő előadás /TIT, MTESz stb./,
- részvétel ismeretterjesztő folyóirat, kiadvány szerkesztésében,
- a TIT-ben, a MTESz-ben és tagegyesületeiben végzett munka,
- részvétel az alap- és középfokú oktatásban.

A dij odaítéléséről az Igazgató Tanács októberi ülésén dönt. Évente leg
feljebb 3 dij adható ki. A "KFKI Közművelődési Dij" díszoklevéllel és 
5.000 Ft pénzjutalommal jár.

A javaslatokat, pályázatokat a tárgyévi Intézeti Dij Bizottság véleményezi, 
a Bizottság állásfoglalását az elnök terjeszti az Igazgató Tanács elé.

A "KFKI Közművelődési Dij" átadására minden évben a Nagy Októberi Szocia
lista Forradalom évfordulójának tiszteletére rendezett ünnepségen kerül sor.

x

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1978. ÉVI KFKI KÖZMLJVELÓDESI DÍJRA

A kutatóközpont pályázatot hirdet az 1978. évi "KFKI Közművelődési Dij"-ra.

A pályázatokat és javaslatokat 1978. szeptember 1-ig Bencze Gyulához, az
1978. évi Intézeti Dij Bizottság elnökéhez kell benyújtani.

A díjazandó személy/ek/re az Igazgató Tanács tagjai tehetnek javaslatot.
A pályázatnak az ismeretterjesztő tevékenység rövid összefoglalását, a cik
kek, előadások listáját kell tartalmaznia.
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A KUTATÓKÖZPONTBAN MEGJELENT FONTOSABB 
KIADVÁNYOK

1/ Termonukleáris fúzió 3.sz.
A' Árpád: Instabilitások Plazmában II. Mikroinstabilitások

2/ Kisszámitógépes oktató rendszerek
Csákány Antal, Tarnay Katalin: TPA-i Teasys általános leirás

3/ Ránky M. - Egri B. - Honti Z. - Jerzsabek L : Gépészeti rezgésdiagnosz
tikai vizsgálatok a WRSz-M reaktor primer vízkörén I. /KFKI-1978-31/

4/ Bartalits-Székely-Bak: Enzim meghatározások a KFKI "SATELLITE" klini
kai kémiai analizátorral /KFKI-1978-32/

5/ J.Tóth: Kinetics of crystallization of Fe-B glass with electrical 
resistance measurements /KFKI-1978-33/

HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZOK

Szatmáry Zoltán
konzultáció, 
KFKI ktsg.

V. 21. 10 nap Szovjetunió
Moszkva

Apáthy István 
Gombosi Tamás 
Szemerei István 
munkaértekezlet, 
ürkut.Korm.Biz.ktsg.

V. 21. 4 nap Szovjetunió
Moszkva

Demeter István 
Ördögh Mária 
konferencia, 
saját ktsg.

V. 21. 7 nap Ausztria
Bécs

Sándor János 
tanulmányút, 
KFKI ktsg.

V. 21. 7 nap NDK - Drezda,
Dánia - Koppenhága

Pardavi Ferencné 
Pintér István 
szakértői értekezlet, 
MOM ktsg.

V. 21. 7 nap Szovjetunió 
Moszkva

Gyimesi Zoltán V.21. 7 nap Ausztria
NAÜ értekezlet, Bécs
NAt) és KFKI ktsg.
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Vandlik János 
fizikai iskola, 
KFKI ktsg.

V. 22. 12 nap Bulgária
Várna

Sass Péter 
konzultáció, 
KFKI ktsg.

V. 22. 7 nap NDK
Rheinsberg

Baila János 
Szigeti Béla 
kiállítás, 
KFKI ktsg.

V. 22. 9 nap Szovjetunió
Moszkva

Bernáth László 
Cseke László 
szállítás,
METR. és KFKI ktsg.

V. 22. 2 nap Jugoszlávia
Belgrád

Ézsöl György 
szeminárium, 
KFKI ktsg.

V. 23. 7 nap Szovjetunió
Minszk

Koch József 
Náday István 
együttműködés, 
KFKI ktsg.

V. 24. 14 nap Szovjetunió 
Tien San

Bánki Ferenc 
Binder Gyula 
targyalas, 
KFKI ktsg.

V. 27. 6 nap NSZK
Weztlar

KÜLFÖLDI VENDEGEK

Mehner
Hofmann mérnök-fizikusok 
NDK

V. 22-től 
5 napra

fogadta: AEKI

J.Tilgner mérnök 
NDK

Wölke
Gelsler
Schulze
Novotni mérnökök 
NDK

V. 24-tol 
2 napra

V.24-tSl 
2 napra

fogadta: MSZKI 

fogadta: MSZI
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Hanania Saliba mérnök V.25-én fogadta; MSZKI
Jordánia

N.G.Rassokhine igazgatóh. V.25-én fogadta: AEKI
Szovjetunió

ü .F.Maskewitz igazgató V.26-án fogadta; AEKI
USA

Maras mérnök V.26-tól fogadta: MSZKI
Csehszlovákia 7 napra

T.Dinov adjunktus V.26-án fogadta: MSZKI
Bulgária

I.Goubine V.29-én fogadta: GSZI
K .Grinspoun igazgatók 
A.Choustov oszt.vez.
Szovjetunió

K.Trzcinka igazgató V.29-én fogadta: MSZKI
W.Nockowski mérnök
Lengyelország

Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Doleschall Sándor 
Szerkeszti az Igazgatási Főosztály 
Felelős szerkesztő: Goda Gyula 
Példányszám: 450 Törzsszám: 78-502
Készült a KFKI Sokszorosító üzemében
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Uj könyvek jegyzéke 9.az.

1/ Advances in image pickup and display. 3.vol. 53.548
2/ Allen: Astrophysical quantities. 3.ed. 53.584
3/ The architecture of solids. 53.599
4/ Chemical kinetics. 1-2.Pt. 53.602-53.603
5/ Chemical reactions. 53.605
6/ Computer-aided draughting systems. Cambridge, 1973. ' 53.606
7/ Critical materials problems in energy production. 53.460
8/ Csath: Hatékonysági vizsgálatok a vállalati döntések

megalapozására. 53.560
9/ Csépai: CRJE - Software támogatás interaktiv üzemmód

megvalósitásához. 53.536
10/ Davies: Quantum theory of open systems. 53.558
11/ Differential geometry and relativity. 53.595
12/ Electron spectroscopy for surface analysis. 53.578
13/ Electrons in solids. 53.604 .
14/ Franta: The process view of simulation. 53.526
15/ Graver-Watkins: Combinatorics with amphasis on the

theory of graphs. 53.583
16/ Hadamard: The phyohology of invention in the mathematical

field. 53.457
17/ Haken: Synergetics. 53.551
18/ Image processing and computer-aided design in electron

optics. 53.592
19/ Ion beam handbook for mathematical analysis. 53.575
20/ MacWilliams-Sloane: The theory of error-correcting codes.

1-2.Pt. 53.506-53.507
21/ Manin: A course in mathematical logic. 53.579
22/ Mathematical foundations of computer science.

Tatranska Lomnica, 1977. 53.577
23/ The Maxwell-Boltzmann distribution. 53.607
24/ Proceedings of the fifth international conference on

numerical methods in fluid dynamics. Enschede, 1976. 53.549
25/ Proceedings of the 1975 IFAC-IFIP workshop on real-time

programming. Boston-Cambridge, Mass. 1975. 53.608
26/ Proceedings of the symposium on etching for pattern

definition. Spring, 1976. 53.456
27/ Rammacher-Urvölgyi: DOS és a POWER a gyakorlatban. 53.619
28/ Saleh: Photoelectron statistics. 53.557
29/ Stark: Solid state diffusion. 53.576
30/ Systems for large data bases. Brussel, 1976. 53.591
31/ Számitógépes folyamatirányító rendszerek megbizhatósága. 53.520
32/ Very high resolution spectroscopy. 53.590
33/ Zeldovics-Miskisz: Az alkalmazott matematika elemei. 53.46653.569-53.572
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A TUDOMÁNYOS TANÁCSOK HÍREI

A Szilárdtest Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Szilárdtestfizikai Székei 
ója 1978. május 26-án ülést tartott, amelyen megvitatta

- Farkas Győző és Lutter András munkabeszámolóját,
- az SZTKI utazási kereteit,
- a fiatal kutatók képzésének kérdéseit,
- az Auger-spektrométerre vonatkozó BME-KFKI szerződésjavaslatot,
- a turbinalapátok vizsgálatáról szóló beszámolót, valamint
- a Szilárdtest Kutató Intézet Tudományos Tanácsának legutóbbi 

üléséről szóló beszámolót.

x

A Szilárdtest Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Szilárdtest-technológiai 
Szekciója 1978. május 26-án ülést tartott, amelyen megvitatta

- a pásztázó elektronmikroszkópon /SEM/ végzett munkákról és 
tervekről,

- a beszámoltatási rendszerről, valamint
- a Szekció elé 1978-ban kerülő témákról

szóló beszámolókat.

x

A Mérés- és Számítástechnikai Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Alkal
mazástechnikai Szekciója 1978. május 31-én nyilvános ülést tartott, amelyen 
megvitatta

- a második félévi utaztatási tervet,
- az előző évi utaztatásokról szóló beszámolót, valamint
- a Szekció további terveit.
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1978. MÁJUS HÓNAPBAN BELEPETT DOLGOZOK

B á n  Ferenc villanyszerelő, az Épitési- és Energiaellátási Főosztály 
dolgozója. Előzőleg az Első Bádogos- és Szerelőipari Szö
vetkezet dolgozója volt. Iskolai végzettsége: gimnáziumi 
érettségi és villamosenergiaipari technikumi érettségi.
Elvált.

H e g e d ű s  Anna anyagkiadó, az Anyagellátási Osztály dolgozója. Elő
ző munkahelyén, az Egyesült Izzó és Villamossági Rt-nél 
raktáros volt. Iskolai végzettsége: 8 általános. Hajadon.

H o r v á t h  Ferenc raktári kiadó, az Anyagellátási Osztály dolgozója.
Előzőleg az Országos Mérésügyi Hivatalnál dolgozott anyaggaz
dálkodói munkakörben. Iskolai végzettsége: 8 általános és 3 
év szakmunkásképző. Nős, két nagykorú gyermeke van.

K a t o v i c s  Györgyné munkaügyi előadó, a Személyzeti és Munkaügyi Fő
osztály dolgozója. Előzőleg az Élelmiszeripari Gépgyár és 
Szerelő Vállalat koordinátora volt. Iskolai végzettsége: 
gimnáziumi érettségi és ügyvitelgépesitési tanfolyam. Fér
jezett, két kiskorú gyermeke van.

K o c s i  Jánosné kézbesítő, az Igazgatási Főosztály dolgozója. Előzőleg 
az óra- és Műszeripari Szövetkezet adminisztrátora volt. 
Iskolai végzettsége: 8 általános. Férjezett, egy kiskorú 
gyermeke van.

K o v á c s  Géza villamos üzemmérnök, a Reaktorelektronikai Főosztály dol
gozója. Előzőleg a VILATI tervezője volt. Villamos üzemmérnök. 
Nőtlen.

K r á 1 Imréné gyors- és gépiró, a Tudományos Titkárság dolgozója. Előző
leg az Április 4. Gépipari Müvek gyors- és gépirója volt.
Iskolai végzettsége: 8 általános, gyors- és gépiró tanfolyam. 
Férjezett, egy kiskorú gyermeke van.

S z a b ó  Imre polgári fegyveres őr, az Igazgatási Főosztály dolgozója.
Előzőleg a Csepel Autógyár 2.sz. Gyáregységénél esztergályos
ként dolgozott. Iskolai végzettsége: 8 általános és 3 év szak
munkásképző. Nős, egy kiskorú gyermeke van.

V é r ó Sándor villanyszerelő, a Reaktor üzem dolgozója. Előzőleg a Fővá
rosi Gázmüvek szakmunkása volt. Iskolai végzettsége: 8 álta
lános és 3 év szakmunkásképző. Nős, egy kiskorú gyermeke van.
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B i r ó Edit laboráns, a Termohidraulikai Osztály dolgozója volt. Munka- 
viszonya közös megegyezéssel szűnt meg. Nappali tagozatos 
egyetemi hallgató lesz.

G e n á h 1 László épületgépész, az Építési- és Energiaellátási Főosztály 
dolgozója volt. Munkaviszonya közös megegyezéssel szűnt meg. 
Uj munkáltatója ismeretlen.

J u h á s z  András tudományos segédmunkatárs, a Számitógép Főosztály dol
gozója volt. Munkaviszonya a Budapesti Műszaki Egyetem ki
kérése alapján, áthelyezéssel szűnt meg.

K á t a i Katalin üzemgazdász, a GSZI dolgozója volt. Munkaviszonya a 
Szolnoki Kőolaj- és Földgázipari Tröszt kikérése alapján, 
áthelyezéssel szűnt meg.

K o v á c s  Zoltán műszaki ügyintéző, a Termohidraulikai Osztály dolgozója 
volt. Munkaviszonya közös megegyezéssel szűnt meg. Uj munkál
tatója a Miskolci Állami Építőipari Vállalat.

S c h w a r c z  Péter betanított munkás, a Műszaki Főosztály dolgozója
volt. Munkaviszonyát felmondással szüntette meg. Uj munkál
tatója ismeretlen.

V a r g a  László lakatos, az MSZKI Kísérleti üzem dolgozója volt. Munka- 
viszonyát felmondással szüntette meg. Uj munkáltatója a 
Távközlési Kutató Intézet.

Nyugdíjba ment:

B e n c z e István műszaki ügyintéző, a Műszaki Főosztály dolgozója,

H o r v á t h  Sándorné adm.ügyviteli dolgozó, az MSZKI Kísérleti üzem 
dolgozója.

1978. MÁJUS HÓNAPBAN INTÉZETEN BELÜL ÁTHELYEZETT DOLGOZOK

D a n i  Csaba tudományos munkatárs az MSZKI törzs állományából az SZTKI
törzs állományába került. Beosztása változatlan. Az áthelye
zés közös megegyezés alapján történt.

1978. MÁJUS HÓNAPBAN KILÉPETT DOLGOZOK
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S z a b ó  Tiborné műszaki-gazdasági ügyintéző a Reaktorelektronikai Fő
osztályról a Személyzeti és Munkaügyi Főosztályra került. 
Uj beosztása: titkárnő. Az áthelyezés a dolgozó kérésére 
történt.

K Ö Z L E M É N Y E K

A KÖNYVTÁRI ÜGYELETRŐL

A Könyvtár értesiti olvasóit, hogy a szokásos szerdai ügyeletet /16^°-tól 
18°°— ig/ a nyári szabadságok miatt - a korábbi évek gyakorlatának megfe
lelően - junius 1-től szeptember 1-ig ebben az évben is szünetelteti.

x

AZ ÚTLEVELEK ÉRVÉNYESÍTÉSÉRŐL

A szocialista országokba történő magán- és szolgálati jellegű utazásokhoz 
használatos piros útlevelek nagy részének érvényessége 1978-ban lejár. Fel
hívjuk azoknak a dolgozóinaknak a figyelmét, akik piros útlevelüket maguk 
őrzik, ellenőrizzék annak érvényességét. Egyúttal kérjük a szolgálati célú 
külföldi útra készülő munkatársainkat, ellenőrizzék, hogy van-e útlevelük
ben szolgálati kilépő.
Tájékoztatjuk továbbá dolgozóinkat, hogy a nyári, szezonjellegű utazások 
nagymértékű megnövekedése miatt az útlevél ügyek /hosszabbítás, kilépőké
rés/ ügyintézési ideje minimálisan két hét.

Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya

x

SZÖGBELÖVŐ ÉS SZÖGBEVERO KÉSZÜLÉK KÖLCSÖNZÉSÉRŐL

Az utóbbi időben többször előfordult, hogy egyes vezetők - a személyi 
kölcsönadás keretében - kivitelt engedélyeztek robbantó tölténnyel működ
tetett szögbelövő, ill. szögbeverő készülékekre. Az építésügyi és város- 
fejlesztési miniszter 8/1972. /V.27./ ÉVM sz. rendelete szigorú feltéte
lekhez köti e készülékek tárolását és kezelését. Szögbelövő és szögbe
verő készülék magáncélra nem kölcsönözhető.
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A vonatkozó miniszteri rendelet alapján felkérjük azokat a szervezeti 
egységeket, amelyek robbanó tölténnyel működtetett szögbelövő vagy szög
beverő készülékkel rendelkeznek, hogy készülékeiket 1978. junius 15-ig 
nyilvántartásba vétel céljából a Rendészeti Osztályon jelentsék be.

Rendészeti Osztály

x

A KUTATÓKÖZPONTBAN MEGJELENT FONTOSABB KIADVÁNYOK

1/ Működési szabályzat 7. sz. függeléke
Postai és belső küldemények kezelésének rendje

2/ Működési szabályzat 10. sz. függeléke
MTA Központi Fizikai Kutató Intézetének önköltségszámitási rendje

3/ Műszerek, számítástechnikai eszközök, szolgáltatások /müszerkatalógus/
4/ Kurt-Logachev-Stolpovskii.... Analysis of energetic particle events 

following solar flares of September 24 and November 22, 1977 
/KFKI-1978-37/ :

5/ M.ördögh: A complex method for the neutron activition analysis of 
biological materials /KFKI-1978-36/

6/ Az R40 számitógép üzemeltetési rendje - Az OS operációs rendszer hasz
nálatára vöntkozó tudnivalók /összeállították: Dobolyi Zs., Gaál T., 
Lovas Iné., Dömölkiné Nagy A., Kulcsár K., Zimányi M./

7/ Hőtan I. - Gázok állapotváltozása /Dr.Jánossy Lajos akadémikus irányítá
sával készítette Moór Ágnes/

8/ Reaction models '77 /Proc. of the Int.Symp. on Nuclear Reactions 
Balatonfüred, June 27 - July 1. 1977/

9/ Kisszámitógépes oktató rendszerek - TPA-i teasys /Feladatgyűjtemény/ 
/Kovács E., Tarnay K./

x

SZUPERKEMÉNY SZERSZÁMOK MEGRENDELESEROL

A Kohó- és Gépipari Tudományos Informatikai és Ipargazdasági Központ fel
kérése alapján felhívjuk az érdekelteket, hogy a szovjet gyártmányú szuper
kemény szerszámok /szintetikus gyémánt szerszám, gyémánt paszta, elbor 
szerszám, kompozit esztergakés/ és rezgéscsillapitó géplapok 1979. évi biz
tosítása miatt igényüket 1978. junius 15-ig jutassák el az Anyagellátási 
Osztálynak.

Anyagellátási Osztály

x
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AZ ANYAGIGENYLESI És RENDELESI HATÁRIDŐ NAPTÁRRÓL

Az Anyagellátási Osztály felhívja az igénylő és gazdálkodó szervek fi
gyelmét, hogy a kibocsátott "Anyagigénylési és rendelési határidő nap
tár" szerint 1978. junius hó folyamán a

fa anyagok 1978. III. né,
akkumulátorok 19 78. IV. né.
erősáramú alkatrészek
kábelek "
keramikus kondenzátorok 
/Kőbányai Porc. gym./
mágneskapcsolók
termisztorok /Kőbányai Porc. gym./ 
textilbakelit lemez 
villanyszerelési anyagok

Acél alapanyagok
ötvözetlen melegen hengerelt rúdacélok, 
idomacélok, lemezek
ötvözetlen hengerelt varratnélküli és 
elektromosan hegesztett acélcsövek fekete 
vagy horganyzott kivitelben
ötvözetlen forrcsőivek
ötvözött hengerelt, huzott csiszolt 
rúdacélok
ötvözött elektromosan hegesztett vagy 
varratnélküli acélcsövek
ötvözött acéllemezek
acélcsövek, saválló 100 fm-en felül
acéllemezek /expandált és perforált/
aluminium, ötvözött aluminium, rudanyagok, 
szalagok, idomanyagok, lemezek, csövek
aluminium profilok, ötvözetlen és ötvözött
araldit, härter
arany félgyártmányok /import/
azbeszt védőkesztyű, védőruha
bonamid rúd és tömb
bőrszíjak
cérnakesztyű
chartpak szimbólumok
csatlakozók /Kontakta gym./
csempe és metlahilapok
csőmembrán, rozsdamentes
elektromechanikus alkatrészek

1979. I. né.

1978. IV. né.

1979. I. né.
1978. IV. né.
1979. I. né. 
1978. IV. né.
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elektromos építőelemek /pót., méterek, 
ellenállások, kondenzátorok/ Remix gym.
eternit
ezüstfélgyártmány /importból/ 
félvezetők/belföldi/

1978. IV. né.

1979. I. né. 
1979. I-II.né.

II

fémek
színesfémek
réz /rúd, cső, lemez/ 
bronz /rúd, lemez/
sárgaréz /rúd, idom, cső, lemez, szalag/
forrasztóanyagok 19 78. IV. né.
nehézfémek
forrasztóónok
horganylemezek
nikkelanódok
ólomanyagok "
színesfém kísérleti gyártás
rézfólia
berillium-bronz lemez 
üvegbeforrasztható ötvözetek
különleges hőtágulásu ötvözetek "
ritkafém importból
vanádium
tantál
berillium
molibdén 1979. I. né.
wolfram /importból/ 1978. IV. né.
gázok, nagytisztaságuak /importból/
/Akadimport utján/ "
golyóscsapágyak, acélgolyók "
golyóscsapágyak /import/ 1979. I. né.
gyengeáramú alkatrészeik kísérleti
gyártásból 1978. IV. né.
hegesztő elektródák /belföldi/ 
hegesztő pálcák
hegesztő huzalok "
hegesztő elektródák és huzalok /import/ 1979. I. né.
helipotok, értékállitók /belföldi/ "
helipotok, értékállitók /importból/ 1978. IV. né.
hőelemek 1979. I. né.
hullámpapir 1978. IV. né.
indikátor papírok "
ipari hőmérők "
izzólámpák "
kapcsolók /Kontakta gym./ "
kenőanyagok /tőkés importból/ "
kötőelemek /belföldi/ /csavarok, anyák,
alátétek, facsavarok, szegecsek/ "
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kötőelemek importból /kereszthornyu 
csavarok/
matricák /betű, szám, szimbólum/ 
mechanikai mérőműszerek 
metamid rúd és tömb 
motorok /Gamma cjym. / 
műanyag fóliák
műanyag szerelvények /PVC lefolyó, 
nyomócsövek, idomok/ ■
műgyanták importból
müszrek /készülékbe építhetők/
müszerdoboz /Kontakta gym./
nyomásmérők /manométerek, vacuumméterek/
nyomdaipari termékek /szabványon kivüli 
nyomtatványok, szettek, levélpapírok, 
borítékok, tasakok, stb./
nyomtatványok /szabványosított és orszá
gosan rendszeres/
papírok, kartonok nyomdai célra
műszaki papirok, import papírok
platina félgyártmány /importból/
plexi rúd és lemez
szárazjég
szeg áruk /huzal-, bognár- és kárpitos
szeg/
szerelvények /viz, gőz, gáz, fűtési/ 
/importból/
szerelvények műanyagból
szerszámok /forgácsoló és kéziszerszámok/ 
/belföldi/
szivattyúk, vákuum alkatrészek, bevezetők
szűrőpapírok /hazai és import/
teflon fólia, spray
teflon cső, lemez, rúd
targonca alkatrészek importból
tömlők /gőz és prés légtömlők/
vasmagok és csévetestek /belföldi/
vastömegcikkek, vasalások, zárak
finomvegyszerek importból
technikai minőségű vegyszerek /belföldi/
technikai minőségű vegyszerek /importból/
konferenciák jegyzéke /MTESZ/
műgyanta /ioncserélő/ VARION AD, VARION KS
szerszámgép alkatrészek, tartozékok /demok
ratikus importból/
üveg /folyadék és porüvegek/

1979. I. né. 
19 7b. IV. né. 
1979. I. né.

1978. IV. né.

1979. I. né.
1978. IV. né.
1979. I. né.

1978. IV. né. 

19 7 8 "

1979. I. né.
1978. IV. né.

1979. I. né.
1978. IV. né.

1979. I. né.
1978. IV. né.
1979. I. né.
1978. IV. né.
1979. I. né.

II
1979. I-II. né.
1978. IV. né.

1979. I-IV. né.
K

1979. III-IV.né.
1979. I-IV. né.
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anyagcsoportokba tartozó termékekre kell rendeléseiket összeállítani, il 
letve elküldeni. A késve érkező és nem realizálható igényeket szállító
ink a következő szállítási ciklusba sorolják, a késedelem pedig veszélyez
teti az anyagellátás folyamatosságát és biztonságát.

Anyagellátási Osztály

HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZOK

Gombosi Tamás 
konferencia, 
Ürkut.Korm.Biz .

V. 28.

ktsg.

14 nap Ausztria
Insbruck

Gadó János 
konzultáció, 
KFKI ktsg.

V. 28. 7 nap Szovjetunió
Moszkva

Benkő Tiborné 
Jávor András 
Vig Ágnes 
együttmüködés, 
KFKI ktsg.

V. 28. 8 nap Szovjetunió
Kiev

Nagyházi Attila 
tanfolyam,
KFKI ktsg.

V. 29 . 50 nap NDK
Lipcse

Perneczky László 
konferencia, 
MTESZ ktsg.

V. 29. 6 nap Szovjetunió
Jereván

Sörlei Zsuzsa 
Szigeti János 
tanulmanyut, 
MTA ktsg.

V. 29. 7 nap Szovjetunió
Moszkva

Könye Szabolcs 
Mészáros István 
Muzsnay László 
Pakucs János 
együttmüködés, 
OAB ktsg.

V. 29 . 4 nap NDK
Rossendorf

Gácsi Lajos 
Vizdos Géza 
konferencia, 
OAB ktsg.

V. 29. 4 nap Szovjetunió
Alusta
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Szalay Sándor 
együttműködés, 
EAI ktsg.

V. 29. 18 nap Szovjetunió
Dubna

Koblinger László 
szimpózium,
Eötvös L.Fiz.Társ. ktsg.

V. 29. 4 nap Ausztria
Salzburg

Tóth Ferenc 
KGST ülés, 
OAB ktsg.

V. 29. 6 nap NDK
Berlin

Bodnár László 
Frey József 
Hartai Albert 
Marossi Kálmán 
Marossi Zsuzsa 
Morassy Lászlóné 
Rémi István 
Szabó Zsolt 
Szepesi Gábor 
Tamás György 
Temesi József 
Tóbiás Klára 
Veröczl Márta 
Zámori Zoltán 
Zsák József 
kiállitás,
KFKI ktsg.

V. 29. 4 nap Szovjetunió
Moszkva

B.Nagy András 
Turányi Gyula 
konzultáció, 
KFKI ktsg.

V. 29. 4 nap Szovjetunió
Moszkva

Báti Ferenc 
MSZR ülés, 
VIDEOTON ktsg.

V. 29. 6 nap Szovjetunió
Szamarkand

Gyulai József 
bizottsági ülés, 
KFKI ktsg.

V. 29 . 7 nap NDK
Lipcse

Rosta László 
konferencia, 
KFKI ktsg.

V. 29. 5 nap Csehszlovákia
Liblice

Koncz Pál 
együttmüködés, 
EAI ktsg.

V. 30. 10 nap Szovjetunió
Dubna
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Czigány Imre 
Cséry Huba 
Farkas László 
Horváth Péter 
Kertész Iván~~ 
Schmidt György 
kiállítás,
KFKI ktsg.

V. 30. 5 nap Szovjetunió
Moszkva

Frenkel Andor
Hasenfratz- Péter
Kuti Gyula
Perjés Zóltán
Sebestyén,Ákos
Tóth Kálmán
háromszög szeminárium,
meghivó fél ktsg., KFKI utiktsg.

V. 31. 4 nap Ausztria
Bécs

Bangó György 
Somogyi János 
kiállítás, 
KFKI ktsg.

Bergou János 
együttműködés,
meghivó fél ktsg., KFKI utiktsg.

Fekete György 
Szabó Zoltán 
kiállitás, 
METR.dev., KFKI fFt

V.31. 4 nap Szovjetunió
Moszkva

VI.1. 14 nap Lengyelország
Gdansk

VI.1. 12 nap Románia
Bukarest

Túri László 
együttműködés,
KFKI ktsg.

VI.2. lo nap Románia
Bukarest

VI.2. 15 nap Szovjetunió
Moszkva

KÜLFÖLDI VENDEGEK

Egeli György 
Perneczky László 
együttműködés,
OAB ktsg.

Halász Vince 
service, 
METR. ktsg.

VI.1. 14 nap Csehszlovákia
Réz

W .Rakowski 
L.Krzywda
W .Palichleb mérnökök 
Lengyelország

V. 30-tól
2 napra

fogadta: MSZKI
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V.B.Azin fizikus 
Szovjetunió

V.30-tól 
9 napra

I.Krinyecsky fizikus 
Szovjetunió

V.30-tól 
4 napra

I.Klszelev igazgató 
P.Ilhinszki oszt.vez. 
V.Ignatjev
A.Jermakov laborvezetők 
Szovjetunió

V.30-tól 
7 napra

S.Sterlinski
M.Plejewska vegyészek
Lengyelország

V.30-tól 
4 napra

Mauersberger V.30-tól
Fröchlich 11 napra
Rindelhardt mérnök-fizikusok 
NDK

P.Grohs mérnök 
Ausztria

V.31-től 
2 napra

Ushida Masamitsu mérnök 
Japán

VI.1-én

K.Weyland technikus 
NDK

VI.1-tői 
2 napra

T.Stubb professzor 
Finnország

VI.1-én

H.R.Reinhardt főszerkesztő 
NDK

VI.2-án

A.Jakounin
J.Niklchklne kutatók 
Szovjetunió

VI.2-án

R.Shamu fizikus 
USA

VI.5-én

Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Doleschall Sándor 
Szerkeszti az Igazgatási Főosztály 
Felelős szerkesztő: Goda Gyula 
Törzsszám: 78-634 Példányszám: 450
Készült a KFKI Sokszorosító üzemében

fogadta: SZTKI

fogadta: SZTKI

fogadta: MSZKI

fogadta: SZTKI

fogadta: AEKI

fogadta: MSZKI

fogadta: SZTKI

fogadta: AEKI, GSZI

fogadta: SZTKI

fogadta: AEKI

fogadta: Doleschall 
Sándor

fogadta: RMKI



/
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4/1978. sz. főigazgatói utasitás

a KFKI egyes munkahelyeire vonatkozó 
tűzvédelmi előírások kiadásáról

l.§.

A 4/1974. /VIII.1./ BM sz. rendelet 63.§-a alapján az utasitás mellékle
teként kiadom a kutatóközpont egyes munkahelyeire vonatkozó tűzvédelmi 
előírásokat, a részletes szabályokat tartalmazó "Helyi Tűzvédelmi Uta
sítás"- t.

2. § .

Az A-C tűzveszélyességi osztályba sorolt helyiségekre vonatkozó tűzvé
delmi előírásokat az érintett munkahelyeken ki kell függeszteni.

3 • § •

Ha az egyes munkahelyeken a "Helyi Tűzvédelmi Utasitás"-bán foglalta
kat érintő változás /technológiai jellegű változás, költözés, átalakí
tás stb./ következik be, az arra illetékes állami vezető - a Tűzvédelmi 
Bizottság egyetértésével - köteles a helyi előírások megfelelő módosí
tására javaslatot tenni.

4. §.

Ez az utasitás közzététele napján lép hatályba, mellékletei kiegészíté
sét képezik a 6/1977. sz. főigazgatói utasítással kiadott tűzvédelmi 
utasításnak.

Doleschall Sándor s.k. 
ügyvezető igazgató

Budapes t ,  1978. május 31.
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A TUDOMÁNYOS TANÁCSOK HÍREI

A Mérés- és Számítástechnikai Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Számí
tástechnikai Szekciója 1978. junius 7-én ülést tartott, amelyen

- meghallgatta Kiss József munkabeszámolóját, valamint
- megvitatta az adatfeldolgozó és információvisszakereső 

programrendszerek helyzetét az R40 számítógépen.

K Ö Z L E M E N Y E K

A KÖNYVTÁR EGYES SZOLGÁLTATÁSAINAK SZÜNETEI_ÉsÉR0*L

Értesitjük a kutatóközpont dolgozóit, hogy a Könyvtár 1978. junius 26-tól 
augusztus 7-ig - az elkerülhetetlenül szükségessé vált világítás felújí
tási és tatarozás! munkák miatt - egyes szolgáltatásait szünetelteti. 
Fenti időpontban nem lesz könyv- és folyóirat kölcsönzés, valamint hely
ben olvasás, viszont változatlanul folyik a folyóiratok tartalomjegyzé
keiről készült gyorsmásolatok és az ennek alapján kért cikkmásolatok szol
gáltatása, továbbá üzemel a report könyvtár. A kilépő dolgozók könyvtári 
elszámolását ebben az időszakban is intézik.

Felhívjuk az érdekelteket, hogy - amennyiben lehetséges - könyv- és folyó
irat kölcsönzési igényeiket előre elégítsék ki.

Könyvtár és Kiadói Osztály
x

gÁz- es ÁRAMSZOLGÁLTATÁS SZÜNETELÉSÉRŐL

Értesítjük a kutatóközpont dolgozóit, hogy karbantartási munkák miatt 
1978. junius 17-én 6 órától junius 18-án 18 óráig a gázszolgáltatás az 
intézet egész területén, az áramszolgáltatás az I . ,  V I . ,  V I I / l . ,  V I I / 2 . , 

VIII., XVIII., XVIII/2., xxiii., xxv. és XXV/2. épületben szünetel.

X
Energiaellátási Osztály
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A KUTATÓKÖZPONTBAN MEGJELENT FONTOSABB KIADVÁNYOK 

1/ KFKI Híradó /Jánossy Lajos emlékére/
2/ J.Gadó: Modification of the resonance treatment in multigroup neutron 

slowing-down codes /KFKI-1978-34/
3/ TPA-1140 kisszámitógép rendszer. Központi egység /kézikönyv/
4/ J.Kollár: Calculation of the Fermi velocity in tungsten /KFKI-1978-40/ 
5/ Gy.Páris-Á.Ág-G.Németh: Topological structure of the non-linear mode- 

-coupling model equations in a plasma I. /KFKI-1978-39/
6/ L.András-A.Bálint-A.Csőke-Á.Z.Nagy: Selection of single grain seeds 

by ^ N / n , y /''"’’n nuclear reaction for protein improvement /KFKI-1978-38/ 
7/ Szentgáli Áné.: Az RSX H M  rendszer használata FORTRAN nyelven prog

ramozók számára /PDP-11 programozási tájékoztató 3./
8/ TPA-70 minicomputer.system VD 12/A, DZM 180/VT 340 Matrix printer 

interface /Technical manual/
9/ TPA-70 kisszámitógép rendszer 70-2101/70-2102 Ferritgyürüs tároló 

/Gépkönyv/
10/ TPA-70 minicomputer system 70-2101/70-2102 Core memory /Technical 

manual/

HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZOK

Vértes Péter 
együttműködés 
OAB ktsg.

Balla János 
Kovács Károly 
Pintér Attila 
együttműködés 
OAB ktsg.
Frenkel Andor 
együttműködés 
Konzultáció
EAI és meghívóiéi ktsg.

Füstöss Lászlóné 
konferencia 
saját ktsg.

Hamza Emil
konferencia 
KFKI ktsg.
Bak Miklós 
Jávor András 
Pintér István 
konferencia 
KFKI ktsg.

VI. 5.

VI. 5.

VI. 5.

VI. 5.

VI. 5.

VI. 5.

14 nap

10 nap 
10 nap 
6 nap

17 nap

5 nap

5 nap

7 nap

Szovjetunió
Moszkva

Szovjetunió
Moszkva

Szovjetunió
Dubna,
Leningrád

Hollandia 
Amsterdam

Csehszlovákia
Bratislava

Bulgária
Szófia
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Montvay Attila 
Veres Imre 
konferencia 
KFKI ktsg.
Dobos Tibor 
Kerényi István 
üzembehelyezes 
Metrimpex ktsg.

Bánáti Károly 
Bende Miklós 
Sándor Mátyás Pál 
kiállítás 
KFKI ktsg.

Becz Sándor 
Gróz Péter 
üzembehelyezés 
Metrimpex ktsg.

Horváth Imre 
Szőke József 
KGST konferencia 
OMFB, KFKI ktsg.
Készéi Béla 
Paitz József 
együttmüködés 
MTA ktsg.
Eszes Gábor 
együttmüködés 
EAI ktsg.

VI. 5.

VI. 5.

VI. 6.

VI. 8.

VI. 5.

VI. 8.

VI. 10.

12 nap

10 nap

7 nap 
4 nap 
4 nap

23 nap

5 nap

7 nap

17 nap

Szovjetunió
Dubna

Bulgária
Szófia

Bulgária
Plovdiv

Lengyelország
Varsó

Bulgária
Szófia

Lengyelország
Varsó

Szovjetunió
Dubna

KÜLFÖLDI VENDEGEK

Jiri Kanka fizikus 
Csehszlovákia
A.V. Matveenko fizikus 
Szovjetunió
G.N. Ploskirev 
A.J. Estrov 
E.S. Liadina 
A.V. Gloukhov
V.A. Mikhailitchenko mérnökök 
Szovjetunió
Borkam W .
Sedlacek G.
Horst Biedermann mérnökök
NDK

Romanova G. fizikus 
Szovjetunió

VI.5-től 
7 napra

VI.5-től 
12 napra
VI.5-től 
30 napra
20 napra

VI.6-tól 
1 napra

V I . 7 - t ő l
1 n a p r a

fogadta: SZTKI 

fogadta: RMKI 

fogadta: MSZKI

fogadta: MSZKI

f o g a d t a :  SZTKI
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Dr. Borkam W. mérnök 
NDK

J.H. Weis■fizikus 
USA

Ezra Newman professzor 
USA

Dr. Jiri Petr docens 
Frantisek Dragoun 
Ladlslav Král 
Wolfgang Melecky 
Ladislav Rosko
Josef Ulrich egyetemi hallgatók 
Csehszlovákia

Visnyauszkas V.V. fizikus 
Szovjetunió
Prof. Meyer Klaus egy. tanár 
NDK

H.Trosanov 
A.Bratanov 
K.Kalev
I.Bucsev mérnökök 
Bulgária

VI.7-től 
2 napra
VI.8-tól
1 napra

VI.8-tól
2 napra

VI.12-től 
1 napra

VI.12-től 
1 napra

VI.12-től 
1 napra
VI.12-től
1 napra

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: 78-635 Példányszám:'450
Készült a KFKI Sokszorosító üzemében

MSZKI

RMKI

RMKI

AEKI

SZTKI

AEKI

MSZKI
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Uj könyvek jegyzéke

10. sz.

1. Adamson: Physical chemistry of surfaces. 3 ed. 53.587
2. Advances in nuclear science and technology.lo.vol. 63.559
3. Ahmed-Rao: Orthogonal transforms for digital signal

processing. 53.581
4. Alekszandrov: Atomnaja energetika i naucsno-

tehnicseszkij proceszsz. 53.537
5. Andersen-Ziegler: Hydrogen stopping powers and

ranges in all elements. 3.vol. 53.574
6. Bécsi-Lányi: Központifütés szerelők zsebkönyve.

2.kiad. 53.301-53.302
7. Benedict: Fundamentals of temperature, pressure,

and flow measurements. 2.ed. 53.589
8. CCITT orange hook. 4.vol. l.pt.Maintenance. Geneva 1976. 53.611
9. CCITT orange hook. 4.vol. 2.Pt. Specifications of

measuring equipment. Geneva 1976. 53.612
10. CCITT orange hook. 8.vol. l.Pt. Data transmission

over the telephone network. Geneva 1976. 53.609
11. CCITT orange hook. 8.vol. 2.Pt. Public data networks.

Geneva 1976. 53.610
12. Computer-aided draughting systems. Cambridge 1973. 53.606
13. Computer communications networks and teletraffic

New York. 1972. 53.552
14. Cutler: Liquid semiconductors. 53.546
15. Demtröder: Grundlagen und Techniken der Laser-

spektroskopie. 53.555
16. Deppert-Stoll: Pneumatika a gyakorlatban. 53.650
17. Urozdov-Komarnickij-Pjatibratov: Elektronnlle vUcsisz-

litel’nüe masinii Edinoj szisztemii. 53.637
18. Feller: Bevezetés a valószinüségszámitásba és alkalma

zásaiba. 53.644-53.645
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19. Prom idea to application. Some selected nuclear 
techniques in research and development.

20. Holographic recording materials.
21. Huhn-Wolf: Kétfázisú áramlás.
22. Kramer-Bonfig: Praxis der Langenmesstechnik.
23. Kriogennoe oborudovanie. Szverhprovodimoszt' v 

izmeritel’noj tehnike.
24. Liebig: Rechnerorganisation. Hardware und Software 

digitaler Rechner.
25. MasinnUj perevod.
26. Mezey-Szabó: Iparvállalati termeléstervezés adatbázis 

al apón.
27. Manó: Computer system architecture.
28. Ónodi: Szerszámgépek villamos berendezései és automa- 

tikája.
29. Osznovü szozdanija szverhprovodjascsih magnitnüh 

3zisztem. Har’kov 1975.
30. Particle size analysis in estimating the significance 

of airborne contamination.
31. Proceedings of the digital equipment computer users 

society. 4.vol. No.l. London 1977.
32. The solid -vacuum interface. Eindhoven 1976.
33. Superionic conductors. New York 1976.
34. Systemeering 75.
35. A számitóközpontok vezetése.
36. Szolomatin-Beljaev: EVM i poiszk .informacii,
37. Szovremennoe szosztojanie i perszpektivli iszpol’zo- 

vanija szverhprovodimoszti. Har’kov 1975.
38. Szücs: Dialógusok a műszaki tudományokról. 53.383 -

53.532
53.553 
53.643 
53.420

53.562

53.554 
53.624

53.663
53.444

53.052

53.542

53.531

53.598
53.594
53.582
53.422
53.472
53.630

53.451
53.384
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39. Szverhprovodjascsie elektricseszkie masiníi i
linii elektroperedacs. Har'kov 1975. 53.561

40. Szverhprovodjascsie materialü. Har'kov 1975. 53.543
41. Techniques of chemistry. 8.vol. 53.597
42. Tirof: Obrabotka dannilh v upravlenii.i_2 tom. 53.634-53.635
43. Titli: Commande hiérarchisée et optimisation

des processus complexes. 53.458
44. Varga: Rendszerprogramozás. 3.köt . 53.615
45. Vücsiszlitel’nüe metodü v elektrodinamike. 53.621
46. Waterhouse: Fretting corrosion. 53.596
47. Weiland-Wilhelmsson: Coherent non-linear interaction

of waves in plasmas. 53.593
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A TALÁLMÁNYI BIZOTTSÁG HÍREI

A Találmányi Bizottság 1978. junius 8-án ülés tartott, amelyen

- elfogadta az '^Alapelemekből felépíthető optomechanikai 
rendszer optikai elemek többszabadságfoku mozgatására" 
cimü találmányt. Feltaláló: Eisler Gyula

- megtárgyalta a 158.721. és 168.957. számú szabadalom
feltalálójával kötendő találmány-dijazási szerződés 
tervezetet.

A TUDOMÁNYOS TANÁCSOK HÍREI

A Szilárdtest Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Műszaki Szekciója 1978. 
junius 16-án ülést tartott, amelyen megvitatta

- Eördögh Imre, Lévay Balázs és Pálmai Imre munkabeszámolóját,
- a második féléves munkatervet.

x

A Mérés- és Számítástechnikai Kutató Intézet Tudományos Tanácsának Számitógép 
Szekciója 1978. junius 14-én nyilvános ülést tartott, amelyen megvitatta

- az 1978. II. félévi utazási javaslatokat.

x

A Műszer- és Méréstechnikai Tanács 1978. junius 15-én ülést tartó,tt, amelyen 
megvitatta

- az MSZKI 1977. évi műszer- és számítástechnikai kutatás-fejlesztési 
munkáját és az 1978. évi terveiről szóló beszámolót.



- 279

Az Atomenergiakutatás Tudományos Tanácsa 1978. junius 13-án ülést tartott, 
az ülésen

- Gadó János "ATOMREAKTOROK ASZIPTOTIKUS KIÉGÉSI SZÁMÍTÁSA" cimü 
kandidátusi értekezésének házi védése, valamint

- Zsoldos Jenő:"A VVER-440-es erőmüvi reaktorokra alkalmazottM
számítási modell paraméterezési problémáinak vizsgálata, cimü

- Keresztúri András:”a reaktorfizikai adatkönyvtár vizsgálata 
integrális mérések alapján» cimü

egyetemi doktori értekezések vitája szerepelt.

x

PÁLVÁZÁTI FELHÍVÁS

A Szilárdtest Kutató Intézet pályázatot hirdet a Fizikai Főosztály II. 
tudományos főosztályvezető helyettesi munkakörének betöltésére.

A megbízandó tudományos főosztályvezető helyettes feladata:
- részvétel a részben rendezett és amorf rendszerek kutatásának irányí

tásában, továbbá aktiv kutatómunka végzése e területek valamelyikén.

A pályázóval szembeni követetelmények:
- egyetemi végzettség,
- tudományos fokozat,
- jelentős tudományos eredmények,
- idegen nyelv ismerete,
- vezetési és kutatás -szervezési tapasztalat a kutatás-fejlesztési 

munka irányításában.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó jelenlegi munkahelyének, besorolásának, beosztásának és 

fizetésének mejelölését,
- eddigi tudományos munkájának és eredményeinek ismertetését,
- idegen nyelvismeretének, esetleges kitüntetéseinek megjelölését,
- a megpályázott vezetői munkakörre vonatkozó vezetési és tudományos 

elképzeléseit.
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Tudományos vezetői megbízásra a 2/1974. /II.17./ MüM sz., a 16/1977. /XII.1./ 
MüM sz. rendeletek és az 5/1974. /A.K./ MTA-F. sz. főtitkári utasítás az
irányadó.

A pályázatokat 1978. julius 6-ig kell benyújtani a Személyzeti és Oktatási 
Osztályra.

Személyzeti és Munkaügyi Főosztály 

HIVATALOSAN KÜLFÖLDRE UTAZOK

Siklós Tivadar 
Együttmüködés 
Meghívó fél ktsg.
KFKI utiktsg.

Kiss Gábor 
Zak^r Csaba 
Konzultáció 
KFKI ktsg.
Tóth Iván 
Konferencia, 
intézetlátogatás 
KFKI ktsg.

Benkó György 
Gombosi Tamás 
Munkacsoport ülés 
KB ktsg.

Ambrózy György 
Kiállítás 
KFKI ktsg.

T. Szücs István 
Munkacsoport ülés 
OMFB ktsg.

Gyimesi Zoltán 
Pócs Lajos 
KGST ülés 
OAB ktsg.

Szabón János 
Együttmüködés
MTA ktsg

Szegő Károly 
Tudományos tanácsülés 
OAB ktsg.

VI. 11.

VI. 11.

VI. 11.

VI. 11.

VI. 11.

VI. 11.

VI. 12.

VI. 12.

VI. 12.

7 nap Jugoszlávia
Belgrád

7 nap Szovjetunió
Novoszibirszk

7 nap Franciaország
Grenoble, 
Páris

7 nap Csehszlovákia
Prága

4 nap Svájc
Zürich

7 nap Csehszlovákia
Prága

5 nap Románia
Mamaia

7 nap NDK
Halle

6 nap Szovjetunió
Dubna
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Reguly Zoltánné 
Stancsich György 
üzembehelyezes 
Metrimpex dev. KFKI Fft.
Egri Béla 
Könye Szabolcs 
Pakucs János 
Tárgyalás
Metrimpex dev. KFKI Fft.

Csillag László 
Konferencia 
KFKI ktsg.

Farkas Győző 
Horváth Zoltán 
Konferencia 
Meghívó fél ktsg.
KFKI utiktsg.

Túri László 
Együttműködés 
KFKI ktsg.
Budai László 
Vashegyi György 
Konferencia 
OMFB, KFKI ktsg.

Szabó Elek 
Konzultáció 
NAt) ktsg.

Farkas Pál
Service, Metrimpex dev, 
KFKI Fft.

Budai Miklós 
Lendvai Béla 
Tárgyalás
Metrimpex dev, KFKI Fft.

Balla János 
Együttműködés 
EAI ktsg.

Nagy Dénes Lajos 
Tanulmanyut KKI ktsg.

Boday Árpád 
Kiállítás 
Metrimpex ktsg.

VI. 12. 3 nap

VI. 12. 6 nap

VI. 12. 6 nap

VI. 12. 14 nap

VI. 12. 6 nap

VI. 12. 6 nap

VI. 14. 7 nap

VI. 14. 4 nap

VI. 14. 7 nap

VI. 14. 14 nap

VI. 15. 10 nap

VI .  12. 19 nap Csehszlovákia 
Pozsony

Szovjetunió
Moszkva

Szovjetunió
Leningrád

Szovjetunió
Leningrád

Csehszlovákia
Réz

Finnország
Helsinki

Ausztria
Bécs

Szovjetunió
Dubna

Lengyelország
Varsó

Szovjetunió
Dubna

Hollandia
Groningen

Szovjetunió
Leningrád

Frenkel Andor 
Együttműködés 
Meghivó fél ktsg.

V I .  16. 8 nap Szovjetunió
Leningrád
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L. Zachar
M. Rychtarik fizikusok 
Csehszlovákia

R. Benes fizikus 
Csehszlovákia

Pollák Tibor mérnök 
Csehszlovákia

Reinwart Hans-Wolf igazgató 
Fleischer Manfred igazgató h. 
Jeschke Günter 
Ludewig Johanes mérnökök 
NDK
Prof. Hideaki Nlshihara egy. 
Japán

tan.

VI.12-től 
4 napra

VI.12-től 
5 napra

VI.13-tól 
4 napra

VI.13-tól 
3 napra

VI.13-tól 
30 napra

fogadta:

fogadta: 

fogadta: 

fogadta:

fogadta:

M.R. Avery gazdasági igazgató 
Anglia

Alexander K. professzor 
Werner K
Dr. Hadamovsky H.
Dr. Se. Gündel H.
Dr. Lingertat J. mérnökök 
NDK

Tuszynski W. mérnök 
Lengyelors zág

VI.14-től 
1 napra

VI.14-től 
4 napra

VI.14-től 
4 napra

fogadta:

fogadta:

fogadta:

J . Soria mérnök 
Bolívia

Tevllnesz A. docens 
Szovjetunió

Mr. Payronnet J.P
Spanyolorszag
Desbois J .A képviselők
Franciaország
Vsevolod V. Shakin matematikus 
Szovjetunió
Tsitovitch A. fizikus 
Szovjetunió

VI.15-től 
1 napra

VI.15-től 
1 napra
VI.15-től

VI.15-től 
1 napra

V I . 1 5 - t ő l
7 napra

fogadta:

fogadta:

fogadta:

fogadta: 

fogadta:

Gyimesi
Zoltán

SZTKI

MSZKI

Doleschall
Sándor

AEKI

AEKI

Sándory
Mihály

MSZKI

SZTKI

AEKI

Doleschall
Sándor

MSZI

MSZI
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Sz. G . Serbakov delegáció vezetője VI.15-től 
Ju.P. Szmlrnov 1 napra
V.P Vascsenko delegáció tagjai 
Szovjetunió

fogadta: Szabó Ferenc

Kavlakov fizikus
Bulgária

VI.19-től 
11 napra

fogadta: RMKI

Kiadja a Központi Fizikai Kutató Intézet 
Felelős kiadó: Doleschall Sándor 
Szerkeszti az Igazgatási Főosztály 
Felelős szerkesztő: Goda Gyula 
Törzsszám: 78-636 Példányszám: 450
Készült a KFKI Sokszorosító Üzemében
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ESEMÉNYNAPTÁR

Az MTA Matematikai és Fizikai Tudományok Osztálya "Fejlődési irányok a fizi
kában" cimmel május 11-én tudományos osztályülést tartott, melynek keretében 
az RMKI Elméleti Osztályának munkatársai a következő előadásokat tartották:

Kuti Gyula: "A proton lepton mikroszkópos fényképe"
Lovas István: "Magerők"
Zimányi József: "Nehézion fizika"

Az idén május 8. és 13. között Moszkvában rendezték meg a szovjet-magyar 
szilárdtestelméleti szemináriumi találkozót, amelyen a Szilárdtestelméleti 
Osztály teljes létszámban vett részt.

Az SzTKI Fizikai Főosztály II. Tihanyban két tavaszi iskolát szervezett a 
hazai érdeklődőknek:

május 15-20-ig tartott a KFKI-Csepeli Fémmű iskolája fémüveg kutatás 
témában. Ez évben már két intézmény mintegy 60 kutatója kapcsolódott 
be a találkozó munkájába. Az előadások főleg a saját eredményeket 
ismertették. Egy kerekasztal beszélgetés során a Csepeli Fémműben 
megvalósítandó kísérleti fémüveggyártásról volt szó.

Május 22-26. között került sor a folyadékkristály iskola megrendezé
sére. A téma terjedését jelzi, hogy a korábbi konferencián résztvett 
9 intézmény mellé ujabb öt vállalat csatlakozott. A tudományos előadá
sok mellett nagy érdeklődés kisérte a folyadékkristályos eszközök 
gyártásáról és felhasználásáról szóló beszámolókat és kerekasztal 
beszélgetéseket is.

Az MTA-OMFB Számítástechnika-alkalmazási Közös Bizottsága május 25-i ülésén 
megvizsgálta a Kutatás-Fejlesztési Társulás munkáját, ezen belül a KFKI rész
vételét is. Az ülésen újdonságként tudta a Társulás bemutatni a 2k maszk
programozott ROM első működő példányait.
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Májusban két hétig az Optikai Főosztály vendégeként a KFKI-ban tartózkodott 
M.J.Savadatti indiai professzor, a dharvari egyetem tanára. A hazánkban 
folyó lézeres kutatásokkal ismerkedett és előadást tartott a molekula álla
potok gerjesztési spektrumának vizsgálatairól.

Az 1978. évi tavaszi BNV-n tiz terméket jutalmaztak nagydijjal , közöttük 
a KFKI-ban kifejlesztett "CAMAC" Számitógépes real-time periféria rendszert 
is. A dijakat Kelemen Lajos, a Fővárosi Tanács elnökhelyettese adta át május 
14-én.

Május 22-én a Méréstechnikai és Automatizálási Tudományos Egyesület rendezé
sében "Mikroprocesszoros CAMAC vezérlő és alkalmazásai a KFKI-ban" cimmel 
Görög Péter, az MSzKI tudományos munkatársa előadást tartott.

A Reaktor-elektronikai Főosztály Mérésautomatizálási Osztálya a sztochasztikus 
analizátor kiegészitő egységei gyártási jogának átadásával kapcsölatban 1978. 
májusában befejezte a dokumentációknak az EMG számára történő átadását.
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Jogszabályok

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának  
3/1978. (A.K. 7) MTA-F. sz.

u t a s í t á s a

A Magyar Tudományos Akadémia Központi 
Hivatala ideiglenes Szervezeti és Működési 

Szabályzatának kiadásáról

l . § .  \

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének egyet
értésével a Központi Hivatal ideiglenes Szervezeti 
és Működési Szabályzatát az utasítás mellékletében 
foglaltak szerint állapítom meg.

2.§.
Ez az utasítás a kihirdetése napján lép hatályba. 
Egyidejűleg hatályát veszti a Magyar Tudományos  
Akadémia elnökének és főtitkárának 4/1971. MTA 
(A.K.20.) számú együttes utasítása.

Márta Ferenc s. k.,

Melléklet a 3/1978 (A.K.7). M T A  - F sz. utasításhoz

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉM IA  
KÖZPONTI HIVATALÁNAK IDEIGLENES 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÁLTALÁNOS RÉSZ

I. FEJEZET

A KÖZPONTI HIVATAL FELADATAI ÉS 
SZERVEZETE

!.§•
A feladatkör

( l )  A Magyar Tudományos Akadémia Központi 
Hivatala országos hatáskörű tudományos szak- 
igazgatási szervként ellátja egyrészt a Minisz
tertanács által az Akadémia főtitkára hatáskö
rébe utalt országos és felügyeleti feladatokat, 
másrészt biztosítja az Akadémia tudományos 
testületeinek működéséhez szükséges feltétele
ket.
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(2) Országos feladatok különösen
- az OTTKT-hől az Akadémiára bízót t főirá

nyok szervezése (kialakítása, irányítása); 
az Akadémia tudományos feladatait szolgáló 
nem akadémiai kutatóhelyeken — elsősorban 
az egyetemeken folytatott kutatások szer
vezése és támogatása, az akadémiai és nem 
akadémiai kutatóhelyek együttműködésének  
elősegítése;
nemzetközi tudományos, nem kormányközi 
szervezetekben való magyar részvétel koor
dinálása;
a természettudományok országos koordiná
lása;
a kutatói káderpolitikával kapcsolatban az 
Akadémiára bízott országos feladatok ellá
tása;
a Minisztertanács, valamint az Országos 
Anyag- és Árhivatal elnöke által átruházott 
hatáskörben árhatósági jogkör gyakorlása; 
a műszergazdálkodásból az Akadémiára bí
zott országos feladatok ellátása;

— a kutatási-fejlesztési célt szolgáló jelentős  
beruházások véleményezése;

— jogszabály vagy felettes szerv által az Aka
démiára bízott egyéb országos kutatásszer
vezési és kutatási feladatok ellátása.

(3) Felügyeleti feladatok különösen
— az Akadémia felügyelete alá tartozó intéz

mények és az általa támogatott kutatások  
tudományos szakigazgatásának irányítása, 
intézmények létrehozása és megszüntetése, 
illetőleg feladatkörük meghatározása;

— az Akadémia felügyelete alatt álló intézmé
nyek működésének elbírálása, általában a 
szakigazgatási ellenőrzés gyakorlása;

— az akadémiai intézmények tekintetében jog
szabályokban, illetőleg egyéb állami határo
zatokban foglalt rendelkezések végrehajtása. 
Az Akadémia felügyelete alá tartozó intéz
ményekre kiterjedő hatállyal normatív utasí
tások kiadása;

— konkrét kutatási feladatok esetenkénti kitű
zése;

— az akadémiai intézmények szervezeti és mű
ködési elveinek megállapítása;

— az akadémiai kutatóhelyeken elért tudomá
nyos kutatások gyakorlati hasznosítását elő
mozdító intézkedések, illetőleg rendelkezések 
kiadása;

— a tudományos kutatások eredményeinek nyil
vánosságra hozatala érdekében a tudomá
nyos könyv- és folyóirat kiadás tervszerű 
irányítása;

— az Akadémia intézményeinek képviselete;
— az MTA és a felügyelete alá tartozó intézmé

nyek költségvetési és beruházási, valamint 
béralap és létszámigényeinek megtervezése, 
a keretek felosztása, az azokkal való gaz
dálkodás szervezése, irányítása és ellenőr
zése;

— az Akadémia felügyelete alá tartozó intéz- j 
mények személyzeti munkájának irányítása; |

-  országos érvényű fejlesztési irányelvek és 
ajánlások érvényre juttatása;

— az akadémiai intézmények számára a nem
zetközi tudományos kapcsolatok fejlődését 
előmozdító intézkedések, illetőleg rendelke
zések kiadása;

— az MTA-hoz tartozó tudományos egyesületek  
és társaságok állami felügyeletének ellátása, 
működési feltételeik biztosítása; 
vállalatok, üdülők, jóléti- és egyéb intézmé
nyek alapítása, irányítása és felügyeletének  
ellátása;

— az Akadémia felügyelete alá tartozó szer
vezetek működésével kapcsolatos közérdekű 
bejelentések és panaszok elintézése.

(4) A Központi Hivatal feladata a tudományos  
testületek (a közgyűlés, az elnökség, a tudomá
nyos osztályok, valamint a bizottságok) műkö
déséhez szükséges operatív szervező-, előkészítő 
és ügyviteli munka ellátása.

2.§.

A szervezet

(1) A főtitkár az l.§ -ban  meghatározott feladatait 
az Akadémia Központi Hivatala közreműködé
sével látja el.

(2) A főtitkár a Központi Hivatalt a főtitkárhelyet
tesek és a hivatalvezető, továbbá a főosztályok  
vezetőinek közreműködésével irányítja.

j (3) A főtitkár az elnökkel egyetértésben jár el 
minden olyan kérdésben, amely az Akadémia  
testületi szerveinek hatáskörét és működését 
érinti.

3- §■
(1 )A  Központi Hivatal szervezete a következő:

a) — Természettudományi I. Főosztály;  
“-T erm észettudom ányi II. (biológiai) Fő

osztály;
— Társadalomtudományi Főosztály  
mint tudományági főosztályok.

b) — Igazgatási és Jogi Főőosztály;
— Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya;
— Pénzügyi Főosztály;
— Személyzeti Főosztály  
mint funkcionális főosztályok.

c) — Tudományos Testületi Titkárság;
— Tudományos Minősítő Bizottság Titkár

sága
(2) Egyes ágazati, koordinálási, együttműködési  

stb. feladatok ellátására a főtitkár időszakos 
programirodát, irodát, titkárságot (a követke
zőkben: irodát) létesíthet egy vagy több akadé
miai intézmény szervezetéhez kapcsolva.

II. FEJEZET

A KÖZPONTI HIVATALVEZETŐI ÉS 
ÜGYINTÉZŐI

4-§.
A főtitkár személyes hatásköre

A főtitkár személyes hatáskörben jár el különösen 
a következő ügyekben:
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a) Országos hatáskörű kérdésekben magasabb álla
mi és társadalmi szervek előtt az Akadémia és a 
Központi Hivatal képviselete;

b) előterjesztések, javaslatok és jelentések meg
tétele az a) pontban foglalt ügyekben;

c) főtitkári normatív utasítások, továbbá a maga
sabb rendű jogszabályok és más rendelkezések 
végrehajtására irányuló egyéb intézkedések ki
adása;

d) az Akadémia felügyelete alatt álló intézmények 
alapítására, átszervezésére és megszüntetésére  
vonatkozó rendelkezések kiadása;

e) az Akadémia pénzügyi, beruházási, béralap és 
egyéb igényeinek megtervezése, a beruházási 
és költségvetési keretek felosztása;

f) külön rendelkezések szerint a munkáltatói jogok 
gyakorlása;

g) kormánykitüntetésekre vonatkozó előterjeszté
sek megtétele;

h) a „Kiváló Munkáért” és egyéb kitüntetések  
adományozása és megvonása;

i) az Akadémia tudományos társaságai és egye
sületei alapszabályának jóváhagyása;

j) döntés, illetőleg intézkedés azokban az ügyek
ben, amelyeket jogszabály kifejezetten a főtitkár 
személyes hatáskörébe utalt vagy  amelyeket 
egyébként saját hatáskörébe vont.

5- §•
A főtitkárhelyettesek

( 1 )A  főtitkárhelyettesek ellátják a — külön ren
delkezések szerint megjelölt — főosztályok és 
intézmények felügyeletét. Döntenek, illetőleg 
intézkednek a főtitkár által hatáskörükbe utalt 
ügyekben. Helyettesítik a főtitkárt az általa 
meghatározott ;igyekben. Miniszterhelyettesi 
szinten tartják a kapcsolatot, illetőleg képviselik 
a Központi Hivatalt.

(2) A főtitkárt távollétében az általa megjelölt 
főtitkárhelyettes helyettesíti.

(3) A főtitkárhelyettesek a felügyeletük alatt álló 
tudományági főosztályok közreműködésével kü
lönösen
— irányítják a kutatási tervek kidolgozását, 

saját hatáskörben főosztályi szintű kutatási 
feladatokat jelölnek ki,

— rendszeresen figyelemmel kísérik a kutató
helyek munkáját, véleményezik és elbírálják 
ezek működését.

(4) A 3. §-ban felsorolt főosztályok felügyeletének  
főtitkárhelyettesek közötti megosztását a főtit
kár határozza meg.

(5) A főtitkárhelyettesek feladatuk ellátásához bár
mely főosztály, illetőleg az Akadémia felügyele
te alatt működő intézmény közreműködését 
igénybe vehetik. Intézkedésükről az illetékes 
főtitkárhelyettest értesítik, amennyiben az a 
másik főtitkárhelyettes felügyeleti jogkörét érin
ti. Az egyik főtitkárhelyettes távollétében fela
datait a másik főtitkárhelyettes látja el.

(6) A főtitkárhelyettesek a külön rendelkezések 
szerint gyakorolják a munkáltatói jogokat.

6.§.

A hivatalvezető
( 1 )A  Központi Hivatal szervei tevékenységének  

összehangolása a hivatalvezető feladata.

(2) A hivatalvezető közvetlen felügyeletet az Igaz
gatási és Jogi Főosztály, valamint a Pénzügyi 
Főosztály felett lát el.

(3) A főtitkárhelyettesek felügyelete alá tartozó 
főosztályok, továbbá a Tudományos Testületi 
Titkárság felett a hivatalvezető hivatali felü
gyeletet gyakorol.

(4) A hivatalvezető a külön rendelkezések szerint 
meghatározott jogkörben gyakorol munkáltatói 
jogokat.

(5) A hivatalvezető a főtitkár felhatalmazása alap
ján képviseli a Központi Hivatalt külső szervek 
előtt.

(fi) A hivatalvezető tekintetében a munkáltatói 
jogokat a főtitkár gyakorolja.

7.§.
A főosztályok vezetői és helyetteseik

(1) A főosztályvezető a jogszabályok, továbbá a 
felsőbb szervek és a főtitkár, a felügyeletet  
gyakorló főtitkárhelyettes, illetőleg a hivatal- 
vezető rendelkezései alapján irányítja a főosztály  
munkáját. Felelős a vezetése alatt álló szervezet 
működéséért, továbbá a hatáskörébe utalt fela
datok teljesítéséért és ellenőrzéséért.

(2) A főosztályvezető feladata különösen
a) a főosztályi szervezeti egységek irányítása 

és rendszeres beszámoltatása;
b) a főosztály feladatkörébe tartozó előterjesz

tések, normatív utasítások és egyéb rendel
kezések kiadványozásra történő előkészítése, 
továbbá az Akadémia felügyelete alá tartozó 
intézmények számára szakmai irányelvek és 
elvi állásfoglalások kialakítása;

c) a főosztály feladatkörébe tartozó kérdések
ben a főosztály — külön felhatalmazás alap
ján — a Központi Hivatal képviselete;

d) javaslattétel bérmegállapításra, Főtitkári Di
cséret, jutalom, illetőleg kitüntetés adomá
nyozására;

e) döntés azokban az ügyekben, amelyeket a 
főtitkár, a főtitkárhelyettes, illetőleg a hiva
talvezető a hatáskörébe utalt;

f) külön rendelkezések szerint meghatározott 
körben a munkáltatói jogok gyakorlása.

(3) A főosztályvezetők tekintetében a munkáltatói
jogokat a főtitkár gyakorolja.

(4) A főosztályvezetőhelyettes a főosztályvezetőt
annak távollétében helyettesíti, az illető fő
osztály sajátosságaival összhangban a főosz
tályvezető által meghatározott munkameg
osztás alapján részt vesz a főosztály irányí
tásában, ellátja a hatáskörébe utalt egyéb 
feladatokat.

(5) A főosztályvezetőhelyettesek tekintetében a 
munkáltatói jogokat a hivatalvezető gyakorolja.
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Tudományos titkárok

( í ) A ttuioniányos titkár az Akadémia elnöki:, al- 
, htokéi, illetőiét* az osztályelnökök tartalmi irá
nyítása mellett részt vesz a testületi szervek 
folyamatos működésének biztosításában, tudo
mánypolitikai és tudományszervezési munkájá
val elősegíti a testületi szervek, különösen a tudo
mányos osztály működését.

(2) A tudományos titkár tekintetében a munkál
tatói jogokat a főtitkár — az Akadémia elnöké
vel egyetértésben — gyakorolja.

(¡5) A tudományos titkár a Tudományos Testületi 
Titkárság keretében, a Titkárság vezetőjének  
koordinálása mellett végzi munkáját.

rx A K A I ' I 'M l  A

9.§ .

Osztályvezetők és helyetteseik

(1 )A z  osztályvezető felelős a vezetése alatt álló 
egység működéséért. A főosztályvezetőtől ka
pott irányelvek és rendelkezések szerint irá
nyítja és ellenőrzi annak tevékenységét, továbbá  
esetenként — külön felhatalmazás alapján — 
eljár a Központi Hivatal képviseletében.

(2) Az osztályvezetőhelyettes az osztályvezető távol
létében ellátja annak teendőit, továbbá irányítja 
és ellenőrzi a hozzá beosztott dolgozók munkáját, 
emellett ügyintézői tevékenységet is végez.

(3) Az osztályvezető és osztályvezetőhelyettes tekin
tetében a munkáltatói jogokat a hivatalvezető  
gyakoiolja.

10. §.

Csoportvezetők és ügyintézők

(1) A csoportvezető felelős a vezetése alatt álló 
csoport működéséért, irányítja és ellenőrzi annak 
tevékenységét, emellett az irányítását ellátó ve
zető által megszabott keretek között ügyintézői 
tevékenységet is végez.

(2) Az ügyintéző felelős a vezetői által rábízott 
feladatok önálló ellátásáért. Munkáját legjobb 
tudása szerint, a munkatervben, munkaköri 
leírásban, illetőleg a felettese utasításának meg
felelően a jogszabályok, szakmai előírások és 
ügyviteli szabályok betartásával kell végeznie. 
Az ügy elintézéséért a kiadmányozási joggal 
felruházott vezetővel együtt felelős.

(3) Az ügyvitelt ellátó és kisegítő dolgozók a szá
mukra meghatározott feladatokat kötelesek el
látni és azok lelkiismeretes teljesítéséért ta l lóz 
nak felelősséggel.

(4) A csoportvezető, főelőadó és előadó tekinteté
ben a hivatalvezető, az ennél alacsonyabb be
sorolású dolgozó tekintetében a főosztály veze
tője gyakorolja a munkáltatói jogokat.

III. FEJEZET

A KÖZPONTI HIVATAL MŰKÖDÉSI  
SZABÁLYAI

II. §.

Tanácsadó fórumok
(1) Az Akadémia Központi Hivatala és a tudomá

nyos testületek közötti együttműködésből adódó 
konkrét feladatokat az Akadémia Vezetői Érte
kezlete megtárgyalja. A Vezetői Értekezleten 
a Központi Hivatai részéről a főtitkár, a főtit
kárhelyettesek és a hivatalvezető vesznek részt.

(2) A főtitkár a tudományos szakigazgatás tevé
kenységét érintő fontos kérdésekben operatív  
döntései kialakítása végett főtitkárhelyettesi 
értekezleteket tart.

(3) A tudományos szakigazgatás tevékenységét érin
tő legfontosabb elvi kérdésekben tanácsadó  
fórumként a főtitkár mellett Főtitkári Kollégium 
működik.

(4) A hivatalvezető a Központi Hivatal előtt álló 
feladatok megtárgyalására és összehangolására, 
valamint a végzett munka ellenőrzésére főosz
tályvezetői értekezleteket tart.

(5) A főtitkárhelyettesi értekezlet, a Főtitkári Kol
légium és a főosztályvezetői értekezlet működé
sét külön szabályok határozzák meg.

I2>§.

Alá- és fölérendeltség
(1) A dolgozó — beosztására tekintet nélkül — köte

les
a) felettesitől kapott rendelkezéseket végrehaj

tani, továbbá
b) a felsőbb vezetőktől közvetlenül kapott ren

delkezésekről a közvetlen felettesét haladék
talanul tájékoztatni.

(2) Ha a dolgozó a felettesétől kapott rendelkezéssel 
nem ért egyet, mert az jogszabályt vagy  az 
Akadémia érdekeit sérti, köteles erre a körül
ményre felettese figyelmét felhívni, észrevételeit 
az ügyiraton is feltüntetheti. Az utasítást azon
ban ebben az esetben is végre kell hajtania, 
kivéve ha a rendelkezés végrehajtása egészségét  
vagy  testi épségét közvetlenül és súlyosan veszé
lyeztetné vagy egyébként az érdekeit védő 
jogszabályba ütközik. Ha az utasítás végrehajtá
sával a dolgozó bűncselekményt követne el, az 
utasítás végrehajtását meg kell tagadnia.

13. §.

A főosztályok együttműködése
(1) A főosztályok egymás mellé rendelt hivatali 

szervek. Tevékenységüket egymással szoros 
egyii 11 m fi k öd ésben v égz i k.

(2) Az egyes főosztályok feladatkörébe tartozó, de 
más főosztályok feladatkörét is érintő ügyekben  
az érdekelt főosztályok bevonásával kell eljárni. 
Az ennek során felmerült vitás kérdésekben a 
közös álláspont kialakítását egyeztetés útján
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kell megkísérelni. Ha ez nem vezet eredményre, 
a vitás ügyet a hivalalvezetőhöz kell felterjesz
teni.

(.'}) A Tudományos Testületi Titkárság keretében 
működő tudományos osztálytitkárságok a fela
datkörükbe tartozó ügyekben a tudományági 
főosztályokkal közvetlenül tartják a kapcsolatot.

(4) A tudományági főosztályokon a funkcionális 
feladatokat ellátó dolgozók — pénzügyi, sze
mélyzeti,  nemzetközi kapcsolatok ügyintézői — 
a tudományági főosztályvezető közvetlen, és az 
illetékes funkcionális főosztályvezető elvi, szak
mai irányítása mellett végzik munkájukat.

14. §.

Intézmények felügyelete

(1) A kutatóintézetek és egyéb intézmények felü
gyeletének ellátása az illetékes — különös rész
ben meghatározott — főosztályok feladata.

(2) Az intézmények részére működésükre, tevékeny
ségükre vonatkozó rendelkezést csak a felügye
letet ellátó főosztály útján lehet kiadni.

(3) Több intézményt, vagy az intézményhálózat 
egészét érintő, funkcionális feladatokkal össze
függő (pénzügyi, személyzeti, munkaügyi, nem
zetközi kapcsolatokra vonatkozó stb.) rendelke
zést az illetékes funkcionális főosztály a felügye
letet ellátó főosztállyal a 13. §. (2) bekezdésében  
foglalt egyeztetés után adhat ki.

15. §.

Külső szervekkel való kapcsolat

(1) A minisztériumok és országos hatáskörű szervek 
illetékes főosztályaival a munkakapcsolatot a 
feladatkörébe tartozó ügyekben az illetékes fő
osztály tartja.

(2) A Minisztertanács Titkárságával, a Tudomány- 
politikai Bizottság Titkárságával, a minisztériu
mok és országos hatáskörű szervek titkárságával 
(Igazgatási Főosztályával stb.) a közvetlen  
kapcsolatot általában az Igazgatási és Jogi Fő
osztály, a testületi működéssel összefüggő ügyek
ben pedig a Tudományos Testületi Titkárság  
tartja.

Ifi. s.
Külföld) szervekkel való kapcsolat

(1) Külföldi szervekkel elsősorban a Nemzetközi  
Kapcsolatok Főosztálya tartja a kapcsolatot.
A többi főosztály a külföldi szervekkel csak a 
Szabályzatban feladatkörébe utalt kérdésekben, 
továbbá külön felhatalmazás alapján tarthat  
kapcsolatot.

(2) A főosztályokon külföldi vendéget fogadni és 
vele hivatalos jellegű megbeszéléseket folytatni 
csak a Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályával 
való egyeztetés illán lehet. Külföldi részére 
bármilyen hivatalos irat átadásához az illetékes 
főtitkárhelyettes, illetve a hivatalvezető előzetes
11 o z z. á j á r u I á s a s /. ü k s é ge s .
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17. §.

A hivatali szakszervezeti szervekkel való együtt
működés

Az illetékes hivatali vezetők a hatályos jogszabályok  
szerint kötelesek a dolgozók munkaviszonyát, mun
ka- és életkörülményeit érintő kérdésekben az ille
tékes szakszervezeti szervekkel (Sz. B., bizalmi stb.) 
együttműködni.

K Ö Z L Ö N Y  80

18. §.

Kiadmányozási és utalványozási jog

(1) A kiadmányozási jog a főtitkárt és helyetteseit, 
a hivatalvezetőt, a főosztályvezetőket és helyet
teseiket, az osztályvezetőket és helyetteseiket,  
a csoportvezetőket, valamint az ügyintézőket a
(2)—(6) bekezdésben foglaltak szerint illeti meg.

(2) A főtitkár kiadmányozza mindazoknak az ügyek
nek iratait, amelyekben személyes hatáskörében  
jár el vagy  személyes hatáskörébe von.

(3) A főtitkárhelyettesek, valamint a hivatalvezető  
kiadmányozzák a hatáskörükbe utalt ügyek  
intézésére vonatkozó iratokat.

(4) A főosztályvezetők és helyetteseik, valamint a 
tudományos titkárok gyakorolják a kiadmá
nyozás jogát a hatáskörükbe tartozó mindazon 
ügyekben, amelyekben az aláírás joga nincs 
magasabb szintű vezető részére fenntartva.

(5) Az osztályvezetőket, helyetteseiket, a csoport- 
vezetőket és az ügyintézőket ügykörükben a 
kiadmányozás joga azokban az ügyekben illeti 
meg, amelyekre vonatkozóan a közvetlen felet
tesüktől felhatalmazást kaptak.

(6) A főosztályok vezetői kötelesek helyetteseik, 
illetőleg az osztályvezetők, a csoportvezetők és 
az ügyintézők aláírási jogának körét és annak  
feltételeit megállapítani.

(7) A Központi Hivatal költségvetése terhére utal
ványozást teljesíteni csak a Gazdasági Osztály 
vezetőjének ellenjegyzése után lehet.

19. §.

A Központi Hivatal álláspontjának képviselete

(1) Értekezleten és más hivatalos tárgyaláson a 
Központi Hivatalt a főtitkáron, főtitkárhelyet
teseken és a hivatalvezetőn kívül csak az kép
viselheti, aki arra a Szabályzat alapján jogosult, 
vagy az, aki a jogosulttól a képviseletre külön 
felhatalmazást kapott.

(2) Aki a Központi Hivatal képviseletére jogosult, 
külön felhatalmazás nélkül csak munkakapcso
lat keretében és a döntés előkészítését szolgáló 
tárgyaláson vehet részt, a Központi Hivatalt 
terhelő kötelezettséget azonban nem vállalhat.

(3) A tárgyaláson részt vevő dolgozó beosztására 
tekintet nélkül * csak a Központi Hivatal 
összehangolt álláspontját képviselheti.
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20. §.

Előterjesztések, normatív utasítások előkészítése

(1) A Központi Hivatal feladatkörébe tartozó elő
terjesztés, illetőh -i normatív utasítás (a továb
biakban: előterjesztés) szakmai tervezetét az 
ügykör szerint elsősorban érdekelt főosztály  
köteles előkészíteni.

(2) A jogszabály szakmai tervezetét az illetékes 
főosztály készíti el, majd a Hivatalon belüli 
egyeztetés után az Igazgatási és Jogi Főosztály  
részére megküldi. Az Igazgatási és Jogi Főosz
tály a tervezetet jogpolitikai és szerkesztési 
szempontból felülvizsgálja, szükség esetén külső 
szervekkel is véleményezteti, majd kiadásra 
előkészíti.

(3) Hivatalon belüli véleményeltérés esetén a vitás 
ügyek eldöntésére vonatkozó rendelkezések sze
rint kell eljárni. Ha a jogszabály tervezetével 
kapcsolatban külső szervek tettek olyan észre
vételt, amelyek saját hatáskörben nem fogadha
tók el, az ellenvélemények megvitatása céljából 
egyeztető tárgyalást kell tartani. Az egyeztető  
tárgyalást az Igazgatási és Jogi Főosztály és a 
szakmai tervezetet készítő főosztály együttesen  
készíti elő.

(4) Ha a felsőbb szerv részére teendő előterjesztés  
az előírt határidőben nem nyújtható be, a 
határidő meghosszabbítására vagy az előterjesz
tési kötelezettség törlésére az ügykör szerint 
elsősorban illetékes főosztálynak kell javaslatot 
tenni. A javaslatot kellő indokolással a felügye
letet gyakorló főtitkárhelyettes, illetve a hiva
talvezető terjeszti a főtitkár elé.

(5) A szakmai irányelvek, elvi állásfoglalások és 
közlemények tervezetét a kiadó főosztály szük
ség esetén az Igazgatási és Jogi Főosztállyal, 
továbbá más érdekeltekkel egyezteti.

21. §.

Előterjesztések és jogszabályok vélem ényezése

(1) A külső szervek által megküldött előterjesztések  
és jogszabályok előzetes tervezetére munkakap
csolat keretében az érdekelt főosztály vezetője, 
hivatali szinten az Igazgatási és Jogi Főosztály  
vezetője, végleges tervezetére pedig a főtitkár 
tehet hatályos nyilatkozatot.

(2) A jogszabály- és egyéb tervezeteknek az érdekelt 
főosztályokkal történő véleményeztetéséről, az 
általuk tett észrevételek összehangolásáról és a 
Központi Hivatal állásfoglalásának kialakításá
ról az Igazgatási és Jogi Főosztály vezetője 
köteles gondoskodni.

(3) Azokban az ügyekben, amelyekben külső szer
vek a tudományos testületeket tanácsadás,  
illetőleg tudományos testületi vélemény érdeké
ben keresték meg, az Akadémia elnökének, 
illetőleg az illetékes tudományos testületeknek  
választervezeteit ;i Tudományos Testületi Tit
kárság az Igazg-itási és Jogi Főosztály közre
működésével készíti el.

22 . §.

Jogszabályok végrehajtása, nyilvántartása és 
megőrzése

(1) Az érdekelt főosztályok a jogszabályok és felsőbb 
szervek által kiadott határozatok végrehajtásá
hoz szükséges intézkedéseket kijelölés alapján, 
illetőleg, ha azokból nyilvánvalóan kitűnik, hogy 
a végrehajtás a főosztály feladatkörébe tartozik, 
a kijelölés bevárása nélkül is kötelesek meg
fenni.

(2) A főosztályok az Akadémiai Közlönyben közzé 
nem tett állásfoglalásokról, rendelkezésekről, 
irányelvekről stb. a kérdésben érdekelt főosz
tályokat a rendelkezés megküldésével kötelesek 
tájékoztatni.

(3) A jogszabályokat és a felsőbb szervek által 
kiadott határozatokat az Igazgatási és Jogi 
Főosztály tartja nyilván és ellenőrzi azok végre
hajtását. A végrehajtásról a főtitkárt, a főtit
kárhelyetteseket és a hivatalvezetőt rendszeresen 
tájékoztatja. Ennek érdekében a főosztályok 
minden negyedév utolsó hónapjának közepéig  
tájékoztatják az Igazgatási és Jogi Főosztályt 
a tárgyidőszakban esedékes feladatok teljesíté
séről, illetőleg a mulasztás okairól.

(4) A főtitkári és elnöki utasítások, továbbá a fő
osztályok által kiadott közlemények és elvi 
állásfoglalások eredeti kiadmányait az Igaz
gatási és Jogi Főosztály őrzi meg.

23. §.

Munkatervek

(1) A főosztályok javaslatai alapján az Igazgatási 
és Jogi Főosztály minden év január 1. napjáig 
elkészíti a Központi Hivatal éves munkatervét.

(2) A Központi Hivatal munkatervét a főtitkár 
hagyja jóvá.

(3) A Hivatal munkaterve és az azonkívül adódó 
feladatok alapján a Hivatal főosztályai minden 
év január 31-ig feladataikról, határidő megjelö
lésével részletes munkatervet készítenek.

(4) A főosztályok munkatervét az. illetékes főtitkár- 
helyettesek, illetőleg a hivatalvezető hagyják  
jóvá.

KÜLÖNÖS RÉSZ

IV. FEJEZET  

A FŐOSZTÁLYOK FELADATK ÖRE

24. §.

Tudományági főosztályok feladata

(1) A tudományági főosztályok — tudományterü
leti illetékességük szerint — az Akadémia tudo
mánypolitikai céljainak megvalósítását szolgáló 
közvetlen feladatokat látják el. Tevékenységük  
kiterjed
a) tudományterületükön a kutatáspolitika kia

lakításának és végrehajtásának a megszer
vezésére a kutatóhelyek sajátosságainak fi
gyelembevételével;
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I') a/. ÖTTKT-ból az Akadémia főti(k;n;ir;i | 
hízott országos szintű és a tárcaszintű kuta- | 
tási főirányok szervezésére és gondozására, 
illetoIi-lt ;< ui;is töliatós;ití«»k felügyelete alatt 
miivelt kutatási főirányok, célprogramok 
kutatásainak elősegí t ésere;

t)  a tudományterületükhöz tartozó akadémiai 
kutatóhelyek szervezésére és tevékenységük  
közvetlen irányítására, az akadémiai támo
gatásban részesített egyetemi, ill. egyéb ku
tatóhelyek szervezésére, irányítására a felü
gyeletei ellátó minisztériummal egyetértés
ben;

d) a kiemelt középtávú kutatási feladatokból az 
Akadémia felelősségébe, utaltak gondozására;

e) a nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő fela
datok kialakításában és végrehajtásában való 
részvételre;

f) tudományterületükkel kapcsolatos egyéb, hi
vatali feladatok ellátására.

(2) A tudományági főosztályok feladata különöseit:

a) javaslatok kidolgozása a művelendő tudo
mányterületükre, preferenciákra, arányokra, 
kutatási feladatokra;

b) javaslatok kidolgozása a kutatási főirányok 
kialakítására, átalakítására és megszünteté
sére, azok közvetlen felügyeletének ellátása;

c) javaslatok kidolgozása a kutatóhelyek léte
sítésére, feladatkörük megállapítására és meg
szüntetésére, azok közvetlen felügyeletének  
ellátása;

d) az akadémiai célok megvalósítása érdekében
— szervezési, pénzügyi és egyéb eszközök
kel — nem akadémiai kutatóhelyek bevonása  
a kutatómunkába;

e) a kutatási főirányok és kutatóhelyek tervei 
felülvizsgálatának, illetve beszámolóik érté
kelésének megszervezése;

f) a nem akadémiai kutatóhelyekre telepített 
kutatási feladatok teljesítésének ellenőrzése 
a felügyeletet ellátó minisztériummal együtt
működve;

g) a rendelkezésükre bocsátott éves (vagy  
középtávú) gazdálkodási keretek felosztása 
után a felügyeletük alá tartozó kutatóhelyek  
költségvetési alapokmányának, beruházási 
(építési és műszer) programjának elkészí
tése, illetőleg elkészíttetése, valamint ezen 
tervek jóváhagyásának előkészítése. Elvi és 
operatív irányítás kutatóhelyeik éves gaz
dálkodása és míiszergazdálkodása felett;

li) részvétel a személyzeti, bér- és munkaügyi 
politika kialakításában és végrehajtásában;

i) részvétel a nemzetközi tudományos együtt
működés mértékének, arányainak és formái
nak kidolgozásában, a tudományos együtt
működésben résztvevő kutatóhelyek kije
lölése, a tudományterületükön folyó több- j 

oldalú és KGST együttműködések szervezése [ 
és felügyelete;

j) a tudományos társaságok igazgatási felügye- j 

létéből adódó feladatok ellátása;

k) mindazoknak a feladatoknak a végzése, 
amelyeket részükre jogszabályok előírnak, 
illetőleg melyekre az Akadémia vezetői uta
sítást adnak.

25. §.

Az Igazgatási és Jogi Főosztály feladata és 
szervezete

( 1) Az Igazgatási és Jogi Főosztály előkészítő és 
koordináló tevékenységével közreműködik a 
Szabályzat l.§ .-ában meghatározott feladatok 
ellátásában.

(2) Feladata különösen

a) a vezetői értekezlet, a főtitkárhelyettesi ér
tekezlet, a Főtitkári Kollégium és a főosztály- 
vezetői értekezlet előkészítése, illetve közre
működés az azokon hozott döntések végre
hajtásában;

b) az Akadémia által benyújtásra kerülő mi
nisztertanácsi, TPB és egyéb előterjesztések 
előkészítése;

c) a jogszabályi formában megjelenő akadémiai 
rendelkezések koordinálása és elkészítése;

d) külső szervektől az Akadémiához érkező 
előterjesztések és jogszabályok tervezeteinek  
Hivatalon belüli véleményeztetése;

e) a tudományos egyesületek igazgatási felü
gyeletével és a központi nyilvántartásával 
kapcsolatos feladatok végzése;

f) a Központi Hivatal képviselete bírósági peres 
és peren kívüli eljárásokban:

g) közreműködés fegyelmi és kártérítési ügyek 
intézésében, illetőleg bűncselekmény esetén 
a büntető eljárás megindításának kezdemé
nyezése;

li) a titkos ügykezelés Hivatalon belüli- és 
felügyeleti feladatainak ellátása; 

i) a Tudományos Minősítő Bizottság határo
zatai ellen előterjesztett jogorvoslati kérel
mek döntésre történő előkészítése; 

j) az OTTKT végrehajtásával, a kutatás-ter
vezéssel és beszámoltatással, a K +  F statisz
tikával, valamint a kutatási nyilvántartási 
rendszerrel összefüggő rendelkezések elő
készítése;

k) az illetékes főtitkárhelyettes felügyelete és 
tartalmi irányítása mellett ez utóbbi tekin
tetében a megbízott elnökségi tag közremű
ködésével s sajtó és propagandatevé
kenység ellátása;

I) a gazdasági mozgósítással, a tűzrendészettel 
és a polgári védelemmel kapcsolatos hiva
tali és felügyeleti feladatok ellátása; 

m) a Kutatási F-llátási Szolgálat keretében 
működő Szabadalmi Csoport közvetlen szak
mai felügyeletének ellátása; 

n) a testületi és hivatali szervek költségvetésé
nek előkészítése, valamint ezen szervek mű
ködésével kapcsolatos gazdasági-, bér- és 
munkaügyi teendők ellátása;

o) a föosztályvezetöhelyettes közvetlen irá
nyításával



294 -
A K A I. 'I 'M IA I  K Ö Z L Ö N Y  1978. jú n iu s  7.

;i Központi Hivatal műszaki és anyagi 
igényeinek, beruházásainak intézése;

- a Központi Hivatal jóléti és szociális 
intézményeinek, valamint a Uniós-üdülők
nek működtetése, az üdültetési ügyek 
intézése;
a Vendégházba történő beutalások intézése; 
az akadémikusok kegyeleti ügyeinek inté
zése;
a Gépkocsi Szolgálat és a Tudós Klub köz
vetlen felügyeletének ellátása;

— a külső- és belső kézbesítés és a sokszoro
sítás biztosítása, a Központi Hivatal irat
anyagának rendszeres selejtezése.

(3) Az Igazgatási és Jogi Főosztály szervezeti 
egységei:

Jogi Osztály
Gazdasági Osztály
Tervezési és Koordinációs Csoport
Sajtótitkárság
Székház Üzemeltetési Csoport 
Irodaház Gondnokság 
Jóléti Csoport
Központi Ügyiratkezelői Iroda

26. §.

A Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályának 
feladata és szervezete

(1) A Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya az Aka
démia tudományos testiiletei és a Központi 
Hivatal nemzetközi tudományos kapcsolatai
nak létesítésével, fejlesztésével és koordinálásá
val kapcsolatos teendőket látja el.

(2) Feladata különösen

a) az MTA vezetői szerveitől és társfőhatósá
goktól érkezett vagy  a részükre szóló, nem
zetközi kapcsolatokat érintő dokumentumok  
véleményezése, illetve előkészítése;

b) a nemzetközi tudományos kapcsolatok folya
matos figyelemmel kisérése alapján elemzé
sek és tájékoztatások készítése;

c) az illetékes tudományági főosztályokkal 
együtt az Akadémia felügyelete alá tartozó 
intézmények nemzetközi kapcsolatainak felü
gyelete;

d) a nemzetközi tudományos, nem kormány
közi szervezetekben való magyar részvétel 
koordinációs feladatainak ellátása, és az 
Akadémia illetékességi körébe tartozó nem
zetközi szervezetek ügyeinek intézése;

e) az illetékes tudományági főosztályokkal  
együtt a külföldi akadémiákkal és egyéb  
külföldi tudományirányító intézményekkel 
való kapcsolattartásról történő gondosko
dás;

f) az MTA együttműködési egyezményeinek és 
munkaterveinek előkészítése, azok végrehaj
tásának biztosítása;

g) az illetékes tudományági főosztályokkal 
együtt a szocialista akadémiák között létre
jött sokoldalú együttműködésben az MTA 
részvételéből adódó feladatok ellátása;

h) az Akadémia rendezvény-terveinek előké
szítése és azok végrehajtásának biztosítása;

i) az Akadémia tiszteleti tagjai megválasztásá
nak, illetve magyar tudósok külföldi akadé
mia tiszteleti tagjává történő választásával 
kapcsolatos előkészítő egyeztető tevékeny
ség elvégzése;

j) az Akadémia nemzetközi kapcsolataival ösz- 
szefüggő ki- és beutazások előkészítése, koor
dinálása és biztosítása;  

k) az útijelentések nyilvántartása és a tapasz
talatok hasznosításának figyelemmel kísé
rése;

I) az Akadémia nemzetközi tudományos kap
csolatai bonyolításával összefüggő protokol
láris feladatok ellátása; 

m) az Akadémia nemzetközi kapcsolatainak ápo
lására szolgáló költségvetési fedezettel való 
gazdálkodás, illetőleg annak tervszerű és 
rendeltetésszerű felhasználásáról való gon
doskodás;

n) a nemzetközi tudományos kapcsolatokkal 
összefüggő statisztikai jelentési kötelezettség  
ellátása.

(3) A Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályának szer

vezete:
Területi Referatúra 
Utazási Csoport 
Pénzügyi Csoport

27. §.

A Pénzügyi Főosztály feladata és szervezete

(1) A Pénzügyi Főosztály látja el az Akadémiának
— mint az állami költségvetés önálló fejezeté
nek — költségvetési előirányzataival és beruhá
zási kereteivel, a gazdasági tervezéssel, finan
szírozással, gazdálkodással kapcsolatos teendőit; 
felügyel az intézmények saját döntési hatásköré
be tartozó pénzeszközökkel való gazdálkodásra. 
Bérgazdálkodási, munkaügyi-, munkavédelmi-, 
valamint számviteli, beszámolási, ellenőrzési és 
egyéb, hatáskörébe utalt főhatósági teendőket 
végez. Irányítja az intézmények ilyen természetű 
tevékenységét, ellátja az MTA vállalatok köz
vetlen felügyeletét és a szolgáltató szervek, vala
mint a vidéki központok irányítását.

(2) Feladata különösen:

a) az Akadémia távlati, középtávú és éves  
beruházási terveinek - kutatási, fejlesztési 
stb. tervekkel összhangban való — elkészí
tése, az előkészítéssel, a tervezéssel és végre
hajtással kapcsolatos főhatósági feladatok 
ellátása, a központi döntési hatáskörbe tar
tozó beruházások előkészítésének műszaki- 
gazdasági felülvizsgálata, pénzügyi feltétele
inek tervezése és biztosítása, a beruházások 
megvalósításának ellenőrzése.
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b) a beruházásokkal kapcsolatos rendelkezések 
és szabályozások végrehajtására vonatkozó  
intézkedések előkészítése, illetve megtétele, 
a kiadott intézkedések végrehajtásának el
lenőrzése, valamint a műszergazdálkodással 
összefüggő feladatok koordinálása;

c) az Akadémia távlati, középtávú és éves 
költségvetési tervjavaslatainak, majd a meg
állapított költségvetési kereten belül a tárca 
részletes költségvetési tervének elkészítése 
és a gazdálkodáshoz szükséges intézkedések 
megtétele;

d) az Akadémia részére megállapított éves 
költségvetés keretein belül gondoskodás az 
akadémiai intézmények részletes költség
vetésének elkészítéséről, ennék alapján a 
költségvetési tárca-füzet szerkesztése, kia
dása;

e) közreműködés a kutatóintézetek középtávú  
kutatási terve gazdasági fejezetének felül
vizsgálatában, valamint az intézetek műkö
déséről és kutatási tevékenységéről szóló 
jelentések gazdasági fejezetének elbírálásá
ban;

f) az akadémiai intézmények és a támogatott  
gazdálkodó szervek szabályszerű gazdálko
dásának irányítása a tudományági főosztá
lyok közreműködésével, gazdasági vonatko
zásban a törvényesség betartásának, a tár
sadalmi tulajdon védelmének biztosítása; 
az elfekvő készletek hasznosításával kapcso
latos feladatok ellátása;

g) az Akadémia felügyelete alá tartozó és általa 
támogatott gazdálkodó szervek pénzellátása;

h) akadémiai vezetők kinevezési és megbízási 
hatáskörébe tartozó intézeti vezetők kineve
zésének, megbízásának adminisztratív elő
készítése, a kapcsolatos munkaügyi nyilván
tartások vezetése;

i) a hatályos bér- és munkaügyi jogszabályok  
végrehajtásával kapcsolatos utasítások és 
intézkedések előkészítése;

j) a tudományos fokozattal rendelkező elhunyt 
személyek hozzátartozói részére ellátási díj 
megállapítása;

k) az akadértiiai középtávú és éves felújítási 
tervek elkészítése, a felújítási pénzeszközök
kel és alappal való gazdálkodás, az elvégzett  
felújítási munkák ellenőrzése;

I) a Központi Kutatási Alap pénzeszközeinek  
kezelése, az Alap felhasználásával összefüggő 
pénzügyi előírások betartásának biztosítása;

m) a gazdálkodó szervek számviteli munkájának  
irányítása és ellenőrzése, bankszámlák meg- 
nyittatása és nyilvántartása;

n) az Akadémia kiadási és bevételi előirányza
tainak nyilvántartása, a tárcakönyvelés fela
datainak ellátása;

o) az országos statisztikai adatgyűjtési rend
szerből az MTA-ra háruló feladatok végre
hajtása; az Akadémia saját igazgatási sta
tisztikai rendszerének szervezése és felügye
lete;

p) az Akadémia irányítása alá tartozó vállala
tok felügyeletével kapcsolatos irányítási, be
számoltatási és ellenőrzési feladatok ellátása;

r) a tárca gépkocsi-ügyek intézése;

s) a költségvetésben meghatározott feladatok  
végrehajtásának átfogó és a szabályok végre
hajtására irányuló költségvetési ellenőrzések 
(cél-, téma- és utóvizsgálatok) lefolytatása;

t) a munka- és balesetvédelemmel, valamint 
az energiagazdálkodással kapcsolatos főha
tósági feladatok ellátása;

ti) az Akadémia intézményeinek hatósági elhe
lyezésével kapcsolatos feladatok ellátása;

v) az Akadémia beruházási és költségvetési gaz
dálkodásának, ezek összefüggéseinek köz- 
gazdasági elemzése.

(3) A Pénzügyi Főosztály szervezeti egységei:

Beruházási Osztály  
Pénzügyi Osztály  
Számviteli és Ellenőrzési Osztály  
Vállalati Referatúra.

28. §.

A Személyzeti Főosztály feladata és működése

(1) A Személyzeti Főosztály az Akadémia központi 
személyzeti szerve. A főtitkár, mint a személy
zeti munka legfelsőbb irányítója, e főosztály  
útján látja el az Akadémiához tartozó intéz
mények személyzeti tevékenységének irányítá
sát, a tárcaszintű személyzeti feladatokat.

(2) Feladata különösen
a) az Akadémia és a Központi Hivatala egészét 

érintő személyzeti vonatkozású rendelkezések 
határozatok előkészítése, azok végrehajtásá
nak szervezése, és jelentés készítése az intéz
kedések során szerzett tapasztalatokról;

b) az elnök, a főtitkár, a főtitkárhelyettesek, a 
hivatalvezető, a TMB titkára, valamint a 
főosztályvezetők és a TMB Titkársága veze
tőjének hatáskörébe tartozó kinevezési, át
helyezési, kitüntetési, fegyelmi és jutalma
zási javaslatok, illetve határozatok vélemé
nyezése és döntésre előkészítése;

c) az Akadémia alkalmazásában álló dolgozók 
személyi minősítésének elvi, módszertani és 
adminisztratív szempontból történő előké
szítése, azok lebonyolításának biztosítása, a 
minősítésekkel kapcsolatos döntések végre
hajtásában való részvétel, továbbá a sze
mélyi minősítések kezelése és feldolgozása;

d) nyilvántartás vezetése az Akadémia rendes
és levelező tagjairól, a tudományok doktorai
ról, továbbá az akadémiai intézmények és 
kutatóhelyek, valamint a Központi Hivatal  
és a Tudományos Minősítő Bizottság Titkár
sága dolgozóiról;

e) a vezetők és kutatók továbbképzésének, tan
folyamokra történő beiskolázásának kezde
ményezése, közreműködés az akadémiai ve-
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zetötovábbképzés szervezésiben, ;i Központi 
Hivatal és a Tudományos Minősítő Bizottság  
Titkársága állami oktatásban résztvevő dol
gozói előmenetelének és eredményeinek ellen
őrzése;

I) véleméuynyilváuítás meghatározott külföldi 
kiküldetések, kiutazások engeilélyezése. kér
désében, a hatáskörébe utalt esetekben javas
lattétel a külföldi tilakkal kapcsolatos sza
badságidő megállapítására, illetve a hazai 
illet »lények folyósításának engedélyezésére:

g) az Akadémia tudományos ösztöndíjas gva-  
konioki és a pedagógus ösztöndíjas keret 
főosztályok közötti elosztására vonatkozó  
javaslat elkészítése és a gyakornokok felvé
telével kapcsolatos teendők végzése;

li) az akadémiai dolgozókra vonatkozó címzetes 
egyetemi tanári és docensi javaslatok véle
ményezése;

i) bűncselekmény vagy fegyelmi vétség esetén 
a szükséges eljárások kezdeményezése;

j) az Akadémia állományába tartozó dolgozók 
aspiránsfelvéfeli és tudományos minősítéssel 
kapcsolatos kérelmeinek véleményezése;

k) a fontos és bizalmas munkakörökbe történő 
kinevezésekhez szükséges adatok beszerzése 
és jóváhagyás kikérése az illetékes szer
vektől;

I) a Központi Hivatal és a Tudományos Minő
sítő Bizottság Titkársága, valamint a tan
széki kutatóhelyek katonaköteles dolgozóiról 
nyilvántartás vezetése, a katonai szolgálat
halasztási ügyek intézése;

m) közreműködés az Akadémia tagválasztásá
nak előkészítésében, a bizottságok személyi 
összetételének kialakításában, vezetőinek k i
jelölésében, továbbá az akadémiai tiszt új í t á*? 
előkészítő munkáiban;

n) az Állami- és Kossuth-díjra. továbbá az 
Akadémiai Díjra és az Ifjúsági Díjra vonat
kozó döntés-előkészítő feladatok ellátása.

29. §.

A Tudományos Testületi Titkárság feladata és 
szervezete

(I) A tudományos testületek (a közgyűlés, az elnök
ség, a tudományos osztályok, a tudományos  
bizottságok, a vidéki akadémiai és más 
elnökségi bizottságok) működéséhez szüksé
ges előkészítő, szervező és ügyviteli munkát 
az Akadémia elnökének és alelnökeinek a 
tudományos osztályok vonatkozásában az j 
osztályelnökök --- tartalmi irányítása mellett I 
működő Tudományos Testületi Titkárság (a j 
továbbiakban: TTT) látja el.

A TTT hivatali felügyeletet a hivatalvezető
látja el.

(3) A TTT feladata különösen

a) gondoskodás a közgyűlés, az elnökségi ülések, 
osztályülések és egyéb testületi események {

elök eszi I éséről, lebonyolításától, hat arozat- 
tervezeteinek megfogalmazásáról és végre
hajtásuk megszervezéséről;

b) -i testületi feladatok ellátásához biztositolt 
anyagi eszközök rendeltetésszerű és sza
bályos felhasználásáról való gondoskodás;

c) állandó és alkalmi testületi bizottságok mű
ködésének előkészítése és szervezése;

d) a testületi szervek folyamatos működésének 
biztosításával hivatali, tudománypolitikai es 
tudományszervezési munkával közreműkö
dés a hazai és a külföldi tudományos ered
mények megismerésében, új kutatási irányok 
kialakításában, a hazai tudományos kuta
tással kapcsolatos véleményezési munka elő
készítésében, a testületi állásfoglalások kiala
kításában, a tudományos helyzetfelmérések 
és prognózisok készítésében, az új tudomá
nyos eredmények gyakorlatba való beveze
tésére szolgáló javaslatok kidolgozásában;

e) tudományos, véleményező munkával tar
talmi vonatkozásban a tudományos társa
ságok felügyeletének ellátása;

f) a tudományos közélet formálása érdekében 
gondoskodás tudományos kérdések megvita
tásáról és a kutatási eredmények terjeszté
séről (nemzetközi és hazai kongresszusok, 
sajtó s tk ):

g) a nemzetközi együttműködésből a tudomá
nyos testületekre háruló feladatok előkészi- 
.tésében és végrehajtásában való közremű
ködés;

li) gondoskodás a testületek, illetőleg azok 
vezetői által meghirdetett pályázatok le b o 
nyolításáról;

i) gondoskodás a kormánykitüntetésekre vo 
natkozó testületi javaslatok összeállításáról;

j) a testületekre háruló felsőbb szintű rendel
kezések végrehajtásának folyamatos figye
lemmel kisérése;

k) mindazoknak a feladatoknak az ellátása,  
amelyekkel a testületek, illetőleg az Akadé
mia vezetői megbízzák.

(4) A TTT szervezetén belül a tudományos osztá
lyoknak megfelelően osztá 1 ytitkárságok mű
ködnek, amelyek a (3) bekezdésben foglalt 
feladatokat az illetékes tudományos osztály  
vonatkozásában végzik.

(fi) A TTT-u belül működő osztálytitkárságok:

Nyelv és Irodalomtudományok Osztálya Titkár
sága

Filozófia és Történettudományok Osztálya Tit
kársága
Matematikai és Fizikai Tudományok Osztálya 
Titkársága
Agrártudományok Osztálya Titkársága 
Orvosi Tudományok Osztálya Titkársága 
Műszaki Tudományok Osztálya Titkársága 
Kémiai Tudományok Osztálya Titkársága 
Biológiai Tudományok Osztálya Titkársága
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Oazdaság- és Jogtudományok Osztálya Titkár
sága
Föld- és Bányászati Tudományok Osztálya Tit
kársága

30. §.

A Tudományos Minősítő Bizottság Titkársága 
feladata és szervezete

(1) A Tudományos Minősítő Bizottság szervezési, 
gazdálkodási és ügyviteli tevékenységét a Köz
ponti Hivatal keretében a Tudományos Minősítő 
Bizottság titkárának irányításával működő Tu
dományos Minősítő Bizottság Titkársága (a to
vábbiakban: TMB Titkársága) látja el.

(2) Feladata különösen:

a) a TMB és szakbizottságai üléseinek és az 
ülésre kerülő ügyek előkészítése;

b) jelentések, javaslatok készítése a TMB ülé
seire;

c) a TMB és a szakbizottság határozatainak  
végrehajtása;

d) a bel- és külföldi aspiránsok tanulmányi,  
szociális, valamint munkaügyi és az ezzel 
összefüggő egyéb ügyeinek intézése;

e) a külföldön tanuló magyar aspiránsok folyó
irat ellátásának megszervezése;

f) a külföldön tanuló magyar aspiránsok mun
kájának ellenőrzése és erről évenként be
számolás a TMB-nek;

g) a TMB és szakbizottságai döntései ellen 
benyújtott fellebbezések felterjesztése az 
MTA elnökéhez, illetve aTMB-hez;

h) a doktori és kandidátusi ügyekben egyes  
felmentések, különleges eljárás engedélye
zése tárgyában az előírt esetekben az ille
tékes miniszter és az Akadémia elnöke állás- 
foglalásának beszerzése;

i) a TMB költségvetési tervére vonatkozó javas
lat kialakítása;

j) a TMB működéséhez szükséges hitelkeretek
kel való gazdálkodás;

k) a szükséges gazdasági jelentések és beszá
molók elemzése és indokolása;

I) a vizsga és eljárási díjak, tézisek előállítási 
költségeinek befizettetése;

m) ösztöndíjak, illetménykiegészítések és tisz- 
tcletdíjak, valamint segélyek és juttatások  
kiutalása;

n) a TMB és szakbizottságai ülésein a jegyző
könyv vezetése, a határozatok írásba fogla
lása, és az érdekelteknek való kiküldése;

o) az aspirantúrával és a tudományos minősí
téssel kapcsolatos személyi nyilvántartások, 
és a tudományok doktorairól, valamint a 
kandidátusokról anyakönyvek és statisztikai 
nyilvántartások vezetése;

p) az aspiránsi végbizonyítvány és a tudomá
nyos fokozatokról szóló oklevelek kiállítása.

V .F E J E Z E T  

VEGYES R E N D E L K E Z É SE K

31. §.

(1) A Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyá
sa után valamennyi főosztály elkészíti a főosztály 
részletes ügyrendjét és a főosztály dolgozóinak 
munkaköri leírását.

(2) A főosztályok ügyrendjét az illetékes főtitkár- 
helyettesek, illetőleg a hivatalvezető hagyják  
jóvá.

(3) A jóváhagyott ügyrendek egy példányát és a 
munkaköri leírásokat az Igazgatási és Jogi  
Főosztály részére meg kell küldeni.

\


