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A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ELNÖKSÉGE

Jutalm azások

Az országos- és tárcaszintű kutatási főirányok 
körében elért eredmények jutalmazása a Magyar 

Tudományos Akadémia által 1972-ben

I.
Az országos szintű kutatási főirányokban

Magyar Tudotnányos Akadémia

1. Szilárd* testek kutatása
1 .Pödör Bálint (MTA Műszaki Fizikai Kutató 

Intézet)
,,Diszlokációk hatása félvezető egykristályok 

elektromos tulajdonságaira” c. pályamű új ered
ményei: a diszlokációknak a töltéshordozók moz
gékonyságára, ennek anizotrópiájára, illetve a fél-

j  vezetők elektronszerkezetére gyakorolt hatásának 
felderítése és értelmezése. A publikált eredmények 
jelentős nemzetközi visszhangot váltottak ki. A 
munka szorosan összefügg a szilárdtestkutatási fő
irány félvezető kutatásokra vonatkozó feladataival. 
Az elért eredmények a rácshibák és a töltéshordo
zók kölcsönhatásának jobb megértését teszik lehe
tővé.

5000,— Ft

2.Tompa Kálmán, Grüner György, Hargitai 
Csaba, Jánossy András (MTA Központi Fizikai 
Kutató Intézet)

„Nem átmeneti fém mátricban levő fém szennye
zések körüli aszimptotikus töltéssűrűség-oszcilláció 
vizsgálata” c. pályamű jelentős, új eredményeket 
ír le a réz és az alumínium alapú igen híg ötvözetek 
szennyezései körül kialakuló töltéssűrűség-oszcillá
ció kísérleti és elméleti vizsgálata terén. Ezek a vizs
gálatok nemzetközi érdeklődést és elismerést Váj-
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tottak ki. Különösen értékesek azok az eredmé
nyek, amelyek a töltéssűrűség-oszcillációk hőmér
sékletfüggését magyarázzák. A pályamű szorosan 
összefügg a szilárdtestkutatási főirány híg ötvöze
tek kutatására vonatkozó céljaival. Az elért ered
mények hozzájárultak az idegen atomok által tiszta 
fémekben előidézett hatások fizikájának mélyebb 
megértéséhez.

Tompa Kálmán 
Grüner György 
Hargitai Csaba 
Jánossy András

6 000,— Ft 
5 000, -  Ft 
5 000, -  Ft 
3 000,— Ft

19 000,— Ft

3. Horváth Csaba, Pásztor Gedeon, Szabó Lászlóné, 
Konczos Géza* (Csepel Vas- és Fémművek, *MTA 
Központi Fizikai Kutató Intézet)

„Híg rézötvözetek vizsgálata, különös tekintet
tel a dezoxidáció mechanizmusára és a szabályozott 
szennyezőszint kialakítására, nagytisztaságú elekt
ronikai réz előállítása céljából” c. pályamű új 
tudományos eredmény: a réz mechanikai és elektro
mos tulajdonságainak javítása az oxigéntartalom 
céltudatos szabályozásával, a tulajdonságokat be
folyásoló össz-szennyezettség meghatározása mag
mágneses rezonanciatechnikán alapuló módszerrel. 
Az eredmények alapján népgazdaságilag is fontos 
termékek (oxigénmentes tiszta réz, stb.) gyártása 
indult meg. A pályázók munkája a szilárdtest
kutatási főirány fémfizikai feladataival van kap
csolatban. Az elért eredmények hozzásegítenek a 
fémekben oldott gázszennyezések hatásának jobb 
megértéséhez.

Horváth Csaba 
Pásztor Gedeon 
Szabó Lászlóné 
Konczos Géza

6 000,— Ft 
5 000,— Ft
5 000,— Ft
6 000,— Ft

22 000, — Ft

4. Barta László, Horacsek Ottó, Uray László, Gaál 
István, Vadasdy Károly (MTA Műszaki Fizikai 
Kutató Intézet)

„Wolfram-huzal adalékanyagainak hatásvizs
gálata” c. pályamű az izzólámpagyártásban hasz
nált wolfram-huzal adalékanyagainak hatásmecha
nizmusára vonatkozó vizsgálatok eredményeit is
merteti: a polikristályos anyagok szemcsehatárai
nak vándorlását leíró mechanizmust, a krisztalli- 
záció és a diffúzió közötti kapcsolat értelmezését; 
ennek a huzal „сгеер’’-tulajdonságaira gyakorolt 
hatásmechanizmusának tisztázását. Különösen ki
emelendő a termoelektromos-feszültségméréseknek 
analitikai célokra való felhasználása. Jelentős ered
mény továbbá a mikropórusok szerepének figye
lembevétele a rekrisztallizáció mechanizmusában, 
valamint a nagypontosságú analitikai eljárások ki
dolgozása az adaléknyomok meghatározására. A 
pályamunka témája a szilárdtestkutatási főirány 
fémkutatással foglalkozó feladatai között szerepel. 
A munkáról több nemzetközi színvonalú publikáció 
jelent meg. Az eredmények az iparban közvetlenül 
is hasznosításra kerültek. A munka hozzájárul a

metallográfia elvi, valamint metodikai továbbfej
lesztéséhez.

Barta László 6 000,— Ft
Horacsek Ottó 5 000,— Ft
Uray László 4 000,— Ft
Gaál István 4 000,— Ft
Vadasdy Károly 3 000,— Ft

22 000,— Ft

5. Turchányi György egy. tanár (SOTE Biofizikai 
Intézet), Mátrai Mária egy. tanársegéd (SOTE Bio
fizikai Intézet), Janszky József tud. munkatárs 
(MTA Kristályfizikai Tanszéki Kutató Csoport)

„Kísérleti eljárás éldiszlokációk körüli belső 
elektromos tér és rácstorzulás meghatározására” 
c. pályamű .két új tudományos eredményt ismertet: 
az egyik az F-sáv diszlokációs fotovezetési és optikai 
abszorpciós spektrumának összevetéséből a disz- 
lokáció körüli belső térre vonatkozó kísérleti ada
tokat öleli fel; míg a másik, annak a felismerését 
jelenti, hogy a diszlokációs fotovezetési spektrum 
helyi maximumai követik a Mollwo—Ivey szabályt, 
amit értelmezni lehetett a diszlokációk körüli rács- 
paraméterváltozások alapján.

Az elért eredmények a diszlokációs fotovezetés 
jobb megértését teszik lehetővé.

A pályázók munkája kapcsolatban van a szilárd
testkutatási főiránynak a kristályfizika területére 
eső célkitűzéseivel.

Turchányi György 5 000,— Ft
Mátrai Mária 3 000,— Ft
Janszky József 3 000,— Ft

11 000,— Ft

2. Az életfolyamatok szabályozásának mecha
nizmusa

1. Csillik Bertalan, Gajó Mária, Knyihár Erzsé
bet, Kálmán György és Bense Sándor (SZOTE Ana
tómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet)

„Synaptokémia” c. pályázat a fény- és elektro- 
mikroszkópos citokémiai, autoradiográfiai és sta
tisztikai módszerekkel kimutatta a neuron cito- 
kémiailag egységes jellegét. A transzmitter-anyag- 
csere finomszerkezeti lokalizációja és a neuronális 
fehérjeanyagcsere kompartmentalizációja, a synap- 
tikus transzmissziós folyamatok mélyebb értelme
zése mellett a neuron celluláris memóriájának mate
riális alapjait is megközelíthetővé teszi, és így jelen
tősen előmozdítja a „bioreguláció” főirányban 
folyó neurobiológiai kutatómunkát.

20 000,— Ft

2. Papp Miklós (MTA Kísérleti Orvostudományi 
Kutató Intézet Kórélettani Oszt.)

„Pancreas necrosis keletkezése (nyirokkeringés 
transzport funkciója)” c. pályamű fő érdeme a 
nyirokcsomók nyirokáramlást szabályozó szerepé
nek kvantitatív leírása. A kísérletes heveny panc- 

í  reatitis két típusának (kielégítő nyirokkeringéssel
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járó membranolysises forma és enzimatikus ön
emésztés okozta, elégtelen nyirokfolyással társuló 
alak) szétválasztása az emberi kórkép jobb meg
értését szolgálja.

8000,— Ft

3. Garay András, Laczkó Ilona, Czégé József és 
Kovács Kornél (MTA Szegedi Biológiai Központ 
Növényélettani Intézet)

„A molekuláris aszimmetria eredete és biológiai 
jelentősége” c. pályamű megállapítja, hogy az élő
lények kémiai aszimmetriája elméletileg és kísér
letileg levezethető az élet keletkezésekor jelenlevő 
boinló anyagok ün. intrinzikus bomlási aszimmetriá
jából. Szerzők először mérték le az optikailag aktív 
vegyületekben gerjesztéskor keletkező mágneses 
térerősséget, és azt elegendő nagynak találták ahhoz, 
hogy biokémiai folyamatokban (rezonanciás ener
giaátadás, elektrontranszport) szabályozó szerepet 
játszhasson.

16 000,— Ft

4. Fehér Ottó, Halász Norbert, Joó Ferenc, Párducz 
Árpád és Hunya Péter (JATE Állatélettani Tan
szék)

„Információ felvétel szabályozásának fizioló
giai—ultrastrukturális vizsgálata” c. pályázata 
a macska hallókéreg sorozatos ingerlésével kivál
tott habituáció vizsgálatára alapítva megállapítja, 
hogy

a) a habituáció mechanizmusának fontos része 
a szimpatikus fáradás, és

b) komplex élettani és ultrastrukturális mód
szerekkel az információ-felvétel e mechanizmusa 
eredményesen tanulmányozható. Kísérleteik lé
nyegesen hozzájárultak a kérgi depresszió megisme
réséhez.

20 000,— Ft

5. Rédai Imre és Rozgonyi Ferenc (DOTE Mikro
biológiai Intézet)

„Természetesen előforduló methicillin rezisztens 
Staphylococcus aureus törzsek rezisztencia-mecha
nizmusának vizsgálata” c. pályázata kimutatja, 
hogy a methicillinnel szembeni rezisztencia mecha
nizmusa különbözik a penicillinnel szembeni rezisz
tencia mechanizmusától; nem pemcillináz termelése 
a methicillin-inaktiválás oka. Szerzők új adatokat 
szolgáltattak a rezisztens törzsek sejtfal-összetéte
lére és ultrastruktúrájára vonatkozóan is. Az anti
biotikum-rezisztencia kutatásán keresztül szerzők 
tipikusan regulációs problémafelvetéssel egyben 
gyakorlati jelentőségű munkán is dolgoztak.

6000,— Ft

3. A közigazgatás fejlesztésének tudományos 
vizsgálata

1. Szentpéteri István egyetemi docens (József 
Attila Tudományegyetem, Szeged)

„Az igazgatástudomány szervezéselméleti alap
jai” c. mű az országos főirány alapvető elmeleti

kérdéseinek feltárását segíti elő. Kritikailag elemzi 
a szervezéselmélet irányzatait, bemutatja a külön
böző irányzatok társadalmi hátterét. Számos olyan 
eredményt tartalmaz, amely a marxista szervezet
elmélet maradandó részévé válhat.

8000,— Ft

2. Török Lajos tudományos főmunkatárs (MTA 
Állam- és Jogtudományi Intézet)

„Az állami ellenőrzés szocialista rendszere” c. 
pályázat a kutatási főirány egyik fontos területé
nek feldolgozásában ért el számottevő eredménye
ket. A magyar irodalomban először vállalkozott 
arra, hogy az ellenőrzést komplexen, a politikai, a 
szervezéstudományi, a közgazdaságtudományi és 
szociológiai szempontokat egyaránt felhasználva, 
egységes rendszerben vizsgálja.

7000, —Ft

3.  Madarász Tibor egyetemi docens (Eötvös 
Loránd Tudományegyetem)

„A városigazgatás és urbanizáció” c. pálya
munka a városigazgatás elméleti alapjait vizsgálja. 
A széles körű ténymegállapító vizsgálatokon alapuló 
és komplex kutatási módszereket alkalmazó munka 
a városigazgatási tevékenység meghatározó ténye
zőinek vázolása után részletesen foglalkozik a város- 
igazgatási funkciók s e funkciók megvalósításának 

I módjaival. A pályamunka az országos főirány „Az 
; urbanizáció hatása a közigazgatásra” c. témaköré

nek megalapozását segíti elő.
7000,— Ft

4. Berényi Sándor és Szatmári Lajos egyetemi 
tanár (Eötvös Loránd Tudományegyetem)

„Az államigazgatási személyzet képzése és to
vábbképzése a világ országaiban” c. pályamunka a 
közigazgatási dolgozók képzése és továbbképzése 
kidolgozásához értékes és jelentős adatokkal járul 
hozzá, ami az országos főirány egyik témája. Az e 
téren összegyűlt nemzetközi tapasztalatokat rend
szerezi és értékeli, s néhány fontos kérdésben kísér
letet tesz a korszerű képzési és továbbképzési rend
szer modelljének megalkotására.

Berényi Sándor 5000,— Ft
Szatmári Lajos 5000,— Ft

5. Lőrincz Lajos tudományos főmunkatárs 
(MTA Állam- és Jogtudományi Intézet)

„A közigazgatás tudományos vizsgálata az 
Amerikai Egyesült Államokban”, valamint „A köz- 
igazgatási szakemberképzés az amerikai egyete
meken” c. két pályamunkája a közigazgatástudo
mány elméleti és módszertani kérdéseihez kapcsoló
dik, annak megalapozásához járul hozzá. A pálya
munkák a közigazgatástudomány legnagyobb hatá
sú irányait ismertetik és elemzik; a további kuta
tások orientálásának kitűnő eszközei.

5000,— Ft
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6 . Halász József tudományos csoportvezető 
(MTA Állam- és Jogtudományi Intézet)

,,A szocialista helyi igazgatás összehasonlító 
tanulmányozásának irányai és módszertani kér
dései” c. pályamű a szerzőnek az utóbbi években 
a helyi igazgatás szocialista és kapitalista országok- 
beli fejlődési tendenciájára vonatkozó összehason
lító jellegű kutatásokat összefoglaló zárójelentése. 
E munkák számottevően segítették az űj Tanács- 
törvény előkészítését és végrehajtását.
Javasolt jutalom : 5000,— Ft

7. Vörös Imre tudományos munkatárs (MTA 
Állam- és Jogtudományi Intézet)

„A közszolgáltatások szabályozása” c. pálya
munka jelentőségét az emeli ki, hogy a problémakör 
átfogó elméleti jellegű feldolgozására ez ideig nem 
került sor Magyarországon, ezért a munka meg
alapozó jelentőségű. Gyakorlatilag is használható 
javaslatokat tartalmaz.

5000,— Ft

8 . Kovács Kálmán, Sík Ferenc, Boér József, 
MáthéGábor és Révész Tamás (ELTE Magyar Allam- 
és Jogtörténeti Tanszék oktatói —kutatói)

„Tanulmányok az utolsó 1 0 0  év magyar közigaz
gatásának történetéből” c. pályamunka öt külön
álló, kisebb terjedelmű tanulmányt tartalmaz. A fel
dolgozott témakörök kapcsolódnak az országos fő
irány témáihoz, azok történelmi kidolgozásához 
nyújtanak segítséget.

Kovács Kálmán 3 000,— Ft
Sik Ferenc 3 000,— Ft
Boér József 3 000,— Ft
Máthé Gábor 3 000,— Ft
Révész Tamás 3 000,— Ft

15 0 0 0 ,— Ft

4. A szocialista vállalat
1. Héthy Lajos, Makó Csaba (MTA Szociológiai 

Kutató Intézet)

„Munkásmagatartások a termelés és az elosztás 
területén” c. pályamű 3  vállalat tevékenységét 
vizsgálja a közgazdaságtan és a szociológia mód
szereivel. Üj ismeretekhez jut a gazdasági és szociá
lis viszonyok összefüggéséről. Kiváló szakmai hozzá
értéssel valósághű, differenciált ismeretekhez jutot
tak a vállalati mikrovilág elemzésével. A polgári 
üzemszociológiától eltérően, de annak eredményeit 
is hasznosítva, a szocialista vállalatot, annak egyik 
brigádját és a munkásmagatartásokat a történeti 
—társadalmi folyamatok összefüggéseibe helyezve 
vizsgálták. A kutatási eredmények jelentősen hozzá
járulnak a vállalat belső mechanizmusa érdekeltségi 
viszonyai megértéséhez és a gazdasági demokrácia 
fejlesztési lehetőségeinek a megvilágításához azzal, 
hogy feltárták a vállalati racionalizáció szervezeti 
—magatartásbeli—társadalmi feltételeit.

12 000,— Ft

2. Marosi Miklós (Marx Károly Közgazdaság- 
tudományi Egyetem Ipari Üzemszervezési Tanszék)

„A centralizáció és decentralizáció szervezése az 
iparvállalati irányításban” c. pályamű gazdag sta
tisztikai adatbázist használ fel az elemzéshez, a 
hazai és külföldi szakirodalom egybevetése alapján 
több újszerű megállapításra jut, új összefüggést tár 
fel. A vállalati tevékenység inputjának és output
jának világos meghatározása gazdasági célszerűség
ből levezetett szervezeti és döntéstelepítési teendők 
rendszerszervezeti megalapozása és — a gyakorlat 
részére is egyértelmű — elhatárolása, jelentős hozzá
járulás a munka- és üzemszervezésről az elmúlt 
év decemberében hozott párt- és kormányhatározat
ban rögzített elvárásoknak megfelelő iparvállalati 
magatartás érvényesítéséhez. Az adott főirányban 
folyó tudományos munkát a pályázó tanulmányá
ban elért kutatási eredmények a rendszerelmélet ér
vényesítésére ösztönzik. A vállalati munka nagyobb 
hatékonyságának feltételeire irányítja a kutatások 
figyelmét, a gyakorlatból levont és verifikált követ
keztetések ideológiai hátterének megalapozására 
törekedve erősíti a nem marxista nézetekkel szem
beni harc tudományos eszköztárát.

4 9000,— Ft

3. Zelkó Lajos, Mózes László, Rabár Ferenc (Marx 
Károly Közgazdaságtudományi Egyetem)

„Komplex vállalatvezetési szimuláció” c. pálya
mű iparági szimuláció, amely a vállalati tevékeny
ség gyakorlatilag minden jelentős területét átfogja. 
Jól tükrözi jelenlegi gazdaságirányítási rendszerün
ket, valamint a vállalati vezetésre ható külső és 
belső tényezőket. Segítséget nyújt szocialista válla
lataink rendszerezett, céltudatos megismeréséhez, 
a gazdaságvezetői magatartás némely hasznos 
vonásainak kifejlesztéséhez. Azzal, hogy a kom- 
puterizált modell szabályozó rendszerünket is tük
rözi, ill., hogy kiépíthetők a tervezett változtatások, 
lehetővé teszi e közgazdasági kísérletezést, a szabá
lyozó rendszerre vonatkozó reális és sokoldalú reak
ció tesztek készítését. A pályamű előre viszi a szocia
lista vállalatokkal kapcsolatos kutatásokat, s konk
rét előrelépést jelent a közgazdasági oktatás és a 
vállalatokra vonatkozó közgazdasági kísérletezés 
területén is.

12 000,— Ft

4. Kovács Álmos (INFELOR Rendszertechnikai 
Vállalat)

„A nyereség kötelező elosztást előíró jövedelem
szabályozási rendszer és a vállalati gazdálkodás 
egyes kérdései” c. pályamunka a jelenlegi vállalati 
és személyi jövedelemszabályozási eszközök komp
lex vizsgálatával, az optimalizálásra felépített válla
lati döntési modellek felvázolásával foglalkozik. 
Következtetései újszerűek, a jelenlegi szabályozó- 
rendszer lényegét érintőek, s elősegítik a decentra
lizált optimalizálási modellek legfontosabb kérdései
nek megoldását. Sikeresen használ egzakt vizsgálati 
módszereket. Kutatásaival hozzájárul a főirányban 
folyó további kutatásokhoz, a közgazdasági be
folyásoló eszközök és módszerek hatásmechanizmu
sának tisztázásához.

7000,— Ft
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5. Sárközy Tamás (Eötvös Loránd Tudomány- 
egyetem Jogtudományi Kar)

„Vállalati önállóság, vállalatirányítás, társulá
sok” c. pályamunka a szocialista vállalatok jogi 
helyzetének fontos oldalait vizsgálja, olyanokat, 
amelyek a mechanizmus-reform folytán újszerű 
megoldást igényelnek. Ezeknek jogi szabályozása és 
e szabályozás elméleti megalapozása egyelőre hiá
nyos. A pályázó merész célt tűz ki maga elé, amikor 
az elméleti színvonal és gyakorlati használhatóság 
igényével kívánja feldolgozni nehéz problémák egész 
sorát. Jelentős tényanyagra támaszkodva, igen 
jó elméleti érzékkel nyúl a problémákhoz. Megoldá
sai olyanok, amelyek a mai helyzetet tekintve ki
elégítőnek, sőt magas színvonalúnak tekinthetők, 
részben pedig olyan gondolatokat vet fel, amelye
ken még az invenció frissesége és nem a kiérleltség 
dominál, de amelyekben mindig van értékes gon
dolati tartalom, és a további vizsgálódás számára jó 
alapul szolgálnak.

6000,— Ft

6. Bakonyi Imre, Tóth Ferenc, Berényi Lajos 
(Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem)

„Kalkuláció és árképzés a külkereskedelemben” 
c. egyetemi jegyzetként is használt pályamű az ár
képzésre ható összefüggések egymásra gyakorolt ha
tásának széles körű elméleti felkutatásával és feldol
gozásával, a gyakorlati alkalmazás kimunkálásával, 
úttörő munka. Szemléletesen bemutatja a világpiaci 
ár kialakulásának tényezőit, ennek során Marx-i 
alapon bírálja a polgári közgazdaságtan idevágó 
elméleteit. Elemzi a tőkés országok jelenlegi árrend
szerét a belső termelői árak és exportárak egymásra- 
hatását. Egybeveti ebből a megközelítésből a szocia
lista termelői-export-, illetve importárakkal. Jól 
jellemzi ezen belül a tőkés csoportosulások szerepét. 
Statisztikai összeállításokkal bizonyítja az infláció 
és a konjunktúra összefüggéseit. Helyesen foglalko
zik a külkereskedelem kalkulációs módszereivel, ki
emelve ennek jelentőségét az új irányítási rendszer 
nyomán. Bemutatja ezen belül a termelői- és kül
kereskedelmi vállalatok árkapcsolatait. Jól fog
lalja (szinte elsőként) egybe a bizományosi saját 
számlás — áméta—, illetve pool elszámolási formát.

9000, -  Ft

7. Botos Balázs (MTA Ipargazdaságtani Kutató 
Csoport)

„A bizonytalanság figyelembevétele a beruházási 
döntésekben” c. pályamű témája újszerű, hazai 
viszonyaink között eddig elhanyagoltnak tekint
hető területet vizsgál. Bemutatja és értékeli a fej
lesztési döntéseknél számbajöhető bizonytalansági 
számítási módszereket, majd a hazai adottságok 
között reá lis t alkalmazható többlépcsős bizony
talanságszűkítő eljárást javasol. A dolgozat anyaga 
értékes hozzájárulást jelent a,,Szocialista válla
lat” beruházási döntéseinek jobb megértése, ill. 
megalapozása szempontjából, és ilyen  ̂értelemben 
szorosan kapcsolódik a kiemelt kutatási témában 
folyó munkához.

5000,—  Ft

8. Román László (Pécsi Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Kar)

„A munkáltatói utasítási jog alapproblémái” 
c. pályamű jelentős hozzájárulás a vállalati szabály
zatok elméletéhez, valamint a vállalati belső munka
erőgazdálkodás jogi problémáinak feldolgozásához 
is. E nehéz tárgykörben, amely körül nagy bizony
talanság uralkodik a gyakorlatban és az elméletben 
is, a szerző következetesen keresi és feltárja az el
méleti okfejtés gyakorlati konzekvenciáit; az ellen
kező — elsősorban polgári — elméleteket és szabá
lyozást beható bírálat tárgyává teszi. Megállapításai, 
valamint az idevágó jogirodalom színvonalas kri
tikai feldolgozása számottevően előmozdítják a 
további kutatási munkát.

5000,— Ft

9.  Garzó Lilla, Ladányi János (MTA Szociológiai 
Kutató Intézet)

„Vállalati lakás és munkaerőgazdálkodás” c. 
pályamű a vállalati félkészház akció szervezésének 
és az így épült lakások elosztásának szociológiai 
problémáit kísérli meg feltárni. A gondos statisz
tikai jellemzést a vállalati lakásgazdálkodás és 
politikájára vonatkozó konkrét javaslat egészíti ki. 
A lakáselosztás mechanizmusát elemezve rámutat 
annak ellentmondásaira és a munkaerőgazdálkodás
sal való összefüggéseire. A konkrét valóságot vizs
gálva olyan társadalmi—gazdasági összefüggésekre 
hívja fel a figyelmet, amelyek a szocialista vállalati 
gazdálkodás továbbfejlesztése szempontjából érté
kesek és mind ez ideig ismeretlenek voltak. Hozzá
járul a társadalmi juttatások rendszerének és a vál
lalati gazdálkodás problémáinak tisztázásához.

6000,— Ft

Nehézipari Minisztérium
5. Biológiailag aktív vegyiiletek kutatása
1. Dr. Ötvös László, dr. Elekes Ilona, Kraicsovits 

Ferenc (MTA Központi Kémiai Kutató Intézet)
„Citosztatikus hatású vegyületek kémiai és 

molekulár farmakológiai vizsgálata” c. pályamű 
úttörőnek tekinthető a szisztematikus molekulár- 
farmakológia hazai művelésének területén. A DNS 
keresztkötéses alkilezését vizsgálja különböző al- 
kilezőszerekkel. Összefüggéseket állapít meg a 
munka a vegyület alkilezhetősége és szerkezete, ill. 
térszerkezete között. Vizsgálta modellvegyületek 
hidrolízis-sebességét és e vegyületek reakcióit nuk- 
leofil ágensekkel, továbbá a DNS sztereokémiái 
reakcióit, összhangba hozva ezeket annak kettős 
spirál struktúrájával. Értékeli a vizsgált kémiai 
változásokat molekulárfarmakológiai szempontból. 
E vizsgálatok gyógyszerkutatásunkat is sikerrel 
támogathatják.

18 000,— Ft

2. Dr. Kelemen Károly, dr. Knoll Berta, dr. Magyar 
Kálmán, dr. Vizi E. Szilveszter (SOTE Gyógyszer
tani Intézet)

„Amfetamin fájdalomcsillapítók és cellulin 
kutatások” c. pályamű a természetben előforduló,
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valamint szintetikus fenil-alkil-amin származékok 
biológiai hatásainak sokoldalú vizsgálatával fog
lalkozik. Mélyreható ismereteket tár fel e vegyüle- 
tek hatásmechanizmusával, ill. szerkezetük és hatá
suk közötti összefüggésekkel kapcsolatosan. Bizo
nyos hatások egzaktabb mérésére új módszereket 
ad meg.

12 000,— Ft

3. Dr. Gergely János, dr. Medgyesi György, Csécsi- 
Nagy Mária és Puskás Éva (Országos Haematológiai 
és Vértranszfúziós Intézet)

,,Az IgG polipeptid láncainak kapcsolódását 
meghatározó tényezők tanulmányozása izolált 
láncok rekombinációja után” c. pályamű a külön
böző alosztályba tartozó IgG myelomafehérjék al- 
kilezett és nem alkilezett II. — és I. láncainak auto- 
log és heterog rekombinációja után vizsgálja a re
asszociált láncok papain susceptibilitását. Üj ada
tokat közöl az IgG szerkezetre vonatkozóan. Tanul
mányozza az azonos alosztályba tartozó IgG mole
kulákból nyert könnyű és nehéz láncok preferenciá
iig kapcsolódásának lehetőségét.

12 000, -  Ft

4. Dr. Kovács Kálmán, dr. Weiszné dr. Vincze 
Irén, dr. Schneider Gyula, dr. Halmos Miklós, dr. 
Szabó Pál, Vas András (JATE Szerves Kémiai Inté
zet)

,,Sztereoidok kutatása” c. pályamű a sztereoidok 
sztereokémiái vizsgálatával foglalkozik; közöttük 
a sztereoidok szubsztituált D-gyűrűjének konformá
ciós problémáinak megoldásával. A dolgozat ter
jedelemben legnagyobb részét a C16-helyen szubsz
tituált sztereoidok előállítására, ill. térkémiái vizs
gálatára irányuló kísérletek töltik ki, melyek jelen
tőségét nagyban növeli, hogy közöttük több gyó
gyászatiig hatásos termék is szerepel.

18 000,— Ft

5. Dinya Zoltán, dr. Makiéit Sándor (MTA Anti
biotikum Kémiai Tanszéki Kutatócsoport)

,,A morfin származékok elektron- és térszerke
zetének vizsgálata és összefüggése a farmakológiai 
hatással” c. pályamű a kvantumkémiai módszerek 
sikeres felhasználásával összefüggéseket állapít meg 
a morfin-származékok sztereokémiái sajátságai és 
farmakológiai hatása között. Az ezek alapján ki
dolgozott tervek mind elméleti kémiai, mind gyakor
lati (gyógyászati) vonatkozásban hasznosaknak 
ígérkeznek.

6000,— Ft

6. Magdányi László (EGyt Gyógyszervegyészeti 
Gyár)

,,Gyulladásgátló indaxol-3-karbonsav szárma
zékok szintézise” c. pályamű 3,4-Dialkoxi-fenil- 
ecetsav származékokból kiindulva eljárás kidolgo
zását írja le az 5,6-dialkoxi-indazol-3-karbonsav és 
származékai előállítására. A farmakológiai vizsgála

tok során e vegyület 2-fenil-etilamidja hatásos 
gyulladásgátlónak bizonyult, az alapvegyület más, 
savamid és vashidrazid származékai pedig a köz
ponti idegrendszerre, ill. a gyomor szekréciós tevé
kenységére fejtenek ki hatást.

5000,— Ft

II.

Tárcaszintű kutatási főirányokban

Egészségügyi Minisztérium

5. Perinatalis mortalitás csökkentésére irányuló 
kutatás

1. Dr. Farkas Márton (SZOTE Szülészeti és Nő- 
gyógyászati Klinika)

A pályamunka a perinatalis mortalitás csökken
tésére irányuló kutatások témakörében eredeti és 
értékes adatokat tartalmaz az antenatalis diag
nosztikaterületén. A pályamunka eredményei hozzá
járulnak a magzati és perinatalis veszteségek csök
kentéséhez.

5000,— Ft

2. Mestyán Gyula (Pécsi Orvostudományi Egye
tem)

Pályamunkája új és értékes adatokat közöl az 
intrauterin sorvadás kórélettani sajátosságairól. 
Megállapítja az intrauterin sorvadtak hydroxy- 
prolin ürítésének élettani jelentőségét: az egyes 
aminosavak plazmaértékeinek és arányának jel
lemző eltolódását e csoportban; végül a cukorfel
használás sajátosságait különböző környezeti hő
mérséklet mellett. Mivel kis súlyú újszülötteink 
kb. egyharmada intrauterin sorvadt, e nagy csoport 
kórélettanának jobb megismerése fontos klinikai 
kérdés is.

5000,— Ft

3. Dr. Lampé László, dr. Mihály György, dr. 
Pohánka Ödön, dr. Komáromy Béla, dr. Mocsáry 
Péter, dr. Gál József (DOTÉ Szülészeti Klinika)

Pályamunkájuk a magzati veszélyeztetettség 
korai diagnosztikájával és therapiájával kapcsola
tos új módszereket kifejleszti és írja le, melyek a peri
natalis mortalitás csökkentésére irányulnak. Üj 
direkt magzati EKG elektródot dolgoztak ki. Első
ként végeztek intrauterin abdomilális transzfúziót. 
Munkásságuk eredménye lemérhető a perinatalis 
halálozások csökkentésében klinikájukon.

18 000,— Ft

6. Transzplantációs munkálatokat előkészítő 
kutatás

1. Dr. Fachet József (MTA Szegedi Biológiai Köz
pont, Genetikai Intézet)

A pályamű az újszülöttkorban nagy adagban 
alkalmazott glikókortikoid kezelés „wasting synd- 
roma”-hoz hasonló tüneteivel foglalkozik. Megálla
pítja, hogy a súlyos immundepresszió után a teljes



1973. január 19. AKADÉMIAI KÖZLÖNY

restitúcióhoz nemcsak a csontvelő, hanem a thy- 
mus-eredetű sejtek pótlására is szükség van; a 
neonatalis thymectomia károsítja a nem-specifikus 
immunzrezisztenciát is. Megállapításai elméleti 
szempontból jelentősek és a klinikum szempontjá
ból is figyelmet érdemelnek.

8000,— Ft

2. Dr. Fehér Imre, dr. Giddli Júlia, Antal Sára 
(Országos „Frédéric Joliot Curie” Sugárbiológiai és 
Sugáregészségügyi Kutató)

„A keringő haemopoietikus őssejtszint szabá
lyozása és. a keringő őssejtek egyes tulajdonságai” 
c. pályamű szorosan kapcsolódik a főirányhoz. 
Megállapítja, hogy a leukocitosist keltő anyagok 
PCFU-kiáramlást okoznak, elsősorban a lépből és 
a csontvelőből; a perifériás CFU-szintet főleg a lép 
szabályozza; a PCFU gyorsabban tűnik el a kerin
gésből, mint a csontvelői CFU; a PCFU heterogén 
populáció, amely tulajdonságaiban különbözik a 
csontvelői CFU-tól; új technikai megoldást dol
goztak ki a PCFU mennyiségi meghatározására. 
A pályamunka konkrét adatokat szolgáltat a csont
velő átültetés helyettesítését célzó perifériás őssejt
átvitel kérdéséhez, illetve gyakorlati alkalmazásá
hoz.

12 000,— Ft

7. Tömegesen elterjedt betegségek kutatása (fer
tőző és nem fertőző, heveny és krónikus)

1. Dr. Adler Péter (DOTE Stomatológiai Klinika)
Dr. Szabó Zoltán (KLTE Alkalmazott Matema

tikai Intézet és Számító Központ)
Pályamunkájuknak fő témája a caries epidemio

lógiája. Részletesen foglalkozik a caries praevalen- 
tia matematikai modelljével. Eljárásuk teljesen új, 
és a caries epidemiológiai vizsgálatokat megbízha
tóbbá és tökéletesebbé teszi. Tartalmaz továbbá a 
pályamű új módszert a fogazat fejlettségének méré
sére a fogváltás idején. Az epidemiológiai vizsgála
tok összekapcsolása matematikai és számítástech
nikai módszerekkel további kutatásokhoz teremt 
perspektívát.

10 000,— Ft

2. Dr. Böszörményi Miklós (Orvostovábbképző 
Intézet Tüdőgyógyászati Tanszéke)

„A TBC epidemiológiáját befolyásoló tényezők 
változásai” c. pályamű rámutat arra, hogy a caver- 
nás felnőttkori tuberculozis igen gyakran régi in
aktívnak tartott csúcsi elváltozások exacerbációja. 
Kidolgozza az inaktívnak tartott minimális csúcsi 
elváltozások intenzív kivizsgálásának metodikáját. 
Megvilágítja az életkor és a TBC morbiditás közötti 
összefüggéseket. Az eredmények újak, és segítik a 
TBC elleni küzdelmet.

8000,— Ft

3. Dr. K ém i Pál és dr. Sajgó Mihályné (Orszá
gos Közegészségügyi Intézet)

„A neuro-endokrin rendszer szerepe az endo
toxin kiváltotta zsírsavmobilizációban” c. pályamű
megállapítja, hogy a nyúl-hypophysis elülső és hátsó 
lebenye két, egymástól eltérő szabályozás alatt allo 
lipolytikus anyagot tartalmaz. Mindkét lebeny

7

hormonja aktív. Üj adat, hogy a hypothalamus egy 
lipolytikus-hormon felszabadulást gátló faktort 
tartalmaz, amelyet a noradrenalin inaktivál. A 
munka bioregulációs témakörben gyakorlati szem
pontból jelent haladást. Részletesen elemzi az ente- 
rális fertőzéseket kísérő lipoid-anyagcsere elválto
zások mechanizmusát.

8000,— Ft

4. Dr. Mosolygó Dénes (Egészségügyi Minisz
térium), Dr. Németh Tibor, dr. Nyárády Iván, dr. Va
dász Imre (Országos TBC és Pulmonológiai In
tézet)

„A residuuinok epidemiológiai jelentősége” c. 
pályamű reprezentatív területeken mintegy 200 000 
főnyi lakosságra kiterjedő ernyőszűréssel tisztázta, 
hogy a góchordozók száma az említett terület lakos
ságának 4,1%-a. Bebizonyította, hogy az életkor 
és a góchordozó gyakoriság arányos egymással, 
továbbá, hogy az inaktívnak tartott góchordozók
1—5%-a bizonyul intenzív kivizsgálással aktív, 
előrehaladó TBC-nek. Kimutatta a pályamű, hogy 
az egész magyar TBC incidencia kb. 70%-a szár
mazik a góchordozó csoportból. Rámutat, hogy a 
röntgen negatívak rizikója sem elhanyagolható. 
A góchordozók számának tisztázása a kivizsgálások 
feltételeinek jobb tervezését segíti elő, hasznos 
segítséget nyújt a TBC epidemiológiai kutatásában 
és a megelőzésben.

14 000, -  Ft

5. Dr. Murányi László (SZOTE Gyermekklinika)
Pályamunkája a gyermekek krónikus légzőszervi 

betegségei diagnosztikája módszertani kérdéseivel, 
valamint klinikai farmakológiai témákkal foglalko
zik. Kisgyermekkorban is alkalmazható új capnog- 
raphiás vizsgálatot dolgoz ki, amely csökkenti az 
inhalativ provokáció veszélyeit, s alkalmas arra, 
hogy farmacodynamiás vizsgálatok végeztessenek 
légutakra ható gyógyszerek vizsgálata során. A ku
tatási eredmények előmozdítják a gyermekkori 
krónikus légzőszervi megbetegedések, elsősorban 
a tömegesen elterjedt asthma bronciale, valamint 
a krónikus bronchitis pontosabb megítélését és segít
séget nyújthatnak a specifikus és nem specifikus 
therapia továbbfejlesztésében.

5000,— Ft

6. Dr. Ráüss Károly (SOTE Mikrobiológiai 
Intézet)

„Coli dyspepsia specifikus oralis preventiojára 
vonatkozó vizsgálatok” c. pályamű ártalmatlan 
polyvalens oralis immunizálást dolgoz ki új anti
gén segítségével a csecsemőkori coli-dyspepsia ellen; 
a vakcina védőhatását koproantitestek útján iga
zolja. A kutatási eredmények a fertőző és járványos 
megbetegedések elleni védekezésben fontos vakcinák 
előállításának fejlesztéséhez és védőértékük ellen
őrzéséhez adnak jelentős segítséget. Ezen túlmenően 
nagy gyakorlati jelentőségűek, várható, hogy széles 
körű bevezetésük esetén az évi átlagos 2000 meg
betegedés és 30 halálozás a jövőben a felére csökkent
hető, aminek gyermekgyógyászati és ezen túlme
nően demográfiai jelentősége is nyilvánvaló.

8000,— Ft



8 AKADÉMIAI KÖZLÖNY 1973. január 19.

l.D r. Sári Bálint (DOTE II. sz. Belklinika)
„Enzymaktivitási vizsgálatok a vörösvérsejtek- 

ben és a plasmában anaemia perniciosában” c. pálya
mű a megjelölt kutatási főiránnyal (Tömegesen el
terjedt betegségek kutatása) csak közvetve függ 
össze, de eredményei számottevőek. Egyes enzy- 
mek aktivitása anaemia perniciosában mindavörös- 
vérsejtekben, mind a plazmában jelentősen fokozó
dik, specifikus therapia hatására ez az aktivitás 
normalizálódik. Az eredmények elsősorban elméleti 
jelentőségűek, és ösztönzést adnak az enzym vizs
gálatok kiszélesítésére.

5000, Ft

8. Dr. Szepesváry Elemér körzeti orvos (Elek, 
Békés megye), Dr. Somjay Ferenc megyei főorvos 
(Békés megye), Dr. Zalányi Sámuel (SZOTE Egész
ségügyi Szervezéstani Intézet)

,,Üj típusú dokumentumrendszer általános or
vosi gyakorlatban” C; pályamunka körültekintően 
összefoglalja a lakosság gondozásával kapcsolatos 
feladatokat, melyek a körzeti orvosra hárulnak. 
A javasolt új típusú dokumentációs rendszer alkal
mas számítógépes feldolgozásra, és lehetővé teszi 
a-lakosság egészségi állapotának mélyreható elem
zését. Üj kutatási lehetőségekhez teremt feltétele
ket a lakosság gondozásában.

9000,— Ft

8. Daganatok ethiopathogenesise és therapiája
1. Dr. Nagy György (DOTE I. sz. Belklinika)
Pályamunkája a polycytemia vera klinikumá- 

val, aetiológiájával és kezelésével foglalkozik. Ered
ménye a polycytemia therapiás vonatkozásában a 
myelobromol és a Zitostop kezelés. Aetiológiai vizs
gálatok tekintetében eredeti a kapillármikroszkópos 
és keringésfunkciós vizsgálat, valamint a throme- 
lastographiás vizsgálatok. A dolgozat egyik ered
ménye a daganatos betegek hatékonyabb kezelését 
segíti.

5000,— Ft

2. Dr. Sugár László, dr. Bánóczy Jolán (SOTE 
Szájsebészeti és Fogászati Klinika)

Pályamunkájuk a leukoplákia és carcinoma ösz- 
szefüggéseinek problematikáját tárgyalja. Megálla
pítja, hogy a carcinoma kifejlődése nőkön relatíve 
gyakoribb, mint férfiakon. A daganat kiindulási 
helye leggyakrabban a nyelv. A leukoplákia hosszú 
időn át való fennállása, illetve több aethiológiai 
tényező egyidejű jelenléte esetén a carcinoma ki
alakulása gyakoribb. A kutatás eredményei főként 
a szájüregi daganatok aethiopathogenesise, pro
filaxisa tekintetében jelentősek.

6000,— Ft

3. Dr. Wollemann Mária (MTA Szegedi Biológiai 
Központ, Biokémiai Intézet)

Pályamunkája a biokémia legmodernebb irá
nyát képviseli: az izoenzymek elválasztásával és 
meghatározásával foglalkozik agydaganatokkal kap
csolatban. Értékessé teszi a vizsgálatokat, hogy 
azok elkülönített sejtes elemekkel történtek. A ku
tatások feltárják a legjelentősebb tünetek össze

függését, de egyben arra is rámutatnak, hogy közü
lük a legtöbb csak másodlagos folyamat, és még nem 
magának a carcinogenesisnak a lényege. A döntő 
eredmények később a protein- és enzymbioszintézis 
kémiai részleteinek tisztázásától várhatók.

5000,— Ft

4. Dr. Váczy Lajos, dr. Gergely Lajos, dr. Gönczöl 
Éva, dr. Tóth Ferenc és dr. Réti Antal (DOTE Mikro
biológiai Intézet)

Pályamunkájuk a daganatok aetiopathogenesisé- 
nek témaköréhez csatlakozó virológiái kutatásokat 
tartalmazza. Tanulmányozza az EBV, CM és RLV 
hatására keletkező új makromolekulákat, az anti
gén tulajdonságok változását és az antigének egy
máshoz való viszonyát. E munkásság a részered
ményeken túlmenően azért is jelentős, mert az 
onko-vírusok kutatására és a daganat immunoló
giai vizsgálatokra alkalmas kutató részleg alakult 
ki, és ennek hazai bázisává válhat.

16 000, -  Ft
9. Sérülések pathológiája és ellátása
1. Dr. Varga Péter, dr. Székely Ottó, dr. Szántó 

György, dr. Btage Zsuzsanna, dr. Takács Ákos, dr. 
Meid József (Országos Traumatológiai Intézet)

„Az intenzív betegellátás az Országos Trauma
tológiai Intézetben” c. pályamunka a szerzők által 
Magyarországon elsőkként végzett intenzív kezelési 
eljárások teljes sorát és a speciális beteganyag kór
lefolyásából fontos tudományos megállapításokat 
ír le. Tudományos újként kell felfogni azokat a szer
vezési megállapításokat és útmutatásokat is, ame
lyeket működésük pozitív és negatív tapasztalatai
ból feldolgoztak. A kutatási eredmények a kórházi 
fertőzésre, a munkalélektanra, a lépcsőzetes the- 
rapiára, a gazdaságosságra vonatkozó megállapí
tásai, illetve a megállapításokból levont következ
tetések felhasználása további kutatások kiindulásai 
is lehetnek.

18 000,— Ft
2. Dr. Somogyi Endre (SOTE Igazságügyi 

Orvostan)
„Elektromos áram szövetkárosító hatásával 

kapcsolatos vizsgálatok” c. pályamunka legfőbb 
érdeme, hogy a szerkezet-kutatásban alkalmazQtt, 
az ultrastrukturális régiókba is behatoló új vizsgáló 
eljárásait nem kizárólag a holt anyag más szintű 
szerkezeti megismerése érdekében alkalmazza, ha
nem elsősorban funkcionális kapcsolatot keres a 
klasszikus morfológia, az ultrastruktúra-tan és a 
biológia egésze között. Megállapításai az áramhatás 
tanulmányozására a kriminalisztika, a munkaegész
ségügy és a gyógyító orvostudomány szempontjából 
is jelentős és messzemenő következtetések levonásá
ra alkalmasak.

8000,— Ft
10. Radioizotópok orvosi alkalmazása
1. Herczeg Béla (SOTE I. sz. Sebészeti Klinika)
Pályamunkája megállapítja, hogy az ileusban 

az albumin katabolizmusa szignifikánsan nő, szin
tézise csökken, ennek következményeként jelentős
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plazmafehérje vesztés következik be; a bélfalon 
keresztül történő albuminvesztés az ileusban foko
zódik, mértéke a normálishoz képest több mint 
háromszoros.

5000,— Ft
2. Dr. Szabó György (SZOTE I—II. sz. Fog- és 

Szájbeteg Klinika)
Pályamunkájában új eljárást dolgoz ki a rönt

gen árnyék kiesést mutató tumorok közül a mirigy- 
állományból kiinduló nyálat szekretáló tumorok és 
más szövetféleségekből kiinduló nyálelválasztást 
nem produkáló tumorok elkülönítésére. A pálya
munka eredményei különösen értékesek lehetnek 
a bizonytalan eredetű gyulladásos elváltozások vizs
gálata esetén, amikor a kontrasztanyagos eljárás 
az akut exacerbatio miatt kontraindikált.

5000,— Ft
11. Genetikai kutatások
1. Kétyi Iván (POTE Mikrobiológiai Intézet)
,,Shigella flexneri convertáló phagok össze

hasonlító vizsgálata” c. pályamű két temperált Sh. 
flexneri törzsben antigén-specificitást megváltoz
tató lysogen konverziót okozó phag izolálását és 
morfológiai meghatározását írja le, valamint meg
állapítja, hogy az antigén konverzióban kifejlődő 
lysogenia az immunitás speciális esete. A munka 
jelentősen gazdagítja ismereteinket a Shigellák 
genetikája terén, s várható diagnosztikai felhasz
nálása is.

5000,— Ft

2. Dr. Méhes Károly (POTE Gyermekklinika), 
Dr. Klujber László (POTE Gyermekklinika), Dr. 
Lassú Gyula körzeti orvos (Homokszentgyörgy, 
Somogy m.), Dr. Kajtár Pál (POTE Gyermekklinika)

Hypophosphatasia: screening and family inves
tigations in an endigamous Hungarian village” c. 
pályamű hazánkban eddig ismeretlen betegségfor
mát, a hypophosphatasiát írja le, mely csontosodási 
és fejlődési rendellenességeket okozó öröklődő 
anyagcsere zavarban manifesztálódik. A kutatás 
egy széles népréteget érintő betegségforma első fel
ismerését és definiálását segíti elő. Példamutató 
első kísérletnek számít. A kutatást célszerű a jövő
ben ilyen irányban kiszélesíteni.

12 000,— Ft
Magyar Tudományos Akadémia

1. A számítástechnika alkalmazásai
1. Benczúr András, Gyurátz Németh Teréz, Hor

váth G. István, Ruda Mihály, Szeidl László, Tusnády 
Gábor* (MTA Számítástechnikai Központ, *MTA 
Matematikai Kutató Intézet)

,,Idősor-analízis programcsomag” c. pályamunka 
mérési eredmények, ill. megfigyelések értékelése 
szempontjából jelentős programrendszer kidolgo
zásáról számol be. E rendszer az MTA CDC 3300 
számítóközpontjában széles körű felhasználás szá
mára rendelkezésre áll. Jelentős hozzájárulás a fo
lyamatstatisztikával kapcsolatos hazai eredmények 
gyakorlati bevezetéséhez. A pályamű a főirány 1.3
és 2.2. témájához kapcsolódik.

J 18 000,— Ft

9

2. Dr. Kocsis János (BME Automatizálási Tan
szék)

„Az adaptív programozás elve és alkalmazási 
lehetőségei a számítógépes folyamatoptimalizálás 
realizálására” c. pályamunka témája a pályázó ál
tal megjelölt kutatási főirány része: a számítógépes 
folyamatirányítás témakörébe, a főirány 3.6 témá
jához tartozik. A leírt eredmények nemzetközileg 
is figyelmet keltőek, amely elméleti jelentőségen 
túlmenően praktikus vonatkozásai is lehetnek a 
hazai kisszámítógép fejlesztés folyamatirányító 
software-jében.

10 000,— Ft

3.  Dr. Csernay László, Csirik János (I. sz. Bel
gyógyászati Klinika)

„Számítógépes eljárások a szcintigrammok in
formációtartalmának növelésére” c. pályamű fon
tos hozzájárulás a számítástechnika elterjesztésé
hez orvostudományunkban (5. téma), és iránymuta
tó annak szemléletes-diagnosztikai alkalmazásaiban. 
Újszerűsége jórészt reproduktív-adaptációs jellegű, 
megvalósítása viszont szép és nagy teljesítmény. 
Jelentősége már ma is biztos.

8000,- Ft

4. Dr. Tóth Tibor, Vadász Dénes, Perger Géza 
(Gépipari Technológiai Intézet)

„Számítógépi program esztergálási műveletek 
technológiai paramétereinek optimalizálására” c. 
pályamű témája a számítógépes tervezés gépipari 
alkalmazásai területén (a főirány 3.2 témája) nagy 
jelentőségű. A kidolgozott programrendszer, amely 
a software fejlesztés területén új tudományos ered
ménynek tekinthető, elősegítheti a gépipar tech
nológiai és szervezési színvonalának emelését.

9300, -  Ft

2. Biológiailag aktív vegyületek kutatása

3. Az ember természeti környezetének védelme 
(bioszféra)

1 .Andor György, Eppeldauer György, Lohász 
Márton, dr. Rohály Gáborné, dr. Schanda János 
(Méréstechnikai Kutató Laboratórium)

„Felszíni vizek összolajtartalma meghatározá
sának méréstechnikai problémái” c. pályamű új, 
hazánkban eddig egyáltalán nem gyártott, de nem
zetközi viszonylatban is minden bizonnyal jelentős 
figyelmet keltő, a szennyezett és szennyvizek össz
olaj tartalmának meghatározására, ill. folyamatos 
észlelésére alkalmas műszer szerkesztéséről és a vele 
való mérések méréstechnikai elemzéséről számol be. 
A szerzők az ilyen célra még nem alkalmazott folya
matos fluoreszcencia mérést alkalmazzák, s ennyi
ben megoldásuk tudományosan is új eredmény.

20 000,— Ft

2. Polgár Erzsébet, dr. Kurczné Csiky Ildikó, Gaál 
Lászlóné Toperczer Johanna* (Országos Közegész
ségügyi Intézet, Országos Onkológiai intézet*)

„A bioszféra sugárszennyezettségének higiénés 
vizsgálata” c. pályamunka új eredményeket ír le a 
hazai bioszféra néhány fontosabb elemének radio-
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aktív anyagokkal való szennyeződésére. Ilyenek Ï 
az ajkai és inotai erőművek környezetére, Budapest | 
és Miskolc térségére, valamint Inota, Várpalota, j 
Csór és Tatabánya egyes pontjaira vonatkozó alfa-, 
illetve béta aktivitási értékek talajmintákban és az 
erőművekben keletkező pernyékben. A kutatási 
eredmények egyrészt újabb adalékot szolgáltatnak 
Magyarország lakossága sugárterhelésének általá
nos felméréséhez, másrészt felhívják a figyelmet 
azokra az egészség károsító tényezőkre, amelyek 
egyes hazai szenekben található természetes radio
aktív anyagoknak az erőművi eltüzelés során be
következő koncentrálódása és az ember legközelebbi 
környezetébe jutása folytán egyre nagyobb való
színűséggel jelentkeznek.

12 000, Ft

3. Dr. Pónyi Jenő (MTA Biológiai Kutató Inté
zet, Tihany)

„Investigations on crustacean and Molluscan 
Remains in the Upper Sedimentary Loyer of Lake 
Balaton” c. pályamunkájában a Balaton utóbbi 
100 évben végbement feltöltődési folyamatainak 
megismeréséhez nyújt támpontot mind a feltöltő- 
dés ütemére, mind pedig a folyamat tavon belüli 
regionális eltéréseire nézve. A Balaton feltöltődésé- 
vel kapcsolatos kérdések összefüggnek a Balaton 
vízgazdálkodásával és vízvédelmével — a benyújtott 
munka eredményei tehát ezen keresztül mozdítják 
elő a főirány keretében művelt kutatási témát.

5000,— Ft

4. Szilágyi Attila (MÉM Erdőrendezőségek Mű
szaki Irodája)

,,A várpalotai iparvidék levegő-szennyeződésé
nek vizsgálata” c. pályamunka korszerű tudomá
nyos módszerességgel tárja fel egyrészt saját méré
sei, másrészt rendelkezésére bocsátott mérési ada
tok alapján a Várpalota-Inotai Erőmű szomszéd
ságában a levegő szennyeződésének (por, fluor, kát
rány stb.) az erdő vegetációra való hatását. A pá
lyamunka témája előmozdítja a levegő szennyező- 
dési kutatásoknak a mélyebben biológiai irányokba 
való orientáltságát.

8000,— Ft

4. Gazdaságpolitikánk tapasztalatainak elemzése; 
javaslatok a továbbfejlesztésre

5. Középtávú világgazdasági prognózis, különös 
tekintettel a népgazdasági tervezés szempontjaira

\.M ádl Ferenc (ELTE Jogtudományi Kar)
„Tanulmányok a szocialista gazdasági integráció 

szervezeti—jogi struktúrájának problémáiról” c. 
pályamunka érdeme, hogy a szocialista országok 
nemzetközi gazdasági kapcsolatai fejlődésének új 
fázisában az integráció jogi rendszerének kutatását 
hazánkban megkezdte. Jelentősebb új tudományos 
eredménynek tekinthető többek között a közvet
len kapcsolatok és a szuverenitás összefüggésében 
kifejtett álláspont, ami azért lényeges probléma, 
mert a gazdasági integráció szuverén államok kö
zötti együttműködésében valósul meg. Ugyancsak

í  újszerűek a nemzetközi gazdasági társulások jog- 
j forrási rendjére és lehetséges típusaira kidolgozott 
i  javaslatai.

12 000,— Ft

2. Farkas Péter, Hernádi András, Inotai András, 
Kolláth György, Sándor Anna (MTA Afro-Ázsiai 
Kutató Központ)

„A fejlődő országok gazdasági növekedése és a 
Magyarország és a fejlődő országok közötti gazda
sági kapcsolatok néhány súlyponti kérdése” c. 
pályamunka két fő részből áll: a fejlődő országok 
gazdasági növekedésének irányzatai, továbbá 
Magyarország és a fejlődő országok közötti kapcso
latok problémáit elemzi. A közelmúlt évek fejle
ményeire is visszapillantva, érzékelteti a fejlődő 
országokban jelenleg végbemenő politikai—gaz
dasági mozgásokat, gazdasági súlypont eltolódáso
kat, ezek gazdasági, politikai következményeit. 
A fejlődő országokkal való gazdasági kapcsolataink 
problémáit részben a vizsgált külgazdasági fej
lemények, részben a magyar népgazdaság távlati 
fejlődése által felvetett kérdések szemszögéből 
elemzi. A fejlődő országok gazdasági és politikai 
helyzetelemzésének szempontjai szerencsésen kap
csolódnak Magyarország külgazdasági, külpiaci 
fellépéseit befolyásoló tényezőkhöz.

20 000,— Ft

3.  Cseres Tiborné (Agrárgazdasági Kutató Inté
zet)

„A Közös Piac (Hatok) országainak agrárprog
nózisa” c. pályamunka objektív helyzetképet fest 
az Európai Gazdasági Közösség országai mezőgaz
daságáról, némileg élelmiszergazdaságáról is, vala
mint ezeknek az egész népgazdasághoz fűződő kap
csolatáról is. Számos tanulságot tartalmaz a hazai 
tervezők és prognózissal foglalkozó kutatók, vala
mint államigazgatási szervek részére egyrészt meny- 
nyiségi adataival, másrészt a problémák tárgyila
gos ismertetésével és tervezésmódszertani analó
giáival is. A tanulmány tudományos érdeme, hogy 
a mezőgazdasági prognózisok készítésének mód
szereit első ízben szintetizálja nemzetközi össze
hasonlítások alapján. A szocialista távlati tervezés
hez felhasználható elemeket mélyreható kritiká
val, elemzéssel szűri ki és állítja össze gyakorlati
lag felhasználható anyaggá. A tanulmányt a MÉM 
és az ОТ Élelmiszergazdasági Távlati Fejlesztési 
Bizottsága jól hasznosította tervezési munkájában.

6000,— Ft

6. A tudományos technikai forradalom mint 
világtörténelmi folyamat a kapitalizmus és szocia
lizmus viszonyai között
(A tudományos—technikai forradalomra való fel
készülésünk tudományos megalapozása)

1. Bóna Ervin (MTA Filozófiai Intézet)
„A jövőkutatás néhány kérdése a tudományos

technikai forradalom korában” c. pályamunka fő 
érdeme, hogy komplex módon tárgyalja a jövő
kutatás kérdéseit, és újszerű a tanulmányban fel
vetett kérdések rendszertechnikai megközelítése;
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újszerű megfogalmazásokat tartalmaz a jövőkuta
tás szempontjából is, elsősorban a múlt—je len - 
jövő kapcsolatában, és a jövőkutatás passzív szem
lélete helyett egy modern, a mindennapi gyors fej
lődést figyelembe vevő tárgyalását mutatja be a 
jövőkutatás filozófiai problémáinak is.

10 000,— Ft

2. Vámossy Ferenc (Budapesti Műszaki Egye
tem)

,,Korunk építészete” c. pályamunka átfogó képet 
ad a XX. század építészetének eddigi útjáról és vár
ható jövendőjéről — bőségesen tárgyalva az építé
szet tudományos és technikai feltételeit, tényeit, 
változásait, és az e téreni is várható forradalmat 
(„Anyag, szerkezet technka”, „Építészet és tech
nika”, „Gyártás és építészet” , „A vasbeton építé
szet változatai” „A konstruktőrök építészete” 
stb., stb.) és egyéni véleményét is hangsúlyozva

lényegében a tudományos-technikai forradalom 
ügyét szolgálja.

12 000,— Ft

3. Dr. Ágh Attila (MTA Filozófiai Intézet)
„Az elsajátítás marxi elmélete és a kommuniz

mus perspektívája” c. pályamunka voltaképpen 
Marx-interpretáció (a Grundrisse, A tőke és Érték
többletelméletek alapján), amely kiterjed Leninnek 
a forradalom után írt néhány művére, valamint 
Lukács és Tőkei egyes munkáira. Fő értéke abban 
van, hogy idézetek hosszú sorában felelevenít bizo
nyos sarkalatos összefüggéseket, kategoriálisán ren
dezi azokat, új — a marxista tudományos és köz- 
gondolkodásban eddig elhanyagolt — oldalra hívfa 
fel a figyelmet.

5000,— Ft

4. Dr. Giday Erzsébet adjunktus (SOTE Marxiz
mus—Leninizmus Tanszéke)

„Jövőkutatás, előrejelzés — a tudományos
technikai forradalomra való felkészülésünk tudo
mányos megalapozása” c. pályamunka közvetett 
kapcsolatban van a tudományos-technikai forra
dalom kutatási főiránnyal. A pályamunka nagyobb 
hányada színvonalas összefoglalás a jövőkutatás kö
rében alkalmazható módszerekről. A pályamunka 
módszertani összefoglalásában szerepelnek azok a 
metodikák is, amelyek elsősorban a nagy távlatok 
kutatásánál hasznosíthatók, és ebből adódóan al
kalmasak a tudományos-technikai forradalom 
„új minőséget” jelentő strukturális kérdéseinek 
feltárására is.

5000,— Ft

5. Dr. Miklós Pál tudományos főmunkatárs 
(MTA Irodalomtudományi Intézet)

„Olvasás és értelem” c. pályamunka a tudomá- 
nyos-technikíü forradalom kulturális hatásának 
aktuális kérdéseit tekinti át, különös tekintettel 
a tömegkommunikációs eszközök dinamikusan vál
tozó szerepére és az olvasás-kultúrának, az iroda
lom megértésének és társadalmi hatásának pers
pektíváira. Népszerűén és a korszerű tudományosság 
eredményeire támaszkodva adja egyes modem pol
gári irodalomtudományi irányzatok, elsősorban a

[ strukturalizmus bírálatát. Aktuális kultúrpolitikai 
kérdéseket is színvonalasan tárgyal.

10 000,— Ft
7. Társadalmi tudat alakulása Magyarországon 

1945-től
1 .Gondos Ernő (Szépirodalmi Könyvkiadó)
,, Ízléstípusok és ízlésalakzatok” c. pályamunka 

irodalomszociológiai jellegű dolgozat. Az ízléstípu
sok és az olvasmánytípusok, valamint összefüggé
seik megragadásának kísérleteként a társadalmi 
tudat egyik fontos szférájának sajátságairól ad 
értékes információkat. Ez a hazánkban újszerűnek 
tekinthető megközelítési mód a továbbfejlesztés 
lehetőségeit is magában rejti; segítségével az iro
dalmi ízlés, olvasási kultúra viszonylatában dol
gozható ki eredményesnek ígérkező kutatási el
járás.

10 000,— Ft

2. Dr. Durkó Mátyás (KLTE Felnőttoktatási és 
Közművelődési Tanszék)

„Felnőttek szépirodalmi műelemző, megértő és 
értékelő képessége” c. pályamunka a felnőttek ol
vasási kultúráját vizsgálja, fő érdeme elméleti tájé
kozottsága és az olvasói kultúra alapvető jelenségei
nek rendszerezésére való vállalkozása. A szűk és 
korlátozott lehetőségű szociológiai felvétel ellenére, 
elméleti eredményeivel és pedagógiai perspektívái
val egyaránt értékes tanulságokat nyújt a társa
dalmi tudat egyik fontos szférájának, az irodalmi 
műveltségnek a tanulmányozásához.

7000,— Ft

3. Rathmann Jánosné Tury Mária (SOTE, 
Marxizmus — Leninizmus Intézet)

„A kisgazdapárt demokráciafelfogása” c. pálya
mű legfőbb érdeme az, hogy dokumentumok alap
ján mutatja be tömegekben élő, bizonyos illúziók 
és politikai vágyképek manipulativ felhasználását 
egy reakciós politika szolgálatában. A feltárt anyag 
mind a politikai történetírás tekintetében, mind 
a társadalmi tudat (különösen a paraszti tömegek 
tudata) sajátságait és mozgástörvényeit illetően 
értékes és hasznos.

5.000,— Ft
4. Teliér Gyula (Szövetkezeti Kutató Intézet)
„A magyar kisipari szövetkezetek története 1945 

—1962.” c. pályamunka komoly teljesítménynek 
tekinthető gazdaságtörténeti monográfia. Szerző 
szerint „A kisipari szövetkezetek története . . . 
üzemi-gazdasági oldalon a magyar ipar történeté
nek, szélesebb távlatban a magyar gazdaságtörté
netnek képezi részét. . .  ”. Célja pedig ,, . . . a szo
cialista kisipari szövetkezeti szektor előzményeinek, 
a kisipari szövetkezeti termelőerők kialakulásának 
és működésének, továbbá a kisipari szövetkezeti 
mozgalom létrejöttének komplex történeti meg
világítása . . .  ” . A mű tudományos módszerekkel 
alkotó módon rendszerbe foglal egy témát, folya
matot, mozgalmat, ezzel új megvilágításba helyezi 
a feldolgozás tárgyát, a témára vonatkozó ismerete
ket több vonatkozásban bővíti.

5000,— Ft .
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Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium

1. A kemizálás és a biológia alapösszefüggéseinek 
kutatása

1. Dr. Petróczi István, Dr, BíróméGosztonyi Mária 
és Dr. Koppányi Marietta (Agrártudományi Egye
tem, Gödöllő)

„Toxikológiai vizsgálatok a kukoricán károsító 
Fusarium roseum var. graminearum gombával” 
c. pályamunka megállapítja, hogy a kukoricaveté
sekben fellépő csíra-pusztulás a fusariumok által 
termelt toxinok és a talajba jutott herbicidek együt
tes hatásának következménye. Az eredmények le
hetőséget nyújtanak a herbicidek szakszerű meg
választásához és újabb típusai kidolgozásához.

10 000,— Ft

2. Dr. Kecskés Mihály, Elek Éva, Borbély Irén 
és Borbély Ferenc (MTA Talajtani és Agrokémiai 
Kutató Intézet és Nyírségi Agrotechnikai Kutató 
Intézet, Nyíregyháza)

„Herbicidek hatása a csillagfürt-rhisobium 
szimbiózisra” c. pályamunka megállapítja, hogy 
számos herbicid- növeli a termesztett növények 
fehérjetartalmát, továbbá, hogy a gyökérbaktériu
mok herbicid-érzékenysége egybeesik a növény 
érzékenységével. Rávilágítanak az eredmények a 
gyomirtószerek olyan biológiai hatásaira, amelyek 
a termesztett növények összetételében, a gyökér
gümő baktériumok tevékenységében nyilvánulnak ! 
meg.

„A fungicidek Rhizobium leguminosarumra és 
Vicia sativával való szimbiózisára gyakorolt hatásá
nak összehasonlító vizsgálata” (dr. Kecskés Mihály) 
c. pályamunkában kidolgozott módszer segítségé
vel a fungicidek előzetesen tesztelhetek, így a gyö
kérgumó baktériumok és az anyanövény szimbió
zisát, ezzel a termesztés eredményét rontó káros 
hatások elkerülhetők.

13 000,— Ft

3.  Túsz Zsigmond (Agrártudományi Egyetem, 
Gödöllő)

„A kemizálás biológiai összefüggéseinek tanul
mányozása tenyészedénykísérletekben, erodált 
talajok termékenységének és műtrágyázásának 
vizsgálatával” c. pályamunkában leírt komplex 
vizsgálatok lehetővé teszik a trágyázás termés
fokozó hatásán kívül a biológiai összefüggések érté
kelését is. Az eredmények rávilágítanak azokra a 
trágyázással kapcsolatos mellékhatásokra is, ame
lyek a növények vízgazdálkodása, a talaj biológiai 
aktivitása, a harmonikus növénytáplálkozás, vala
mint a gyökérfejlődés terén jelentkeznek.

5000,— Ft

2. A vízgazdálkodás alapösszefüggéseinek kuta
tása

1. Dr. Szirtes Viktória és Dr. Gál József né (Ta.aj- 
művelési Kutató Intézet, Karcag)

„A talaj háromfázisos rendszerében történő 
arányeltolódások hatása az evaporációra és a víz
hasznosulásra a műveléscsökkentési törekvések

nézőpontjából” c. pályamunka tipikusan alapkutatá
si jellegű kísérletek eredményeiről számol be, és el
méleti alapot ad egyes talajművelési feladatok cél
jainak konkrét megfogalmazásához, tisztázza to
vábbá a vízhasznosulás és porozitás összefüggését.

10 000,— Ft

2. Dr. Szalóki Sándor (Öntözési Kutató Intézet, 
Szarvas)

„A mezőgazdasági vízgazdálkodás alapössze
függései” c. pályamunka részben új összefüggés
tendenciát tár fel, részben összefüggéseket állapít 
meg az evapotransspiráció, a vízfelület, a levélindex 
és a levéltömeg között, és jellemzést ad az evapot- 
ransspirált víz hasznosulásának dinamikájára, ezzel 
az adott természeti viszonyok között a tervezéshez 
új segédletet szolgáltat.

5000,— Ft

3. Dr. Varga György (Agrártudományi Egye
tem, Gödöllő)

„A hőmérséklet, a víz és a termés összefüggései 
az uborkánál” c. pályamunka hosszú tanszéki kísér
letsorozat újszerű feldolgozásával konkrét javas
latot dolgoz ki az uborka öntözési rendjére. Az al
kalmazott módszer más növények hosszú idősorú 
kísérleteinek feldolgozására is alkalmazható.

5000,— Ft

3. A zöldségtermesztés biológiai és gépesítési 
alapjainak kutatása

1. Dr. Zöldi István, Nováth Antal (Mezőgép
fejlesztő Intézet)

„Nagyüzemi konzervparadicsomtermelés tech
nológiájának és géprendszerének kidolgozása” c. 
pályamunka azon kutatásokról számol be, amelyek 
eredménye, hogy hazánk a javasolt komplex gépsor 
bevezetésével felzárkózott a világ élenjáró országai 
mellé, Európában pedig szinte vezető pozícióba 
került. A kidolgozott vizsgálati értékelés alapján 

i újabb elméleti és gyakorlati fejlesztő munka felté
telei teremtődtek meg.

10 000,— Ft

2. Szepes László és Lindmayer Nándor (Mező- 
gazdasági Gépkísérleti Intézet, Gödöllő)

„Gépesített konzervparadicsom termesztés” c. 
pályamunka meghatározza az egész géprendszerhez 

I szükséges hazai és egyéb szocialista gyártmányú 
I  gépek típusait. A vizsgálati módszer megkönnyíti 
; a konzervparadicsom termesztő és betakarító,
! valamint előfeldolgozó géprendszer nemzetközi mi- 
! nősítési vizsgálatait.

10 000,— Ft

3 . Jakovác Frigyes és Kovács Péter (Mezőgazda- 
sági Gépkísérleti Intézet, Gödöllő)

„Gépesített vöröshagyma termesztés” c. pálya
munka feltárja az egyéves és a kétéves termesztési 
mód gépesítéséhez szükséges összes, lehetőséget, és 
kiválasztja a legcélravezetőbb megoldást. A mű
szaki, az agrotechnikai és ökonómiai vizsgálatok
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I] eredményeképpen olyan termesztési eljárásokat 
; javasol, amelyek 150—200 munkanap/ha felhasz

nálásával világviszonylatban is tekintélyes helyet 
foglalnak el.

6000,- Ft

4. A szőlőtermesztés biológiai alapjainak kuta
tása

Tötösné Nagy Rózsa (Szőlészeti és Borászati 
Kutató Intézet)

„Tanulmány a Kadarka szőlőfajta rizoszféra 
mikroorganizmusáról” c. pályamunka az egyes 
rizoszféra baktériumoknak a tápanyag felvételre 
gyakorolt hatása megismerését alapozza meg. Kor
szerű módszerekkel szétválasztja a Kadarka szőlő
fajta rizoszférájában élő baktériumokat, meghatá
rozza 27 baktérium-törzs morfológiai és fiziológiai 
tulajdonságait, megállapítja, hogy az — általa 
talált — baktériumtörzsek egy része antibiotikumot 
termel.

5000,— Ft

5. Kertészeti növények genetikája és nemesítési 
módszereinek fejlesztése

György Károly né dr. (Kertészeti Kutató Intézet)
„A DISK elektroforézis alkalmazásának lehető

sége a vírus diagnosztikában” c. pályamunka ki
dolgozott és javasolt módszer kiegészítője, esetleg 
helyettesítője lehet a nagy költséget és időt igénylő 
biológiai, szerológiai teszteléseknek. Kutatási ered
ménye perspektivikusan előmozdíthatja a főirány
ban folyó kutatási munkákat.

5000,— Ft

6. A háziállatok fertőző és nem fertőző beteg
ségei elleni védekezés komplex rendszabályait meg
alapozó kutatások

1. Dr. Kovács Ferenc, dr.r Rafai Pál, Sallai 
József né és dr. Pethes György (Álíatorvostudományi 
Egyetem)

„Az iparszerű sertéstartás technológiai rend
szerének fejlesztése” c. pályamunka magas szín
vonalú, modern technikával végzett kutatásokról 
számol be, amelyek során tisztázták a fehér hús
sertés környezetigényét, a környezet és a termelés, 
valamint a tömegesen jelentkező betegségek közötti 
összefüggéseket. Kutatásaik a nagyüzemi sertés- 
tartás megszervezéséhez fontos adatokat szolgál
tattak, amelyekre a gyakorlat máris nagymértékben 
alapoz.

15 000,— Ft

2.  Dr. Németh István, Nagy Zoltán és Horváth 
Ervin (MTA Állategészségügyi Kutató Intézet)

Pályamunkájukban az immunológia terén világ- 
viszonylatba« is új és figyelemreméltó eredményeik
ről számolnak be. Különösen fontos a parazitozisok- 
kal kapcsolatos immunológiai folyamatok során a 
sejtekben lezajló történések dinamizmusára vonat
kozó új eredmények, jelentések. Eredményeiket az 
állatorvosi (orvosi) immunitástannal loglalkozó 
kutatók messzemenően hasznosíthatják.

10 000,— Ft

KÖZLÖNY

I 3. Dr. Bartha Adorján, dr. Kisari János, dr. 
Bélák Sándor (Állatorvostudományi Egyetem)

„A herpes- és adenocsoportba tartozó vírusok 
vizsgálata” c. pályamunka tisztázta a herpes- és 
adenocsoportba tartozó vírusok rendszertani be
sorolásához szükséges kritériumokat, és e virusok 
eddigi rendszertani beosztására új szempontokat 
alakított ki. Fontos módszereket dolgozott ki a 
vírusok okozta betegségek elleni immunizálásra, 
amelyek népgazdasági szinten is érezhető gyakor
lati haszon elérését teszik lehetővé.

10 000,— Ft
7. Hazai és külföldi növényfajták gyűjtése, meg

őrzése, cseréjük szervezése
Dr. Bányai László (Agrobotanikai Intézet, 

Tápiószele)
„Cirok nemesítési alapanyag vizsgálatának és 

szelekciójának eredménye” c. pályamunka nagyobb 
számú fajtagyűjtemény — külföldi származású 
cukorcirok populációból — több éves munkával, 
helyes módszerrel végzett vizsgálata alapján új, 
nagy értékű fajta-jelöltet állított elő. Az eredmény 
a gyakorlati nemesítésben felhasználható.

5000,— Ft
8. A mezőgazdasági vállalatok ökonómiai kér

déseinek kutatása
Dr. Gockler Lajos (Mezőgazdasági Gépkísérleti 

intézet, Gödöllő)
„Gépüzemeltetés korszerű elő- és utókalkulációs 

rendszerének továbbfejlesztése” c. pályamunka a 
gépek és géprendszerek alkalmazása gazdaságos
ságának mérésére és összehasonlítására alkalmas új 
mutatószám-rendszert ír le. A rendszer lehetővé 
teszi a gépek több szempontból történő gazdasági 
értékelését.

6000,— Ft
9. Állami gazdaságok és termelőszövetkezetek 

vezetés-fejlesztése

10. Az élelmiszergazdaság közgazdasági szabá
lyozórendszerének fejlesztése

1. Marillái Vilmos (Szövetkezeti Kutató Inté
zet)

„Az élelmiszergazdasági vertikális integráció és 
a mezőgazdasági szövetkezetek néhány kérdése” c. 
pályamunkában új elem, hogy a gazdasági integrá
ciót komplexen értékeli. Munkájában a gazdasági 
integráció kérdéseit elméleti vonatkozásaiban is 
ennek megfelelően tárgyalja, és az egész összefoglalt 
problémát a közgazdasági szabályozó rendszer 
fejlesztési körébe utalja. Új továbbá a szövetkezeti 
gazdálkodó szervek egyre inkább összehangolódó 
tevékenységének kiemelése és a gazdaságirányítás 
új rendszere hatásának számszerű értékelése.

5000,— Ft

2. Szakonyi László és Páli Lászlóné (Közgazda
ságtudományi Egyetem és Agrárgazdasági Kutató 
Intézet)

„A hitel szerepe az élelmiszergazdaságban” c. 
pályamunka a szocialista agrárökonómia területén
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első ízben foglalja össze az egész élelmiszergazdaság 
hitelkérdéseit, és újszerűén mutatja be az egyes 
szektorok egymáshoz, valamint az ágazatnak más 
ágazatokhoz fűződő kapcsolatát.

6900,— Ft
11. Az élelmiszergazdaság jelentőségének, makro- 

ökonómiai törvényszerűségeinek feltárása, tervezési 
módszereinek tökéletesítése

1. Csepely-Knorr András, Szakonyi László, Cse- 
pinszky Andor, Horváth Piroska, Szabó László 
(Agrárgazdasági Kutató Intézet)

,,Az élelmiszergazdaság helyzete és jövedelmi 
kérdései” c. pályaműben feltárt új felismerések közül 
különösen az ágazatnál realizált .és az ágazatnál 
maradó „bruttó jövedelem” kidolgozásának mód
szere, valamint a hitelműveletek egyenlegének 
kidolgozását szolgáló módszer jelentős, ezzel új 
módszertani elemeket visz be a tudományág eszköz
tárába.

6900, -  Ft
Megjegyzés: A jutalmat az első két szerző kapta, 

miután a másik három társszerző mint külső munka
társ már díjazásban részesült.

2. Dr. Hegedűs Miklós (MTA Közgazdaság- 
tudományi Intézet)

,,Az ipar és a mezőgazdaság kapcsolatainak 
néhány kérdése” c. pályamunka tudományos érde
me elsősorban az, hogy az ipar és a mezőgazdaság 
kapcsolatának komplex vizsgálatára törekszik. Na
gyon igényesen és csiszolt formában elemzi a mező- 
gazdaságnak az ipar egészével való kapcsolatát, és 
új elemekkel bővíti a közgazdaságtan idevonatkozó 
ismereteit.

5000,— Ft
12. Főbb mezőgazdasági ágazatok ökonómiai 

sajátosságainak feltárása, továbbfejlesztése
1. Fadgyas Klára
„A teleknagyság meghatározásának problémái 

a szarvasmarha tartásban”
Tildi István, Tóth Béla
,,A nagyüzemi szarvasmarha telepek takarmány

ellátásának szervezési és szállítási kérdései”
Tildi István
,,A takarmány-konzerválás és betakarítás öko

nómiai kérdései”
Tóth Béla
,,A szarvasmarha hizlalás-takarmányozási irány

zatai és összehasonlító ökonómiai vizsgálatuk”
Józsa István, dr. Sövény Sándor
,,A Termelőszövetkezetek Tej Együttműködési 

Iroda tevékenységének gazdasági elemzése”
Az Agrárgazdasági Kutató Intézettől benyúj

tott öt tanulmány egy komplex egészet alkot. 
Valamennyi részmunka a jelenleg is fontosnak 
ítélhető mezőgazdasági ágazat ökonómiai és fejlesz
tési problémáival foglalkozik. Átfogó jellegűek, 
újszerűek és gyakorlati hasznosságúak.

16 000,— Ft

2. Dr. Bajnógel Ferenc (Központi Élelmiszer- 
ipari Kutató Intézet)

,,Az állattenyésztési ágazatok továbbfejlesztésé
nek ökonómiai kapcsolata a takarmánybázis bőví
tésének lehetőségeivel” c. pályamunka a takarmány 
értékesülést, ill. a súlygyarapodást fokozó ízesítő 
anyagok alkalmazási lehetőségeinek kidolgozása és 
az eljárás gazdaságosságának értékelése. Az új 
kutatási eredmények hasznosan értékesíthetők a 
takarmánykeverő-gyártás fejlesztésénél, főleg a 
jelenleg forgalomban levőknél hatékonyabb, új 
tápféleségek kidolgozásához.

5000, — Ft
13. A mezőgazdasági nagyüzemek vállalati 

mechanizmusának és gazdaságpolitikai üzemi hatá
sának vizsgálata

14. Az élelmiszergazdaság egyes ágazatai, fej
lesztési koncepciójának kialakításához módszerek, 
prognózisok kidolgozása

15. Közgazdasági befolyásoló eszközök és mód
szerek hatásának vizsgálata

1 .Laki Mihály (Konjunktúra- és Piackutató 
Intézet)

„Importverseny a fogyasztási cikkek piacán” 
c. pályamunka a fogyasztási cikkek importjával 
kapcsolatos új gazdasági szabályozásra tesz javas
latot. A főirányban folyó tudományos munkát elő
mozdítja, mivel felhasználható a fogyasztási cikkek 
devizaszorzóival kapcsolatos közgazdasági vonat
kozások kidolgozásában.

6000,— Ft
2. Gerely Péter (Élelmiszeripari Gazdaságkutató 

Intézet)
„Az állóeszközfenntartási költségek és az amor

tizáció alakulásának vizsgálata' az élelmiszeripar
ban” c. pályamunka az élelmiszeripar állóeszköz
állománya elhasználódottságának jelzésére szolgáló 
jelenlegi mérőszámot korrigálja, és új mérési mód
szert dolgoz ki, amely az állóeszközök pótlásának, 
a beruházásoknak, valamint a termelési költség- 
szerkezet alakulását meghatározó döntéseknek alap
ját képezheti.

5000,— Ft

16. Korszerű vállalati szervezés és módszerek 
kutatása

1. Kocsis Sándor (Agrártudományi Egyetem, 
Debrecen)

„A munkarend racionalizálása nagyüzemi tehe
nészetekben” c. pályamunka kísérleteken alapuló 
új tudományos eredmény a munkaszervezés köré
ben. Az újszerűsége alkalmazott kutatási szinten 
értendő, a tanulmány a munkaerők megtartása, 
munkafeltételeik javítása szempontjából jelentős.

6000,— Ft

2. Kovács Géza, Toldi Miklós és Sárkány István 
(Élelmiszeripari Gazdaságkutató Intézet)

„Cukorrépa szállítás optimalizálása” c. pálya
munka figyelembe véve a probléma megoldására 
külföldön és hazánkban végzett kísérleteket, egy 
újszerű, különösen a kvadratikus programozás
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előnyeinek kihasználását alkalmazó, új eljárást 
mutat be. A munka a cukorrépa-szállítást, ezt az 
önmagában is jelentős költségtényezőt optimali
zálja, de gazdasági szervező hatása több ennél, 
mert a célfüggvény a költségek minimalizálására 
(és így a nyereség maximalizálására) irányul.

10 000,
Központi Földtani Hivatal

Ft

1. Az ország természeti erőforrásainak kutatása 
és feltárása

1 .Dr. Dank Viktor (Országos Kőolaj- és Gáz
ipari Tröszt)

Dr. Bodzay István (Központi Földtani Hivatal)
„A magyarországi potenciális szénhidrogén

készletek fejlődéstörténeti háttere” c. pályamunka 
bemutatja a tethys fáciesöveinek és alpi orogenezist 
megelőző fejlődéstörténetének, valamint a neogén- 
nél idősebb képződmények szerkezeti viszonyai és a 
Kréta-paleogén fejlődéstörténet kidolgozását. A 
tanulmány lehetőséget ad arra, hogy a magyar- 
országi mezozóosképződmények szénhidrogénföld
tani értékét új utakon határozzák meg.

Dr. Dank Viktor 
Dr. Bodzay István

4000,— Ft 
3000, -  Ft
7000,— Ft

2. Dr. Steiner Ferenc (NME Geofizikai Tanszék, 
Miskolc)

,,Térképtranszformációk jellemzése és származ
tatása a ható-térképviszony vizsgálata alapján” c. 
pályamunka a gravitációban formálisan alkalma
zott szűréseket kapcsolatba hozza a fizikai tartalom
mal (ható testek), valamint az interpretációs céllal, 
és ezzel lényegesen megemelheti a nyersanyag
kutatási interpretáció értelmezési tartományát. 
Foglalkozik a geofizikai térképekből kiinduló, a 
hatók kimutatására irányuló transzformációkkal is. 
A dolgozatban foglaltak szélesebb körű vizsgálata 
hozzájárulhat az elektronikus adatfeldolgozó be
rendezések hatékonyabb szolgálatba állításához a 
geofizikai értelmezésekben.

6000,— Ft

Központi Statisztikai Hivatal
1. Társadalmunk rétegződésének alakulása és 

az életmód változása
1. Losonczi Ágnes, H. Sas Judit, Kárpáti Zoltán, 

Kónya Judit (MTA Szociológiai Kutató intézet)
,,Az életmód változásának társadalmi tényezői” 

c. pályamű gazdag információs anyagot közöl, 
számos olyan tényt állapít meg, amelyről lehettek 
eddig feltevések, de empirikus vizsgálat még nem 
bizonyította előfordulásuk mértékét. A pályamű 
a családi életmód változása szempontjából lényeges 
új felismeréseket is tartalmaz, és előmozdítja az 
életmód-kutatás terén folyó tudományos munkát, 
s azt új szempontokkal bővíti.

H. Sas Judit 
Losonczi Ágnes 
Kárpáti Zoltán 
Kónya Judit

5 000,— Ft 
3 000,— Ft 
3 000,— Ft 
3 000,— Ft

14 000,— Ft

2. Ferge Zsuzsa (MTA Szociológiai Kutató Inté
zet)

,,A társadalmi struktúra és az iskolarendszer 
közötti néhány összefüggés” c. pályamunka tár
gyalja a társadalmi mobilitásnak a szocialista célok 
szempontjából vázolt pozitív és negatív jelzőit, és 
ezzel kapcsolatban tényekkel alátámasztva fejte
getései túllépnek az eddigi kutatások körén, és 
olyan következtetésekhez vezetnek, amelyek a 
későbbiekben a kutatási főirány jelentős mértékű 
továbbviteléhez vezethetnek. A következtetések 
elősegítik a további pedagógiai és oktatáspolitikai 
kutatásokban a helyes irányok kialakítását.

5000,— Ft

Belkereskedelmi Miniszteri um
1. A lakosság fogyasztási és keresleti tendenciái

nak feltárása
Dr. Bajnogel József, Valló Tamás, dr. Versztovsek 

Radmilla (Belkereskedelmi Kutató Intézet Gazda
ságkutató Főosztálya)

,,A lakosság fogyasztása hosszú távú előrejelzésé
nek főbb módszertani kérdései” c. pályamunka a 
munkaerő és életszínvonal bizottság keretében a 
fogyasztással és az általános életszínvonal kérdé
sekkel foglalkozó vizsgálatok tapasztalatai alapján 
készült. A tanulmányban felhasznált vizsgálati 
módszerek nem tekinthetők új eredményeknek, de 
az ott rögzített megállapítások és az ehhez szorosan 
kapcsolódó távlati fogyasztási tervtanulmányok 
alapot képeztek az ОТ távlati tervezési munkájá
hoz, nevezetesen a lakosság fogyasztási és keresleti 
tendenciáinak feltárásához.

9000,— Ft

Magyar Testnevelési és Sport Szövetség Országos 
T an ács a

1. A népesség fizikai erőnlétének fejlesztése és 
fenntartása a testkultúra eszközeivel

Dr. Bakonyi Ferenc (Testnevelési Főiskola 
Tudományos Kutató Intézet)

„A 6 -19 éves iskolai tanulók fizikai erőnléti 
normái, azok fejlesztésének módjai a testkultúra 
eszközeivel” c. pályamunka 13 korcsoportra vonat
kozóan megállapítja a fizikai erőnlét jelenlegi 
szintjét. Ilyen adatokkal a magyar populációra 
vonatkozóan eddig nem, rendelkeztünk. Nemcsak 
magyar, de világviszonylatban is újak azok az 
eredményei, amelyek azt mutatják be, hogy az 
iskolai testnevelésben felhasznált sportágak (atlé
tika, torna, kosárlabda, labdarúgás stb.) miként 
befolyásolják a fizikai erőnlét egyes összetevőinek 
fejlődését, s milyen hatással vannak a testi fejlődés 
egyes jellemzőire.

* 8000,— Ft
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\  Maijyar Tudományos Akadémia 
iő iiikárának ulasilásai

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának 
18/1972. (A. K. 1.) MTA —F. számú

u t a s í t á s a
a Magyar Tudományos Akadémia Központi 

Kémiai Kutató Intézete és Kémiai-Szerkezeti 
Kutató Laboratóriuma egyesítéséről

1. Az 1042/1972. (X 22.) Mt. sz. határozatban 
kapott felhatalmazás alapján a Magyar Tudomá
nyos Akadémia Központi Kémiai Kutató Intézetét 
és a Kémiai Szerkezeti Kutató Laboratóriumot 
1973. január 1. napjával egyesítem.

2. Az egyesített intézet elnevezése: Magyar 
Tudományos Akadémia Központi Kémiai Kutató 
Intézete (a továbbiakban: Intézet).

Székhelye: Budapest.
3. Az Intézet feladata: ,
a) alapvető kémiai kutatások végzése,

' b) szerves kémiai kutatások, különösen a bioló
giailag aktív vegyületek kutatása; petrolkémiai 
kutatások; makromolekuláris kémiai kutatások,

c) fizikai—kémiai kutatások, különösen anyag- 
szerkezeti kutatások, reakciómechanizmus vizsgá
latok.

Az Intézet feladata továbbá a „Biológiailag 
aktív vegyületek kutatása” c. akadémiai tárca
szintű kutatási főirány szervezése és koordinálása.

4. Az Intézet élén a Magyar Tudományos Aka
démia főtitkára által megbízott igazgató áll. Az 
igazgató és az Intézet dolgozóinak kinevezésére a 
3/1972. (A. K. 5.) MTA—F. sz. utasításban foglaltak 
az irányadók.

5. Az Intézet önállóan, a pénzügyminiszter 
107/1968. PM (P. K. 4.) sz. utasítás, illetőleg 
annak módosításáról szóló 2/1971. (P. K. 3.) PM 
sz. utasítás, továbbá a költségvetési rend szerint 
működő kutatóhelyek gazdálkodási és anyagi ösz
tönzési rendszeréről szóló 106/1970. (P. K. 13.) 
PM sz. utasítás szerint, valamint ennek végre
hajtásáról szóló 6/1970. (A. K. 18.) MTA—F. sz. 
utasításnak megfelelően költségvetési folyószámla
rendben gazdálkodik; személyi és dologi szükség
leteinek fedezéséről az MTA költségvetésében — a 
Természettudományi I. Főosztály keretén belül — 
kell gondoskodni.

6. Az Intézet felett a közvetlen felügyeletet az 
MTA Központi Hivatala Természettudományi I. 
Főosztálya gyakorolja.

7. Az Intézet szervezetét és feladatkörének 
részletes szabályait az MTA illetékes főtitkár- 
helyettese hagyja jóvá.

Ezen utasítás kiadásával egyidejűleg a Kémiai- 
Szerkezeti Kutató Laboratórium létesítéséről szóló 
6/1961. MTA (A. K. 7.) sz. utasítás hatályát veszti.

Budapest, 1972. december 22.
Tétényi Pál s. k., 

főtitkárhelyettes

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának 
19/1972. (A. K. 1.) MTA—F. számú

u t a s í t á s a
a Magyar Tudományos Akadémia Központi Kémiai 

Kutató Intézete és az MTA Szervetlen Kémiai 
Tanszéki Kutató Csoportjának egyesítéséről

A kémiai kutatások hatékonyabbá tétele érdeké
ben az MTA Szervetlen Kémiai Tanszéki Kutató 
Csoportja 1973. január 1-i hatállyal — ideiglenes 
jelleggel — az MTA Központi Kémiai Kutató 
Intézetével egyesül, és a Központi Kémiai Kutató 
Intézet Szervetlen Kémiai Osztályaként működik.

Budapest, 1972. december 22.
Tétényi Pál s. k., 

főtitkárhelyettes

Közlem ények
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM pályá
zatot hirdet az alábbi egyetemi tanári és egyetemi 
docensi állásokra. A meghirdetett állásokra ki
nevezendő oktatóknak több éves szakmai oktatási 
és ipari gyakorlattal, a beosztáshoz szükséges 
képesítéssel, valamint a kiírásnak megfelelően 
tudományos fokozattal kell rendelkezniük. Vezető 
oktatói szinten részt kell venniük a tanszéken folyó 
eszmei-politikai, nevelő tevékenységben és rendel
kezniük kell az ehhez szükséges ideológiai világ
nézeti felkészültséggel. A kinevezendő oktatók 
részletes feladatait az oktató-nevelő és tudományos 
munkára vonatkozóan a tanszékvezető határozza 
meg.

Pályázati határidő: 1973. január 31. 
ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR

A Vasútépítési Tanszéken egy egyetemi tanári 
állásra.

A kinevezendő egyetemi tanár feladata a Vasút
építési Tanszék teljes oktató-nevelő és tudományos 
munkájának irányítása, a tanszék tantárgyai, első
sorban a „Vasútépítéstan” tananyagának kialakí
tása, az előadások megtartása, a szükséges tan
könyvek újbóli elkészítése, a gyakorlati oktatás 
szervezése, fejlesztése és ellenőrzése. A jelöltnek 
megfelelő oktatási és szakmai tapasztalattal és a 
műszaki tudományok doktora tudományos foko
zattal kell rendelkeznie.

Az Acélszerkezetek Tanszéken egy egyetemi do
censi állásra.

A kinevezendő docens feladata az „Acélszerke
zetek” tárgy előadásában való részvétel, a kapcso
lódó oktatási és kutatási tevékenység irányítása. 
A jelöltnek megfelelő oktatási és szakmai tapasz
talattal és tudományos fokozattal kell rendelkeznie.

A Felsőgeodézia Tanszéken egy egyetemi docensi 
állásra.

A kinevezendő docens feladata a „Kiegyenlítő 
I számítások” tantárgy anyagának a számítástech-
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nika által nyújtott új lehetőségeket figyelembevevő 
átalakítása és oktatásának ellátása. Ezenkívül 
részvétel az „Ipari Geodézia” tantárgy egyes 
részei tananyagának kialakításában, különös te
kintettel a vonalas létesítmények geodéziai mun
káira. Részt kell vennie továbbá a tanszék tudo
mányos és egyéb szakmai tevékenységében, főként 
a korszerű geodéziai számítások területén. A jelölt
nek megfelelő oktatási és szakmai tapasztalattal 
és tudományos fokozattal kell rendelkeznie.

A Matematika Tanszéken egy egyetemi docensi 
állásra.

A kinevezendő docens feladata a „Matematika” 
tárgy oktatásában és a gyakorlatok irányításában 
való részvétel. A jelöltnek megfelelő oktatási és 
szakmai tapasztalattal és tudományos munkásság
gal kell rendelkeznie.

GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR

A Mechanikai Technológia és Anyagszerkezettani 
Intézetben egy egyetemi docensi állásra.

A kinevezendő egyetemi docens feladata a 
„Szerszámacélok megválasztása” c. szabadon vá
lasztott kötelező tárgy, valamint az Intézet igaz
gatója által meghatározott, az anyagismeret körébe 
eső más szabadon választott kötelező tárgyak 
előadása, továbbá a „Fémek technológiája” című 
tárgy nappali és esti-levelező oktatásában való 
részvétel.

A kinevezendő egyetemi docensnek gépész- 
mérnöki vagy kohómérnöki oklevéllel, a feladatát 
képező szakterületen több éves oktatói, valamint 
ipari gyakorlattal és a műszaki tudományok 
kandidátusi fokozatával kell rendelkeznie.

Az Ábrázoló Geometria Tanszéken egy egyetemi 
docensi állásra.

A kinevezendő egyetemi docens feladata a 
tanszék oktató-nevelő és tudományos kutatómun
kájában való tevékeny részvétel, továbbá a mate
matikus-mérnökképzéssel kapcsolatos feladatok el
látása.

A kinevezendő egyetemi docensnek az Ábrázoló 
geometria c. tárgy műszaki egyetemi oktatásában, 
valamint a geometriai kutatómunkában eredmé
nyes és hosszú szakmai gyakorlattal, valamint a 
tudományok kandidátusa fokozatával kell rendel
keznie.

A Vegyipari Gépek és Mezőgazdasági Iparok 
Tanszéken egy egyetemi docensi állásra.

A kinevezendő egyetemi docens feladata a 
Vegyipari gépek I., valamint az Aprítok és osztá
lyozok című tárgyak előadása az esti-levelező 
tagozaton. Továbbá a tárgykörökhöz kapcsolódó 
laboratóriumi gyakorlatok vezetése, továbbfejlesz
tése, különös tekintettel azok élelmiszeripari ága
zati problémáira.

A feladatát képező szakterületen több éves 
oktatói, továbbá jelentős ipari gyakorlattal, vala
mint a nevelőmunka terén is kellő tapasztalattal 
kell rendelkeznie.

ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR
A Rajzi és Formaismereti Tanszéken egy egye

temi docensi állásra.
A kinevezendő docens feladata a tanszék oktató

nevelő, kutató munkájában való részvétel és a 
tanszékvezető által meghatározott tárgycsoport, 
valamint az ahhoz tartozó szakkörök irányítása és 
vezetése.

A pályázónak építészmérnöki vagy festőmű- 
vész-rajztanári képesítéssel kell rendelkeznie; szak
területén elért eredményei mellett ajánlatos, ha 
felsőoktatási gyakorlattal, a rajzoktatás területén 
pedig pedagógiai tapasztalattal rendelkezik.

A Lakóépülettervezési Tanszéken egy egyetemi 
docensi állásra.

A pályázó olyan oki. építészmérnök legyen, aki 
építészeti értékű eredményeket ért el az épület- 
tervezésben, elsősorban a lakó- és kommunális 
épületek tervezésében és építésében; széles körű 
építész oktatói-nevelői gyakorlattal bír; tudomá
nyos munkásságra képes; idegen nyelvtudással 
rendelkezik.

Feladata: az egyik évfolyam tervezési gyakor
latainak összefogása, mint tanszéki évfolyamfelelős
nek a tanulmányi munka irányítása; továbbá a 
komplex és a diplomatervező hallgatók egy cso
portja tervezési munkájának önálló irányítása; a 
hallgatói tudományos munkák előkészítése, szerve
zése és irányítása; a tanszék tudományos munka- 
területén önálló kutatási területek kialakítása; 
önálló tervezési feladatok végzése és azok tervezői 
művezetése.
VEGYÉSZMÉRNÖKI KAR

Az Általános és Analitikai Kémia Tanszéken egy 
egyetemi tanári állásra és egy egyetemi docensi 
állásra.

A kinevezendő egyetemi tanárnak a tanszék 
megnövekedett oktató és tudományos feladatainak 
irányításában kell részt vennie, elsősorban a Kémia 
története c. tárgy kialakításával és oktatásával, 
továbbá feladata lesz a kari és egyetemi tudományos 
kiadványok szerkesztése. Szükséges, hogy a pályázó 
a kémiai tudományok doktora tudományos fokozat
tal rendelkezzék.

A kinevezendő egyetemi docens feladata a 
műszeres analitikai laboratóriumi gyakorlatok irá
nyítása, korszerűsítése, fakultativ előadások tartása, 
továbbá részvétel a tanszék által szervezett két 
szakmérnöki tanfolyam szaktárgyainak előadásá
ban, valamint a Tanszéken folyó kutatási munká
ban. Ezenkívül feladata részben az elektroanalitikai, 
részben a termikus analitikai kutatások közvetlen 
irányítása.

A pályázónak a kémiai tudományok kandidá
tusa fokozatával kell rendelkeznie.

A Fizikai Kémia Tanszéken egy egyetemi tanári 
állásra.

Az újonnan kinevezendő egyetemi tanár fel
adata a tanszéken folyó Magkémia előadások meg
tartása, valamint a Fizikai kémia és Magkémia 
gyakorlatok irányítása, feladata továbbá a tanszék 
egyik kutató csoportjának vezetése, ezenkívül 
intenzív részvétel a Tanszék általános tudományos
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munkájában és az oktató-nevelő módszerek tovább
fejlesztésében.

A pályázónak a kémiai tudományok doktora 
fokozattal kell rendelkeznie, továbbá kívánatos, 
hogy az adszorpció, valamint a radiokémiái kutatá
sok terén elismert tudományos tevékenysége legyen.

A Matematika Tanszéken egy egyetemi docensi 
állásra.

A kinevezendő egyetemi docens feladata elő
adások tartása a nappali és esti tagozaton a tanszék- 
vezető beosztása szerint. Speciális matematikai 
kollégiumok tartása a matematikai és a gépi prog
ramozás, továbbá az operációkutatás tárgyköréből, 
az elméleti és gyakorlati oktatás módszertani 
továbbfejlesztése. Kutatási területe: operációkuta
tás és a számítógépek alkalmazása témakörben 
önálló alkotó munka.

VILLAMOSMÉRNÖKI KAR
Az Atomfizika Tanszéken egy egyetemi tanári 

állásra.
A kinevezendő egyetemi tanár feladata az 

Atomfizika és az Izotóptechnika c. tárgyak elő
adása. Az atomfizikai és izotóptechnikai labora
tóriumi gyakorlatok vezetése, illetve ezen labora
tóriumok gyakorlatvezetőinek összefogása és irá
nyítása. Feladata az Atomfizikai Tanszéken a 
Budapesti Műszaki Egyetem Atomreaktorának fel- 
használásával magfizikai és reaktortechnikai kuta
tások kezdeményezése, ilyen kutatómunka vég
zése.

A pályázónak a tudományok doktora tudomá
nyos fokozattal kell rendelkeznie.

Pályázati feltétel: széles körű kísérleti magfizikai 
tapasztalat és legalább 10 éves kutatói és egyetemi 
oktatói gyakorlat e tárgykörben.

A Fizika Tanszéken egy egyetemi tanári állásra.
A kinevezendő egyetemi tanár feladata a tan

szék oktatási munkájában való közreműködés, 
különösen a villamosmérnöki szaktárgyakat meg
alapozó Szilárdtestfizika tananyag kidolgozása, 
továbbá a szilárdtestfizika fizikai-kémiai területén 
kísérleti kutató program kialakítása és ezen tudo
mány aktív művelése. Szükséges, hogy a pályázó 
tudományok doktora fokozattal, oktatási-nevelési 
gyakorlattal, továbbá a kutatómunka irányítása 
területén kellő tapasztalattal rendelkezzék.

A Híradástechnikai Elektronika Intézetben egy 
egyetemi tanári és egy egyetemi docensi állásra.

A kinevezendő egyetemi tanár feladata az 
információközlési és feldolgozási alapproblémák 
— hírközléselmélet — témakörében oktató- és 
kutatómunka végzése és irányítása. Az oktató
munka és a tudományos tevékenység összehangolt 
fejlesztése a hazai híradástechnika fő irányainak 
és a konkrét oktatási és kutatási terveknek meg
felelően.

Szükséges, hogy a pályázó oktatási, nevelési és 
a kutatási munkában irányítási gyakorlattal rendel
kezzék, és kívánatos jelentős ipari alkotásokban 
való részvétele. Szükséges továbbá, hogy a tudo
mányok doktora fokozattal rendelkezzék.

I A kinevezendő egyetemi docens feladata a 
Hírközléselmélet, a Rádió- és televíziótechnika 

j című tárgyak kidolgozása, előadásainak megtartása, 
tankönyv, illetve jegyzet írása, valamint a tárgyhoz 
tartozó gyakorlatok, mérések irányítása. Feladata 
a hírközléselmélet, rádió- és televíziótechnikai kuta
tások vezetése. Szükséges, hogy a pályázó legalább 
10 éves oktatási-nevelési tapasztalattal, valamint 
a műszaki tudományok kandidátusa fokozattal 
és a felsorolt tudományágakban kutatási tapasz
talattal rendelkezzék.

A Matematika Tanszéken egy egyetemi docensi 
állásra.

A kinevezendő docens feladata az Analízis L,
II. és az Algebra tárgyak oktatása az Elektronikai 
technológia szakon és az új tananyagok kidolgozása, 
gyakorlatok irányítása. Szükséges, hogy a pályázó 
jártas legyen a vektoranalízis, komplex függvénytan 
és a valószínűségszámítás elméletében és műszaki 
alkalmazásában, és ezt a jártasságot irodalmi tevé
kenységgel támassza alá. Szükséges, hogy a pályázó 
felsőfokú oktatási, nevelési gyakorlattal rendel
kezzék.

A Műszer- és Méréstechnika Tanszéken egy 
egyetemi docensi állásra.

A kinevezendő docens fő feladata az új tanterv
ben szereplő digitális berendezések tárgycsoport
— a célkitűzésnek megfelelő — részletes kidolgozá
sában való részvétel, illetve a tárgy részbeni elő
adása. Feladata ezenkívül az üj szemléletnek meg
felelően a fakultatív tárgyak egységes rendszerének 
kidolgozása és ezek tematikai összehangolása.

A pályázónak megfelelő elméleti ismeretekkel 
kell rendelkeznie a tárgy célkitűzésében rögzített 
digitális mérő és adatfeldolgozó, tároló és meg
jelenítő készülékek és egyéb perifériális berendezések 
területén. Szükséges, hogy a pályázó a műszaki 
tudományok kandidátusa fokozattal, továbbá az 
elektronika kapcsolódó területein elegendő hosszú
— 10-15 éves — gyakorlati tervezői praxissal, 
illetve oktatási gyakorlattal és jó előadó készséggel 
rendelkezzék. Előnyös, ha a pályázó az adott terü
leten kutatóként dolgozik, illetve gyakorlati ered
ményeken (önálló gyártmányfejlesztés, szabadal
mak stb.) túlmenően folyamatos publikációs tevé
kenységet is folytat.

Az Elektronikus áramkörök alapozó tárgy 
anyagának továbbfejlesztése, az előadások meg
tartása, a tárgyhoz kapcsolódó tervezési, labora
tóriumi gyakorlatok megszervezése, irányítása és 
a tématerülettel foglalkozó oktatók csoportjának 
irányítása. Feladata lesz továbbá az elektronikus 
áramkör- és műszertechnika tudományos szintű 
művelése és beosztottjainak tudományos irányítása. 
Szükséges, hogy a pályázó az elektronikus áramkör- 
és műszertechnika területén tudományos kutatói 
gyakorlattal és publikációs tevékenységgel, a mű
szaki tudományok kandidátusa fokozattal, továbbá 
egyetemi oktatási gyakorlattal és jó előadó készség
gel rendelkezzék.
KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KAR

Az Aero- és Termotechnika Tanszéken egy egye
temi tanári állásra.

A pályázó feladata: 1. A Műszaki hőtan c. tan
tárgy szakonkénti oktatásának összefogása, irányi-
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tása és fejlesztése mind előadások, mind tantermi 
és laboratóriumi gyakorlatok tekintetében. 2. A 
Műszaki hőtan c. tantárgy előadásainak megtartása 
a Közlekedésmérnöki Kar Járműgépész szakán.
3. Az Áramlás- és hőtechnikai gépek c. tantárgy 
irányítása és fejlesztése előadások, tantermi és 
laboratóriumi gyakorlatok szempontjából. 4. Az 
Áramlás- és hőtechnikai gépek c. tantárgy Hő
technikai gépek része előadásának megtartása.
5. A tanszék Műszaki hőtan és Hőtechnikai gépek 
témakörű tudományos munkájának irányítása és 
fejlesztése, valamint e munkákban történő aktív 
részvétel.

A kinevezendő egyetemi tanár a Műszaki hőtan 
és a Hőtechnikai gépek (elsősorban kompresszorok, 
turbinák, belsőégésű lapátos és dugattyús gépek, 
valamint hűtőgépek) tématerületen jelentős okta
tói, szakmai és tudományos tevékenységet mutasson 
fel, megfelelő ipari-szakmai tapasztalattal és az 
adott szakterületen a műszaki tudományok doktora 
fokozattal rendelkezzék.
MARXIZMUS—LENINIZMUS TANSZÉK- 
CSOPORT

A Politikai Gazdaságtan /. Tanszéken egy egye
temi docensi állásra.

A kinevezendő docens feladata a politikai gazda
ságtan tárgyköréből előadások tartása, gyakorlatok 
vezetése az alaptanfolyamokon és a speciális kollé
giumok keretében, továbbá a tanszékvezető által 
meghatározott egyéb feladatok ellátása.

A pályázónak közgazdaságtudományi egyetemi 
oklevéllel, tudományos fokozattal, legalább 10 éves 
oktatói és tudományos kutatói gyakorlattal és egy 
világnyelv ismeretével kell rendelkeznie.

A Filozófia Tanszéken egy egyetemi docensi 
állásra.

A kinevezendő docens feladata a Filozófia c. 
tantárgyból előadások tartása, speciális kollé
giumok vezetése, új jegyzetek megírása, továbbá 
a tudományos kutató munkában való részvétel.

A jelöltnek filozófia szakos egyetemi diplomával, 
tudományos fokozattal és két idegen nyelv ismere
tével kell rendelkeznie.

*
A felsőoktatási intézmények oktatói állásainak 

betöltésére irányuló pályázatok általános feltételeit 
a Művelődésügyi Közlöny 1971. évi 1. száma 
tartalmazza.

Budapest, 1972. december 9.
Dr. Perényi Imre s. k.,

rektor

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az Állatorvostudományi Egyetem pályázatot 

hirdet az Állatorvos-továbbképzési és Szakállat- 
orvos-képzésk Csoportban betöltésre kerülő egye
temi tanári állásra.

Az egyetemi tanár feladata lesz az Állatorvos
továbbképzési és Szakállatorvos-képzési Csoport 
vezetői teendőinek ellátása, így különösen a poszt
graduális képzés szakmai-tartalmi ügyeinek az 
irányítása, a korszerű tananyag kialakítása, vala- 
mint a posztgraduális képzéssel kapcsolatos egyeb
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szakmai és szervezési tevékenység, ezenkívül elő
adások és gyakorlatok tartása a posztgraduális 
képzésben.

Az egyetemi tanár feladatát képezi továbbá az 
állatorvostanhallgatók képzése során az Állat
egészségügyi Igazgatási Tanszék feladatkörében az 
Igazságügyi állatorvostan c. tantárgy egyes elő
adásainak a megtartása, e tárgykörben vizsgáz
tatás, az általános állatorvoslási gyakorlat szerve
zése, irányítása és a gyakorlatok egy részének a 
vezetése s végül az említett tanszék kutatómunká
jában való részvétel.

A pályázónak tudományos fokozattal kell ren
delkeznie.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, 

besorolását és fizetését,
b) a pályázó eddigi szakmai munkájának és 

munkája eredményeinek részletes ismertetését, ezek 
között

— oktatói és tudományos munkájának rész
letes ismertetését,

— az általa írt könyvek, jegyzetek, tanulmá
nyok stb. felsorolását, megjelölve, hogy azok mikor 
és hol jelentek meg,

— tudományos fokozatát, kitüntetéseit és ide
gen nyelvismeretét, jelentősebb külföldi tanulmány
útjait,

c) a pályázónak a tudományos és oktatómunká
jára vonatkozó jövőbeni terveit, különös tekintettel 
a posztgraduális képzés sajátos igényeire.

A pályázathoz mellékelni kell:
aj részletes önéletrajzot,
b) a szakképzettséget, illetőleg tudományos 

fokozatot tanúsító oklevelek hiteles másolatát,
c) az Egyetemről beszerzett és kitöltött törzs

lapot,
d) hatósági erkölcsi bizonyítványt.
A pályázatot mellékleteivel együtt a Mező- 

gazdasági és Élelmezésügyi Értesítőben való közzé
tételtől számított négy héten belül kell az Egyetem 
rektorához eljuttatni.

A pályázattal kapcsolatban részletes felvilágosí
tást az Égyetem Személyzeti Osztálya (Budapest 
VIL, Landler Jenő u. 2.) ad.

A betöltendő állás után a 201/1970. (M. k. 5.) 
MM—MüM sz. együttes utasításban megállapított 
illetmény jár.

Budapest, 1972. december 7.
Dr. Kovács Ferenc s. k.,

egyetemi tanár 
rektor

Az Orvostovábbképző Intézet igazgatója (Buda
pest XIII., Szabolcs-u. 35.) pályázatot hirdet a 
Stomatologiai Tanszéken

egy 5001 kulcsszámú tanszékvezető egyetemi tanári 
állásra.

A kinevezendő egyetemi tanár feladata:
Az orvostovábbképzés keretében az elméleti és 

gyakorlati oktatás, valamint a tanszék gyógyitó- 
rnegelőző és tudományos munkájának irányítása
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és ellenőrzése, a területi munka ellátása, továbbá 
mindazok a feladatok, amelyeket az Orvostovább
képző Intézet Szervezeti és működési szabályzata 
az egyetemi tanár feladatköréül meghatároz.

A kinevezendő tanár illetménye az 5001 kulcs
számú egyetemi tanári állásnak megfelelő fizetés.

A pályázathoz mellékelni kell:
— oklevelet
— törzslapmásolatot
— minősítést
— szakképesítésről szóló igazolást
— tudományos fokozatról szóló igazolást
— önéletrajzot
— működési bizonyítványt
— erkölcsi bizonyítványt
— orvosi nyilvántartásba vételről szóló igazo

lást
— tudományos munkák felsorolását
— tudományos munkák egy-egy különlenyo

matát.
A pályázati kérelmeket a pályázati hirdetmény 

megjelenésétől számított négy héten belül kell az 
Orvostovábbképző Intézet igazgatójához (Buda
pest XIII., Szabolcs-u. 35.) benyújtani.

Budapest, 1972. december 20.
Dr. Kádár Tibor s. k.,

egyetemi tanár, 
intézeti igazgató

Az Orvostovábbképző Intézet igazgatója (Buda
pest XIII., Szabolcs-u. 35.) pályázatot hirdet a 
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Személyi rész

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa
60. születésnapja alkalmából, tudományos 

munkássága elismeréséül
Szabó Imre Kossuth-díjas akadémikusnak, a Magyar 
Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi 
Intézete igazgatójának;

eredményes munkássága elismeréséül 
Eörsi Gyulának, a Magyar Tudományos Akadémia 
levelező tagjának, az Eötvös Loránd Tudomány- 
egyetem egyetemi tanárának a

MUNKA ÉRDEMREND
arany fokozata;

a TIT VI. Országos Küldöttközgyűlése alkalmából, 
eredményes munkája elismeréséül
Vörös Károlynak, a Magyar Tudományos Akadémia 
Történelemtudományi Intézete tudományos fő
munkatársának, a TIT Történelmi Választmánya 
vezetőségi tagjának a

MUNKA ÉRDEMREND
bronz fokozata 

kitüntetést adományozta.

Jogszabályok

1972. évi VII. törvény 
a népgazdasági tervezésről

Az Alkotmány megállapítja, hogy a Magyar 
Népköztársaság gazdasági életét állami népgazda
sági terv határozza meg. A niunkáshatalom győ
zelme óta eltelt időszak alatt bebizonyosodott, 
hogy a szocialista tervgazdaság — támaszkodva 
a testvéri szocialista országok, elsősorban a Szov
jetunió tapasztalataira — a magyar népgazdaság 
gyors fejlődését, megerősödését, a szocializmus 
alapjainak lerakását, a dolgozók életszínvonalának 
rendszeres emelését eredményezte.

A szocialista állam gazdaságpolitikája a gazda
ságirányítás egységes rendszere útján valósul meg. 
A központi irányítás — a termelési eszközök tár
sadalmi tulajdona alapján — a szocializmus teljes 
felépítése érdekében népgazdasági terven alapszik, 
amely az áru- és pénzviszonyokkal szervesen ösz- 
szekapcsolva kerül kidolgozásra és megvalósításra.

Népgazdasági terveink a gazdaság tervszerű, 
arányos fejlődését, hatékonyságának rendszeres 
emelését, népünk életszínvonalának folyamatos nö
velését, szocialista társadalmi rendünk gazdasági 
alapjának állandó erősítését irányozzák elő. A nép- 
gazdasági tervezés elősegíti nemzetközi gazdasági 
kapcsolataink, különösen a szocialista országokkal 
való együttműködésünk fejlesztését.

A népgazdasági tervezés az állami élet demok
ratizmusával összhangban támaszkodik a tanácsok, 
a társadalmi szervezetek, a vállalati kollektívák 
javaslataira. A tervek megvalósítása szerves része 
annak az aktív tevékenységnek, amelyet a mun
kásosztály, a parasztság, az értelmiség a szocializ
mus teljes felépítése érdekében folytat.

Az Országgyűlés szükségesnek tartja, hogy a 
népgazdasági tervezést törvényben szabályozza.

I. fejezet

A népgazdasági terv

1. § (1) A Magyar Népköztársaság gazdasága 
szocialista termelési viszonyokon alapuló tervgaz
daság.

(2) A szocialista állam a népgazdasági terv útján 
a növekvő társadalmi szükségletek mind teljesebb 
kielégítésének szolgálatába állítja a termelőerőket, 
a szocialista bővített újratermelés egész folyama
tát; gondoskodik a népgazdaság tervszerű, arányos 
fejlődéséről.

2. § A népgazdasági terv a szocialista állam 
gazdaságpolitikájával összhangban meghatározott 
időre megállapítja a gazdaságfejlesztés fő céljait, 
mértékét és arányait, alapvető társadalmi-gazda
sági feladatait, megvalósításuk eszközeit, valamint 
a gazdasági szabályozók alkalmazásának fő irányait.

3. § A népgazdasági terv meghatározza a tár
sadalom gazdasági feladatait a termelőerők fejlesz
tése, a nemzeti vagyon, különösen a társadalmi 
tulajdon gyarapítása, az állampolgárok növekvő 
anyagi és kulturális szükségleteinek kielégítése, 
valamint az ország véderejének fokozása terén, 
összehangolja a feladatokat a lehetőségekkel, a 
megvalósításukat szolgáló eszközökkel.

4. § A középtávú és az éves népgazdasági terv 
kötelezően megállapítja a Minisztertanács, a minisz
tériumok és az országos hatáskörű szervek gazda
ságirányító tevékenységének egységes és összehan
golt irányát, felelősségét a terv megvalósításában, 
továbbá kifejezi a társadalmi követelményeket a 
tervkészítésre kötelezettek (21. §) gazdasági tevé
kenysége tekintetében, és alapot ad annak össze
hangolására.

5. § ( 1 ) A népgazdasági terv fajtái:
a) a hosszútávú népgazdasági terv,
b) a középtávú (általában ötéves) népgazdasági 

terv és
c) az éves (operatív) népgazdasági terv.
(2) A különböző időtartamú népgazdasági tervek 

összefüggő rendszert alkotnak, azok között szoros
{ összhangot kell biztosítani.

(3) A népgazdaság tervszerű irányításának alap- 
i vető eszköze a középtávú népgazdasági terv.

6. § (1) A hosszútávú népgazdasági terv a leg- 
I fontosabb társadalmi és gazdasági folyamatokra 
j vonatkozó elgondolásokat és hosszú távon megvaló- 
! sítandó célokat és feladatokat tartalmaz.
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(2) A hosszútávul népgazdasági terv irányt szab 
a hosszú távra szóló döntéseknek és a középtávú 
tervezésnek az olyan társadalmi-gazdasági felada
tok tekintetében, amelyeket hosszabb időszak fejlő
désének feltételei és követelményei alapján célszerű 
meghatározni.

7. § (1) A középtávú népgazdasági terv a terv
időszakra teljes összefüggésében megállapítja a 
népgazdaság fejlődésének ütemére, fő arányaira, 
a fontosabb szerkezeti változásokra és a népgazda
sági egyensúlyra vonatkozó gazdaságpolitikai célo
kat és gazdasági feladatokat. Előirányozza

a) a nemzeti jövedelem növekedését, felhaszná
lásának arányait,

b) a népgazdasági ágak fejlődését és a termelés 
fontosabb szerkezeti változásait,

c) a tudomány- és a műszaki fejlesztési politika 
fő irányait,

d) a beruházások mértékét és elosztását a fonto
sabb népgazdasági célok megjelölésével,

e) a foglalkoztatás, a lakossági fogyasztás és a 
reáljövedelem alakulását,

f )  a lakosság szociális, egészségügyi, kulturális, 
akás- és kommunális ellátásának fejlődését,

g) a nemzetközi gazdasági kapcsolatok, a kül
kereskedelem fejlesztésének és szerkezeti változá
sainak fő irányait,

h) a termelőerők területi fejlesztésének felada
tait és a telepítéspolitika irányelveit.

(2) A középtávú népgazdasági terv központi 
állami döntéseket tartalmaz a gazdaságpolitikai 
célok és a gazdasági feladatok megvalósításáról, 
valamint a gazdasági szabályozók összehangolt 
alkalmazásának irányelveiről.

8. § Az éves (operatív) népgazdasági terv a 
középtávú népgazdasági tervben kitűzött célok 
megvalósítása és a gazdasági egyensúly biztosítása 
érdekében egyéves időszakra meghatározza a nép
gazdaság fejlesztésének ütemét és fő arányait, 
továbbá a terv megvalósítását szolgáló intézkedése
ket.

9. § A népgazdasági terv és az állami költség- 
vetés között szoros összhangot kell biztosítani. Az 
állami költségvetés előirányzatainak kialakításánál 
a népgazdasági tervekben foglalt gazdaságpolitikai 
célokból és feladatokból, illetve a pénzügyi poli
tikának a középtávú tervben meghatározott irány
elveiből kell kiindulni.

II. fejezet

A népgazdasági tervezés rendszere
10. § A>népgazdasági tervezés magában fog

lalja: a népgazdaság fejlődésének és helyzetének 
elemzését; a gazdasági fejlődés objektív követel
ményeinek és folyamatainak, lényeges külső és 
belső feltételeinek előrejelzését, a népgazdaság lehet
séges fejlődési irányainak feltárását; a követendő 
gazdaságpolitikára vonatkozó javaslatok kidolgo
zását; a gazdasági célok és feladatok különböző

változatok mérlegelése és javaslatok egyeztetése 
alapján történő — meghatározását, továbbá a végre
hajtásukat szolgáló eszközök összehangolását.

11. § A népgazdasági tervező szervek [20. §
(1)] kötelesek megállapítani és folyamatosan fej
leszteni a népgazdasági tervezés módszereit.

12. § (1) A népgazdasági terv megalapozása 
érdekében a tervező szervek a gazdaságpolitikai 
célokból, a hosszabb távra már elfogadott tervek
ből, a gazdasági fejlődés, a gazdasági lehetőségek 
és a szocialista áru- és pénzviszonyok elemzéséből, 
továbbá az azokra ható tényezők prognózisaiból 
indulnak ki. Számításba veszik a gazdasági sza
bályozó rendszer hatásait. Gazdasági elemzéseket, 
műszaki-gazdasági koncepciókat dolgoznak ki. Ja
vaslatokat tesznek a terv döntéseire és a szabályozó 
eszközök alkalmazására. Emellett a tervezés során 
támaszkodnak a tudományos kutatás eredményeire, 
a tanácsoktól, a gazdálkodó szervezetektől, egyéb 
intézményektől és érdekképviseleti szervektől 
kapott elemzésekre és javaslatokra, a területfejlesz
tési koncepciókra.

(2) A népgazdasági tervek megalapozását a nö
vekvő szükségletek és a fizetőképes kereslet mind 
jobb megismerésével, valamint kielégítésük feltéte
leinek vizsgálatával kell előmozdítani.

13. § (1) A népgazdasági tervezéssel elő kell 
mozdítani a szocialista országok gazdasági integ
rációs céljainak megvalósulását. A népgazdasági 
tervező szervek a hosszútávú és a középtávú nép- 
gazdasági tervezés keretében kialakított elgondolá
sokat a szocialista országok közötti együttműködés
ben elfogadott elvek alapján egyeztetik a Kölcsönös 
Gazdasági Segítség Tanácsa tagállamainak a tervező 
szerveivel.

(2) A népgazdasági terv megalapozásánál figye
lembe kell venni a nemzetközi gazdasági megálla
podásokat és egyezményeket, valamint hasznosí
tani kell a számításba vehető nemzetközi gazda
sági együttműködési lehetőségeket.

14. § A népgazdasági tervezés folyamatában a 
tervező szerveknek szorosan együtt kell működ
niük. Együttműködésük során a tervezés megálla
pított rendje és módszere [20. § (4)] szerint kell 
javaslataikat kidolgozniuk és egyeztetniük.

15. § (1) A népgazdasági tervezés során hasz
nosítani kell a dolgozók tapasztalatait és javasla
tait; a szakszervezeteknek, illetve a Szakszerveze
tek Országos Tanácsának, valamint a szövetkeze
tek országos tanácsainak véleményét és javaslatait 
meg kell hallgatni.

(2) A tervező szervek a népgazdasági tervezés 
során az általános elgondolásokkal és különösen 
a tevékenységi területüket érintő fejlesztési javas
latokkal kapcsolatban — indokolt esetben — kér
jék ki a tudományos feladatokat ellátó állami és 
társadalmi szervek véleményét.

16. § (1) A népgazdasági terv egységének és az 
arányosság követelményeinek megvalósítása érde
kében a népgazdasági tervezés során össze kell 
hangolni a termelés, a termelői, a lakossági és a 
közösségi fogyasztás, valamint a felhalmozás és
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a nemzetközi gazdasági kapcsolatok fejlődését. 
Az összehangolás során figyelemmel kell lenni 
azokra a kölcsönös összefüggésekre, amelyek az 
anyagi és a pénzügyi folyamatok, valamint a mun
kaerőforrások és azok felhasználása között fenn
állnak.

(2) A népgazdasági tervezésben a terv gazdaság- 
politikai céljait és a gazdasági feladatokat egy
mással, valamint az anyagi és a pénzügyi lehető
ségekkel összhangban kell meghatározni; e célokat 
és az irányítási rendszernek megfelelő végrehajtási 
eszközöket egymással kölcsönösen össze kell hangol
ni, s a tervezés során megfelelő tartalékot kell 
képezni.

17. § (1) A gazdaságpolitikai célok és az ezeket 
szolgáló eszközök területi összefüggéseinek feltá
rása és összehangolása érdekében területi egyez
tetést kell végezni.

(2) A területi egyeztetést az átfogó gazdaság- 
politikai célok és az ezeket szolgáló eszközök tekin
tetében a népgazdasági tervezés, egyebekben pedig 
a tanácsi tervezés keretében kell megvalósítani.

III. fejezet

Hatáskörök a népgazdasági tervvel kapcsolatban

18. § Az Országgyűlés
a) megvitatja a hosszútávü népgazdasági terv 

irányelveit, és határoz azok jóváhagyásáról,
b) törvényt alkot a középtávú népgazdasági 

tervről,
c) az állami költségvetés tárgyalásakor áttekinti 

az éves népgazdasági terv előirányzatait, és rend
szeresen értékeli a tervek évenkénti végrehajtását.

19. § A Minisztertanács
a) az Országgyűlés elé terjeszti a hosszútávú 

népgazdasági terv irányelveit,
b) az Országgyűlés elé terjeszti a középtávú 

népgazdasági tervre vonatkozó törvényjavaslatot, 
határozatban intézkedik a törvény végrehajtásáról,

c) a középtávú népgazdasági tervről szóló tör
vényben kapott felhatalmazás alapján megálla
pítja az éves (operatív) népgazdasági tervet,

d) intézkedéseket tesz a népgazdasági tervek 
megvalósítására, és erről, valamint a középtávú 
népgazdasági terv teljesítéséről beszámol az Ország- 
gyűlésnek.

20. § ( 1 ) A népgazdasági tervezés a Miniszter- 
tanács irányításával az Országos Tervhivatal, a 
minisztériumok és az országos hatáskörű szervek 
együttes feladata.

(2) A népgazdasági tervezés központi szerve az 
Országos Tervhivatal. Az Országos Tervhivatal el
nöke mint a Minisztertanács tagja szervezi és irányít
ja a népgazdasági tervek kidolgozását, nemzetközi 
egyeztetését, a Minisztertanács elé terjeszti a terv- 
javaslatot, ellenőrzi a népgazdasági tervek meg
valósulását, erről beszámol a Minisztertanácsnak, 
és á tervek megvalósítása érdekében javaslatokat, 
illetve a Minisztertanács felhatalmazása alapján 
intézkedéseket tesz.

(3) A miniszterek és az országos hatáskörű szer
vek vezetői — a jogszabályokban meghatározott 
feladatkörüknek és hatáskörüknek megfelelően — 
elemzéseket készítenek a gazdasági folyamatokról 
és az előrelátható fejlődésről, műszaki-gazdasági 
koncepciókat dolgoznak ki. Javaslatokat készítenek 
a népgazdasági/ terv kialakításához, ezen belül a 
terv keretében hozandó döntésekre, a szabályozók 
alkalmazására. Részt vesznek a tervek nemzetközi 
egyeztetésében, segítik a tervkészítésre kötelezettek 
tervező tevékenységét. Intézkedéseket tesznek a 
terv megvalósítása érdekében, s ellenőrzik az állami 
döntések végrehajtását.

(4) A népgazdasági tervezés rendjét és módsze
reit az Országos Tervhivatal elnöke — az illetékes 
minisztereknek és az országos hatáskörű szervek 
vezetőinek bevonásával — állapítja meg. ,

(5) A népgazdasági tervezésben részt vevő szer
vek hatáskörét részletesen a Minisztertanács álla
pítja meg.

IV. fejezet

Tervkészítési kötelezettség.
A népgazdasági tervnek, valamint a tanácsok 

és a szocialista gazdálkodó szervezetek terveinek 
kapcsolata

21. § A népgazdasági tervek megvalósítása érde
kében tervkészítésre kötelezettek:

a) a tanácsok és
b) a gazdálkodó szervezetek.
22. § A tervkészítésre kötelezettek a jogszabá

lyok keretei között középtávú, valamint éves ter
vet kötelesek kidolgozni és a tervezés során köl
csönösen együttműködni.

23. § (1) A népgazdasági terv a tanácsok szá
mára gazdaságpolitikai, területfejlesztési és ága
zati iránymutatást ad, meghatározza a tanácsi 
pénzforrások képzésének és felhasználásának elveit, 
a fővárosi és a megyei tanács részére a központi 
állami célok megvalósítása érdekében kötelező elő
írásokat állapít meg.

(2) A fővárosi tanács és a megyei tanácsok az
(1) bekezdésben említett előírások alapján és azok 
keretei között a helyi tanácsok terveinek megálla
pításához kötelező előírásokat adhatnak.

24. § A tanácsok terveiket maguk állapítják 
meg, figyelembe véve a népgazdasági tervben elő
írt fejlesztési és egyéb feladatokat, továbbá az állami 
költségvetésben a tanácsok részére meghatározott 
költségvetési szabályozókat és az állami hozzájáru
lást.

25. § A fővárosi tanács és a megyei tanácsok 
a népgazdasági terv megalapozásához — a népgaz
dasági tervező szervek felkérésére — kötelesek 
számításokat és elemzéseket végezni, javaslatokat 
kidolgozni.

26. § (1) A gazdálkodó szervezetek tevékeny
ségének összhangban kell lennie a népgazdasági 
tervben foglalt célokkal. A gazdálkodó szervezetek 
tervét — a dolgozók véleményének meghallgatása 
után — vállalatoknál az igazgató, szövetkezeteknél 
a közgyűlés állapítja meg.
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(2) A népgazdasági tervnek és a gazdálkodó 
szervezetek terveinek összhangja érdekében a gaz
dálkodó szervezetek kötelesek terveiket úgy meg
állapítani, hogy azok a népgazdasági tervek tevé
kenységüket érintő döntéseinek és a szabályozó 
eszközök útján kifejezett követelményeknek a meg
valósulását biztosítsák.

(3) A gazdálkodó szervezetek terveik kialakítá
sánál figyelembe veszik szerződéses kapcsolataikat, 
szerződéseik megkötésével pedig a terv megvalósí
tását és gazdasági tevékenységük összehangolását 
szolgálják.

27. § A népgazdasági tervező szervek [20. §
(1)] kötelesek rendszeresen tájékoztatni a gazdál
kodó szervezeteket a népgazdaság fejlődéséről, vala
mint a gazdasági fejlődés előrelátható feltételeiről, 
segíteni tervező tevékenységüket és előmozdítani 
gazdasági kapcsolataik összehangolását.

28. § A gazdálkodó szervezetek — a népgazda
sági tervező szervek felkérésére — kötelesek elvé
gezni azokat a vizsgálatokat és számításokat, vala
mint kidolgozni azokat a javaslatokat, amelyek a 
népgazdasági terv megalapozásához szükségesek.

V. fejezet

A népgazdasági terv megvalósítása

29. § (1) A népgazdasági terv megvalósításáról 
a Minisztertanács köteles gondoskodni, támasz
kodva a dolgozók kezdeményezéseire, alkotókész
ségére, a fejlett szocialista társadalmat építő aktív 
tevékenységére, a gazdálkodó szervezetek műszaki- 
gazdasági kezdeményezéseire.

(2) A Minisztertanács köteles a gazdasági irá
nyítás rendszerét a fejlődés követelményeivel össz
hangban tartani.

30. § (1) A középtávú és az éves (operatív) 
népgazdasági terv megvalósításának társadalmi 
méretű megszervezését a szocialista gazdaság műkö
désének központi szabályozása útján, a szabályozók 
együttes hatásának eredményeként kell elérni.

(2) A népgazdasági tervcélok megvalósítása érde
kében a Minisztertanács határoz a központi fej
lesztési programokról, a központi állami beruházá
sokról, a vállalati beruházások és a műszaki fej
lesztés állami támogatásának irányáról, valamint 
mértékéről, a lakosság életszínvonalát érintő köz
ponti intézkedésekről, az állami tartalékokról, egyes 
termékforgalmazási előírásokról és az állami eszkö
zök felhasználását érintő más rendelkezésekről.

(3) A tervcélok megvalósítása érdekében — a 
(2) bekezdésben említett határozatokon túlmenően 
— főleg a gazdasági szabályozás eszközeit kell alkal
mazni. A népgazdasági tervben kell meghatározni 
az árpo litikai az árszabályozás, az állami pénzügyi 
politika és a vállalati jövedelemszabályozás, a 
hitelpolitika, a bérszabályozás, a területfejlesztés 
és a nemzetközi gazdasági kapcsolatok szabályozása 
alkalmazásának fő irányait. Ennek alapján a gaz
dasági szabályozásról a Minisztertanács vagy ^az 
illetékes miniszterek, illetve az országos hatáskörű 
szervek vezetői rendelkeznek.

(4) A tervcélok megvalósításának elősegítése 
érdekében a Minisztertanács nemzetközi egyezmé
nyeket köt. Az érdekelt miniszterek és az országos 
hatáskörű szervek vezetői kötelesek ezeknek a nem
zetközi egyezményeknek a végrehajtását megszer
vezni, figyelemmel kísérni és azok teljesítése érde
kében intézkedéseket tenni.

31. § A népgazdasági tervező szervek [20. § 
(1)] kötelesek a népgazdasági terv megvalósítását, 
az állami döntések teljesítését ellenőrizni és a 
szükséges intézkedéseket megtenni, illetőleg kezde
ményezni.

32. § Minden állami szerv köteles hatósági tevé
kenységének ellátása során a népgazdasági tervben 
foglalt célok megvalósítását elősegíteni.

33. § Az e törvényben, valamint a népgazdaság 
működésére vonatkozó egyéb jogszabályokban fog
lalt kötelezettségek megszegése esetén az államigaz
gatási-, polgári-, pénzügyi-, munkajogi, büntetőjogi 
és más jogszabályokban foglalt jogkövetkezménye
ket kell alkalmazni.

VI. fejezet

Záró rendelkezések
34. § (1) A törvény végrehajtásáról a Miniszter- 

tanács gondoskodik.
(2) A törvény 1973. január hó 1. napján lép 

hatályba.
Losonczi Pál s. k., Cseterki Lajos s. k.,

a Magyar 
Népköztársaság 

Elnöki Tanácsának 
elnöke

a Magyar 
Népköztársaság 

Elnöki tanácsának 
titkára

A Minisztertanács 1046/1972. (XII. 22.) számú 
h a t á r o z a t a

a népgazdasági tervezésről szóló 1972. évi VII. számú 
törvény végrehajtásáról

A Minisztertanács az 1972. évi VII. számú tör
vény (a továbbiakban: NTT) végrehajtására a 
következőket határozza:

NTT. 6. §-hoz:
1. A hosszútávú népgazdasági terv a társadalmi

gazdasági célokat és feladatokat a termelés, a mű
szaki fejlesztés, a nemzetközi gazdasági kapcsola
tok bővítése, a lakosság életkörülményeinek javí
tása és a területi fejlesztési politika terén irányozza 
elő.

A hosszútávú népgazdasági terv által átfogott 
kérdéscsoportokat az Országos Tervhivatal elnöké
nek az egyes hosszútávú tervek kidolgozásának 
megindításakor tett javaslatára a Minisztertanács 
állapítja meg.

A hosszútávú népgazdasági tervvel összhangban 
készül az önálló formában kidolgozott, ugyanarra 
a tervidőszakra szóló országos távlati tudományos 
kutatási terv, amely összefoglalja a Miniszterta
nács hosszú távon érvényesítendő legfontosabb 
tudománypolitikai irányelveit, és megszabja az or
szágos szinten kezelendő, kiemelt kutatási felada
tokat.
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NTT. 7. §-hoz:
2. A középtávú népgazdasági terv (a törvény, 

illetve a Minisztertanács határozata a törvény 
végrehajtásáról) az NTT. 30. § figyelembevételével 
tartalmazza

— a központi fejlesztési programok fejlesztési 
céljait, a fejlesztés költségeit és megvalósításuk 
más fontos eszközeit,

— a központi állami beruházásokra vonatkozó 
döntéseket (37. pont),

— a vállalati beruházások állami támogatásá
nak céljait, maximális mértékét és a támogatás 
megadásának irányelveit,

— a kutatás-fejlesztés és a műszaki fejlesztés 
állami támogatásának mértékét, valamint ennek 
fő irányait,

— az árpolitikára, ezen belül az árszínvonal és 
az alapvető árarányok változására, továbbá az ár- 
szabályozás fejlesztésére vonatkozó irányelveket,

— a pénzügyi politika irányelveit, ezen belül a 
pénzügyi egyensúlyra, az állami költségvetés bevé
teleinek és kiadásainak növelésére vonatkozó elve
ket,

— a tanácsi gazdálkodás pénzügyi irányelveit, 
ezen belül a tanácsi fejlesztési alapok támogatá
sának mértékét,

— a vállalati jövedelemszabályozás irányelveit, 
a vállalati gazdálkodás állami támogatására vonat
kozó rendelkezéseket, *

— a hitelpolitika főbb elveit, ezen belül a vál
lalati beruházás- és forgóeszköz-, továbbá a lakos
sági hitelezés során alkalmazandó elveket,

— a külkereskedelmi politika és szabályozás 
irányelveit, ezen belül az állami visszatérítés, a 
vámok és más kereskedelempolitikai eszközök alkal
mazásának elveit,

— a lakosság életszínvonalát érintő központi in
tézkedések céljait és irányát,

— a dolgozók személyi jövedelmének növelésére 
vonatkozó szabályozás irányelveit,

— a területfejlesztési célokat előmozdító esz
közökre és intézkedésekre vonatkozó rendelkezé
seket,

— a tervezési tartalékok kezelésének és fel- 
használásának irányelveit.

NTT 8. §-hoz :
3. Az éves (operatív) népgazdasági terv egy éves 

időszakra meghatározza a nemzeti jövedelem, a 
fő népgazdasági ágak, a lakossági reáljövedelem és 
fogyasztás, továbbá a beruházások növekedését, a 
népgazdaság fő egyensúlyi követelményeit, a gaz
daságirányítás alapvető feladatait, az operatív 
gazdasági szabályozás fő irányait. Az éves (opera
tív) népgazdasági terv — az NTT. 30. § figyelem
bevételével — az adott évre vonatkozóan tartal
mazza

— a kezdődő és befejeződő egyedi nagyberuhá
zások megjelölését, továbbá az egyes egyedi nagy- 
beruházások tervévi megvalósításának ütemét,

— a célcsoportos és egyéb állami beruházások 
előirányzatait,
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— a vállalati beruházások állami támogatásának 
céljait és mértékét,

— a termékforgalmat szabályozó intézkedése
ket,

— az árpolitikai jellegű központi árintézkedé
seket,

— a lakosság életszínvonalát érintő központi 
bér- és szociális intézkedéseket,

— az állami tartalékok előirányzatait.
4. A hitelpolitikai irányelvek előírásaiban az 

éves népgazdasági tervvel összhangban kell meg
határozni a hitelezés adott évi feltételeit, a beru
házási hitelkontingenseket, a hitelpreferenciák és 
a korlátozások körét és jellegét.

NTT. 10-11. §-hoz:
5. A népgazdasági tervet széleskörű megalapozó 

számításokkal kell alátámasztani.
A gazdasági folyamatok összehangolása és az 

optimális tervcélok meghatározása érdekében a 
népgazdasági tervezésben széleskörűen és egymás
sal kölcsönös összefüggésben kell használni a mér
legmódszert és a gazdasági hatékonysági számítá
sokat.

A népgazdasági tervezés módszereinek fejlesz
tése során biztosítani kell a tudomány legújabb 
eredményeinek és a számítástechnika haladó mód
szereinek a népgazdasági tervezés rendszerébe szer
vesen beilleszkedő alkalmazását.

A népgazdasági tervezésben egységes elveken 
alapuló, a gazdaságpolitikát és az egyes gazdasági 
tevékenységek sajátosságait is tükröző gazdasági 
fogalom és mutatószám rendszert kell alkalmazni.

6. A népgazdasági tervezés általános módszerei
nek továbbfejlesztéséről az Országos Tervhivatal 
elnöke, a népgazdasági tervező szervek által kidol
gozásra kerülő javaslatok, koncepciók stb. mű
szaki-gazdasági megalapozására szolgáló módszerek 
továbbfejlesztéséről — a tervezés általános köve
telményeivel összhangban — e szervek vezetői 
kötelesek gondoskodni.

NTT. 12. §-hoz:
7. A népgazdasági terv megalapozását szolgáló 

koncepciók, javaslatok, elemzések körét, a kidol
gozásért felelős szervek meghatározását és e fel
adatok elvégzésének ütemezését, határidejét az 
adott tervidőszakra vonatkozó tervezési módszer
tani előírásokban kell megállapítani. [NTT. 20. 
§ (4). ]

NTT. 13. §-hoz:
8. A népgazdasági terv megalapozásánál figye

lembe kell venni a már megkötött nemzetközi gaz
dasági megállapodásokat, egyezményeket, továbbá 
az olyan együttműködési lehetőségeket, amelyek 
tekintetében a megállapodások, egyezmények elő
készítése folyamatban van, és magyar részről már 
minisztertanácsi szinten álláspont alakult ki.

A népgazdasági tervcélokat, a kidolgozás alatt 
levő terv elgondolásait a folyamatban levő nem
zetközi gazdasági tárgyalásokon is képviselni kell,

/
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a tárgyalások eredményeit és tanulságait pedig a 
tervezési munkában kell a szükséges mértékben 
hasznosítani.

I NTT. 14. §-hoz:

9. A népgazdasági tervet a tervcélok és a sza
bályozók kidolgozására irányuló javaslatok és el
gondolások megvitatásával, egyeztetésével, az elfo
gadott változat fokozatos megközelítésével kell 
kidolgozni. A népgazdasági tervező szervek együtt
működésének részletes szabályait az egyes terv
fajták kidolgozására vonatkozó tervezési módszer
tani előírás foglalja magában.

NTT. 15. §-hoz:
10. A szakszervezetekkel, a szövetkezetek orszá

gos tanácsaival és a tudományos feladatokat ellátó 
társadalmi szervekkel a kapcsolatot a tervezés során 
a tevékenységek jellege és tárgya szerint az Országos 
Tervhivatalnak, a funkcionális és az ágazati minisz
tériumoknak (országos hatáskörű szerveknek) kell 
fenntartaniuk.

Az Országos Tervhivatal a Szakszervezetek 
Országos Tanácsát, a miniszterek (országos hatás
körű szervek vezetői) a szakszervezetek központi 
vezetőségeit és a szövetkezetek országos tanácsait 
kötelesek rendszeresen és időben tájékoztatni a nép- 
gazdasági tervezés során kialakuló javaslatokról, 
elgondolásokról, a terv megvalósításáról.

A szövetkezetek országos tanácsai a reájuk 
vonatkozó jogszabályok és alapszabályok rendelke
zéseinek megfelelően vesznek részt a szövetkezete
ket érintő tervjavaslatok kidolgozásában.

sekre, elemzésekre és tájékoztatókra támaszkodva 
köteles folyamatosan figyelemmel kísérni a nép
gazdaság fejlődését, ellenőrizni a népgazdasági ter
vek megvalósulását, továbbá az állami döntések 
végrehajtását. Az érdekelt minisztereknek, vala
mint az országos hatáskörű szervek vezetőinek 
bevonásával, továbbá az országos érdekképviseleti 
szervek véleményének meghallgatásával kezdemé
nyezi, illetve a Minisztertanács felhatalmazása alap
ján megteszi a szükséges intézkedéseket. A közép
távú és az éves terv megvalósulásáról — idő
közönként — népgazdasági szintű értékelést és ja
vaslatot tartalmazó jelentést terjeszt a Miniszter- 
tanács elé.

13. A miniszterek és az országos hatáskörű szer
vek vezetői a népgazdasági tervezéssel kapcsolat
ban a tervezés rendjével és módszereivel össz
hangban, illetve az Országos Tervhivatal elnöké
nek felkérésére tájékoztatást adnak, és kidolgozzák 
a szükséges számításokat, valamint javaslatokat. 
A népgazdasági tervezés körében az ágazati és a 
funkcionális miniszterek legfontosabb feladatai a 
következők:

a) az ágazati miniszterek
— elemzéseket készítenek az ágazat fejlődéséről 

és helyzetéről,
— műszaki-gazdasági koncepciókat dolgoznak 

ki,
— javaslatokat tesznek a tervnek az adott ága

zatot érintő céljaira, és ezekhez megalapozó szá
mításokat végeznek,

— javaslatot tesznek és véleményt nyilváníta
nak az ágazat előtt álló feladatok megvalósításá
hoz szükséges központi döntésekre — beleértve a 
szabályozók kialakítását —, és gondoskodnak azok 
végrehajtásáról,

— részt vesznek a nemzetközi tervegyeztetések 
egész folyamatában, és szervezik a vállalatok ez 
irányú tevékenységét,

— az ágazati irányítás útján részt vesznek a 
népgazdasági terv megvalósításának megszervezé
sében,

— segítik a gazdálkodó szervezetek tervező tevé
kenységét, előmozdítják gazdasági kapcsolataik ösz- 
szehangolását;

b) a funkcionális miniszterek
— javaslatokat tesznek a népgazdasági tervnek 

működési területükre vonatkozó gazdaságpolitikai 
céljaira,

— a gazdasági szabályozókra, azok rendszeré
nek esetleges változtatására összehangolt javasla
tokat dolgoznak ki, és azokat egyeztetik az ágazati 
miniszterekkel,

— véleményt nyilvánítanak az egyes ágazatokat 
érintő közvetlen döntések tekintetében;

c) a miniszterek és az országos hatáskörű szer
vek vezetői működési területüknek megfelelően 
figyelemmel kísérik a népgazdasági tervek meg
valósulását, ennek érdekében intézkedéseket tesz
nek, és ellenőrzik az állami döntések végrehajtását;

d) az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság a 
népgazdaság több ágát érintő vagy különleges jelen

NTT. 20. §-hoz:
11. Az Országos Tervhivatal elnöke
— a hosszútávú és a középtávú tervező munka 

megindítása érdekében javaslatokat tesz a Minisz
tertanácsnak a hosszútávú és a középtávú terv 
kidolgozásának megkezdésére és ennek keretében a 
terv által átfogott tervidőszak tartamára,

— a népgazdasági tervek kidolgozása során idő
szakos tájékoztatást ad a tervező munka eredmé
nyeiről, javaslatokat tesz az e körben szükséges 
állásfoglalásra és intézkedésekre,

— a gazdasági szabályozókat a tervcélokkal és 
a feladatokkal, valamint ezek megvalósítása érde
kében azokat egymás között is összehangolja,

— szervezi és irányítja a tervek nemzetközi 
egyeztetését a KGST keretében, és összefoglalja az 
egyeztetés eredményeit,

— a Minisztertanács elé terjeszti a tervjavas
latot,

— a tanácsi tervek kidolgozására a főváiosi 
tanács és a megyei tanácsok részére módszertani 
előírásokat^ád ki,

— tájékoztatást ad ki a középtávú és éves nép- 
gazdasági tervről a tanácsoknak és a gazdálkodó 
szervezeteknek.

12. Az Országos Tervhivatal elnöke az informá
ciós rendszerre, elsősorban a statisztikai jelenté-
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tőségű műszaki-gazdasági koncepciók és tanulmá
nyok készítésével közreműködik a gazdaságpoliti
kai döntések, illetve a népgazdasági tervek műszaki
gazdasági megalapozásában, javaslatokat tesz a 
műszaki fejlesztés állami támogatásának mértékére 
és fő irányaira;

e) az országos hatáskörű szervek vezetői a nép- 
gazdasági tervezéssel és a népgazdasági terv meg
valósításával kapcsolatban — hatáskörüknek meg
felelően — saját területükön ellátják az ágazati, 
illetve a funkcionális miniszter feladatait.

14. A 13. pontban foglaltak nem érintik a minisz
tereknek és az országos hatáskörű szervek vezetői
nek a hatáskörükre vonatkozó egyéb jogszabályok
ban megállapított jogkörét.

15. A miniszterek és az országos hatáskörű szer
vek vezetői, valamint a fővárosi tanács és a megyei 
tanácsok felelősek az általuk előterjesztett koncep
ciókban és javaslatokban foglalt adatok megalapo
zottságáért, a javaslatok belső összehangoltságáért 
és komplexitásáért, a javaslatok kapcsolódásainak 
és gazdasági hatásainak széles körű feltárásáért.

16. Az Országos Tervhivatal elnökének felelős
sége a tervjavaslatnak megalapozottságára, belső 
összehangoltságára és komplexitására, a gazda
ság hatékony arányos fejlődését és egyensúlyát 
megvalósító gazdaságpolitikai tartalmára, a célok 
és a megvalósításukat szolgáló fő eszközök össze
hangolására terjed ki.

A középtávú népgazdasági terv végrehajtásáról 
szóló, illetőleg az éves (operatív) népgazdasági ter
vet megállapító minisztertanácsi határozatban kell 
a felelős egyidejű kijelölésével meghatározni azo
kat a feladatokat, amelyeknek a megvalósításáért 
az egyes miniszterek, illetve országos hatáskörű 
szervek vezetői, valamint a fővárosi és megyei 
tanácsok felelősek.

17. A Központi Statisztikai Hivatal elnöke az 
állami statisztikai rendszer keretében megfigyeli 
a társadalom és a gazdaság fejlődését, ennek során 
statisztikai módszerekkel figyelemmel kíséri a nép- 
gazdasági tervek megvalósulását, valamint megha
tározott rendszerben biztosítja a népgazdasági ter
vek megalapozásához szükséges adatokat.

18. Az Országos Tervhivatal elnöke — a pénz
ügyminiszternek és a Központi Statisztikai Hiva
tal elnökének egyetértésével — határozza meg a 
népgazdasági tervezés fogalom és mutatószám rend
szerét.

19. Az Országos Tervhivatal elnöke a miniszte
rek és az országos hatáskörű szervek vezetőinek 
bevonásával meghatározza a népgazdasági terve
zés módszertanát és ennek keretében

— a tervszámítások összehangolásának rend
jét,

— a népgazdasági tervezésben részt vevő szer
vek által kidolgozandó, a népgazdasági tervezés
hez szükséges információk, koncepciók és javas
latok körét, fogalom és mutatószám rendszerét, 
valamint tartalmi követelményeit,

— a népgazdasági tervezés munkarendjét.

1973. februárr 7.

NTT. 22. §-hoz :
20. A fővárosi, a fővárosi kerületi, a megyei, a 

megyei városi, a városi, a nagyközségi, valamint 
a községi tanácsok helyi gazdálkodási feladataik 
meghatározására, valamint a rendelkezésre álló 
anyagi-pénzügyi eszközök összehangolt felhaszná
lása érdekében középtávú és éves tervet készíte
nek. A tanácsok terve saját gazdasági programjuk.

A tanácsoknál az alapvető tervforma a közép
távú terv. Az éves terv pontosítja a középtávú terv 
célkitűzéseinek éves ütemét, tartalmazza a szüksé
ges változtatásokat.

21. A tanácsok terve tartalmazza a tanácsok fej
lesztési célkitűzéseit, illetve a fejlesztési célok 
megvalósításához, valamint a létesítmények fenn
tartásához szükséges anyagi eszközök megjelölé
sét. A tanácsok terve elsősorban a lakosság alap
vető lakás- és kommunális, egészségügyi, szociális 
és kulturális szükségleteinek, szolgáltatási igényei
nek kielégítése érdekében végréhajtandó fejlesztése
ket, intézkedéseket foglalja magában.

22. Az Országos Tervhivatal elnöke a tanácsi 
tervek kidolgozásának módszerére a fővárosi tanács 
és a megyei tanácsok számára kötelező előírást ad.

A kötelező előírások betartásával a tanácsok 
minden szinten saját hatáskörükben határozzák 
meg tervük kidolgozásának módszerét és részletes 
tartalmát.

A miniszterek és az országos hatáskörű szervek 
vezetői az ágazati feladatok megvalósítása érde
kében a tanácsi tervező munka megalapozásának 
elősegítésére tájékoztatót, szakmai irányelveket és 
elvi állásfoglalásokat adnak ki.

A tanácsi tervezésre egyebekben az 1049/1970. 
(XII. 6.) Korm. számú határozat, valamint a 2006/
1971. (III. 17.) Korm. számú határozatnak a tanácsi 
területi tervezésre vonatkozó rendelkezései az irány
adók.

23. Tervkészítésre kötelezettek a vállalatok, a 
szövetkezetek és ezek gazdasági társulásai, a víz
ügyi igazgatóságok és a vízgazdálkodási társulatok. 
Egyes, gazdaságilag kisebb jelentőségű gazdálkodó 
szervezeteket az Országos Tervhivatal elnöke a 
tervkészítési kötelezettség alól mentesíthet.

24. A gazdálkodó szervezetek terveiket a nép- 
gazdasági tervről kapott tájékoztatásnak, a gazda
sági szabályozás előírásainak, a piaci követelmé
nyeknek és feltételeknek, valamint a saját lehetősé
geiknek figyelembevételével állítják össze.

25. Az Országos Tervhivatal elnöke az illetékes 
minisztereknek és az országos hatáskörű szervek 
vezetőinek egyetértésével — a gazdálkodó szerve
zetek terveinek kidolgozásához — középtávú terv
időszakokra módszertani iránymutatást ad. A gaz
dálkodó szervezetek ennek alapján maguk állapít
ják meg tervezési módszereiket.

26. A gazdálkodó szervezetek kötelesek gondos
kodni gazdasági céljaik és eszközeik összhangjá
ról. Az egymással szoros és kiterjedt termelési, illet
ve kereskedelmi kapcsolatban levő gazdálkodó szer
vezetek terveik kidolgozása során kötelesek kölcsö
nös tájékoztatást és koordinációt folytatni és egy-
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mással szemben vállalt kölcsönös kötelezettségeiket ' 
a vonatkozó jogszabályok szerint szerződésben rög
zíteni. A vállalatok közötti koordináció szervezésé
ben az illetékes minisztériumok és országos hatás
körű szervek nyújtsanak támogatást.

NTT. 2 3 -  24. §-hoz :
27. Az Országos Tervhivatal elnöke a tervezés 

folyamatában tájékoztatást ad a fővárosi tanács és 
a megyei (megyei városi) tanácsok részére a nép
gazdaság tervezett fejlődéséről, a tanácsi gazdaság 
fejlesztését érintő összefüggésekről.

NTT. 26. §-hoz :
28. A népgazdasági tervben foglalt célokon a 

középtávú népgazdasági tervet megállapító tör
vényben és az annak végrehajtását szolgáló minisz
tertanácsi határozatban, valamint az éves népgaz
dasági tervet megállapító minisztertanácsi határo
zatban foglaltakat kell érteni.

29. A gazdálkodó szervezetek terveikben azok 
jóváhagyásakor olyan célra és legfeljebb annyi álla
mi költségvetési eszközt vehetnek számba, mint 
amilyen célra és amennyi a népgazdasági tervben 
elő van irányozva, és amennyit részükre ennek 
alapján a szabályozók keretében megállapítottak, 
illetve amely eszközök rendelkezésre állásával a 
szabályozók szerint biztonsággal számíthatnak.

30. A vállalati tervek kidolgozásába a helyi 
viszonyoknak megfelelően kialakított szervezeti for
mában és módon be kell vonni a dolgozókat.

31. A szabályozók tervezett változtatása esetén 
módot kell adni a gazdálkodó szervezeteknek, hogy 
a változás folytán szükséges intézkedéseket kellő 
időben megtehessék.

NTT. 27-28. §-hoz:
32. A népgazdasági tervek kidolgozásának folya

matában az ágazati minisztériumok és az orszá
gos hatáskörű szervek, a tanácsok megfelelő idő
ben tájékoztassák vállalataikat, illetve a szövetke
zeteket — az utóbbiakat az illetékes szövetkezetek 
országos tanácsa bevonásával — a fontosabb fej
lesztési elgondolásokról, a szabályozók változtatá
sának tervezett irányairól, a népgazdasági terv 
végrehajtását szolgáló egyéb fontosabb intézkedé
sekről.

33. Az Országos Tervhivatal a tervezés folyama
tában — az illetékes minisztériumok és országos 
hatáskörű szervek tudomásával és bevonásával — 
tartson fenn közvetlen kapcsolatot a népgazdaság, 
illetőleg az egyes ágazatok működése szempontjából 
alapvető jelentőségű gazdálkodó szervezetekkel.

34. A gazdálkodó szervezetek tervszerű műkö
dése érdekében a népgazdasági tervezés során figye
lemmel kell lenni a gazdálkodó szervezetek dön
tésein alaj^uló folyamatokra.

35. Az Országos Tervhivatal elnöke a középtávú 
és az éves népgazdasági tervek elfogadása után 
adjon ki a népgazdaság tervezett fejlődéséről rész
letes tájékoztatást abból a célból, hogy azt a gaz
dálkodó szervezetek saját terveik kidolgozásánál 
figyelembe vehessék.

36. Az NTT. 28. §-ában foglalt rendelkezések
nek a szövetkezetek és gazdasági társulásaik tekin
tetében történő alkalmazása esetén előzetesen ki 
kell kérni az illetékes országos szövetkezeti tanács 
véleményét.

NTT. 30. §-hoz :
37. Az NTT. 30. § (2) bekezdése szempontjából 

az a beruházás tekintendő központi állami beruhá
zásnak, amely tekintetében a beruházásokra vonat
kozó jogszabályok szerint a Minisztertanács dönté
sét kell kérni.

NTT. 31. §-hoz :
38. A népgazdasági tervező szervek az NTT. 31. 

§-ában foglaltak végrehajtása érdekében gyakorol
ják a hatáskörükre vonatkozó jogszabályokban 
megállapított jogaikat, indokolt esetben alkalmaz
zák az állami vállalatról szóló 11/1967. (V. 13.) 
Korm. számú rendelet 24. §-ában foglalt utasítási 
jogot is. Ha pedig a szükséges intézkedés hatáskö
rüket meghaladja, azt az illetékes miniszternél 
(országos hatáskörű szerv vezetőjénél) vagy a 
Minisztertanácsnál kezdeményezzék.

NTT. 34. §-hoz:
39. Ez a határozat 1973. január hó 1. napján lép 

hatályba; egyidejűleg a 22/1967. (VI. 7.) G В számú 
határozat hatályát veszti.

Fock Jenő s. k..,
A Minisztertanács elnöke

Miniszteri rendeletek

A munkaügyi miniszter 22/1972. (XII. 30.) 
MŰM számú /

r e n d e l e t e

a munkaügyi viták eldöntéséről szóló 
9/1967. (X. 8.) MüM számú rendelet 

módosításáról és kiegészítéséről

A Minisztertanács 34/1967. (X. 8.) számú ren
delete 109. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatal
mazás alapján — az igazságügyminiszterrel és 
a Szakszervezetek Országos Tanácsával egyetér
tésben — a következőket rendelem:

1 . §

A munkaügyi viták eldöntéséről szóló 9/1967 
(X. 8.) MüM számú rendelet (a továbbiakban: R.)
1. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő ren
delkezés lép:

,,(1) A dolgozó és a vállalat között a munkavi
szonyból eredő jogokkal és kötelezettségekkel ösz- 
szefüggésben felmerült vitában (munkaügyi vita) 
— ha a törvény vagy a Minisztertanács kivételt 
nem tesz — a munkaügyi döntőbizottság jár el.”
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2- §

A R. 5. §-ának (1) bekezdése helyébe a követ
kező rendelkezések lépnek:

„(1) Ha a dolgozó nem minősül vezető állásúnak, 
de olyan egység vezetője vagy vezetőhelyettese, 
amely mellett önálló munkaügyi döntőbizottság 
működik, az eljárásra a kollektív szerződésben 
megjelölt felettes vállalati egység döntőbizottsága 
illetékes. Ha a vállalatnál több munkaügyi döntő- 
bizottságot szerveztek, a vezető állást betöltő dol
gozó vitájában — a magasabb vezető állásút ki
véve — a dolgozó munkahelye szerinti munka
ügyi döntőbizottság helyett a kollektív szerződés 
rendelkezése esetén a vállalatnak a kollektív szer
ződésben megjelölt másik döntőbizottsága jár el.”

3. §
A R. 6/A. §-ának helyébe a következő rendel

kezés lép:
,,6/A. § A 3. § (3) bekezdése szerinti közös mun

kaügyi döntőbizottság jár el — a 4. § (2) bekezdé
sében és a 6. §-ban szabályozott esetek kivételé
vel a magánmunkáltatóknál, valamint az olyan 
vállalatoknál felmerült munkaügyi vitákban, ame
lyeknél munkaügyi döntőbizottság nem alakítható. 
Ehhez képest a közös munkaügyi döntőbizottság 
jár el a szakszervezeti szerv hiányában munkaügyi 
döntőbizottsággal nem rendelkező közös vállala
toknál (szövetkezeti közös vállalatnál, egyesülés
nél stb.) felmerült munkaügyi vitákban is.”

4 - §

A R. a következő 13/A— 13/B §-okkal egészül ki:
,,13/A. § Ha a munkaügyi döntőbizottság eljá

rása során olyan jogsértésről vagy helytelen gya
korlatról szerez tudomást, amely döntésének nem 
tárgya, annak orvoslása vagy megszüntetése érde
kében köteles a vállalat vezetőjét és a szakszerve
zet vállalati szervét haladéktalanul írásban érte
síteni.

13/B. § A miniszter, tanácsi vállalatoknál s in
tézményeknél a felügyeletet, illetőleg irányítást 
ellátó tanács végrehajtó bizottsága a szakszerve
zettel együttműködve elősegíti a munkaügyi dön
tőbizottságok akadálytalan és előírásszerű műkö
dését, s megteszi az ennek érdekében szükséges 
intézkedéseket.”

5- §
A R. ,,a felek és képviselőik” címet követően a 

következő 13/C. §-sal egészül ki:
,,13/C. § A felek és az eljárás más résztvevői 

az igazság érvényesülése érdekében kötelesek az 
eljárásban jóhiszeműen közreműködni és a gyors 
ügyintézést elősegíteni.”

6- §
A R. 17. §-a (2) bekezdésének a) pontja kiegé

szül a . (munkaköri besorolás stb.)” szövegrész
szel, a c) pontja pedig a „leltárhiány kérdésében j 
hozott vállalati határozat” (valamint) szavakkal. (

7- §
(1) A R. 18. §-ának (1) bekezdésében a „bizo

nyítja” kifejezés „valószínűsíti” kifejezésre mó
dosul.

(2) A R. 18. §-ának (2)—(3) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:

„(2) Ha a dolgozó a munkaviszony megszünte
tése, valamint a fegyelmi ügyben hozott elbocsátó 
vagy áthelyező határozat elleni panaszt hat hónap 
eltelte után nyújtotta be, nem követelheti munka- 
viszonyának helyreállítását és az eredeti munka
körben vagy munkahelyen történő további foglal
koztatást, és munkabérkövetelést is csak a panasz 
benyújtását megelőző hat hónapi időre támaszt
hat.”

8- §
A R. 19. §-a a következő (4) bekezdéssel egé

szül ki:
„(4) A munkaügyi döntőbizottság elnöke a tár

gyalás előkészítése során a (2) bekezdésben írt 
kérdések tisztázása végett a feleket tárgyaláson 
kívül személyesen meghallgathatja. A meghallga
tásról felvett jegyzőkönyvet az iratokhoz kell csa
tolni.”

9- §
A R. 21. §-ának (3) bekezdése folytatólagosan a 

következőkkel egészül ki:
„Ha az idézés, illetve az értesítés szóban (tele

fonon) történik, erről az iratokhoz feljegyzést kell 
csatolni.”

10. §

A R. 23. §-ának (2) bekezdése folytatólagosan a 
következőkkel egészül ki:

„A munkaügyi döntőbizottságnak a tárgyalásra 
behívott tagjai a kijelölésnek kötelesek eleget 
tenni.”

И-  §

A R. 24. §-ának (3) bekezdése a következőkkel 
egészül ki:

(Az összeférhetetlenséget és elfogultságot a 
munkaügyi döntőbizottságnak az egész eljárás so
rán hivatalból vizsgálnia kell) „mind a tagokra, 
mind pedig a jegyzőkönyv vezetőjére kiterjedően.”

12. §

A R. a következő 29/A. §-sal egészül ki:
„29/A. § Ha a fél képviselője [14. § (1)—(2) be

kezdése] a tárgyaláson nem jelenik meg, tárgya
lást tartani és a panaszt elbírálni csak akkor sza
bad, ha

a) a képviselő szabályszerű idézés ellenére nem 
jelent meg,

b) a képviselő idézése nem volt szabályszerű, 
de a fél a tárgyalás megtartását és a határozat 
meghozatalát kéri,

c) a képviselő bejelentette, hogy a tárgyaláson 
nem kíván részt venni.”
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13. §
A R. 32. §-ának számozása 32. § (1) bekezdésre 

változik, és a § a következő címmel és (2) bekez
déssel egészül ki, egyúttal a 33. § előtti cím el
marad :

,,Bizonyítás

(2) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a 
vita eldöntéséhez szükséges tényeket annak a fél
nek kell bizonyítania, akinek érdekében áll, hogy 
azokat valónak fogadják el. A másik felet megil
leti az ellenbizonyítás. Ha a bizonyíték nem annak 
a félnek a birtokában van, aki arra hivatkozik, 
a másik fél a munkaügyi döntőbizottság felhívá
sára a birtokában levő bizonyítékot köteles be
mutatni.”

14. §
A R. 38. §-ának (4) bekezdése folytatólagosan a 

következő rendelkezéssel egészül ki:
,,A felek a szakértők által kért, a szakvélemény 

elkészítéséhez szükséges adatokat kötelesek a szak
értő rendelkezésére bocsátani.”

15. §
A R. 40. §-ának (2) bekezdése folytatólagosan a 

következő rendelkezéssel egészül ki:
,,Az előzetes eljárás befejezését, ha munka

ügyi vita szempontjából a kérdés előbb tisztázó
dott, nem kell bevárni.”

16. §
A R. 41. §-a folytatólagosan a következő rendel

kezéssel egészül ki:
„Amennyiben a tanácskozás során további bi

zonyítás szükségessége merül fel, a tárgyalást új
ból meg kell nyitni, és a bizonyítást folytatni kell.”

1 7 . §

A R. 42. §-ának számozása 42. § (1) bekezdésre 
változik, és a § a következő (2) bekezdéssel egé
szül ki:

,,(2) A határozathozatal céljából tartott zárt ta
nácskozáson elhangzottak, valamint a zárt tárgya
lás anyaga szolgálati titok, annak illetéktelen sze
méllyel való közlése tilos.”

18. §

A R. 43. §-a (1) bekezdésének bevezető része a 
következőképpen módosul:

,,( 1 ) A munkaügyi döntőbizottság a következő 
eljárást befejező határozatokat hozhatja . . . ”

> 19. §
A R. 43. §-a (2)—(3) bekezdésének számozása

(4)_(5)-re változik, és a § a következő (2)-(3) be
kezdéssel egészül ki:

,,(2) A munkaügyi döntőbizottság eljárását an
nak bármely szakában a panasz érdemi elbírálásá
nak mellőzésével meg kell szüntetni, ha

a) az igény elbírálása nem tartozik a munkaügyi 
döntőbizottság hatáskörébe (20. §),

b) a munkaügyi döntőbizottság az ügy elbírálá
sára nem illetékes, de az ügy áttétele a szükséges 
adatok hiányában nem lehetséges,

c) a felek között ugyanazon ténybeli alapból 
származó ugyanazon jog iránt munkaügyi döntő- 
bizottsági eljárás van folyamatban, vagy azt már 
korábban elbírálták. (Ha ügyészi óvás, új eljárás 
iránti kérelem nyomán indul a munkaügyi döntő- 
bizottság előtt az eljárás, akkor ezt a korábbi el
bírálás nem akadályozza),

d a panasszal érvényesített követelés idő előtti,
e) a. panaszt az érdemi döntés előtt visszavonják,
f )  a panaszos meghalt és jogutódja nincs,
g) a panasz hiányossága miatt (a panaszos ne

vének, cimének hiánya stb.) a tárgyalás nem tűz
hető ki,

h) a panaszosnak nincs képviselője, s a pa
naszos részére a tárgyalásra szóló idézés azért nem 
kézbesíthető, mert ismeretlen helyen tartózkodik.

(3) A munkaügyi döntőbizottság az egyezséget 
jóváhagyja, vagy ha az egyezség ellentétben áll 
a munkaviszonyra vonatkozó szabályokkal vagy a 
felek méltányos érdekeivel, a jóváhagyást megta
gadja, és az eljárás folytatását rendeli el. A fe
gyelmi eljárás alapjául szolgáló kötelezettségsze
gés elkövetése és a fegyelmi büntetés tekintetében 
egyezségnek nincs helye.”

20. §

A R. 45. §-ának (2) bekezdése helyébe a követ
kező rendelkezés lép:

,,(2) A határozat rendelkező részének világosan 
kell tartalmaznia a munkaügyi döntőbizottság dön
tését. Ha a döntés valamelyik felet fizetésre kö
telezi, a marasztalás összegét a rendelkező részben 
pontosan meg kell határozni. A rendelkező rész
ben tájékoztatást kell adni arról, hogy a döntőbi
zottság határozata ellen a jogosult harminc napon 
belül keresettel fordulhat a munkaügyi bíróság
hoz.”

21. §

A R. 46. §-a helyébe a következő rendelkezés 
lép:

,,46. § (1) Ha a határozat hosszabb kifejtést 
nem igényel, vagy azonnali írásba foglalására ele
gendő idő áll rendelkezésre, a határozatot a tár
gyaláson jelenlevő feleknek, képviselőknek és az 
egyéb érdekelteknek (szakértő stb.) nyomban kéz
besíteni kell. A határozat külön íven szövegezett 
kiadmányait a munkaügyi döntőbizottság elnöke 
írja alá. A tárgyaláson történt kézbesítést a tár
gyalási jegyzőkönyv eredeti példányán fel kell 
tüntetni, és azt azokkal, akik részére a határozatot 
kézbesítették, alá kell íratni; vagy az aláírás el
maradásának okát a jegyzőkönyvön fel kell tün
tetni.

(2) Egyéb esetekben a határozatot a meghozata
lától számított három napon belül kell kézbesíteni. 
A határozatot vállalaton belül kézbesítőkönyvvel,
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az átvétel időpontjának feltüntetésével, vállalaton 
kívül pedig tértivevénnyel kell kézbesíteni. A ha
tározatot a dolgozónak akkor is kézbesíteni kell, 
ha a munkaügyi vitában az eljárást az ügyész 
vagy a szakszervezet kezdeményezte.”

22. §

A R. 47. §-ának (2) bekezdése első mondatként 
a következő rendelkezéssel egészül ki:

„A határozat a kézhezvétel napját követő har
mincadik nap elteltével válik jogerőssé, kivéve, 
ha ellene jogorvoslattal éltek.”

23. §
A R. 49. §-ának (2) bekezdése helyébe a követ

kező rendelkezés lép:
,,(2) A munkaügyi vitában felként szereplő vál

lalatot terheli a tanúk és más megidézett szemé
lyek költsége, függetlenül attól, hogy őket a mun
kaügyi döntőbizottság meghallgatta-e vagy sem. 
A vállalatot terhelik a szemle esetleges költségei 
is, valamint a szakértő díja és költsége. E költsé
geket az eljárás során a vállalat előlegezi.”

24. §

A R. 51. §-a előtti cím utolsó szava helyébe „ke
reset” szó, az 51. § helyébe pedig a következő ren
delkezések lépnek:

„51. § A munkaügyi döntőbizottság a kereset- 
levél benyújtásától számított három napon belül 
köteles a keresetlevél valamennyi példányát az 
ügy összes irataival együtt a munkaügyi bíróság
hoz felterjeszteni akkor is, ha a keresetlevél be
nyújtására előírt határidő a többi jogosultra még 
nem telt le. A később beérkezett keresetleveleket 
pedig a már felterjesztett iratok után, azokra hi
vatkozással haladéktalanul szintén fel kell terjesz
teni. A keresetlevelet akkor is fel kell terjeszteni 
a munkaügyi bírósághoz, ha az nem jogosulttól 
származik, elkésetten nyújtották be, a benyújtást 
követően visszavonták, vagy az más hiányosságban 
szenved. A keresetlevélre a beérkezés időpontját 
mindig rá kell vezetni.”

25. §
A R. 52. §-át megelőzően „II. A munkaügyi vi

tában hozott határozatok végrehajtása” címet kell 
felvenni, és az 52. § helyébe a következő rendel
kezések lépnek:

„52. § (1) A munkaügyi döntőbizottság jogerős 
határozatát három napon belül teljesíteni kell, ki
véve ha jogszabály vagy maga a határozat eltérő 
teljesítési időt ír elő.

(2) Ha a munkaügyi vitában hozott jogerős és 
végrehajtható határozatot a vállalat nem teljesíti, 
a telephelye szerint illetékes munkaügyi bíróság
nál lehet végrehajtási lap kiállítását kérni. A dol
gozó nem teljesítése esetén az Mt. V. 69—71. §-ok 
szabályai szerint kell eljárni.”

26. §

A R. 55. §-ának a helyébe — „III. Különleges 
eljárások — Üj eljárás kezdeményezése” címet kö
vetően — a következő rendelkezések lépnek:

„55. § (1) Ha a fél az új eljárás iránti kérel
mét a munkaügyi döntőbizottságnál nyújtja be, 
akkor azt a vonatkozó összes irat csatolásával, a 
inegengedhetőség felől történő döntés céljából ha
ladéktalanul a munkaügyi bírósághoz kell felter
jeszteni.

(2) Ha a munkaügyi bíróság az új eljárást meg
engedi, és az új eljárás iránti kérelmet a munka
ügyi döntőbizottsághoz az eljárás lefolytatása vé
gett megküldi, a munkaügyi döntőbizottság az új 
eljárás iránti kérelem nyomán úgy jár el, mintha 
az eljárást panasz alapján folytatná le.”

27. §

A R. 56. §-a helyébe — „Ügyészi óvás” alcímet 
követően — a következő rendelkezések lépnek:

„56. § (1) Az ügyész a törvényesség érdekében 
a munkaügyi vitát eldöntő szervek előtt panaszt 
terjeszthet elő, új eljárást kezdeményezhet, vagy 
az eljárás bármely szakaszában felléphet.

(2) Az ügyészi óvás elbírálására a munkaügyi 
vitákra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 
Ügyészi óvás nyomán a munkaügyi döntőbizott
ságnak ugyanúgy kell eljárnia, mintha az eljárást 
panasz alapján folytatná le, és az óvás kérdésében 
határozatban dönt.

(3) A munkaügyi vitában hozott határozat ellen 
benyújtott ügyészi óvás alapján hozott új határo
zatnak, ha az óvás a megtámadott határozat jog
erőre emelkedését követő egy éven túl került be
nyújtásra, a felekre kiható hatálya nincs.”

28. §

(1) Ez a rendelet 1973. január 1-én lép hatályba. 
A rendelet szabályait a folyamatban levő ügyek
ben is alkalmazni kell.

(2) A R. 2. §-ában az Mt. V. 122. §-ának (4) be
kezdésére való utalás, a 3. § (3) bekezdésének má
sodik mondata, az 53—54., 57—64. és a 67—74. 
§-ok, valamint az e§-okhoz tartozó II—V. sorszámú 
címek hatályukat vesztik.

(3) A R. 3. § (4) bekezdésének számozása 6. §
(2) bekezdésre,

a 6. § számozása 6. § (1) bekezdésre, 
a 7. §-ban foglalt utalás 4—6/A. §-okra, 
a 65—66. §-ok számozása 53—54. §-okra, 
a 75. § számozása 57. §-ra 
változik.

Lázár György s. k., 
munkaügyi miniszter
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A pénzügyminiszter 41/1972. (XII. 20.) PM 
számú

r e n d e l e t e
az állami és társadalmi szervek biztosítási 

szerződéseiről, valamint a költségvetési szervek 
kárainak rendezéséről

(6) A nem biztosított vagyontárgyakban keletke
zett károkat — amennyiben az előző bekezdést nem 
kell alkalmazni — a vagyontárgyak értékelésére, 
selejtezésére, valamint a megsemmisült vagyon
tárgyak elszámolására vonatkozó jogszabály szerint 
kell pénzügyileg rendezni.

A 39/1972. (XI. 28.) MT számú rendelet 1. §- 
ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alap
ján a következőket rendelem:

1- §
(1) A rendelet hatálya kiterjed az állami vállalat

ra és a trösztre, az egyéb állami gazdálkodó szervre, 
a társadalmi szervezet vállalatára, mindezeknek 
.egymással létrehozott és jogi személyiséggel ren
delkező gazdasági társulására, valamint az egyesü
lésre (a továbbiakban együtt: vállalat), továbbá a 
költségvetési szervre — ideértve a költségvetési 
folyószámlás szervet, az állami költségvetés rend
szere szerint gazdálkodó társadalmi szervet és a 
költségvetési üzemet is —(a továbbiakban együtt: 
költségvetési szerv).

(2) A vállalat és a költségvetési szerv biztosítási 
szerződést az Állami Biztosítóval köthet.

2- §

A költségvetési, szerv az üzemeltetésében levő 
személygépjárművek törés- stb. káraira a megálla
pított előirányzata terhére casco biztosítási szerző
dést'köthet; az egyéb vagyonbiztosí tásiszerződé- 
sek megkötését — az egyes ügyekre vagy az ügyek 
meghatározott csoportjára — a Pénzügyminiszté
rium esetenként engedélyezi. A költségvetési szerv 
biztosítási díjainak és a biztosítási kártérítéseinek 
elszámolását külön közlemény tartalmazza.

3. §
(1) A vállalat a biztosítási díjakat költségei ter

hére köteles elszámolni.
(2) A biztosított vagyontárgyakban keletkezett 

kár (veszteség) vagy helyreállítási költség a válla
lat eredményét terheli.

(3) A biztosított állóeszközökben a biztosítás kö
rébe tartozó káresemények folytán bekövetkező, 
javítással gazdaságosan helyre nem állítható kár 
esetén a megsemmisült vagy selejtezett állóeszköz 
nettó értékének teljes összegét a vállalat köteles 
eredménye terhére fejlesztési alapjába helyezni.

(4) A biztosítási kártérítéseket — a biztosítással 
összefüggő költségtérítéseket és egyéb, a biztosítás
sal kapcsolatos bevételeket — a vállalatnak a be
vételei között kell elszámolnia.

(5) Ha a vállalatnak a tűz, villámcsapás vagy 
robbanás által okozott károk biztosítására lehető
sége volt, cte azt elmulasztotta, a keletkezett kár 
(veszteség) vagy helyreállítási költség összegét a 
következő módon kell elszámolni: Az adóköteles 
nyereségből számított F-nyereségrész összegét nö
velni kell a tűz, villámcsapás vagy robbanás miatt 
keletkezett kár (veszteség) vagy helyreállítási költ
ség összegével. Az adózás alapja az ily módon meg
növelt F-nyereségrész.

4- §
Az állami szervek kárainak rendezéséről szóló 

155/1962. (PK 30.) PM számú utasítás rendelkezé
seit kizárólag a költségvetési szervekre kell alkal
mazni.

5. §
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba; 

egyidejűleg hatályát veszti az állami és társadalmi 
szervek biztosítási szerződéseiről, valamint a költ
ségvetési szervek kárrendezéséről szóló 10/1968. 
(III. 16.) P M számú rendelet, valamint a módosí
tása tárgyában kiadott 64/1970. (XII. 31.) PM 
számú rendelet.

(2) Ez a rendelet nem érinti a sugárzási károk 
megtérítésének szabályait [10/1964. (V. 7.) Korm. 
számú rendelet, 1/1964. (V. 7 ) EüM számú rende
let. 129/1964. (P К 22.) PM számú utasítás], vala
mint a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Miniszté
rium egyes költségvetési szervei növénytermelésé
ben keletkezett elemi károk megtérítését szabá
lyozó 126/1968. (P К 17.) PM számú utasítás hatá
lyát.

Dr. Garamvölgyi Károly s. k.,
a pénzügyminiszter első helyettese

А Мшраг Tudományos Akadémia 
elnökségének halározalai

Az MTA elnökségének 62/1972. számú 
h a t á r o z a t a

a Föld- és Bányászati Tudományok Osztálya által 
rendezett „A föld anyag- és energiaáramlásai” c. 

ankétsorozatról szóló beszámoló megvitatásáról

(Elnökség. 1972. XII. 19.)
Teljes szöveg

1. Az elnökség elismeréssel veszi tudomásul a 
X. Osztály beszámolóját ,,A föld anyag- és energia- 
áramlásai” c. ankétsorozat eddigi munkálatairól. 
Helyesli az elnökség a geotudoinányok terén és a 
kutatási feladatok kijelölésében egységes és új 
szemlélet kialakítását és érvényesítését.

2. Az ankétsorozat tapasztalatai alapján fel
hívja az elnökség az osztályok figyelmét a föld- 
tudományokkal való termékeny együttműködés 
lehetőségére. Különösen fontosnak tartja az együtt
működés további elmélyítését a Biológiai- és Agrár- 
tudományi Osztállyal.
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3. Az elnökség felhívja a figyelmet, hogy a X. | 
Osztály mérlegelje vizsgálatai részletesebb kiter
jesztésének lehetőségét a vízmozgás, valamint a 
hőmérsékleti viszonyok változásainak hatásaira.

4. Javasolja az elnökség az érdekelt osztályok
nak: fontolják meg néhány éven belül egy közös 
ankét rendezését, amelyen az eddigi eredmények, 
az új szemlélet kialakításának eddigi hatása és az 
ebből levonható további következtetések kerül
nének megvitatásra.

5. Felhívja az elnökség a X. Osztályt, hogy 
dolgozzon ki tervet a földtudományok újabb átfogó 
eredményei optimális hasznosítását előmozdító 
ajánlásokra.

5.1 Az elnökség megbízza az elnököt, hogy a 
konkrét ajánlásokat juttassa el az illetékes vezetők
höz.
Budapest, 1972. december 20.

Erdey-Grúz Tibor s. k.,
elnök

Az MTA elnökségének 63/1972. számú 

h a t á r o z a t a

az „MTA Matematikai Alkotóház” létesítésével 
kapcsolatos javaslatról

(Elnökség, 1972. XII. 19)

Teljes szöveg

1. Az elnökség köszönettel és elismeréssel fo
gadta Túrán Pál akadémikus ,,MTA Matematikai 
Alkotóház” létesítésére vonatkozó előterjesztését.

2. Elvileg helyesnek tartja, hogy megfelelő 
időben egy olyan, valamennyi tudomány számára 
rendelkezésre álló alkotóház létesüljön, amelyben 
kisebb tudományos rendezvények, szimpóziumok, 
kollokviumok is megrendezésre kerülhetnek, és 
ez is segítse a nemzetközi kapcsolatok fejlődését.

2.1 Legyen ez az alkotóház különös figyelemmel 
a matematika tudományának művelésével 
kapcsolatos igényekre, valamint más olyan 
tudományokra, amelyek jellegüknél fogva 
alkalmasak egy alkotóház értékes haszno
sítására.

3. Felkéri az elnökség a főtitkárt, hogy a táv
lati intézetfejlesztési tervek kidolgozása során vizs
gálja meg egy ilyen alkotóháznak a következő 
ötéves tervben — esetleg több ütemben — történő 
létesítése lehetőségét.

Budapest, 1972. december 20.
Erdey-Grúz Tibor s. k., 

elnök

Az MTA elnökségének 64/1972. számú 
h a t á r o z a t a

a minősítettek és aspiránsok létszámának, valamint 
struktúrájának főbb adatairól szóló tájékoztató 

jelentés megvitatásáról
(Elnökség, 1972. XII. 19)

Teljes szöveg

1. Az elnökség a TMB elnökének értékes tájé
koztató jelentését elismeréssel tudomásul veszi. 
A szolgáltatott adatok jó kiindulások tudományos 
káderpolitikai intézkedések előkészítéséhez. Az el
nökség szükségesnek tartja, hogy ilyen jellegű 
jelentést rendszeresen kapjon a TMB-től.

2. Egyetért azzal, hogy a TMB a minősítés és 
aspiránsképzési prognózisának elkészítését a feltárt 
adatok alapján megszervezi, és segíti az osztályok 
ilyen jellegű munkáját.

3. Ajánlja az akadémiai tudományos osztályok
nak, hogy egy-egy tudományterület helyzetének 
átfogó elemzése során a TMB által rendelkezésre 
bocsátandó adatokat is használják fel, s azok alap
ján ajánlásokat készítsenek a TMB számára.

4. Az elnökség felhívja a TMB elnökét, hogy a 
részletesen feldolgozott adatokat bocsássa a tudo
mányos osztályok rendelkezésére.
Budapest, 1972. december 20.

Erdey-Grúz Tibor s. k., 
elnök

Az MTA elnökségének 67/1972. számú 
h a t á r o z a t a

a tag választásra vonatkozó közgyűlési előterjesztést 
az elnökség számára előkészítő bizottság kiküldéséről

(Elnökség, 1972. XII. 19)
Teljes szöveg

1. A tagválasztásra vonatkozó közgyűlési elő
terjesztés előkészítésére az elnökség az alábbi bizott
ságot küldi ki:

elnök: Jánossy Lajos alelnök
tagok: Straub E. Brúnó alelnök 

Szabó Imre alelnök
titkár: Gujdi Barna, a Személyzeti Fő

osztály vezetője
2. A bizottság terjessze javaslatát az elnökség 

elé.
Budapest, 1972. december 20.

Erdey-Grúz Tibor s. k,, 
elnök
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Az MTA elnökségének 68/1972. számú 
h a t á r o z a t a

az Akadémia elnökségének 
1973. január hó 1-től 

június hó 30-ig terjedő munkatervéről
(Elnökség, 1972. XII. 19.)

Teljes szöveg

1. Az elnökség az 1973. I. félévi munkatervét 
az alábbiakban állapítja meg.

JANUÁR

1. A tudományos bizottságok helyzetének elem
zése és a bizottsági struktúrára vonatkozó aján
lások
Előadó: Szalai Sándor akadémikus

2. Jelentés az Akadémia 150 éves jubileumi 
ünnepségeinek előkészítéséről
Előadó: Szabó Imre alelnök

3. Javaslat a Budaörsi úti épületben elhelye
zésre kerülő kutatóhelyek együttműködésére, szer
vezetére és a működtetésükkel kapcsolatos intézke
désekre
Előadó: Tétényi Pál főtitkárhelyettes

4. Tájékoztatás az MTA tudományági helyzet- 
elemzései kidolgozásának üteméről
Előadó: Thész János, a TTT vezetője

5. Beszámoló az eltelt időszak jelentősebb 
akadémiai testületi eseményeiről
Előadó: Erdey-Grúz Tibor elnök

6. Beszámoló az eltelt időszak jelentősebb aka
démiai szakigazgatási eseményeiről
Előadó: Köpeczi Béla főtitkár

7. Egyebek.

FEBRUÁR
1. A magyar hidrobiológiái kutatás helyzete és 

feladata
Előadó: Törő Imre osztályelnök-helyettes (Fel
tételesen tett javaslat !)

2. Az elnökség 1973. évi közgyűlés beszámoló
jának tervezete
Előadó: Erdey-Grúz Tibor elnök

3. Előerjesztés akadémiai rendes és levelező 
tagok elnökségi jelölésére
Előadó: a kiküldött bizottság elnöke

4. Az 1973. évi Akadémiai Aranyérem odaíté
lését előkészítő bizottság kiküldése
Előadó: Erdey-Grúz Tibor elnök

5. Az 1973. évi akadémiai díjak odaítélését elő
készítő bizottság kiküldése
Előadó: Erdey-Grúz Tibor elnök

6. Az MTA nemzetközi tudományos kapcso
latainak alakulása 1972-ben és az 1973. évi főbb 
feladatok
Előadó: Szabó Imre alelnök és Láng István fő
titkárhelyettes

7. Tájékoztató az MTA sajtó- és propaganda- 
munkájáról
Előadó: Gegesi Kiss Pál akadémikus 

Láng István főtitkárhelyettes

8. Beszámoló az eltelt időszak jelentősebb aka
démiai testületi eseményeiről
Előadó: Erdey-Grúz Tibor elnök

9. Beszámoló az eltelt időszak jelentősebb aka
démiai szakigazgatási eseményeiről

Előadó: Köpeczi Béla főtitkár
10. Egyebek.

MÁRCIUS
1. A hazai akusztikai kutatások helyzete, fel

adatai; a zaj elleni védekezés
Előadó: Kónya Albert osztályelnök

2. Az elnökség 1973. évi közgyűlés beszámoló
jának tervezete
Előadó: Erdey-Grúz Tibor elnök

3. Javaslat az 1973. évi Akadémiai Aranyérem 
odaítélésére
Előadó: a kiküldött bizottság elnöke

4. Javaslat az 1973. évi akadémiai díjak oda
ítélésére
Előadó: a kiküldött bizottság elnöke

5. Az akadémiai kutatóhálózat fejlesztési terve 
és a tanszéki akadémiai támogatás új rendszere
Előadó: Köpeczi Béla főtitkár

6. Tájékoztatás a Szegedi Biológiai Központ 
kutatásszervezési-kutatási feladatairól és problé
máiról
Előadó: Láng István főtitkárhelyettes

7. Az MTA Műszerügyi és Méréstechnikai Szol
gálata fejlesztésének problémái
Előadó: Tétényi Pál főtitkárhelyettes

8. Beszámoló az eltelt időszak jelentősebb 
akadémiai testületi eseményeiről
Előadó: Erdey-Grúz Tibor elnök

9. Beszámoló az eltelt időszak jelentősebb aka
démiai szakigazgatási eseményeiről
Előadó: Köpeczi Béla főtitkár

10. Egyebek.
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ÁPRILIS
1. A neurobiológiai kutatás helyzete 

Előadó: Gömöri Pál osztályelnök

2. A tudományos minősítés posztgraduális kép
zés kérdéseivel foglalkozó elnökségi bizottság jelen
tése
Előadó: Jánossy Lajos alelnök

3. A természettudományi kutatások helyzete és 
problémái
Előadó: Tétényi Pál főtitkárhelyettes

4. Javaslat az 1973. évi közgyűlés döntéseire 
Előadó: Thész János, a TTT vezetője

5. Beszámoló az OTTKT-ban szereplő „A Szo
cialista vállalat” c. kutatási főirány szervezéséről 
és problémáiról
Előadó: Köpeczi Béla főtitkár

6. Beszámoló az eltelt időszak jelentősebb 
akadémiai testületi eseményeiről
Előádó: Erdey-Grúz Tibor elnök

7. Beszámoló az eltelt időszak jelentősebb aka
démiai szakigazgatási eseményeiről
Előadó: Köpeczi Béla főtitkár

8. Egyebek.

MÁJUS
1. A közlekedéstudományok helyzetképe 

Előadó: a Műszaki Tudományok Osztályának elnöke

2. A közgyűlés határozatai végleges szövegének 
megállapítása
Előadó: az MTA elnöke

3. Előterjesztés a belföldi (intézetek és társa
ságok keretében megvalósuló) rendezvények prob
lémáiról
Előadó: Köpéczi Béla főtitkár

4. Tájékoztatás az 1972. évi beruházási és 
költségvetési tervek teljesítéséről
Előadó: Tétényi Pál főtitkárhelyettes

5. Beszámoló az eltelt időszak jelentősebb aka
démiai testületi eseményeiről
Előadó: az MTA elnöke

6. Beszámoló az eltelt időszak jelentősebb aka
démiai szakigazgatási eseményeiről
Előadó: Köpeczi Béla főtitkár

7. Egyebek.

JÚNIUS
1. A hazai szerveskémiai kutatások helyzete és 

perspektívái
Előadó: a Kémiai Tudományok Osztályának elnöke

2. Előterjesztés a kétlépcsős egyetemi képzésről 
Előadó: Polinszky Károly akadémikus

3. Előterjesztés a TMB elnökének, titkárának és 
tagjainak felmentésére, illetve kinevezésére
Előadó: az MTA elnöke

4. Javaslat az elnökség 1973. II. félévi munka
tervére
Előadó: az MTA elnöke

5. Javaslat a Tudós Klub tanácstagi, valamint 
titkári tisztségeinek betöltésére
Előadó: az MTA elnöke

6. Beszámoló az eltelt időszak jelentősebb aka
démiai testületi eseményeiről
Előadó: az MTA elnöke

7. Beszámoló az eltelt időszak jelentősebb aka
démiai szakigazgatási eseményeiről
Előadó: Köpeczi Béla főtitkár

8. Egyebek.

2. Az elnökség felhatalmazza az elnököt, hogy 
a szükséghez képest a munkaterven változtatást 
hajtson végre.
Budapest, 1972. december 20.

Erdey-Grúz Tibor s. k.,
elnök

K özlem ények

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Nehézipari Műszaki Egyetem pályázatot hir
det a

Bányamérnöki Karhoz tartozó
Geofizikai Tanszéken egy 5001. ksz. egyetemi 
tanári állásra.

A kinevezendő egyetemi tanár feladata az Al
kalmazott geofizika témaköréből előadások tartása, 
az elektromágneses geofizikai kutatómódszerek 
témakörben tudományos munka végzése és irá
nyítása, valamint a tanszék oktató-nevelő és tudo
mányos kutatómunkájában való részvétel.

A pályázónak tudományos fokozattal kell ren
delkeznie.

Geodéziai és Bányaméréstani Tanszéken egy 
5002. ksz. egyetemi docensi állásra.

A kinevezendő egyetemi docens feladata a Geo
dézia, a Geodézia és térképrajz, a Bányászati geo
metria tárgykörökben előadások és gyakorlatok 
tartása, valamint — a tanszékvezető irányításával 
— a tanszék tudományos és nevelő munkájában 
való részvétel.
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A pályázónak többéves üzemi és oktatói gya
korlattal, továbbá tudományos fokozattal kell 
rendelkeznie.

Ásványelőkészítési Tanszéken egy 5002. ksz- 
egyetemi docensi állásra.

A kinevezendő egyetemi docens feladata a bá
nyászat áramlástannal és műszaki hőtannal kap
csolatos kérdései (Szivattyúk, szellőztetők, komp
resszorok; Géptan) témakörben előadások és gyakor
latok tartása, valamint — a tanszékvezető irányí
tásával — a tanszék tudományos és nevelő munká
jában való részvétel.

A pályázónak tudományos fokozattal kell ren
delkeznie.

Kohómérnöki Karhoz tartozó
Szervetlen és Elemző Kémiai Tanszéken egy 

5001. ksz. egyetemi tanári állásra.
A kinevezendő egyetemi tanár feladata a Bánya

mérnöki, a Kohómérnöki és a Gépészmérnöki 
Karokhoz tartozó hallgatók képzéséhez szükséges, 
elsősorban alkalmazott jellegű szervetlen és elemző 
kémia, kisebb részben szerves, valamint műanyag
kémia tárgykörökből előadások tartása és gyakor
latok irányítása, továbbá kutatómunka végzése a 
korszerű műszeres — főként kohászati — kémiai 
elemzési módszerek alkalmazása és továbbfejlesz
tése területén.

A pályázónak tudományos fokozattal, valamint 
— lehetőleg a fenti területeken szerzett — oktatási 
és széles körű kutatási gyakorlattal kell rendelkez- 
keznie.

Gépészmérnöki Karhoz tartozó

Matematikai Tanszéken egy 5001. ksz. egyetemi 
tanári vagy egy 5002. ksz. egyetemi docensi állásra.

A kinevezendő egyetemi tanár vagy egyetemi 
docens feladata a műszaki egyetemeken szokásos 
matematikai alapoktatáson túlmenően elsősorban 
az Operációkutatás, Valószínűségszámítás és szá
mítástechnikai tantárgyak előadásainak tartása és 
a tantárgyak oktatásával kapcsolatos szervezési 
feladatok elvégzése, továbbá — a tanszékvezető 
irányításával — a tanszéki kutatómunkában való 
aktív részvétel.

A pályázónak tudományos fokozattal kell ren- 
relkeznie.

Szerszámgépek Tanszékén egy 5002. ksz. egye
temi docensi állásra.

A kinevelendő egyetemi docens feladata a Szer
számgépek hidraulikus rendszerei c. tantárgy elő
adásainak tartása és a tantárgy oktatásával kapcso
latos szervezési feladatok elvégzése, továbbá — a 
tanszékvezető irányításával — a tanszéki kutató
munkában való részvétel.

A pályázónak tudományos fokozattal kell ren
delkeznie.

Gépelemek Tanszékén egy 5001. ksz. egyetemi 
tanári állásra.

A kinevezendő egyetemi tanár feladata a Gép
elemek c. tantárgy alapoktatásán túlmenően első
sorban a hidraulikus és pneumatikus elemek és 
szerkezeti egységek keretébe eső tantárgyak elő
adásainak tartása és a tantárgyak oktatásával kap
csolatos szervezési feladatok elvégzése, továbbá — 
a tanszékvezető irányításával — a tanszéki kutató
munkában való részvétel.

A pályázónak tudományos fokozattal kell ren
delkeznie.

A pályázatot a Művelődésügyi Közlönyben való 
közzétételtől számított 4 héten belül kell az illetékes 
kar dékáni "hivatalához benyújtani.

A pályázati kérelemben feltüntetendő adatokra 
és csatolandó mellékletekre vonatkozóan a Műve
lődésügyi Közlöny 1972. évi 1. számában megjelent 
közlemény nyújt tájékoztatást.

Miskolc, 1973. január 4.
Dr. Simon Sándor s. k., 

rektor

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
egyetemi tanári állásokra

A Semmelweis Orvostudományi Egyetem rek
tora pályázatot hirdet 5001 kulcsszámú egyetemi 
tanári állásra a Biokémiai intézethez.

A kinevezendő egyetemi tanár feladata és köte
lessége:

1. Az intézet igazgatói teendőinek ellátása;
2. az orvos- és fogorvostanhallgatók számára az 

orvosi kémia és a biokémia tárgyak oktatása és 
vizsgáztatása, az intézet oktató-nevelő munkájának 
irányítása és ellenőrzése;

3. az intézet tudományos munkájának irányí
tása és ellenőrzése;

4. mindazok a feladatok, amelyeket a művelődés- 
ügyi miniszter 3/1969/VI1.4/ MM számú rendele
tének 4. fejezete, illetve az Egyetem Működési és 
Szervezeti Szabályzata az intézet igazgatójának 
feladatköréül meghatároz.

A pályázat feltétele:
— egyetemi diploma és tudományos minősítés. 

Az említett tudományágban oktatási tevékenység 
és tudományos jártasság.

A Semmelweis Orvostudományi Egyetem rek
tora pályázatot hirdet újonnan szervezett 5001 
kulcsszámú egyetemi tanári állásokra

I. az /. sz. Gyermekklinikánál
A kinevezendő egyetemi tanár feladata és köte

lessége:
1. Részvétel az orvostanhallgatók elméleti és 

gyakorlati oktatásában és vizsgáztatásában;



38 AKADÉMIAI KÖZLÖNY 1 9 7 3 . február 7.

2. a klinika gyermek-endokrinológiai (diabetes) 
betegellátó munkájának, továbbá a klinika labo
ratóriumainak szervezése és irányítása;

3. részvétel a klinika gyógyító, megelőző, vala
mint tudományos munkáinak irányításában és el
lenőrzésében;

4. Feladatait a klinika igazgatójának irányí
tása mellett látja el.

A pályázat feltétele:

— orvosi diploma, szakorvosképesítő bizo
nyítvány gyermekgyógyászatból és orvosi labora
tóriumi szakismeretekből, tudományos fokozat.

II. a II. sz. Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani 
Intézetnél

A kinevezendő egyetemi tanár feladata és köte
lessége:

1. Részvétel az orvostanhallgatók anatómia, 
szövettan és fejlődéstan tantárgyának elméleti 
és gyakorlati oktatásában, a hallgatók vizsgáztatá
sában;

2. részvétel a tanszék oktató-nevelő munkájá
nak irányításában és ellenőrzésében;

3. részvétel az intézet tudományos munkájá
nak művelésében;

4. az intézet igazgatójának — akadályoztatása 
esetén — teljes jogkörrel való helyettesítése;

5. feladatait az intézet igazgatójának irányítása 
mellett látja el.

A pályázat feltétele:

— orvosi diploma, tudományos fokozat és az 
anatómia, szövet- és fejlődéstan oktatásában és 
kutatásában megfelelő tapasztalat és jártasság.

A pályázat elbírálásánál előnyben részesül az 
a pályázó, aki tudományszakát magas szinten 
műveli.

A kinevezendő egyetemi tanárok illetménye 
a felsőoktatási intézmények dolgozóinak bérren
dezéséről szóló 201/1970./M.K.5./ MM—MŰM. szá
mú utasítás melléklete szerint az 5001 kulcsszámú 
egyetemi tanári állásnak megfelelően.

A pályázati kérelmeknek tartalmazniuk kell :

a) a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, 
besorolását és illetményét,

b) a pályázó eddigi szakmai munkájának és 
eredményeinek részletes ismertetését,

— tudományos fokozatát, kitüntetéseit és ide- 
gennyelv-ismeretét, jelentősebb külföldi tanulmány
útjait,

c) a pályázónak a tudományos és oktató-nevelő 
munkájára vonatkozó jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
1. részletes önéletrajzot,
2. képzettségét és szakképzettségét, illetőleg 

a tudományos fokozatot tanúsító oklevelek hiteles 
másolatát,

3. kitöltött törzslapot,
4. tudományos dolgozatok jegyzékét,
5. tudományos dolgozatok egy-egy példányát,
6. hatósági erkölcsi bizonyítványt.
A pályázati kérelmeket a hirdetménynek az 

Egészségügyi Közlönyben való közzétételétől szá
mított 4 héten belül kell benyújtani az Egyetem 
Rektori Hivatalához (Bpest, VIII., Üllői út 26.)

Dr. Zoltán Imre s. k.,
rektor

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
egyetemi docensi állásokra

A Semmelweis Orvostudományi Egyetem rek
tora pályázatot hirdet 5002 kulcsszámú egyetemi 
docensi állásokra az alábbiak szerint:

1. az I. sz. Belgyógyászati Klinikánál
A kinevezendő docens feladata:
— az orvostanhallgatók képzésén és beteg- 

osztály vezetésén kívül az I. sz. Belklinika labora
tóriumának vezetése;

— a klinika hepatológiai kutató laboratóriumá
nak vezetése és a májbetegek számára létesített 
szakrendelés vezetése.

— A pályázat feltétele: orvosi diploma, bel
gyógyászati szakorvosi képesítés, tudományos foko
zat, a szakmában való kellő tapasztalat, jártas
ság, illetve szakágazatának magasszintű művelése.

2. a II. sz. Belgyógyászati Klinikánál
A kinevezendő docens feladata:
— a klinika izotóp laboratóriumának magas

szintű vezetése;
— a pályázat feltétele: orvosi diploma, belgyó

gyászati szakorvosi képesítés, tudományos fokozat, 
a szakmában való kellő tapasztalat, jártasság, illetve 
szakágazatának magasszintű művelése.

3. a III. sz. Belgyógyászati Klinikánál
A kinevezendő docens feladata:
— a klinika oktató- nevelő munkájában való 

aktív részvétel;
— a klinika egyik betegellátó részlegének veze

tése, valamint önálló tudományos munka végzése.
— A pályázat feltétele: több éves oktató-neve

lői gyakorlat, belgyógyászati szakképesítés, magas 
színvonalú belgyógyászati diagnosztikus-therápiás 
jártasság, valamint tudományos fokozat és kutató- 
csoport vezetésére való alkalmasság.
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4. a IV. sz. Sebészeti Klinikánál
A kinevezendő docens feladata:
— a klinika oktató-nevelő, gyógyító és kutató 

munkájában, valamint a klinika szervezési és ad
minisztrációs munkájában a klinika igazgatójának 
utasítása szerinti részvétel;

— a pályázat feltétele: orvosi diploma, szak
orvosi képesítés, kandidátusi fokozat, a szakmá
ban való kellő tapasztalat, jártasság, illetve szak
ágazatának magasszintű művelése.

A pályázónak több éves sebész-klinikai gyakor
latot, továbbá orvostanhallgatók és szakorvos
jelöltek oktatásában szerzett kellő jártasságot kell 
igazolnia.

5. a II. sz. Sebészeti Klinikánál

A kinevezendő docens feladata:
— a klinika igazgatójának az intézetvezetés 

minden területén való helyettesítése;
— a klinika oktató-, nevelő-, gyógyító és ku

tatómunkájában, valamint a klinika szervezési 
és adminisztrációs munkájában a klinika igazgató
jának utasítása szerinti részvétel.

— A pályázat feltétele: orvosi diploma, tudo
mányos fokozat, szakorvosi képesítés. Д sebészet 
oktatásában, művelésében és kutatásában meg
felelő tapasztalat és jártasság.

6. az I. sz. Női Klinikánál (két állás)
a) A kinevezendő docens feladata:
— a klinika igazgatójának útmutatása szerint 

részvétel a szülészet-nőgyógyászat elméleti és gya
korlati oktatásában;

— a klinika gyógyító, tudományos, szervezési 
adminisztrációs munkájában.

Előnyben részesül az a pályázó, aki a szülészet
nőgyógyászat gyakorlatában és elméleti kutatá
saiban több éves magasszintű gyakorlati és irodalmi 
tevékenységgel rendelkezik, és a meddőség kutatása 
területén, valamint a hormonális cytodiagnosztika 
vonalán kellő jártasságot és tapasztalatot szerzett.

b) A kinevezendő docens feladata:
— a klinika oktató-nevelő, gyógyító és kutató, 

valamint szervezési és adminisztrációs munkájá
ban a klinika igazgatójának útmutatása szerinti 
részvétel.

Előnyben részesül az a pályázó, aki a szülé
szet-nőgyógyászat gyakorlati teendőiben és el
méleti kutatásaiban felmutatott több éves magas
szintű tapasztalat mellett a nőgyógyászati rák 
korai diagnosztikájában, valamint a nővédelem 
témakörébe^ több éves gyakorlati és elméleti 
tudásra tett szert, ezen témakörökben megfelelő 
irodalmi munkássággal bír.

A pályázat feltétele: orvosi diploma, szakoivosi 
képesítés, kandidátusi fokozat, a szakmában való 
kellő tapasztalat, jártasság, illetve a szakágazat
nak magas fokon való művelése.

7. az Orthopédiai Klinikánál
A kinevezendő docens feladata:
— a klinika oktató-nevelő, gyógyító és kutató 

munkájában, valamint a klinika szervezési és 
adminisztrációs munkájában a klinika igazgató
jának utasítása szerinti részvétel.

— A pályázat feltétele: orvosi diploma, szak
orvosi képesítés, kandidátusi fokozat, a szakmá
ban való kellő tapasztalat, jártasság, illetve szak
ágazatának magasszintű művelése. A pályázónak 
több éves orthopéd-klinikai gyakorlatot, továbbá 
orvostanhallgatók és szakorvosjelöltek oktatásá
ban szerzett kellő gyakorlatot kell igazolnia.

8. az Élettani Intézetnél
A kinevezendő docens feladata:
— az intézet igazgatójának útmutatása sze

rinti részvétel az élettan elméleti és gyakorlati 
oktatásában;

— feltétlen kívánatos, hogy a pályázó az élet
tani tantermi előadások tartásában nagy gyakorlat
tal rendelkezzen.

— Előnyben részesül az a pályázó, akinek inté
zeti ügyviteli munkában, különös tekintettel a 
személyzeti kérdésekre, több éves gyakorlata van. 
A tudományos fokozat a pályázat elnyerésének 
előfeltétele.

9. a Gyógyszertani Intézetnél
A kinevező docens feladata:
— az intézet általános farmakológiai laborató

riumainak irányítása;
— a Gyógyszertan tárgy önálló előadása az 

Általános Orvostudományi Karon.
— A pályázat feltétele: orvosi diploma, tudo

mányos fokozat; jártasság az általános farmakoló
giai, továbbá a központi idegrendszerre ható vegyü- 
letek kutatásában; többéves tapasztalat a gyógy
szertan önálló oktatásában és a hallgatók vizsgáz
tatásában.

10. az Egyetemi Gyógyszertárnái
A kinevezendő docens feladata:

— az Egyetemi Gyógyszertár vezetése, gyógyszer- 
vegyszerellátó feladatainak irányítása;

— gyógyszerészhallgatók számára a Gyógy
szerügyi szervezés tárgy oktatása és vizsgázta
tása, az oktató-nevelő munka irányítása és ellen
őrzése;

— a tudományos munka irányítása és ellenőr
zése.

— A pályázat feltétele: gyógyszerészi oklevél, 
tudományos fokozat, jártasság és több éves tapasz
talat intézeti gyógyszertár vezetésében, a Gyógy
szerügyi szervezés önálló oktatásában.

11. a Marxizmus Leninizmus Intézetnél
A kinevezendő docens feladata:
— a politikai gazdaságtan teljes tematikájá

nak előadása, szemináriumok vezetése és hallgatók 
vizsgáztatása;

— speciális kollégium tartása és az Intézet 
által meghirdetett politikai gazdaságtan témákban 
a Tudományos Diákkör irányítása.
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— A pályázat feltétele: a Közgazdasági Egye
temen szerzett oklevél, hosszabb felsőoktatási 
gyakorlat és tudományos fokozat. A pályázat el
bírálásánál előny a tananyaghoz, illetve az egye
tem jellegéhez kapcsolódó tudományos tevékeny
ség.

A kinevezendő egyetemi docensek illetménye a 
felsőoktatási intézmények dolgozóinak bérrendezé
séről szóló 201/1970./M.K.5./ MM—MŰM számú 
utasítás melléklete szerint az 5002 kulcsszámú 
egyetemi docensi állásnak megfelelően.

A pályázati kérelmeknek tartalmazniuk kell:
a) a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, 

besorolását és illetményét,
b) a pályázó eddigi szakmai munkájának és 

eredményeinek részletes ismertetését,
— tudományos fokozatát, kitüntetéseit és ide

gennyelv ismeretét, jelentősebb külföldi tanulmány
útjait,

c) a pályázónak a tudományos és oktató-nevelő 
munkájára vonatkozó jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
. 1. részletes önéletrajzot,
2. képzettségét és szakképzettségét, illetőleg a 

tudományos fokozatot tanúsító oklevelek hiteles 
másolatát,

3. kitöltött törzslapot,
4. tudományos dolgozatok jegyzékét,
5. tudományos dolgozatok egy-egy példányát,
6. hatósági erkölcsi bizonyítványt.
A pályázati kérelmeket a hirdetménynek az 

Egészségügyi Közlönyben való közzétételétől szá
mított 4 héten belül kell benyújtani az Egyetem 
Rektori Hivatalához (Budapest, VIII., Üllői út 
26.)

Dr. Zoltán Imre s. k.,
rektor

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
egyetemi tanári és egyetemi docensi állásokra

A Debreceni Orvostudományi Egyetem Rektora 
pályázatot hirdet a Szülészeti és Nőgyógyászati 
Klinikán nyugdíjazás folytán megüresedő 5001 
kulcsszámú egyetemi tanári állásra.

A kinevezendő egyetemi tanár feladata a Szülé
szeti- és Nőgyógyászati Klinika igazgatói teendői
nek ellátása; az orvostanhallgatók elméleti és gya
korlati oktatása, vizsgáztatása; a klinika oktató
nevelő és tudományos munkájának irányítása és 
ellenőrzése; továbbá mindazok a feladatok, amelye
ket a művelődésügyi miniszter 3/1969. számú ren
deletének 4. fejezete, illetve az Egyetem Szervezeti 
és Működési Szabályzata a klinika igazgatóinak 
feladatköréül meghatároz.

Л pályázat feltételei:
— orvosi diploma, tudományos fokozat, a szülé

szeti és nőgyógyászati oktatásban és kutatásban, 
valamint a vezetésben megfelelő tapasztalat és 
jártasság.

A Debreceni Orvostudományi Egyetem Rektora 
pályázatot hirdet a Biokémiai Intézethez újonnan 
szervezett 5001 kulcsszámú egyetemi tanári állásra.

A kinevezendő egyetemi tanár feladata a Bio
kémiai Imtézet igazgatói teendőinek ellátása; az 
orvostanhallgatók elméleti és gyakorlati oktatása és 
vizsgáztatása; az intézet oktató-nevelő és tudomá
nyos munkájának irányítása és ellenőrzése; továbbá 
mindazok a feladatok, amelyeket a művelődésügyi 
miniszter 3/1969. számú rendeletének 4. fejezete, 
illetve az Egyetem Szervezeti és Működési Szabály
zata az intézet igazgatóinak feladatköréül meg
határoz.

A pályázat feltételei:
— egyetemi diploma, tudományos fokozat, a bio

kémia oktatásában és kutatásában, valamint a 
vezetésben megfelelő tapasztalat és jártasság.

A Debreceni Orvostudományi Egyetem Rek
tora pályázatot hirdet az alábbi Oktatási és Szer
vezeti Egységeknél 5002 kulcsszámú docensi állásra.

Fül-orr-gégeklinikánál :
A kinevezendő docens feladata és kötelessége 

a klinika igazgatójának irányítása mellett az el
méleti és gyakorlati oktatásban és vizsgáztatásban, 
betegellátásban, tudományos kutatómunkában való 
részvétel.

Gyermekklinikánál :
A kinevezendő docens feladata és kötelessége a 

klinika igazgatójának irányítása mellett az elméleti 
és gyakorlati oktatásban és vizsgáztatásban, beteg- 
ellátásban, tudományos kutatómunkában való 
részvétel.

Kórbonctani Intézetnél;
A kinevezendő docens feladata és kötelessége az 

intézet igazgatójának irányítása mellett az elméleti 
és gyakorlati oktatásban, tudományos kutató
munkában. valamint az intézet rutin-munkájában 
való részvétel.

/. sz. Sebészeti Klinikánál:
A kin'evezendő docens feladata és kötelessége a 

klinika igazgatójának irányítása mellett az elméleti 
és gyakorlati oktatásban és vizsgáztatásban, beteg- 
ellátásban, tudományos kutatómunkában való 
részvétel.

Szemklinikánál:
A kinevezendő docens feladata és kötelessége a 

klinika igazgatójának irányítása mellett az elméleti 
és gyakorlati oktatásban, betegellátásban, tudomá
nyos kutatómunkában való részvétel.

A pályázat feltételei :
— orvosi diploma, tudományos fokozat, szakorvo

si képesítés, az oktató-nevelő és tudományos-mun
kában valamint a vezetésben megfelelő tapasztalat 
és jártasság.
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A kinevezésre kerülő docensek illetménye a 
felsőoktatási intézmények dolgozóinak bérrendezésé
ről szóló 201/1970./M.K.5.) MM-MüM számú 
utasítás szerint 5002 kulcsszámú állásnak megfele
lően kerül megállapításra.

A felsorolt pályázatoknak az alábbiakat kell tartal
mazniuk:

a a pályázó munkahelyét, beosztását, besoro
lását és fizetését.

b) a pályázó eddigi szakmai munkájának és 
eredményeinek részletes ismertetését, ezek között;

— oktatói és tudományos munkájának részle
tes ismertetését,

— az általa írt könyvek, jegyzetek, tanulmá
nyok felsorolását, megjelölve, hogy azok hol és 
mikor jelentek meg,

— tudományos fokozatát, kitüntetéseit és 
idegennyelvismeretét, jelentősebb külföldi 
tanulmányútjait.

c) a pályázónak a tudományos és oktató-nevelő 
munkájára vonatkozó jövőbeni terveit

A pályázathoz az alábbiakat kell mellékelni:
1. diploma-másolat
2. szakorvosi bizonyítvány
3. törzslap
4. minősítés
5. részletes önéletrajz 2 példányban
6. tudományos fokozatról igazolás
7. orvosi nyilvántartásba vételről igazolás
8. erkölcsi bizonyítvány
9. tudományos munkák egy-egy különlenyo

mata.

A Marxizmus—Leninizmus Intézethez hirde
tett pályázathoz a 2. és 7-es sorszám alatt felsorol
takat nem kell csatolni.

A pályázati kérelmeket a felsorolt mellékletek
kel együtt a közzétételtől számított 28 napon belül 
kell benyújtani a Debreceni Orvostudományi Egye
tem Rektori Hivatalához (Debrecen, 12. Nagy
erdei kert. 98.).
Debrecen, 1972. december 21.

Dr. Kesztyűs Lóránd s. k .’ 
egyetemi tanár e. i. rektor

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

egyetemi tanári és egyetemi docensi állásokra.

A Pécsi Orvostudományi Egyetem rektora 
pályázatot hirdet

5001. kulcsszámú egyetemi tanári állásra a 
Röntgenklinikához

A kinevézendő egyetemi tanár feladata és köteles
sége:

az orvostanhallgatók oktatása, vizsgáztatása, 
a klinika oktató-nevelő, valamint gyógyító mun
kájának irányítása és ellenőrzése,

a klinika tudományos munkájának szervezése 
és irányítása.

További 5001. kulcsszámú egyetemi tanári 
állásra a Szülészeti-Nőgyógyászati Klinikához.

A kinevezendő egyetemi tanár feladata és kö
telessége:

az orvostanhallgatók oktatása, vizsgáztatása, 
a klinika oktató-nevelő, valamint gyógyító mun
kájának szervezésében való részvétel,

részvétel a klinika gyógyító- megelőző, valamint 
tudományos tevékenységében.

A kinevezendő egyetemi tanár feladatait a kli
nikavezető egyetemi tanár irányítása mellett látja 
el.

Az egyetemi tanárok illetménye a felsőoktatási 
intézmények oktatói és egyéb alkalmazottai munka
bérének megállapításáról szóló 201/1970. (M.K.5.) 
MM—MüM számú utasítás melléklete szerint az 
5001. kulcsszámú egyetemi tanári állásoknak meg
felelő.

A kinevezendő egyetemi tanár köteles a kine
vezéstől számított 6 hónapon belül Pécsre költözni.

A pályázati kérelmeket a hirdetménynek az 
Egészésgügyi Közlöny közzétételétől számított 4 
héten belül kell benyújtani a Rektori Hivatalhoz 
(Pécs, Szigeti út 12.).

A pályázati kérelemnek tartalmaznia kell: A pá
lyázó munkahelyét, beosztását, besorolását és 
illetményét.

A pályázó eddigi szakmai munkájának és 
munkaeredményének részletes ismertetését, ezen
kívül oktatói és tudományos munkájának részletes 
ismertetését, az általa készített közlemények fel
sorolását, kitüntetéseit, nyelvismeretét, jelentő
sebb külföldi tanulmányútjait.

A pályázó tudományos és oktatómunkájára 
vonatkozó jövőbeni terveit.

A pályázathoz csatolni kell:

1. részletes önéletrajzot,
2. egyetemi oklevelét, tudományos fokozatot 

tanúsító oklevelét, illetve annak hiteles másolatát.
3. a felsőoktatási intézménytől beszerzett és 

kitöltött törzslapot,
4. hatósági erkölcsi bizonyítványt,
5. a tudományos közlemények egy-egy külön

lenyomatát.
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A Pécsi Orvostudományi Egyetem Rektora 
pályázatot hirdet

a Gyermekgyógyászati Klinikához és az I. sz* 
Sebészeti Klinikához egy-egy 5002. kulcsszámú 
egyetemi docensi állásra, valamint a Fogászati 
Klinikához két 5002. kulcsszámú egyetemi docensi 
állásra.

A kinevezendő docensek feladata a klinika veze
tőjének útmutatása szerint részt venni az oktató
nevelő és kutatómunkában, a gyógyító-megelőző 
tevékenységben.

A kinevezendő egyetemi docens illetménye a 
Felsőoktatási Intézmények oktatói és egyéb alkal
mazottai munkabérének megállapításáról szóló 201/ 
1970. (M.K.5.) MM—MüM számú együttes utasí
tás melléklete szerint az 5002. kulcsszámú docensi 
állásnak megfelelő fizetés és pótlék.

A pályázati kérelmet a hirdetménynek az 
Egészségügyi Közlönyben történő közzétételétől 
számított 4 héten belül kell benyújtani a Rektori 
Hivatalhoz (Pécs, Szigeti út 12.).

.A pályázathoz mellékelni kell az egyetemi ok
levelet, törzslapot, minősítést, jelenlegi illetmény
besorolásának, szakképesítésének, tudományos fo
kozatának igazolását, részletes önéletrajzot, erkölcsi 
bizonyítványt, működési igazolványt, a tudomá
nyos munkák jegyzékét és a tudományos közle
ménynek egy-egy különlenyomatát.
Pécs, ,1972. december 20.

Dr. Boros Béla s. k.,
rektor

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

egyetemi tanári állásra

A Szegedi Orvostudományi Egyetem rektora 
pályázatot hirdet az áthelyezés folytán megürült 
5001 kulcsszámú egyetemi tanári —klinikai igaz
gatói — állásra a II. sz. Belgyógyászati Klinikán.

A kinevezendő egyetemi tanár feladata:
1. A klinika igazgatói teendőinek ellátása;
2. Az orvostanhallgatók számára a belgyógyá

szat oktatása, a vizsgáztatás, valamint a klinika 
oktató-nevelő munkájának irányítása és ellenőrzése;

3. A klinika tudományos kutatómunkájának 
irányítása és ellenőrzése;

4. Mindazok a feladatok, amelyeket a művelődés- 
ügyi miniszter 3/1969. (VI 1.4.) MM sz. rendeleté
nek 4. fejezete, illetve az Egyetem Szervezeti és 
Működési Szabályzata a klinika igazgatójának fel
adatköréül meghatároz.

A kinevezendő egyetemi tanár illetménye a 
201/1970. (M.K.5.) MM—MüM számú utasítás sze
rint az 5001 kulcsszámú állásnak felel meg.

A pályázat feltétele:
— orvosi diploma, belgyógyászati szakképesí

tés, tudományos fokozat, a belgyógyászat oktatásá
ban és kutatásában, valamint a vezetésben meg
felelő tapasztalat.

A nyugdíjazás folytán megüresedő 5001 kulcs
számú tanszékvezető egyetemi tanári állásra az 
Igazságügyi Orvostani Intézetben

A kinevezendő egyetemi tanár feladata:
1. Az intézet igazgatói teendőinek ellátása;
2. Az orvostanhallgatók számára az igazságügyi 

orvostan oktatása, a vizsgáztatás, az intézet oktató
nevelő munkájának irányítása és ellenőrzése;

3. Az intézet tudományos kutatómunkájának 
irányítása és ellenőrzése;

4. Mindazon feladatok, amelyeket a 3/1969. 
(VI 1.4.) MM számú rendelet 4. fejezete, illetve az 
Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata az 
intézet igazgatójának feladatköréül meghatároz.

A pályázat feltételei:
— orvosi diploma, igazságügyi orvosi szakképe

sítés, tudományos fokozat, az igazságügyi orvostan 
oktatásában és kutatásában, valamint a vezetésben 
megfelelő tapasztalat.

Az Egészségügyi Szervezéstani Intézetben.

A kinevezendő egyetemi tanár feladata:
1. Az intézet igazgatói teendőinek ellátása;
2. Az orvostanhallgatók, fogorvostanhallgatók 

és gyógyszerészhallgatók számára az egészségügyi 
szervezéstan oktatása, a vizsgáztatás, az intézet 
oktató-nevelő munkájának irányítása és ellen
őrzése;

3. Az intézet tudományos kutatómunkájának 
irányítása és ellenőrzése;

4. Mindazon feladatok, amelyeket a 3/1969. 
(VII. 4.) MM sz. rendelet 4. fejezete, illetve az 
Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata az 
intézet igazgatójának feladatköréül meghatároz.
A kinevezendő egyetemi tanár illetménye a 201/
1970. (M.K.5.) MM—MüM számú utasítás szerint 
az 5001 kulcsszámú állásnak felel meg.

A pályázat feltétele:
— orvosi diploma, egészségügyi szervezői szak- 

képesítés, tudományos fokozat, az egészségügyi 
szervezéstan oktatásában és kutatásában, valamint 
a vezetésben megfelelő tapasztalat.

A Marxizmus—Leninizmus Intézetben.
A kinevezendő egyetemi tanár feladata:
1. Az intézet igazgatói teendőinek ellátása;
2. Az orvostanhallgatók, fogorvostanhallgatók 

és gyógyszerészhallgatók számára a filozófia ok
tatása, a vizsgáztatás, az intézet oktató-nevelő 
munkájának irányítása és ellenőrzése;
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3. Az intézet tudományos kutatómunkájának 
irányítása, ellenőrzése;

4. Mindazon feladatok, amelyeket a 3/1969. 
(V ili.4) MM számú rendelet 4. fejezete, illetve az 
Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata az 
intézet igazgatójának feladatköréül meghatároz.

A kinevezendő egyetemi tanár illetménye a 
201/1970. (M.K.5.) MM—MŰM számú utasítás 
szerint az 5001 kulcsszámú állásnak felel meg.

A pályázat feltételei:
— egyetemi diploma, filozófiai szakképesítés, 

tudományos fokozat, a filozófia oktatásában és 
kutatásában, valamint a vezetésben megfelelő 
tapasztalat.

5002 kulcsszámú egyetemi docensi állásokra 
az alábbiak szerint:

A Gyógyszertani Intézetben (2 fő).
A kinevezendő egyik docens feladata és köte

lessége:
1. Az intézet oktató-nevelő munkájában való 

részvétel, az intézet kutatási feladatainak az inté
zet igazgatója által megszabott területen történő 
ellátása, valamint az intézet fiatalabb oktatóinak 
képzése.

2. Különös jártassággal kell rendelkeznie az 
idegingerület áttevödésének élettana és gyógyszer- 
tana terén, a feladatkörébe tartozik a gyógyszertan 
oktatásával kapcsolatos teendők összefoglalása és 
ellenőrzése.

A kinevezendő másik docens feladata és köte
lessége:

1. Az intézet oktató-nevelő munkájában való 
részvétel, az intézet kutatási feladatainak az intézet 
igazgatója által megszabott területen történő ellátá
sa, valamint az intézet fiatalabb oktatóinak kép
zése.

2. Különös jártassággal kell rendelkeznie a szív
működés elektrofiziológiája és gyógyszertana terén, 
s feladatkörébe tartozik a gyógyszertan oktatásával 
kapcsolatos teendők összefoglalása és ellenőrzése.

A pályázat feltétele mindkét esetben:
a) kandidátusi fokozat,
b) legalább 10 éves tapasztalat a gyógyszertan 

oktatásában és a tudományos kutatómunkában.

A Kórélettani Intézetben
A kinevelendő docensnek több éves tapasztalat

tal kell rendelkeznie a kórélettan elméleti és gya
korlati oktatásában.

Előnyben részesül az a pályázó, akinek kellő 
jártassága van a véralvadás, reticuloendothelialis 
rendszer, tumor-immunológia, valamint a szervezet 
adaptatiós folyamatainak kutatásában.

A kinevezendő docens feladata és kötelessége 
lesz a Kórélettani Intézet igazgatójának irányítása 
mellett az elméleti és gyakorlati oktatási és nevelési, 
tudományos, valamint szervezési és adminisztrációs 
munkában való részvétel.

A pályázat feltételei:
1. orvosi diploma,
2. laboratóriumi szakorvosi vizsga,
3. kellő nyelvismeret (angolból állami nyelv

vizsga),
4. kandidátusi fokozat.

Az /. sz. Belgyógyászati Klinikán (2 fő)
A kinevezendő egyik docens feladata és köte

lessége:
klinikai és laboratóriumi endokrin vizsgáló mód

szerekben való jártasság, endokrinológia oktatása, 
endokrinológiai osztály vezetése.

A kinevezendő másik docens feladata és köte
lessége:

klinikai gastroenterológiában való jártasság, 
ezen belül a hepatológia alapos elméleti és gyakor
lati ismerete, továbbá a klinika endoskópos labo
ratóriumának vezetése

A pályázat feltétele:
1. kandidátusi fokozat és
2. belgyógyászati szakorvosi képesítés

A Fog- és Száj beteg Klinikán
A kinvezendő docensnek az oralis biológia és a 

konzerváló fogászat elméleti és gyakorlati oktatásá
ban kell jártassággal rendelkeznie.

A kinevezendő docens az intézetvezető utasí
tásai alapján látja el feladatát.

A pályázat feltétele:
1. szakorvosi képesítés
2. kandidátusi fokozat

Az Ideg-Elmekórtani Klinikán

A kinevezendő docens feladata a tanszékvezető 
utasítása szerint részt venni az ideg-elmegyógyászat 
oktatásában. A klinika kutatási jellegénél fogva a 
pályázónak szakképzettsége mellett neurochemiai 
és neurobiológiai alapképzettséggel és ilyen irányú 
tudományos munkássággal kell rendelkeznie.

A pályázat feltétele:
1. szakorvosi képesítés
2. kandidátusi fokozat
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Az I. sz Sebészeti Klinikán

A kinevezendő docens feladata a sebészeti kli
nikán szükséges rendszeres belgyógyászati konzul
táció, továbbá a kardiológia területén felmerülő 
diagnosztikai és gondozási feladatok ellátása.

A pályázat feltétele:
1. legalább 10 éves klinikai gyakorlat
2. jártasság az eszközös szívgyógyászat diag

nosztikájában
3. kandidátusi fokozat.
Szeged 1973. I. 8.

Dr. Szontágh Ferenc s. k.,
rektor

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A debreceni Agrártudományi Egyetem mezőtúri 
Mezőgazdasági Gépészeti Főiskolai Karán pályá
zatot hirdet az alábbi állások betöltésére:

A Marxizmus—Leninizmus Tanszéken

1 főiskolai docensi állásra, a „Tudományos szocia
lizmus” c. tárgy oktatására.
Pályázhatnak azok, akik az ELTE Tudományos 
Szocializmus Szakán szereztek oklevelet, és a 
tárgykörben hosszabb oktatási, illetve felső- 
oktatási gyakorlattal rendelkeznek.
Előnyben részesülnek az egyetemi doktori cím
mel rendelkezők, illetve azok, akik doktori 
disszertációjukat valamely egyetem által elfo
gadott témavázlat alapján jelenleg készítik.

A Műszaki Alapozó Tárgyak Tanszéken

1 főiskolai tanári állásra, a „Mechanika” és a 
„Gépelemek” c. tárgyak oktatására.
Pályázhatnak azok, akik műszaki egyetemen, 
illetve az Agrártudományi Egyetem Mg. Gépész- 
mérnöki Karán szereztek oklevelet, és hosszabb 
felsőoktatási gyakorlattal rendelkeznek.
Előnyben részesülnek a kandidátusi fokozattal 
rendelkezők, illetve azok, akik kandidátusi 
disszertációjukat a TMB által elfogadott téma
vázlat alapján készítik.

1 főiskolai docensi állásra, a „Matematika” c. 
tárgy oktatására.
Pályázhatnak azok, akik Műszaki Egyetemen, 
illetve az Agrártudományi Egyetem Mezőgazda- 
sági Gépészmérnöki Karán szereztek oklevelet, 
és a tárgykörben hosszabb felsőoktatási gyakor
lattal rendelkeznek.
Előnyben részesülnek az egyetemi doktori cím
mel rendelkezők, illetve azok, akik doktori 
disszertációjukat valamely egyetem által el
fogadott témavázlat alapján jelenleg készítik.

A Mezőgazdasági munkagépek Tanszéken
1 főiskolai tanári állásra, a „Mezőgazdasági munka

gépek” c. tárgy oktatására.
Pályázhatnak azok, akik műszaki egyetemen, 
illetve az Agrártudományi Egyetem Mező- 
gazdasági Gépészmérnöki Karán szereztek ok
levelet, és hosszabb felsőoktatási gyakorlattal 
rendelkeznek.
Előnyben részesülnek a kandidátusi fokozattal 
rendelkezők, illetve azok, akik kandidátusi 
disszertációjukat a TMB által elfogadott téma
vázlat alapján készítik.

Az Üzemgépészeti Tanszéken
1 főiskolai tanári állásra, a „Mezőgazdasági épü

letek gépei és berendezései” c. tárgy oktatására. 
Pályázhatnak azok, akik műszaki egyetemen, 
illetve az Agrártudományi Egyetem Mező- 
gazdasági Gépészmérnöki Karán szereztek ok
levelet, és hosszabb felsőoktatási gyakorlattal 
rendelkeznek.
Előnyben részesülnek a kandidátusi fokozattal 
rendelkezők, illetve azok, akik doktori disszer
tációjukat valamely egyetem által elfogadott 
témavázlat alapján jelenleg készítik.

A kinevezendő oktatók feladata lesz — beosztásuk
nak megfelelően — előadások megtartása, a gya
korlatok szervezése, irányítása, a vizsgáztatás, a 
nevelő- és a tudományom munkában, adott esetben 
jegyzetek, tankönyvek megírásában való részvétel, 
valamint szaktanácsadás.

A pályázatoknak tartalmazniuk kell:

1. a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, 
besorolását és fizetését,

2. eddigi szakmai munkájának és munkaeredmé
nyeinek részletes ismertetését, ezek között
— oktató- és tudományos munkájának részle

tes ismertetését,
— a pályázó által írt könyvek, tanulmányok 

stb. felsorolását, megjelölve, hogy azok 
mikor és hol jelentek meg.

— tudományos fokozatát,
— kitüntetéseit és idegen nyelvismeretét, jelen

tősebb külföldi tanulmányútjait,

3. A pályázónak az oktató- és tudományos mun
kájára vonatkozó jövőbeni terveit.

A pályázatokhoz mellékelni kell:
a) részletes önéletrajzot 2 példányban,
b) szakképzettséget, illetve tudományos fokozatot 

stb. igazoló oklevelek hiteles másolatát,
c) az intézménytől beszerzett és kitöltött törzs

lapot,
d) a lakóhely szerint illetékes rendőrkapitányság

tól beszerzett 3 hónapnál nem régibb keletű 
hatósági erkölcsi bizonyítványt.
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e) az elfogadott doktori, illetve kandidátusi érte
kezés témavázlatát.

A betöltendő állások után a 201/1970. (M. K. 5.) 
MM—MŰM számú együttes utasításban megálla
pított illetmény jár.

A pályázatok benyújtásának határideje a közzé
tételtől számított 4 hét.

A pályázatokat az egyetem mezőtúri Mező- 
gazdasági Gépészeti Főiskolai Kara Igazgatói Hiva
talába kell benyújtani.

A pályázatokra vonatkozóan részletes felvilá
gosítást a Kar Igazgatói Hivatala ad munkanapo
kon a hivatalos órák alatt.
A Főiskolai Kar címe:

5401. Mezőtúr, Tolbuchin út 2. 
Telefon: 70.

Mezőtúr, 1973. jan. 10.
Dr. Ács Antal s. k., 
egyetemi tanár, rektor

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
tudományos továbbképzési ösztöndíjra

A Gödöllői Agrártudományi Egyetem az 
1014/1970. (V. 10.) kormányrendelet és ennek végre
hajtása tárgyában kiadott 132/1970. (M. K. 15.) 
MM utasítás alapján 2 éves tudományos tovább
képzési ösztöndíjra pályázatot hirdet a Politikai 
Gazdaságtan Tanszékre.

Pályázhatnak jeles eredménnyel a Marx Károly 
Közgazdaságtudományi Egyetemen, illetve a Gö
döllői Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaság- 
tudományi Kar Üzemszervezési Szakán végzett, 
30. életévüket még be nem töltött — jelenleg is 
munkaviszonyban levő — diplomások és 1972/1973. 
tanévben végző hallgatók.

Az ösztöndíjas gyakornok kutatási területe a 
„Társadalmi és gazdasági változások a magyar 
mezőgazdaságban” témakör lesz.

Az ösztöndíj folyósításának időtartamára az 
ösztöndíjas és az Egyetem szerződést kötnek. Az 
ösztöndíj mértékét az 1014/1970. kormányrendelet 
alapján a rektor állapítja meg.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
— a pályázó végzettségét;
— eddigi szakmai, ill. tudományos működését;
— nyelvism^etét;
— munkaviszonyban álló pályázónál jelenlegi 

munkahelyét, beosztását, besorolását, fizetését.

A pályázathoz mellékelni kell:
— önéletrajzot;
— az intézménynél beszerzett és kitöltött töt zs- 

lapot;

KÖZLÖNY

— hatósági erkölcsi bizonyítványt;
— munkaviszony esetén a munkáltató véleményét;
— a végzettséget tanúsító oklevelet.

A pályázatot a felhívás megjelenésétől számított 
4 héten belül kell az Egyetem Rektori Hivatalához 
benyújtani.
Részletes felvilágosítást az Egyetem Személyzeti 
Osztálya ad.

Gödöllő, 1973. I. 3.
Dr. Petliö György s. k.,

rektor

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Keszthelyi Agrártudományi Egyetem Nagy- 
kanizsai Agronómiái Főiskolai Kara pályázatot 
hirdet egy fő főiskolai tanári állásra. A pályázó fel
adata a Termesztéstechnikai Tanszéken a vetőmag- 
termesztés-vetőmagfeldolgozás és minősítés tan
tárgy oktatása, gyakorlatok vezetése, valamint az 
ezzel kapcsolatos kutatómunka végzése. Pályáz
hatnak olyan egyetemi diplomával rendelkezők, 
akik tudományos fokozattal rendelkeznek, vagy 
aspirantúrára felvételt nyertek, és legalább 10 éves 
felsőoktatási gyakorlattal rendelkeznek.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

— a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, 
besorolását és fizetését,

— eddigi szakmail munkájának és a munka ered
ményeinek részetes ismertetését,

— a pályázó által írt könyvek, tanulmányok pontos 
felsorolását, megjelölve, hogy azok mikor és hol 
jelentek meg,

— tudományos fokozatának, kitüntetéseinek, ide
gen nyelvismeretének és jelentősebb külföldi 
tanulmányútjainak megjelölését,

— a pályázó tudományos és oktató munkájára 
vonatkozó jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:

— részletes önéletrajzot két példányban,
— az oklevelek hiteles másolatát,
— születési anyakönyvi kivonatot, vagy be kell 

mutatni a személyi igazolványt,
— főiskolai kar igazgatói hivatalától beszerzett, 

pontosan kitöltött törzslapot,
— a lakhely szerint illetékes rendőrkapitányságtól 

beszerzett 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizo
nyítványt,
A pályázat beadásának határideje a közzététel

től számított három hét.
A betöltendő állás után a 201/1970. (M. K. 5.) 

MM—MüMsz. utasításban meghatározott illetmény 
jár.
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A pályázatot a Főiskolai Kar igazgatói hivatalá
hoz (Nagykanizsa, Ady Endre u. 74/a) kell be
nyújtani.

Keszthely, 1973. január 5.
Dr. Bélák Sándor s. k.,

egyetemi tanár, rektor

FOGADÓÓRÁK

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke min
den kedden 14—15.30 óra között — bármilyen

természetű ügyben — fogadóórát tart. A Magyar 
Tudományos Akadémia tagjainak más időpontok
ban is rendelkezésére áll.

Központi Igazgatási Titkárság

Tolnai Gábor akadémikus, a Tudományos Minő
sítő Bizottság elnöke minden szerdán 13—14 óráig, 
Meisel János, a Tudományos Minősítő Bizottság 
titkára pedig minden csütörtökön 9—11 óráig tart 
fogadóórát előzetes bejelentés alapján.

Tudományos Minősítő Bizottság Titkársága
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AMagyar Tudományos Akadémia 
elnökségének határoznia!

Az MTA elnöksége 1/1973. számú 
h a t á r o z a t a

a tudományos bizottságok helyzetéről és a bizottsági 
struktúra kérdéseiről

(Elnökség, 1973. január 30.)
Teljes szöveg

1. Az elnökség elismerését és köszönetét fejezi ki 
Szalai Sándor akadémikusnak a gondolatokban 
gazdag, sokoldalú előterjesztésért.

2. Az elnökség szükségesnek tartja, hogy az elő
terjesztésből — a vitában elhangzottakat is 
figyelembe véve — kiemelésre kerüljenek azok 
az általánosítható elgondolások, amelyek vala
mennyi tudományos osztály számára irányelv
ként szolgálnak a tudományos bizottságok szer
vezeti és működési kérdéseinek rendezésénél.
2.1 Ezért az elnökség az irányelvekre vonatkozó 

javaslat kidolgozása végett az alábbi bizott
ságot küldi ki.
Elnök: Szentágothai János akadémikus 
Tagok: Lengyel Béla akadémikus 

Mátrai László akadémikus 
Titkár: Thész János, a TTT vezetője

2.2 A bizottság az elnökség februári ülésére ter
jessze elő javaslatát.

2.3 Az elnökség felkéri Szalai akadémikust, hogy 
a szükséghez képest támogassa a bizottság 
munkáját.

Budapest, 1973. január 31.
Erdey-Grúz Tibor s. k., 

elnök

Az MTA elnöksége 2/1973. számú 
h a t á r o z a t a

az 1974. évi könyvkiadás tervének irányszámairól
(Elnökség, 1973. január 30.)

Teljes szöveg
Az elnökség az 1974. évi könyvkiadási tervet, 

mint tájékoztató jellegű irányszámokat, az alábbiak 
szerint hagyta jóvá.

1974. évi terv
Központi keret 140 ív

I. Osztály 1230 ív
II. Osztály 970 ív

III. Osztály 260 ív
IV. Osztály 280 ív
V. Osztály 360 ív

VI. Osztály 350 ív
VII. Osztály 170 ív

VIII.  Osztály 220 ív
IX. Osztály 300 ív
X. Osztály 170 ív

Összesen: 4450 ív
Budapest, 1973. január 31.

E r d e y - G r ú z  T ib o r  s. k.,
elnök

Az MTA elnöksége 4/1973. számú 
h a t á r o z a t a

a Budaörsi úti épületben elhelyezésre kerülő kutató
helyekről, valamint szervezetükről és működésükkel 

kapcsolatos intézkedésekről

(Elnökség, 1973. január 30.)

Teljes szöveg
1. Az elnökség a Budaörsi úti tudományos cent

rumban elhelyezésre kerülő kutatóhelyek együtt
működéséről, valamint a szervezetükről és műkö
désükkel kapcsolatos intézkedésekről szóló elő
terjesztést tájékoztatásként köszönettel tudo
másul veszi.

2. Fontosnak tartja, hogy a tudományos centrum 
eredeti céljának megfelelően a tanszéki kutató
helyek jobb elhelyezésének előmozdításával is 
elsősorban a tanszéki kutatást segítse.
2.1 Felkéri ezért a főtitkárt, tegyen további erő

feszítéseket arra, hogy a centrum szervezete 
és működése — a tudományos önállóság 
sérelme nélkül — egységes és gazdaságos 
legyen.

2.2 Ajánlja a főtitkárnak, hogy a centrumban el
helyezésre kerülő valamennyi kutatóhely szá
mára egységes könyvtár létesüljön oly módon, 
hogy
2.2.1 a fejlesztési összegek kutatóhelyenként 

'' külön-külön álljanak rendelkezésre, to
vábbá

2.2.2 a könyvtár tervezésénél a kutatóhelyek 
tudományos profiljából adódó külön 
igények vétessenek figyelembe.

3. A centrum szervezetének részleteivel az elnök
ség nem kíván foglalkozni.

Budapest, 1973. január 31.
Erdey-Grúz Tibor s. k., 

elnök

Az MTA elnöksége 5/1973. számú 

h a t á r o z a t a
az országos és tárcaszintű főirányok kutatásában 

jelentős eredményt elért pályázók 1972. évi
jutalmazásáról, valamint a jutalmazás 1973. évi 

irányelveiről
(Elnökség, 1973. január 30.)

Teljes szöveg
1. Az elnökség tudomásul veszi az 1972. évi ju

talmazásról szóló tájékoztatást.
2. Megállapítja, hogy az 1973. évi jutalmazásnál 

a kutatási jutalom intézményét alapvetően érintő 
változásra nincs szükség. Ezért a 74/1971. (1971.
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december 21.) számú határozatban foglalt alap
elveket továbbra is érvényesnek tekinti az alábbi 
módosításokkal:

2.1 A pályázati határidők tekintetében:

2.1.1 A pályázatok benyújtásának — a ku
tatóhely vezetőjéhez — határideje 1973. 
június hó 30. legyen.

2.1.2 A kutatóhely vezetője véleményezve 
az anyagot július hó 15-ig küldje meg 
a Tudományos Testületi Titkárságnak.

2.1.3 A Tudományos Testületi Titkárság vé
leményezés végett augusztus 10-ig küld
je meg a pályázatokat a tárcáknak.

2.1.4 A tárcák november 1-ig véleményezzék 
a pályázatokat.

2.1.5 A kutatási jutalom kiosztására decem
ber hó második felében kerüljön sor.

2.2 A jutalmazási keret felosztását illetően:
A rendelkezésre álló keret felosztása az aláb
biak szerint történjék:
50% az országos szintű főirányok kutatásá
ban elért eredmények jutalmazására;
15% az MTA, a BKM, a MüM, a KSH, 
a KFH, valamint az MTS, ОТ tárcaszintű 
főirányai kutatása során elért eredmények 
jutalmazására;
15% a MÉM és
15% az EüM tárcaszintű főirányaiban elért 
eredmények jutalmazására;
5% tartalék olyan pályázatokra, amelyek 
nagy jelentőségűek, de a tárcákra szétosztott 
keretekbe nem illeszthetők be.

2.3 A kutatási jutalomban nem részesíthetőket 
érintően :
A kutatási jutalomban nem részesíthetők 
köre kiegészítendő:
2.3.1 a kutatóintézetek igazgatóival, vala

mint
2.3.2 a tanszéki kutatócsoportok vezetőivel.

3. Az elnökség felhatalmazza az elnököt, hogy a 
módosítások figyelembevételével a jutalmazás 
szabályait elnöki utasításban rendezze. Ennek 
során vegye figyelembe azokat a tapasztalatokat 
is, amelyek a pályamunkák feldolgozásával kap
csolatos adminisztratív jellegű munkát is meg
könnyítik.

4. Felhívja továbbá arra, közölje az érdekelt tár
cákkal, hogy a rendelkezésükre álló keretből nem 
szükségszerűen kell minden gondozásukban levő

főirány pályamunkáit minden évben juta mazni, 
hanem csak azokat, amelyek jelentősek.

Budapest, 1973. január 31.
E r d e y - G r ú z  T ib o r  s. k.,

elnök

Az MTA elnöksége 6)1973. számú 

h a t á r o z a t a

az MTA tudományági helyzetelemzései kidolgozá
sának üteméről

(Elnökség, 1973. január 30.)
Teljes szöveg

1. Az elnökség az MTA tudományági helyzetelem
zései kidolgozásának üteméről szóló tájékozta
tást jóváhagyja azzal, hogy a TPB részére készí
tett tájékoztató mellékletében az ágazatok té
teles felsorolását a vitában elhangzottaknak meg
felelően újólag meg kell vizsgálni, és a tudomány
ágak ágazatokra való bontását osztályonként 
megközelítően azonos tagoltsággal kell elvégezni.

2. Az elnökség felhívja az elnököt, hogy az 1. pont 
szerint átdolgozott tájékoztatót terjessze a Tu
dománypolitikai Bizottság elé.

Budapest, 1973. január 31.

Erdey-Grúz Tibor s. k.,
elnök

A Magyar Tudományos Akadémia 
eln ök én ek  nlasílása

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének 
1/1973. MTA—E. (A. k. 3.) számú

u t a s í t á s a

az országos és tárcaszintű kutatási főirányok körébe 
tartozó feladatok kutatása során elért jelentős 

eredmények jutalmazásáról

Az országos és tárcaszintű kutatási főirányok 
(a továbbiakban: kutatási főirányok) körébe tar
tozó feladatok kutatása során elért jelentős ered
mények jutalmazását az alábbiak szerint szabá
lyozom.

1- §
(1) A Magyar Tudományos Akadémia jutalomban 

(a továbbiakban: kutatási jutalom) részesíti azokat 
a kutatókat és egyetemi oktatókat, továbbá kutatással 
foglalkozó egyéb szakembereket, akik az 1. számú 
mellékletben feltüntetett kutatási főirányok körébe 
tartozó feladatok kutatásában jelentős új kutatási 
eredményt értek el.

(2) Az 1973. évi jutalmazási keretet, valamint 
annak megosztását a 2. számú melléklet tartal
mazza.

2. §

(1) A kutatási jutalom elnyerhető:
a) pályázat útján; vagy
b) szakmailag illetékes akadémiai bizottság ja

vaslata alapján.
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(2) Az (1) bekezdés b) pontja alapján tett javas
latok esetében is az utasításnak a pályázatra vonat
kozó rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni.

3. §
(1) Kutatási jutalomra pályázni olyan jelentős 

új kutatási eredményt tartalmazó már megjelent 
tanulmánnyal vagy közlésre alkalmas kézirattal le
het, amely általában kétévesnél nem régebbi.

(2) Kivételesen indokolt esetben kutatási záró- 
jelentéssel is lehet pályázni.

4- §
(1) Nem vehetők figyelembe azok a pályázatok:
a) amelyek ellenérték (pl. szakértői, újítási, 

szabadalmi díj) fejében végzett kutatási tevékeny
ség eredményét tartalmazzák;

b) amelyek kutatási jutalomban már részesültek, 
vagy ezzel kapcsolatos érdemi elbírálásuk megtör
tént, kivéve ha az elbírálás óta elért számottevő 
új tudományos eredményt tartalmaznak;

c) amelyek a pályázat benyújtására megszabott 
határidő után vagy egyébként hiányosan, továbbá 
nem kellően rendezett alakban érkeztek;

d) az utasításban foglalt követelmények valame
lyikének egyébként nem felelnek meg.

(2) Nem részesíthetők kutatási jutalomban az 
Akadémia tagjai, a kutatóintézetek igazgatói, to
vábbá az akadémiai tanszéki kutatócsoportok ve
zetői.

(3) Az utasítás alkalmazása szempontjából nem 
tekinthetők ellenértéknek a munkabér és járulékai

kivéve a kutatási eredményért kapott külön 
jutalmat —, továbbá a már megjelent tanulmány 
szerzői díja.

5. §
(1) Kutatási jutalomra pályázni a 3. számú 

melléklet szerinti kitöltött űrlappal és az ahhoz 
mellékelt tanulmánnyal (a továbbiakban együtt: 
pályázati anyag) lehet.

(2) A pályázati anyagot június hé) 30-ig kell a 
kutatóhely vezetőjéhez benyújtani, aki vélemé
nyével ellátva július hó 15-ig az MTA Tudományos 
Testületi Titkárságának küldi meg.

(3) A már benyújtott pályázati anyagot kiegé
szíteni vagy azt módosítani nem lehet.

6. §
A kutatási jutalom egyéni pályázó esetében 

5000,— Ft-nál kevesebb és 15 000,— Ft-nál több 
nem lehet. Kollektívák esetén a kutatási jutalom 
összege nem haladhatja meg a 25 000,— Ft-ot, 
az egy pályázóra jutó összeg pedig nem lehet keve
sebb 3000,— Ft-nál.

7. §
(1) A pályázati anyagokat a főirányért felelős 

tárcák véleményezik.

(2) A pályázati anyagokat az MTA Tudományos 
Testületi Titkársága augusztus hó 10-ig az (1) be
kezdésben írt véleményezés végett — a főirányért 
felelős tárcához küldi meg.

8- §
(1) A kutatási jutalmak odaítéléséről — a no

vember hó 1-ig megküldött, sorolt tárcavélemények 
alapján az Akadémia elnöke dönt. E határidőn 
túl érkezett vélemények nem vehetők figyelembe.

(2) A kutatási jutalmak kiosztására december 
hó második felében kerül sor.

(3) A kutatási jutalomban részesített pályamun
kákat az Akadémia — a főirányért felelős tárca
vélemények figyelembevételével — szabadon hasz
nosíthatja.

9- §
Ez az utasítás kihirdetése napján lép hatályba. 

Egyidejűleg az 1/1972. MTA—E. (A. K. 4.) számú 
utasítás hatályát veszti.

Erdey-Grúz Tibor s. k., 
elnök

*

l . számú melléklet az 1/1973. MTA—E. (A. K. 3.)
számú utasításhoz

Országos szintű kutatási főirányok

Magyar Tudományos Akadémia
1. Szilárdtestek kutatása
2. Az életfolyamatok szabályozásának mechaniz

musa
3. A közigazgatás fejlesztésének komplex tudo

mányos vizsgálata
4. A szocialista vállalat

Nehézipari Minisztérium
5. Biológiailag aktív vegyületek kutatása

Tárcaszintű kutatási főirányok 
(amelyek nem azonosak az országos főiránnyal)

Belkereskedelmi Minisztérium
1. Lakossági fogyasztási, keresleti tendenciák
2. A kereskedelem fejlesztésének hosszútávú kon

cepciója
3. Vállalatok, szövetkezetek szervezetének és te

vékenységének racionalizálása

Egészségügyi Minisztérium

1. Számítástechnika alkalmazása az orvostudo
mányban és az egészségügyben

2. A lakosság védelme a természetes és mesterséges 
környezet (bioszféra) káros hatásaitól (főleg 
orvosi vonatkozásban)
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3. Perinatalis mortalitás csökkentésére irányuló 
kutatás

4. Transzplantációs munkálatokat előkészítő ku
tatás

5. Tömegesen elterjedt betegségek epidemiológiá
jának kutatása

6. Daganatok ethiopathogenesise és therapiája
7. Sérülések pathológiája és ellátása
8. Radioizotópok orvosi alkalmazása
9. Genetikai kutatások

Központi Földtani Hivatal
l.Az ország természeti erőforrásainak kutatása 

és feltárása

Központi Statisztikai Hivatal

1. Társadalmunk rétegződésének alakulása és az 
életmód változása

Magyar Testnevelési és Sportszövetség Országos 
Tanácsa

1. A népesség fizikai erőnlétének fejlesztése és fenn
tartása a testkultúra eszközeivel

Magyar Tudományos Akadémia
1. A számítástechnika alkalmazásai (kivéve az or

vostudományi alkalmazások)
2. Az ember természeti környezetének védelme 

(főleg a bioszféra megváltozása szempontjából)
3. Gazdaságpolitikánk tapasztalatainak elemzése; 

javaslatok a továbbfejlesztésre
4. Középtávú világgazdasági prognózis, különös 

tekintettel a népgazdasági tervezés szempont
jaira

5. A tudományos-technikai forradalom mint vi
lágtörténelmi folyamat a kapitalizmus és szo
cializmus viszonyai között. (A tudományos
technikai forradalomra való felkészülésünk tu
dományos megalapozása.)

6. A társadalmi tudat fejlődése Magyarországon 
a felszabadulás óta.

Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium
1. A keinizálás és a biológia alapösszefüggéseinek 

kutatása
2. A vízgazdálkodás alapösszefüggéseinek kutatása
3. A zöldségtermesztés biológiai és gépesítési alap

jainak kutatása
4. A szőlőtermesztés biológiai alapjainak kutatása
5. Kertészeti növények genetikája és nemesítési 

módszereinek fejlesztése
6. A háziállatok fertőző és nem fertőző betegségei 

elleni védekezés komplex rendszabályait meg
alapozó kutatások

7. Hazai és külföldi növényfajták gyűjtése, meg
őrzése, cseréjük szervezése

8. A mezőgazdasági vállalatok ökonómiai kérdései
nek kutatása

9. Állami gazdaságok és termelőszövetkezetek ve
zetésfejlesztése

10. Az élelmiszergazdaság közgazdasági szabályozó- 
rendszerének fejlesztése

11. Az élelmiszergazdaság jelentőségének, inakro- 
ökonómiai törvényszerűségeinek feltárása, ter
vezési módszereinek tökéletesítése

12. Főbb gazdasági ágazatok ökonómiai sajátossá
gainak feltárása, továbbfejlesztése

13. A mezőgazdasági nagyüzemek vállalati mecha
nizmusának és gazdaságpolitikai üzemi hatásá
nak vizsgálata

14. Az élelmiszergazdaság egyes ágazatainak fej
lesztési koncepciója kialakításához módszerek, 
prognózisok kidolgozása

15. Közgazdasági befolyásoló eszközök és módsze
rek hatásának vizsgálata (a mezőgazdaságban 
és élelmiszeriparban)

16. Korszerű vállalati szervezés és módszerek ku
tatása (a mezőgazdaságban és élelmiszeriparban)

Munkaügyi Minisztérium
1. A munka társadalmi, gazdasági összefüggései.

*

2. számú melléklet az 1/1973. MTA—E. (A. K.3.) 
számú utasításhoz

A kutatási jutalom 1973. évi kerete 
és megosztása

1. 1973-ban a felosztásra kerülő jutalmazási keret 
1 000 000,— Ft.

2. A jutalmazási keret felosztása
50% az országos szintű főirányok kutatásában 
elért eredmények jutalmazására,

15% az MTA, a BKM, a MüM, a KSH, a KFH, 
valamint az MTS ОТ tárcaszintű főirányai ku
tatása során elért eredmények jutalmazására,
15% a MÉM és
15% az EüM tárcaszintű főirányaiban elért ered
mények jutalmazására,
5% tartalék olyan pályázatokra, amelyek nagy 
jelentőségűek, de a tárcákra szétosztott keretekbe 
nem illeszthetők be.

3. számú melléklet az 1/1973. MTA —E. (A. K.3:) 
számú utasításhoz

P Á L Y Á Z A T

az országos és tárcaszintű kutatási főirányok köré
ben meghirdetett 1973. évi kutatási jutalomra

A pályamű címe: ...................................................
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A kutatási főirány pontos megnevezése és az azért 
felelős tárca feltüntetése: (pl. ,,A közigazgatás fej
lesztésének komplex tudományos vizsgálata” — 
országos szintű főirány — MTA; „Számítástechnika 
alkamazása az orvostudományban és az egészség
ügyben” — tárcaszintű főirány — EüM) ........

A pályaműben foglalt új tudományos eredmény 
rövid, néhány mondatos ismertetése, kiemelve, 
hogy mennyiben szolgálja a megjelölt főirányt:

1. N év :........................................................................
Munkahely:............................................................
Lakáscím:................................................................
Születési év: ........................................................
Beosztás: ..............................................................

2. N év :........................................................................
Munkahely: .............................................................
Lakáscím:................................................................
Születési év: ........................................................
Beosztás: ..............................................................

3. N év :........................................................................
Munkahely:............................................................
Lakáscím:................................................................
Születési év: ........................................................
Beosztás: ..............................................................

4. N év :........................................................................
Munkahely:............................................................
Lakáscím:................................................................
Születési év: ........................................................
Beosztás: ..............................................................

5. N év :........................................................ / ............
Munkahely:............................................................
Lakáscím:...........................................•....................
Születési év: ........................................................
Beosztás: ..............................................................

6. N év :........................................................................
Munkahely:............................................................
Lakáscím:................................................................
Születési év.: ......................................................
Beosztás: ..............................................................

A pályamunkáért a munkabéren és járulékain,
illetve a szerzői díjon kívül más ellenértéket nem
kaptam [1/1973. MTA—E. (A. K.3.) számú utasítás
4. § (1) bek. a) pontja és (3) bek.].
K elt:............................................................................

aláírás(ok)

A kutatóhely vezetőjének véleménye:

K elt:...........................................

P. H. ...................
aláírás

A főirányért felelős tárca véleménye:

Kelt:

P. H. aláírás

Miniszteri rendeletek
A dolgozók lakásépítésének támogatásáról szóló 
26/1971. (VI. 24.) PM—ÉVM—MüM számú és az 
ezt módosító és kiegészítő 8/1973. (I. 26.) PM— 

ÉVM—MüM számú együttes rendelet

egységes szerkezetbe
foglalt szövege

1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed — a (2) bekez

désben foglalt kivétellel — az állami vállalatra és 
a trösztre, az egyéb állami gazdálkodó szervre, a 
központi és a tanácsi költségvetési szervre (ideértve 
a költségvetési folyószámlás szervet is), a társa
dalmi szervezetre és a vállalatára, a szövetkezetre, 
a szövetkezeti vállalatra, a szövetkezetek szövetsé
gére és a jogi személyiséggel rendelkező gazdasági 
társulásra (a továbbiakban: munkáltató szerv).

(2) Nem terjed ki e rendelet hatálya a mező- 
gazdasági és a halászati termelőszövetkezetre, a 
mezőgazdasági szakszövetkezetre, a jövedelemsza-
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bályozás szempontjából mezőgazdasági ágazatba 
sorolt szövetkezeti társulásra, és a Termelőszövet
kezetek Országos Tanácsára valamint a mezőgaz
dasági termelőszövetkezetek területi szövetségeire.

(3) E rendeletet az állami gazdaságra, továbbá a 
fegyveres erőkre, a fegyveres testületekre és a ren
dészeti szervekre a külön jogszabályokban meg
határozott eltérésekkel kell alkalmazni.

2- §
(1) A munkáltató szerv a dolgozói, illetve tagjai 

(a továbbiakban: dolgozók) lakásproblémáinak meg
oldása és megfelelő törzsgárda kialakítása érdeké
ben e rendelet előírásai szerint támogathatja a 
dolgozók lakásépítési (vásárlási) tevékenységét.

(2) Támogatásban részesíteni csak az új lakás 
építését (vásárlását) lehet. Nem támogatható azon
ban az épület átalakítása és a lakások műszaki meg
osztása.

(3) Hétvégi ház (nyaraló, üdülő) építésére — a
12. § (3) bekezdésében foglalt kivétellel — támoga- 
zást nyújtani nem lehet.

(4) Támogatásban a munkáltató szervvel mun
kaviszonyban (tagsági viszonyban) álló dolgozót 
lehet részesíteni.

3. §
(1) A munkáltató szerv vezetője, szakszervezeti 

bizottsága (termelőszövetkezeteknél a közgyűlés 
által meghatározott szerve) és a KISZ-szervezete 
közösen,

a) kollektív szerződést kötő szervnél a kollek
tív szerződésben,

b) termelőszövetkezetnél és egyéb munkáltató 
szervnél külön szabályzatban (a továbbiakban 
együtt: Szabályzat)

határozza meg e rendelet előírásai alapján a 
lakásépítés (vásárlás) támogatásának a munkáltató 
szervre vonatkozó szabályait.

(2) A Szabályzatban az érdekelt dolgozók lakás- 
körülményeinek, lakásigényük mértékének, továb
bá jövedelmi, vagyoni és szociális helyzetének fi
gyelembevételével meg kell határozni a támogatásra 
felhasználható összegeket, a munkáltató szerv adott
ságainak legjobban megfelelő lakásépítési (vásár
lási) és támogatási formákat, a támogatás módját, 
mértékét és feltételeit — ideértve a munkáltató 
szerv olyan kikötését is, hogy a támogatás fejében 
a dolgozónak meghatározott ideig a munkáltató 
szervnél kell dolgoznia —, továbbá a munkaviszony 
(tagsági viszony) megszűnése esetén a támogatás 
visszatérítésének szabályait. 4

4. §
(1) A támogatásban részesülő dolgozókat a szak- 

szervezeti bizottsággal, termelőszövetkezeteknél a 
közgyűlés által meghatározott szervvel és a KISZ 
szervezettel közösen a munkáltató szerv vezetője 
jelöli ki.

(2) A kijelölésnél a dolgozó munkáját, lakás- 
körülményeit, lakásigényének mértékét, továbbá 
jövedelmi, vagyoni és szociális helyzetét kell figye-

lembe venni. Támogatásra csak azt a dolgozót sza
bad kijelölni, aki az előírt anyagi feltételeket tel
jesíteni tudja.

(3) A támogatás során előnyben kell részesíteni 
a termelésben közvetlenül részt vevőket, a fiatal 
házaspárokat, a saját háztartásában több személy 
eltartásáról gondoskodó (nagycsaládos), valamint 
az alacsony jövedelmű dolgozókat.

(4) A támogatásra kijelölt dolgozó és a munkál
tató szerv a támogatásról és annak feltételeiről e 
rendelet és a Szabályzat előírásainak megfelelően 
írásbeli megállapodást köteles kötni.

5- §
A lakásépítés (vásárlás) támogatása a 6—9. 

§-okban foglaltak szerint képezhető lakásépítési 
alapból, továbbá közvetlenül a részesedési alapból, 
illetve a jutalmazási keretből, valamint a 12. §-ban 
meghatározott módon történhet.

6- §
A lakásépítési alapot a munkáltató szerv — a 

7—9. §-okban foglalt kiegészítésekkel — a követ
kező pénzügyi forrásokból képezheti:

a) a kezelésében (tulajdonában) levő, lakás cél
jára szolgáló házingatlanok értékcsökkenési leírá
sának a fejlesztési alapba helyezhető részéből;

b) a kezelésében (tulajdonában) levő, lakás cél
jára szolgáló házingatlanok elidegenítéséből szár
mazó és a fejlesztési alapot illető bevételből;

c) a munkáltató szervet a 2/1971. (II. 8.) Korm. 
számú rendelet alapján megillető lakásépítési hoz
zájárulásból, illetőleg

d) a kölcsöntámogatásból részesült dolgozó által 
visszafizetett törlesztés összegéből és a késedelmi 
kamatból.

7- §
(1) A munkáltató szerv — a 8—9. §-ban említett 

szervek kivételével — a lakásépítési alapba he
lyezheti:

a) a nyereségből képződő fejlesztési alapnak a 
munkáltató szerv döntése szerinti — egyéb köte
lezettséggel nem terhelt — részét;

b) a részesedési alapnak a Szabályzatban meg
határozott hányadát.

(2) A lakásépítési alap képzése fejlesztési vagy 
részesedési alap hiányt nem eredményezhet.

8- §
(1) A minisztérium, az önálló költségvetési feje

zetet képező országos hatáskörű szerv, továbbá a 
társadalmi szervezet a lakásépítési alapot az állami 
költségvetés által rendelkezésre bocsátott beruhá
zási keretből képezheti. A képzés évenkénti mértéke 
a szerv és a felügyelete alá tartozó költségvetési 
intézmények tárgyévi január 1-i létszáma után 
számítva nem haladhatja meg a dolgozónkénti 
1000 forintot. A lakásépítési alap képzése miatt a 
beruházási keretek nem emelhetők, illetve ilyen 
igényt előterjeszteni nem lehet.
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(2) A központi költségvetési folyószámlás szerv 
az intézetfejlesztési célokra rendelkezésre álló ösz- 
szeg legfeljebb 20%-át, a személyi érdekeltségi 
alapjának pedig saját döntése szerinti hányadát 
helyezheti a lakásépítési alapjába, feltéve, hogy azt 
egyéb kötelezettségek nem terhelik.

(3) A tanács a lakásépítési alapot a fejlesztési 
alapjának előző évben elért bevételi többletéből 
képezheti. A lakásépítési alap képzésének mértéke 
a tanácsi költségvetési szervek, intézmények — 
ideértve a tanácsi költségvetési folyószámlás szer
veket és a költségvetési üzemeket is — tárgyévi 
január 1-i létszáma után számítva dolgozónként 
legfeljebb évi 1000 Ft.

9- §
A szövetkezeti szövetség az éves költségvetése 

keretében képezhet lakásépítési alapot. A képzés 
mértéke a szövetség és a költségvetési gazdálko
dást folytató intézményei tárgyévi január 1-i lét
száma után számítva dolgozónként legfeljebb évi 
1000 forint.

10. §

(1) A lakásépítési alap pénzeszközeit a felhasz
nálásra vonatkozó döntéstől kezdődően az Orszá
gos Takarékpénztár (a továbbiakban: OTP) terü
letileg illetékes fiókjánál vezetett „Lakásépítési 
alap számlán” kell kezelni. A számla megnyitására 
és vezetésére az OTP-vel bankszámlaszerződést kell 
kötni. A számlán kezelt összegek után az OTP 
kamatot nem térít.

(2) A „Lakásépítési alap számla” megelőlegezé
sére bankhitelt nyújtani nem lehet.

И. §
(1) A munkáltató szerv a lakásépítési alapból:
a) kölcsön nyújtásával támogathatja a dolgozói

nak telepszerű és egyedi többszintes lakóház, vala
mint családiházépítését, ideértve az OTP beruhá
zásában értékesítés céljára épített lakás megvásár
lását is, a 7/1971. (II. 8.) Korm. számú rendelet
4. §-ának (2) bekezdésében említett öröklakások 
kivételével;

b) bérlő-, illetve vevőkiválasztási jog megszer
zése ellenében a tanács részére meghatározott ösz- 
szeg átadásával hozzájárulhat a tanácsi lakásépítés
növeléséhez;

c) a dolgozóinak elhelyezése céljából vállalati 
bér- és szolgálati, illetőleg a szerv tulajdonába 
kerülő lakásokat építhet ;

d) megtérítheti az OTP által a 15. § (1) bekez
dése szerint a dolgozó terhére felszámított 1%-os 
kezelési költséget;

e) köteles fizetni a bérlőt a lakásbérleti jog
viszony megszűnésekor a külön jogszabályok alap
ján megillető — a munkáltató szervet terhelő — 
lakás-használatbavételi díjat, illetőleg térítést;

f )  1 munkáltatói támogatásra később kijelölésre 
kerülő dolgozója részére megelőlegezheti — laká
sonként legfeljebb 40 000 Ft összeg erejéig — a 
telekárnak, az út- és közműfejlesztési hozzájárulás

nak, a beruházás lebonyolítási, továbbá a műszaki 
tervezési és a közműbekötési költségeknek a lakáéra 
jutó hányadát, ha a lakóházépítés telepszerű több
szintesnek minősül, és azt a munkáltató szerv, 
illetőleg a munkáltató szervek által ilyen célra létre
hozott társulás (építőközösség) vagy lakásépítő 
szövetkezet szervezi.

(2) Telepszerű többszintes lakóházépítésnél a 
munkáltató szerv a lakásépítési alapból a .tanács 
számára folyósíthatja a 8/1970. (IV. 16.) ÉVM— 
PM számú együttes rendelet alapján a dolgozót 
terhelő út- és közműfejlesztési hozzájárulást.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja alapján a tanács 
részére átadott összeg a dolgozóra nem hárítható át. 
A (2) bekezdés alapján folyósított hozzájárulás a 
dolgozóra részben vagy egészben csak akkor hárít
ható át, ha a dolgozó a támogatás fejében vállalt 
kötelezettségének nem tett eleget.

(4) 1 2 3 * A munkáltató szerv az (1) bekezdés f )  pont
jában említett összeg felhasználására és visszafize
tésére társulás (építőközösség) esetében a társasági 
szerződésben, lakásépítő szövetkezeti szervezés ese
tében pedig a lakásépítő szövetkezettel kötött szer
ződésben állapodik meg.

11/A. f
Az állami vállalat a lakásépítési alapból a

11. §-ban szabályozott támogatáson felül
a) vissza nem térítendő támogatásként részben 

vagy egészben megfizetheti a 3/1973. (1. 26). MT 
számú rendelettel módosított és kiegészített 7/1971. 
(II. 8.) Korm. számú rendelet 6/A. §-ában említett 
munkás helyett a 6/B—6/C. § szerint őt terhelő 
előtörlesztést;

b) köteles megfizetni az a) pontban említett 
munkás lakásépítéséhez (vásárlásához) nyújtott 
vállalati kölcsön támogatás után az OTP által fel
számított évi 1% kezelési költséget.

12. §

(l)4 A munkáltató szerv a dolgozó lakásépítésé
hez — a jogszabályokban megállapított keretek 
között — a Szabályzatban meghatározott egyéb 
támogatást is nyújthat (előkészítő munkák elvég
zése, szervezés, lebonyolítás, fuvareszközök, munka
eszközök kölcsönzése, használt, bontott anyagok 
értékesítése). Ha a munkáltató szerv feladatának 
végrehajtását nem gátolja, támogatásként a saját 
építő-, szak- és szerelőipari, valamint tervező kapa
citását is a dolgozó rendelkezésére bocsáthatja. Az 
elvégzett teljesítményt

1 A 26/1971. (VI. 24). PM —ÉVM—MüM számú együttes 
rendelet (R,.) 11. §-a (1) bekezdése/; pontjának a szövege 
a 8/1973. (I. 26.) PM —ÉVM—MüM számú rendelet (R2.) 
1. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg, amellyel 
a Rj. 11. §-ának eredeti (1) bekezdése kiegészült.

2 A Rx. 11. §-a (4) bekezdésének a szövege a R,. 1. §- 
ának (2) bekezdésével megállapított szöveg, amellyel a Rr 
eredeti 11. §-a kiegészült.

3 A Rj. 11/A. §-ának a szövege a R2. 2. §-ával meg
állapított szöveg, amellyel a Rx. eredeti szövege kiegészült.

4 A Rx. 12. §-a (1) bekezdésének a szövege a R,. 3-
§-ának a szövege, amely az eredeti szöveg helyébe lépett-
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a) fuvareszköz és darusgépkocsi kölcsönzése 
esetén a 17/1969. (IV. 24.) Korín, számú rendelet
10. §-ának (2) bekezdése szerint,

b) az egyéb esetekben pedig legalább az ágazati 
számlakeret előírásai szerint számított tényleges 
szűkített önköltség és az időszaki fel nem osztott 
költségek arányos részének együttes összegében kell 
a dolgozóval elszámolni.

(2) A munkára jelentkező dolgozók részvételét 
az építési munkálatokban a lehetőségekhez képest 
biztosítani kell.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott támoga
tást — az építő-, szak- és szerelőipari kapacitás 
kivételével — a szakszervezeti bizottság, termelő- 
szövetkezeteknél a közgyűlés által meghatározott 
szerv javaslatára a munkáltató szerv vezetője a 
munkahely által szervezett és a fizikai dolgozók 
hétvégi pihenését biztosító üdülőkolóniák, társas
üdülők, horgásztanyák építésénél engedélyezheti.

13. §
(1) Elsősorban a dolgozók telepszerű többszintes 

lakóházépítését kell támogatásban részesíteni.
(2) A támogatás hatékonyabb felhasználása 

érdekében a dolgozók az erre vonatkozó jogszabá
lyok keretei között lakásépítő szövetkezetei alakít
hatnak.

(3) Az egyes munkáltató szervek egymással 
társulva is végezhetik dolgozóik lakásépítkezései
nek szervezését és lebonyolítását. Ilyen esetben a
2. § (4) bekezdésben foglalt tilalom a 12. § (1) 
bekezdésében említett támogatásokra nem vonat
kozik.

(4) A dolgozók lakásépítéseinek szervezésével és 
lebonyolításával az OTP, a lakásépítő szövetkezet 
vagy tevékenységi köre alapján erre jogosult más 
szerv is megbízható.

14. §*
(1) A lakásépítési alapból támogatásban része

sülő lakásépítés (vásárlás) pénzügyi forrása:
a) az érdekelt dolgozók előtörlesztése,
b) telepszerű többszintes és egyedi többszintes 

lakóházépítés esetében az állam által a dolgozók 
részére nyújtott szociálpolitikai kedvezmény,

c) az állami vállalat munkásai részére nyújtott 
állami támogatás,

d) a munkáltató szerv részéről nyújtott kölcsön- 
támogatás,

e) az OTP kölcsön.
(2) A lakásépítésben (vásárlásban) részt vevő dol

gozók által fizetendő előtörlesztés mértékét, a köl- 
csöntámogatás, továbbá az állami vállalat által a 
11/A. § a) pontja alapján nyújtott vissza nem té
rítendő támogatás összegét és feltételeit a 4. § (4) 
bekezdése szerinti megállapodásban kell rögzíteni.

(3) A dolgozók lakásépítésének (vásárlásának) a 
lakásépítési alapból történő támogatásánál egye
bekben a 3/1973. (I. 26.) MT számú rendelettel

5 A Rj. 14. §-ának a szövege a R2- 4. §-ának a szövege,
amely az eredeti szöveg helyébe lépett.
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módosított és kiegészített 7/1971. (II. 8.) Korm. 
számú rendelet, valamint a 7/1973. (I. 26.) PM— 
ÉVM számú együttes rendelettel módosított és 
kiegészített 4/1971. (II. 8.) PM—ÉVM számú együt
tes rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

15. §
(1) 6 A dolgozó a lakásépítési alapból nyújtott 

kölcsönt — az OTP területileg illetékes fiókja 
útján — kamatmentesen, havi részletekben, a felek 
megállapodásában meghatározott, legfeljebb azon
ban az alkalmazott lakásépítési formára nyújtható 
OTP kölcsönre jogszabállyal megállapított törlesz
tési idő alatt köteles visszafizetni. A kölcsön fenn
álló összege után az OTP évi 1%-os kezelési költ
séget számít fel. Késedelem esetén a kamatfizetés 
tekintetében a Ptk. 310. §-ának (1) bekezdésében 
foglalt rendelkezések az irányadók. A késedelmi 
kamat a munkáltató lakásépítési alapját illeti meg.

(2) A dolgozó által teljesített visszafizetéseket az 
OTP a munkáltató szerv „Lakásépítési alap szám
lája” javára negyedévenként elszámolja. A vissza
fizetett összegek a munkáltató szerv rendelkezése 
szerint vagy ismételten felhasználhatók a lakásépí
tés (vásárlás) támogatására, vagy a képzés módjá
tól függetlenül a fejlesztési alap, illetve a tárgyévi 
beruházási keret kiegészítésére fordítandók.

(3) A munkáltatói támogatással felépült (vásá
rolt) lakás — a 11. § (1) bekezdésének b) pontjában 
említett bérlőkiválasztási jog útján megszerzett 
lakások, továbbá az (1) bekezdés c) pontjában 
megjelölt lakások kivételével — a dolgozó tulajdo
nába kerül.

(4) A lakás az OTP kölcsön, illetve a ki nem 
egyenlített munkáltatói kölcsön fedezetéül szolgál. 
A munkáltató szerv jelzálog jogát az OTP-t követő 
rangsorban kell a telekkönyvbe bejegyezni. A jel
zálog telekkönyvi bejegyzése, illetve törlése illeték- 
mentes.

(5) A lakást a tartozás fennállásának ideje alatt 
csak az OTP és a munkáltató szerv együttes hozzá
járulásával szabad elidegeníteni vagy megterhelni.

16. §
(1) A munkáltató szerv a részesedési alapjából, 

illetve jutalmazási keretéből a dolgozónak — az őt 
terhelő fizetési kötelezettségek teljesítéséhez — 
vissza nem térítendő támogatást, engedményt vagy 
kamatmentes kölcsönt adhat. Ennek keretében:

a) a dolgozót terhelő előtörlesztéshez vissza nem 
térítendő módon hozzájárulhat, illetve annak egy 
részét kölcsön formájában megelőlegezheti;

b) a vállalati bérlakás szociálpolitikai kedvez
ménnyel csökkentett lakásépítési hozzájárulásából, 
illetőleg lakáshasználatbevételi díjából a 2/1971. 
(II. 8.) Korm. számú rendelet 14. §-ának (2) bekez
désében, valamint 16. §-ának (3) bekezdésében fog
laltak szerint engedményt adhat. Ezt az enged
ményt a munkáltató szerv részesedési alapja (ju
talmazási kerete) terhére kell elszámolni és a lakás- 
építési alapba kell átutalni;

« A Rj. 15. §-a (1) bekezdésének a szövege a R2. 5. §-ának 
a szövege, amely az eredeti szöveg helyébe lépett.
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c) a lakásépítési alapból nyújtott kölcsön meg
határozott részét elengedheti.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti enged
ményt a részesedési alapból (jutalmazási keretből) 
a lakásépítési alap javára meg kell téríteni, illetve 
annak összegét a dolgozót terhelő havi törlesztési 
kötelezettségének megfelelően, havi részletekben 
kell az OTP-nél vezetett ,,Lakásépítési alap szám
la” javára átutalni.

(3) A részesedési alapból nyújtott támogatást 
adó- vagy társadalombiztosítási járulékalapba be
számítani nem lehet.

(4) Az (1) bekezdés szerinti juttatás a Szabály
zat rendelkezése szerint elsősorban a munkáltató 
szervnél eltöltött, illetve eltöltendő huzamosabb 
munkaviszony (tagsági viszony) kikötése alapján 
adható.

17. §
A lakásépítés támogatása címén a dolgozónak 

az e rendeletben foglaltakon felül más támogatást 
adni nem lehet.

18. §
(1) 7 A munkáltató szerv az általa nyújtott köl

csön ki nem egyenlített összegének megfizetését 
egy összegben követelheti, illetőleg a 11. § (1) 
bekezdésének d) pontja, a 11/A. § és a 16. § (1) 
bekezdése alapján nyújtott vissza nem térítendő 
támogatás, engedmény és kölcsön összegét — a 
Szabályzatban foglaltak szerint — a dolgozótól 
részben vagy egészben megvonhatja (visszaköve
telheti), ha a dolgozó a megállapodás alapján reá 
háruló kötelezettségét nem teljesíti.

(2) Ha a munkáltató szerv az (1) bekezdésben 
foglaltak esetén a dolgozótól a támogatást meg
vonja, illetőleg visszaköveteli, a visszakövetelt 
összeg után a munkáltató szervet a Ptk. 301. §-ának
(1) bekezdésében foglaltak szerint kamat illeti meg.

(3) Nincs helye a visszakövetelésnek abban az 
esetben, ha a dolgozó a reá háruló kötelezettséget 
neki fel nem róható, nyomós okból (pl. súlyos be
tegség, súlyos üzemi baleset) nem teljesítette.

(4) A be nem hajtható követelést annak az alap
nak a terhére kell leírni, amelyből a támogatás 
történt.

(5) A megállapodásból eredő jogok és kötelezett
ségek körében, valamint a visszavonással kapcso
latban felmerült vitás ügyekben a munkaügyi, 
illetve a tagsági vitákra vonatkozó szabályok szerint 
kell eljárni.

(2) Bérlő-, illetve vevő-kiválasztási jog esetén 
a tanácsi bérlakások bérlőit, illetve az értékesítés 
céljára épített tanácsi lakások vevőit a munkáltató 
szerv az 1/1971. (II. 8). Korm. számú és az 1/1971. 
(II. 8.) ÉVM számú rendelet szerint választja ki. 
A kiválasztott bérlő a 2/1971. (II. 8.) Korm. számú 
és a 2/1971. (II. 8.) ÉVM—PM számú rendelet 
szerinti lakásépítési hozzájárulást,^ illetőleg a ki
választott vevő a 6/1971.(11. 8.) ÉVM—PM—ÁH 
számú rendelet szerint megállapított eladási árat 
köteles fizetni.

20. §8 9
(1) A munkáltató szerv a l l .  § (О bekezdésé

nek b) pontja szerinti összeget a tanács fejlesztési 
alap számlájára (községekben a költségvetési szám
lára) köteles átutalni. Ezt az összeget a tanács 
lakásberuházási betétszámlájára kell átutalni, és azt 
csak célcsoportos lakásépítésre lehet felhasználni.

(2) A munkáltató szerv a 11. § (2) bekezdése 
alapján a tanács részére nyújtott hozzájárulást a 
tanács fejlesztési alapja (községeknél a költségvetése) 
javára köteles átutalni. Ezt az összeget a lakás
építésekkel összefüggő területelőkészítésre kell for
dítani.

2k §s
(1) Ez a rendelet 1971. július hó 1. napján lép 

hatályba; egyidejűleg a 16/1969. (X. 30.) ÉVM— 
MÉM—PM számú együttes rendelet 17. §-ának 
(1) bekezdésével módosított, a lakásépítés vállalati 
támogatásáról szóló 3/1969. (I. 24.) PM ÉVM— 
MüM számú együttes rendelet hatályát veszti. Az 
ezek alapján létrejött megállapodásokra azonban 
még az e rendeletek előírásait kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálybalépésével hatályát veszti 
továbbá a 7/1968. (VII. 16.) ÉVM számú rendelet 
10. §-ával kiegészített 2/1964. (VII. 5.) ÉM számú 
rendelet 19/A. §-a.

A munkaügyi miniszter 1/1973. (I. 26.) MüM 
számú

r e n d e l e t e
a középfokú végzettségű szakemberek tovább

képzéséről
A 2046/1971. (XII. 30.) Korm. számú határozat 

17. pontjában kapott felhatalmazás alapján az érde
kelt miniszterekkel és országos hatáskörű szervek 
vezetőivel, valamint a Szakszervezetek Országos 
Tanácsával egyetértésben a következőket rendelem.

I.

19. §
(1) A tanácsi lakásépítés növeléséhez a 11. §

(1) bekezdés b) pontja alapján nyújtott hozzájáru
lás, illetve a lakásokból való részesedés mértékében 
a munkáltató szerv és az illetékes városi (fővárosi, 
megyei városi), illetőleg községi tanács végrehajtó 
bizottsága állapodik meg.

7 A Rt. 18. §-a (1) bekezdésének a szövege a R2. 6.
§-ának a szövege, amely az eredeti szöveg helyébe lépett. [

Általános rendelkezések
1. §

(1) A rendelet hatálya a magánmunkáltatók ki
vételével kiterjed a Mt. V. 125. § (2) bekezdés
c) pontja szerinti vállalatoknál a középfokú szak-

8 A Rt. 20. §-ának a szövege a R2. 7. §-ának a szövege, 
amely az eredeti szöveg helyébe lépett.

9 A R2. a kihirdetése (1973. január 26.) napján lépett 
hatályba; rendelkezéseit 1973. január hó 1. napjától kell 
alkalmazni.
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mai végzettséget igénylő munkakörben (a további
akban: középfokú munkakörben) szakmai közép
iskolai végzettséggel vagy anélkül foglalkoztatott 
dolgozók, illetve szövetkezeti tagok (a továbbiak
ban: középfokú végzettségű dolgozók) továbbkép
zésére.

(2) A továbbképzésben való részvételt — ha az 
szükséges — a középfokú munkakörbe utánpótlás 
szempontjából figyelembe vett szakmai közép
iskolai végzettségű dolgozók számára is lehetővé 
kell tenni.

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki az iskola- 
rendszerű továbbtanulásra, a középfokú munka
körök ellátására képesítést nyújtó, jogszabállyal 
előírt képzésre, továbbá a technikusi minősítés meg
szerzésére.

(4) A középfokú munkaköröket az ágazati, illetve 
a funkció szerint illetékes miniszter (országos hatás
körű szerv vezetője) határozza meg.

(5) A vállalat vezetője — a (4) bekezdés szerinti 
szabályozáson túlmenően a helyi sajátosságok 
figyelembevételével középfokú végzettséget írhat 
elő további munkakörökre is.

II.
A továbbképzés rendszere és tartalma

2- §

(1) A továbbképzés rendszerébe tartozik
a) a szakmai ismeretekkel összefüggő általános 

alapismeretek,
b) a főbb munkakör-csoportok (funkcionális te

vékenységi körök) szerint szakosított és
c) a munkahelyi, munkaköri igények szerinti 

speciális szakmai ismeretek
felújítása, korszerűsítése, bővítése;
d) az ideológiai-politikai ismeretek megszerzése, 

felújítása, továbbfejlesztése.
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában foglalt általá

nos alapismeretek körébe — a népgazdaság, ágazat 
vagy annak egy-egy nagyobb terüjete igényeinek 
megfelelően — műszaki, természettudományos, gaz
dasági jellegű (üzemgazdasági, szervezési, munka
jogi, munkalélektani, munkaegészségtani) és egyéb 
szakirányú ismeretek (a továbbiakban: alapozó 
ismeretek), továbbá a közvetlen irányításhoz szük
séges alapvető ismeretek tartoznak.

(3) A főbb munkakör-csoportok (funkcionális 
tevékenységi körök) szerinti szakmai ismeretanyag 
az ágazati, iparági igényeknek megfelelően tartal
mazza e tevékenységi körökbe (így különösen: mű
szaki fejlesztés, termeléselőkészítés és irányítás, 
anyaggazdálkodás, raktárgazdálkodás, minőség- 
ellenőrzés, tervezés, munkaügy, pénzügy és szám
vitel, statisztika stb.) tartozó munkakörök általános 
jellegű isme>eteit.

3, §
(1) A 2. § (2) bekezdésében felsorolt alapozó 

ismeretek, valamint az ideológiai-politikai ismere
tek oktatása a továbbképzésben részt vevő vala
mennyi dolgozóra kiterjed.

(2) A közvetlen irányításhoz szükséges alapvető 
ismereteket csak ilyen feladatokat ellátó (pl. műve
zető, csoportvezető), valamint az ilyen munkakörök 
betöltésére utánpótlásként figyelembe vett dolgo
zóknak kell oktatni.

4- §
(1) A 2. §-ban megjelölt ismeretek oktatása egy 

továbbképzés keretében, illetve az ágazati, válla
lati sajátosságokat, valamint a résztvevők képzett
ségét, gyakorlatát figyelembe véve, külön-külön is 
megvalósítható.

(2) Az általános, valamint a funkcionális tevé
kenységi körök szerint szakosított ismeretanyag 
meghatározásánál alapnak a középfokú szakirányú 
képzettséget, illetve a technikusi szintet kell tekin
teni.

5- §
(1) A továbbképzési oktatási dokumentációk ké

szítésének általános irányelveit, továbbá a 2. § (2) 
bekezdésében foglalt általános alapismereteket több 
ágazatot érintő továbbképzés esetén a Munkaügyi 
Minisztérium határozza meg, és kidolgoztatja az 
ezekre vonatkozó keret-tematikákat vagy a törzs
anyagot képező dokumentációt.

(2) A 2. § (3) bekezdésében foglalt szakmai és 
a csak egy-egy ágazat területére vonatkozó alapozó 
ismereteket az ágazati minisztérium, illetve a funk
ciójukkal összefüggő szakterületekre vonatkozóan a 
funkció szerint illetékes minisztérium (országos ha
táskörű szerv) határozza meg a Munkaügyi Minisz
tériummal egyetértésben, és gondoskodik az okta
tási dokumentációk elkészíttetéséről és kiadásáról.

(3) A speciális szakmai ismereteket a vonatkozó 
előírások figyelembevételével a vállalat határozza 
meg, és gondoskodik az ehhez szükséges tananya
gokról.

(4) A továbbképzés ideológiai-politikai ismeret- 
anyagából a törzsanyagot és a szükséges oktatási 
dokumentumokat a Művelődésügyi Minisztérium 
határozza meg, ezeket a vállalat aktuális politikai 
ismeretekkel kiegészíti.

(5) A továbbképzés oktatási dokumentációiból 
az ellátás biztosítása a továbbképzés tartalmát 
meghatározó minisztérium, illetve vállalat feladata.

III.
A továbbképzés tervezése, szervezése, formái és 

feltételei

6- §

(1) A vállalat a középfokú végzettségű dolgozók 
rendszeres és szervezett továbbképzése érdekében 
— a középtávú műszaki fejlesztési, termelési és 
szakemberutánpótlási terveivel összhangban — a 
vállalati terv keretében határozza meg a középtávú, 
ennek alapján pedig éves továbbképzési tervét.

(2) A középtávú továbbképzési terv tartalmazza:
— a továbbképzés célját,
— a bevonandók körét évenkénti ütemezésben,
— a továbbképzéshez szükséges feltételeket,
— az ösztönzés és elismerés módját.
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(3) Az éves továbbképzési terv tartalmazza:
— az egyes továbbképzések időtartamát és a 

résztvevők számát,
— a szükséges személyi és tárgyi feltételeket, 

a továbbképzés pénzügyi kihatásait,
— az ösztönzés módját és mértékét.
(4) Az ágazati minisztérium a továbbképzési 

tervet az erre külön megadott irányelvek szerint 
készíti el.

7- §
(1) A továbbképzést ott kell lebonyolítani, ahol 

a személyi és tárgyi feltételek biztosíthatók. Ennek 
megfelelően a továbbképzés szervezhető a vállalat
nál, oktatási vagy tudományos intézménynél, egye
sületnél vagy más alkalmas helyen.

(2) Oktatási, tudományos intézmények, tudo
mányos egyesületek által szervezett továbbképző 
tanfolyamok közül csak azok tekinthetők e rendelet 
szerinti továbbképzésnek, amelyeket az ágazati, 
illetve a funkció szerint illetékes miniszter (országos 
hatáskörű szerv vezetője) annak minősít.

(3) A továbbképzés szervezése alapvetően válla
lati feladat. A szervezést több minisztérium vagy 
vállalat közösen is végezheti.

(4) Népgazdasági, ágazati, illetve több szakterü
letet érintő kiemelt témákban a minisztériumok
— a szükségleteknek megfelelően — központi tan
folyamokat szerveznek.

(5) A továbbképzés indokolt esetben — az érvé
nyes rendelkezések alapján bentlakásos módon is 
megszervezhető.

8- §
A vállalatok továbbképzési igényeinek koordi

nálása, illetve a tanfolyamok szervezése és lebonyo
lítása céljából az illetékes minisztériumok fokozato
san alakítsanak ki továbbképzési központokat arra 
alkalmas nagyobb vállalatoknál, illetve oktatási 
intézményeknél.

9- §
A továbbképzés oktatójaként (előadójaként) a 

szervező vállalat (intézmény) azokat a szakirányú 
főiskolai vagy egyetemi végzettségű szakembereket 
kéri fel, akiknek megfelelő szakismeretük, gyakorlati 
tapasztalatuk és előadói készségük van.

10. §

(1) A továbbképzés megvalósítható: tanfolyam, 
irányított egyéni tanulás vagy e két forma útján 
együttesen.

(2) A továbbképzés szervezői és lebonyolítói te
gyék lehetővé a továbbképzést segítő szakmai 
tapasztalatcseréket, tanulmányutakat, szakmai ki
állítások, bemutatók megtekintését, az oktatás haté
konyságát segítő legjobb módszerek, programozott 
tananyagok és oktatási segédeszközök alkalmazá
sát.

(3) A továbbképzés szervezésénél az eredmé
nyességet legjobban segítő forma kiválasztásánál, 
a továbbképzés időtartamának, időbeosztásának és

szintjének meghatározásánál a lehetőségekhez ké
pest figyelembe kell venni a munkakörülményeket, 
a résztvevők — előképzettség, nemek, kor, felké
szültségi szint szerinti — összetételét.

IV.
A továbbképzésben való részvétel, elismerés, 

ösztönzés, kedvezmények

П. §
(1) A továbbképzésben részt vehet az 1. § (1)—

(2) bekezdésében megjelölt valamennyi dolgozó, 
életkorra tekintet nélkül.

(2) A minisztériumok által központilag szerve
zett tanfolyamon a részvétel feltételeit a miniszté
rium is meghatározhatja.

(3) A vállalat helyi igényeinek megfelelően meg
határozhatja — ha erre központi rendelkezés nincs 
— azokat a munkaköröket, amelyek további betöl
téséhez a továbbképzésben való eredményes rész
vétel szükséges.

(4) A vállalat adjon lehetőséget arra, hogy a 
dolgozó — munkakörétől eltérő — más munkakör 
ellátására felkészítő továbbképzésben is részt vehes
sen, ha ezt a vállalat munkaerő helyzete és a dol
gozó egyéni képességei indokolják.

(5) A gyermekgondozás céljából szabadságon 
levő nők számára is lehetővé kell tenni a tovább
képzésben való részvételt.

12. §

(1) A továbbképzés befejezésekor a résztvevők 
beszámolnak az általános alapismeretek, valamint 
a funkcionális tevékenységi körök szerint szakosított 
ismeretanyag elsajátításáról. Ennek alapján az 
eredményesen végzők igazolást kapnak, amelynek 
adatait a vállalat a munkakönyv megfelelő rovatába 
bejegyzi.

(2) A beszámolás módját a munkaügyi miniszter 
irányelvei alapján az ágazati, illetve a funkció 
szerint illetékes miniszter (országos hatáskörű szerv 
vezetője) határozza meg.

13. §
A vállalat a munkások továbbképzéséről szóló 

6/1972. (IV. 21.) MüM számú rendelet 1. számú 
mellékleteként kiadott ösztönzési irányelvek meg
felelő alkalmazásával, valamint a minisztériumok 
rendelkezésének figyelembevételével alakítja ki a 
helyileg alkalmazható ösztönzés rendszerét; ezt a 
vállalati kollektív szerződésben, illetve a munka
ügyi szabályzatban rögzíteni kell.

14. §
(1) A továbbképzést a vállalati termelési rend 

figyelembevételével munkaidő alatt, részben munka
időben vagy munkaidőn kívül lehet megtartani.

(2) A gyermekes dolgozó nők részére a tovább
képzési formák közül általában a munkaidőben tar
tott tanfolyamon vagy az irányított egyéni tanulás
ban való részvételt biztosítsa a vállalat.
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V.
A továbbképzés költsége és elszámolása

15. §
(1) A tanfolyami költségek megállapítására és 

elszámolására vonatkozóan a munkások tovább
képzéséről szóló 6/1972. (IV. 21.) MüM számú ren
delet 19. § (1)—(2), 20. § (1)—(2) és (3) bekezdései
ben, továbbá a 21—22. §-okban foglaltakat, bent
lakásos tanfolyamok esetén az élelmezési normákra 
és az élelmezést igénybe vevők térítési díjára pedig 
az erről szóló jogszabályt * * 1 kell alkalmazni.

(2) Az előadók díjazásánál a 108/1969. (9) MüM 
számú utasítás 2. b), c), d) pontjainak előírásait 
kell alkalmazni.

(3) A továbbképzési központként működő válla
latoknál, intézményeknél szervezett tanfolyamok 
költségeit a vállalatok a résztvevők arányában 
fizetik.

VI.
Vegyes rendelkezések

16. §
(1) Az e rendelet szerint szervezett továbbkép

zést 1974. január 1-től kell megkezdeni, főként 
azokban a munkakörökben, amelyekben a tovább
képzés

a) az ismeretanyag nagymértékű elavulása,
b) a gazdasági meggondolások (pl. munkaerő

átcsoportosítás, nagyüzemek rekonstrukciója, ki
emelt program) miatt szükséges.

(2) A pályakezdő fiatalok számára — ha az 
szükséges —- a munkavállalástól számított öt éven 
belül is szervezhető továbbképzés.

(3) A középfokú végzettségű dolgozókat rend
szeres — általában 5—7 évenként ismétlődő — 
továbbképzésben kell részesíteni, amennyiben ezt 
az (1) bekezdés a) és b) pontjaiban megjelölt okok 
indokolják.

(4) A központilag előírt tananyag tematikáit az 
1974-ben megkezdődő továbbképzésekhez az 5. §- 
ban megjelölt minisztériumok 1973. október 1-ig 
készítik el.

(5) A középfokú végzettségű dolgozók tovább
képzésére vonatkozó adatszolgáltatás rendszeréről 
a későbbiekben a munkaügyi miniszter külön ren
delkezik.

(6) A szövetkezetek országos érdekképviseleti 
szervei a területükön folyó továbbképzést irány
elvek kiadásával segítik.

VII.
Záró rendelkezések

> 17. §
(1) A középfokú végzettségű szakemberek to

vábbképzésének jelen rendelettel szabályozott uj 
rendszerét 1974-től kezdődően — fokozatos fejlesz
téssel — 1980-ig általánossá kell tenni.

* 8/1972. (PK- 25.) PM számú utasítás.
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(2) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
A végrehajtáshoz szükséges intézkedéseket 1973. 
december 31-ig kell kiadni.

Lázár György s. k., 
munkaügyi miniszter

Közlem ények

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 

KÉMIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA az Akadé
mia Elnöksége által alapított Erdey László-díj el
nyerésére pályázatot hirdet

Az Erdey László-díj 5000,— forintból és éremből 
áll.

1. Pályázni lehet kiemelkedő analitikai eredmé
nyek, analitikával kapcsolatos új módszerek, eljá
rások, készülékek kidolgozása, valamint ezeknek a 
gyakorlatba való bevezetése tárgyában készített 
leírással, dolgozattal, továbbá három évnél nem 
régebben nyomtatásban megjelent, illetve doku
mentálható eredménnyel (továbbiakban pályamű).

2. A díj elnyerésére pályázhat minden 35 évnél 
nem idősebb vegyész, mérnök, tanár, gyógyszerész, 
illetve ezek kollektívája. Máshol már benyújtott 
pályaművel a pályázaton részt venni nem lehet.

3. Megfelelő pályamű hiányában a döntésre jo
gosult testület a díj odaítélésétől eltekinthet.

4. A pályamunkát két példányban a szerző nevé
nek, életkorának, foglalkozásának és lakcímének fel
tüntetésével az MTA Kémiai Tudományok Osztálya 
címére (1051 Budapest, Münnich F. u. 7.) kell 
beküldeni.

5. A pályamunkák benyújtásának határideje 
1973. szeptember 15.

A díj kiadása Erdey László születésnapján, 1974. 
február 12-én történik.
B u d a p e s t ,  1973. január

Magyar Tudományos Akadémia 
Kémiai Tudományok Osztálya

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS
Az MTA Központi Fizikai Kutató Intézete pályá

zatot hirdet tudományos segédmunkatársi állások 
betöltésére az alábbi témákban:
— ion-implantátumok magfizikai módszerekkel tör

ténő vizsgálata

Követelmény :
fizikusi oklevél, egyetemi doktorátus, gyakorlat 
a fenti témakörben;
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— kutatások az általános relativitáselmélet és az 
elméleti asztrofizika terén
Követelmény :
fizikusi oklevél, egyetemi doktorátus, kezdeti 
eredmények a vonatkozó területen és a kutatá
sok továbbviteléhez szükséges szakmai művelt
ség.
Orosz vagy angol nyelv ismerete;

— folyadékkristályok elmélete 

Követelmény :
fizikusi oklevél, egyetemi doktorátus, elméleti 
szilárdtestfizikában használatos statisztikus 
mechanikai és soktestproblémai módszerek is
merete.
Előnyben részesülnek, akik már. tudományos 
munkát végeztek folyadékok mikroszkopikus 
elmélete terén;

— optikai és egyéb tárolóanyagok vizsgálata opti
kai módszerekkel

Követelmény :
fizikusi oklevél, egyetemi doktorátus, kvantum
elektronikában elméleti és kísérleti, valamint 
optikai berendezések kezelésében és fizikai-opti
kai mérésekben gyakorlat. Orosz és angol nyelv 
ismerete;

— buborékmemória anyagok előállítása és vizsgá
lata
Követelmény :
vegyész oklevél, egyetemi doktorátus, egykris
tálynövesztés és vizsgálat terén szerzett jártas
ság.

Illetmény: a 101/1971. (1—2) MüM sz. utasítással 
módosított 127/1967/23/MüM sz. utasításban meg
határozott bértétel szerint.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
— a pályázó eddigi tudományos tevékenységének 

és eredményeinek ismertetését,
— idegen nyelvismeretének megjelölését.

A pályázathoz mellékelni kell:
— részletes életrajzot,
— egyetemi doktori oklevelet vagy annak máso

latát,
— publikációk jegyzékét.

A pályázatokat a Magyar Tudományos Akadé
mia Központi Fizikai Kutató Intézete Személyzeti 
és Oktatási Osztályára (1525. Bp. 114. Pf. 49.) kell 
küldeni 1973. febr. 28.-ig.
B u d a p e s t ,  1973. február 8.

Központi Fizikai Kutató Intézet 
Személyzeti és Oktatási Osztály

Pályázati felhívás
A Debreceni Agrártudományi Egyetem Mező

gazdaságtudományi Egyetemi Karán pályázatot 
hirdet a

Kémiai Tanszéken
1 egyetemi docensi állásra, az „Alkalmazott Mező- 

gazdasági Kémia” c. tárgy oktatására.
Pályázhatnak azok, akik tudományegyetem 
megfelelő szakán vagy Vegyipari Egyetemen 
szereztek oklevelet, s akik a tárgykörben leg
alább 10 évi egyetemi oktatási gyakorlattal, 
idegen nyelvismerettel és tudományos fokozat
tal rendelkeznek.

A Marxizmus —Leninizrmis Tanszéken
1 egyetemi docensi állásra, a „Politikai gazdaság

tan” c. tárgy oktatására.
Pályázhatnak azok, akik közgazdász vagy 
agrárközgazdász oklevéllel és a tárgykörben 
legalább 10 éves egyetemi oktatási gyakorlattal 
rendelkeznek. Tudományos fokozattal bírók 
vagy olyan személyek, akik aspiránsok, és 
disszertációjukat rövid időn belül benyújtják a 
TMB-hez, továbbá akik idegen nyelvismerettel 
rendelkeznek, előnyben részesülnek.

Az Üzemtani Tanszéken
1 egyetemi tanári állásra, a „Mezőgazdasági üzem

tan” c. tárgy oktatására.
N

Pályázhatnak azok, akik közgazdász, ill. okleve
les mezőgazdasági mérnöki képesítéssel, a tárgy 
előadásában hosszú egyetemi oktatási gyakor
lattal, megfelelő tudományos eredményekkel 
(szakirodalmi munkássággal) és tudományos 
minősítéssel, valamint idegen nyelvismerettel 
rendelkeznek.
A kinevezendő oktatók feladata lesz — beosztá

suknak megfelelően — az előadások megtartása, a 
gyakorlatok szervezése, irányítása, a vizsgáztatás, 
továbbá a nevelő- és a tudományos munkában, 
adott esetben jegyzetek, tankönyvek megírásában 
való részvétel, valamint szaktanácsadás.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

1. a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, 
besorolását és fizetését

2. eddigi szakmai munkájának és munkaered
ményének részletes ismertetését, ezek között

— oktató- és tudományos munkájának részle
tes ismertetését

— a pályázó által írt könyvek, tanulmányok, 
stb. felsorolását, megjelölve, hogy azok mi
kor és hol jelentek meg,

— tudományos fokozatát
— kitüntetéseit és idegen nyelvismeretét, jelen

tősebb külföldi tanulmányútjait.
3. a pályázónak az oktató és tudományos mun

kájára vonatkozó jövőbeni terveit.
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A pályázathoz mellékelni kell:
a) részletes önéletrajzot 2 példányban,
b) szakképzettséget, illetve tudományos foko

zatot stb. tanúsító oklevelek hiteles másolatát,
c) az intézménytől beszerzett és kitöltött törzs

lapot,
d) a lakóhely szerint illetékes rendőrkapitány

ságtól beszerzett, 3 hónapnál nem régibb keletű 
hatósági erkölcsi bizonyítványt.

A betöltendő állások után a 201/1970 (MK.5.) 
MM—MüM számú együttes utasításban megállapí
tott illetmény jár.

A pályázatok benyújtásának határideje a közzé
tételtől számított 4 hét.

A pályázatokat az egyetem Mezőgazdaság
tudományi Egyetemi Kara Dékáni Hivatalába kell 
benyújtani. A pályázatokra vonatkozóan részletes 
felvilágosítást a kar dékáni hivatala ad munka
napokon a hivatalos órák alatt.

Az egyetem címe: Debrecen, Böszörményi út 
138. Tel: 12—230.
D e b r e c e n ,  1973. január 10.

Dr. Ács Antal s. k.,
egyetemi tanár, 

rektor

Pályázati felhívás
Az Erdészeti és Faipari Egyetem Sopron, pályá

zatot hirdet a Mechanika Tanszéken betöltésre 
kerülő tanszékvezető egyetemi tanári álláshelyre.

A tanszékvezető egyetemi tanár feladata lesz a 
tanszékvezetői teendők ellátása, a tanszék feladat
körébe tartozó tantárgyak előadásainak megtartása, 
az oktató-, nevelő- és tudományos munka irányí
tása, továbbá a tantárgyi gyakorlatok szervezése, 
irányítása és ellenőrzése.

Pályázhatnak azok az okleveles erdő- és faipari 
mérnökök, akiknek legalább 10 éves vagy ennél 
több egyetemi oktatási gyakorlatuk van, az erdé
szeti, illetőleg a faipari kutatásban, a fa- és faalapú 
anyagok mechanikai vizsgálatában jártasak, és 
tudományos fokozattal rendelkeznek.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) a pályázó munkahelyét, beosztását, besoro

lását és fizetését,
b) a pályázó eddigi szakmai munkájának és 

munkája eredményeinek részletes ismertetését, ezek 
között:

— oktató-, nevelő- és tudományos munkájának 
részletes ismertetését,

— az általa írt könyvek, jegyzetek, tanulmá
nyok stb. felsorolását, megjelölve, hogy azok 
mikor és hol jelentek meg,

— tudományos fokozatát, kitüntetéseit és ide
gen nyelvismeretét, jelentősebb külföldi ta
nulmányútjait.

c) a pályázónak a tudományos és oktató, nevelő 
munkájára vonatkozó jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
a) részletes önéletrajzot,
b) szakképzettséget, illetőleg tudományos foko

zatot tanúsító oklevelek hiteles másolatát,
c) az egyetemről beszerzett és kitöltött törzs

lapot,
d) hatósági erkölcsi bizonyítványt.
A pályázatot mellékleteivel együtt a pályázat

nak a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Értesítőben 
való közzétételétől számított 4 héten belül kell az 
Erdészeti és Faipari Egyetem Rektorához eljut
tatni.

A betöltendő állás után a 201/1970. (MK.5.) 
MM—MüM számú együttes utasításban meghatá
rozott illetmény jár.

A pályázattal kapcsolatban részletes felvilágo
sítást az Egyetem Személyzeti Osztálya ad.
Sopron, 1973. január 19.

Dr. Cziráki József s. k., 
rektor,

tanszékvezető egyetemi tanár

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS
a Kertészeti Egyetemen oktatói állások betölté

sére
A Kertészeti Egyetem pályázatot hirdet 

Termesztési Kar
1. Szőlőtermesztési Tanszékére egyetemi tanári 

állásra. A kinevezendő egyetemi tanár feladata a 
Tanszék oktató, nevelő és tudományos kutatómun
kájában való részvétel, nevezetesen a „Szőlőter
mesztés” c. tárgy keretében a termesztés-technika 
és szőlőfajta-ismeret részének önálló előadása.

Pályázhatnak azok az egyetemi diplomások, 
akik tudományos fokozattal rendelkeznek, egyetemi 
szinten hosszabb időn át eredményes oktató-nevelő 
és tudományos munkát végeztek.

2. Üzemtani Tanszékre egyetemi docensi állásra.
A kinevezendő egyetemi docens feladata az

oktató-nevelő és kutató munkában való részvétel, 
nevezetesen a „Kertészeti üzemtan” c. tárgy kere
tén belül az előadások egy részének megtartása, 
gyakorlatok vezetése. Továbbá az üzemi gyakorla
tok szervezése, ellenőrzése.

Pályázhatnak mindazon egyetemi végzettséggel 
rendelkezők, akik az egyetemi oktatásban hosszabb 
időn át részt vettek, kandidátusi fokozattal rendel
keznek, és az üzemszervezés területén tudományos 
munkát végeztek.

Tartósítóipari Kar
1. Matematika-Fizika Tanszékre tanszékvezető 

egyetemi tanári állásra.
A tanszékvezető egyetemi tanár feladata lesz 

a tanszékvezetői teendők ellátása, a tanszék feladat
körébe tartozó fizika tantárgy előadásának meg-
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tartása, az oktató és tudományos kutatói munka 
irányítása, továbbá a gyakorlatok irányítása és 
ellenőrzése.

Pályázhatnak mindazok, akik tanári oklevéllel, 
tudományos fokozattal rendelkeznek, tudományos 
publikációjuk széles körű, és kellő oktatási tapaszta
lattal rendelkeznek.

2. Mikrobiológiai Oktatási Csoportnál egyetemi 
docensi állásra.

A kinevezett egyetemi docens feladata a Csoport 
oktató-nevelő munkájában való részvétel, valamint 
a tudományos kutatómunka irányítása. A Mikro
biológiai tárgykörben előadások tartása, gyakorla
tok vezetése és a tananyag továbbfejlesztése.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
— a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását és 

fizetését;
— a pályázó eddigi szakmai munkájának és mun

kája eredményeinek részletes ismertetését;
— kutatói és tudományos tevékenységét (a meg

jelent tanulmányok felsorolásával, megjelölve, 
hol és mikor jelentek meg);

— kitüntetését, idegen nyelvismeretét, külföldi 
tanulmányútját, tudományos fokozatát;

— a pályázat elnyerése esetén tudományos és ok
tató munkájára vonatkozó jövendő terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
— részletes életrajzot két példányban,
— szakképzettséget (tudományos fokozatot) tanú

sító oklevelek hiteles másolatát,
— az Egyetem Személyzeti Osztályától beszerzett 

és géppel kitöltött törzslapot,
— hatósági erkölcsi igazolványt.
Budapest, 1973. január 22.

Dr. Somos András s. k., 
egyetemi tanár, 

rektor

Pályázati felhívás
a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaság
tudományi Karán egyetemi tanári és docensi 

állásokra
A Gödöllői Agrártudományi Egyetem pályáza

tot hirdet a Mezőgazdaságtudományi Kar

1. Állatélettani és Állategészségtani Tanszékre 
egyetemi tanári állásra.

A kinevezett egyetemi tanár feladata a tanszék 
oktató-, nevelő- és tudományos kutatómunkájában 
való irányító részvétel, nevezetesen az „Állatélet
tan” (anatómia, élettan) és „Termelésélettan” c. 
tárgy keretében előadások tartása, gyakorlatvezetés 
irányítása, a tananyag — az állatélettan teljes ver

tikumát figyelembe vevő — biokémiai alapokról 
történő továbbfejlesztése, a tanszék tudományos 
munkájában önálló és irányító jellegű részvétel.

Pályázhatnak azok az egyetemi diplomások, 
akik az állatélettani témakörben tudományos foko
zattal rendelkeznek, egyetemi szinten hosszabb időn 
át eredményes oktató-, nevelő- és tananyagfejlesztő 
munkát végeztek, vagy kutatóintézeti tapasztala
tokkal rendelkeznek.

2. Növénytani és Növényélettani Tanszékre 
egyetemi tanári állásra.

A kinevezett egyetemi tanár feladata a növény- 
élettan, valamint a melegégövi növények c. tárgy
körökben az oktató-, kutató- és nevelőmunka köz
vetlen irányítása és szervezése. A nevezett tudo
mányszakok keretében előadások, gyakorlatok tar
tása, illetőleg szervezése, részvétel a tudományos 
kutatómunkában, a tananyag korszerűsítésében.

Pályázhatnak olyan agrártudományi diplomá
val vagy tudományegyetemi végzettséggel rendel
kező szakemberek, akik már tudományos fokozattal 
rendelkeznek, továbbá hosszabb időn át magas szín
vonalú eredményes oktató-, kutató- és szervező 
munkát végeztek.

3. Földmüveléstani és Növénytermesztéstani Tan
székre egyetemi tanári állásra.

A kinevezett egyetemi tanár feladata a növény
termesztéstani tárgy keretében előadások tartása, 
gyakorlatok irányítása, oktató-, nevelő- és tudomá
nyos munkában való részvétel, jegyzetek, szak
cikkek írása.

Pályázhatnak azok, akik agrármérnöki diplomá
val és tudományos minősítéssel, hosszabb időn 
keresztül egyetemi oktatási tapasztalatokkal, szé
les körű tudományos és nagyüzemi gyakorlati isme
retekkel rendelkeznek.

4. Statisztikai Tanszékre egyetemi tanári állásra.
A kinevezett egyetemi tanár feladata a gazdasági 

matematika és számítástechnika vállalati alkalma
zása c. tárgykörben az oktató-, nevelő- és kutató
munka közvetlen irányítása és szervezése. A két 
tárgy előadásainak megtartása, a tananyag folya
matos korszerűsítése és a tudományos kutató
munkában való részvétel.

Pályázhatnak az okleveles matematikusok és 
agrártudományi diplomával rendelkező szakembe
rek. Előnyben részesülnek azok a pályázók, akik 
a gazdasági matematika és számítástechnika mező- 
gazdasági vállalati alkalmazásával hosszabb idő 
óta foglalkoznak, rendszeres tudományos tevékeny
séget folytatnak, a tudományos minősítést meg
szerezték, az oktató-, nevelőmunka területén már 
eredményesen dolgoztak.

5. Földmüveléstani és Növénytermesztéstani Tan
székre a Pét- és Legelömüvelési Csoport keretében 
egyetemi docensi állásra.

A kinevezett docens feladata a tanszék kereté
ben az oktatás irányítása, az előadások, gyakorlatok
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tartásában részvétel, jegyzetek, szakcikkek írása és 
a szakterületen a tudományos munkában való rész
vétel.

Pályázhatnak azok, akik agrármérnöki diplomá
val és a mezőgazdasági tudományok kandidátusa 
fokozattal rendelkeznek. Ezenkívül hosszabb időn 
keresztül a tárgykörben szerzett egyetemi oktatási 
tapasztalatokkal, valamint ilyen irányban széles 
körű tudományos és nagyüzemi gyakorlati ismere
tekkel rendelkeznek.

6. Takarmányozástani és Tejgazdaságiam Tan
székre egyetemi docensi állásra.

A kinevezett egyetemi docensnek feladata a tej- 
és húsgazdaságtan tárgykörben az oktató-, nevelő- 
és tudományos kutatómunkában való közreműködő, 
irányító és szervező részvétel. Közelebbről az érin
tett tudományszak keretében előadások, gyakorla
tok, szemináriumok tartása, részvétel a tudomá
nyos kutatómunkában, a tananyag állandó kor
szerűsítésében és általában az egész tudományág 
alkotó-fejlesztő művelésében.

Pályázhatnak olyan agrártudományi diplomával 
rendelkező szakemberek, akik tudományos foko
zattal rendelkeznek, és hosszabb időn át magas 
színvonalú eredményes oktató-kutató munkát vé
geztek.

A betöltendő állások után a 201/1970. (M.K. 5.) 
MM—MüM sz. utasításban meghatározott egye
temi tanári, illetve docensi fizetés jár.

A pályázatokat a Gödöllői Agrártudományi 
Egyetem rektorának címezve kell beküldeni a jelen 
felhívás megjelenésétől számított 4 héten belül.

A pályázattal kapcsolatosan felvilágosítást a 
Személyzeti Osztály nyújt.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
— a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását és 

fizetését;
— a pályázó eddigi szakmai munkájának és mun

kája eredményeinek részletes ismertetését;
— kutatói és tudományos tevékenységét (a meg

jelent tanulmányok felsorolásával, megjelölve, 
hogy hol és mikor jelentek meg);

— kitüntetését, idegen nyelvismeretét, külföldi 
tanulmányútját, tudományos fokozatát;

— a pályázat elnyerése esetén tudományos és 
oktatómunkájára vonatkozó jövendő terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
— részletes életrajzot két példányban,
—- szakképzettséget (tudományos fokozatot) tanú

sító oklevelek hiteles másolatát,
— az Egyetemi Személyzeti Osztályától beszeizett 

és géppel kitöltött törzslapot,
— hatósági erkölcsi bizonyítványt.
Gödöllő, 1973. január 15.

Dr. Pet hő György s. k.,
rektor

Pályázati felhívás
A keszthelyi Agrártudományi Egyetem az alább 

felsorolt karain pályázatot hirdet egyetemi tanári, 
egyetemi docensi, valamint főiskolai tanári, főiskolai 
docensi állások betöltésére.
KESZTHELYI MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI 
KAR:

Alkalmazott Üzemtani Tanszékre egy fő egye
temi tanári állásra:

A pályázó feladata a munkaszervezéstan tárgy 
oktatása, valamint az ezzel kapcsolatos kutató
munka végzése.

Állatélettani és Állategészségtani Tanszékre egy 
fő egyetemi docensi állásra:

A pályázó feladata az állategészségtan tárgy 
oktatása, gyakorlatok vezetése, valamint az ezzel 
kapcsolatos kutatómunka végzése.

Növénytermesztéstani Tanszéken egy fő egye
temi docensi állásra:

A pályázó feladata a növénytermesztéstan és 
földműveléstan tárgy oktatásában való részvétel, 
valamint az ezzel kapcsolatos kutatómunka végzése.

Növénytan-Növényélettani Tanszékre egy fő 
egyetemi docensi állásra:

A pályázó feladata a mezőgazdasági növénytan 
tárgy előadása, gyakorlatok vezetése és a tárggyal 
kapcsolatos kutatómunka végzése.

Növénytan-Növényélettani Tanszékre egy fő 
egyetemi docensi állásra:

A pályázó feladata a növényélettan tárgy okta
tása, gyakorlatok vezetése, valamint az ezzel kap
csolatos kutatómunka végzése.

A pályázat elnyeréséhez Agrártudományi Egye
temen szerzett oklevél szükséges.

A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek 
a felsőoktatási oktatói tevékenységgel és tudomá
nyos fokozattal rendelkezők.

A pályázatot mellékleteivel együtt a közzététel
től számított négy héten belül a Kar Dékáni Hiva
talához kell eljuttatni.
Cím: Keszthely, Deák Ferenc u. 16.

MOSONMAGYARÓVÁRI MEZŐGAZDASÁG
TUDOMÁNYI KAR:

Növénytan-Növényélettani Tanszéken egy fő 
egyetemi docensi állás betöltésére:

A pályázó feladata a mezőgazdasági növénytan 
tárgy oktatásában való részvétel, gyakorlatok veze
tése, irányítása, valamint az ezzel kapcsolatos kuta
tómunka végzése.

Növénytan-Növényélettani Tanszéken egy fő 
egyetemi docensi állás betöltésére:

A pályázó feladata a növényélettan tárgy okta
tásában való részvétel, gyakorlatok vezetése, irányi-
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tása, valamint az ezzel kapcsolatos kutatómunka 
végzése.

A pályázat elnyeréséhez Agrártudományi Egye
temen szerzett oklevél szükséges.

A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek 
a felsőoktatási oktatói tevékenységgel és tudomá
nyos fokozattal rendelkezők.

A pályázatot mellékleteivel együtt a közzététel
től számított négy héten belül a Mezőgazdaság
tudományi Kar dékánjához kell eljuttatni.

Cím: Mosonmagyaróvár Vár 2.

MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZETI FŐISKOLAI 
KAR KÖRMEND:

A Gépjavítási és Gépüzemelési Tanszéken egy 
fő főiskolai tanári állás betöltésére:

A pályázó feladata a mezőgazdasági gépek javí" 
tása és karbantartása tárgy oktatása, gyakorlatú" 
kon való részvétel, valamint az ezzel kapcsolatos 
kutatómunka végzése.

Gépjavítási és Gépüzemelési Tanszéken egy fő 
főiskolai docensi állásra:

A pályázó feladata a mezőgazdasági gépek javí
tása és karbantartása tárgy előadásaiban való rész
vétel, gyakorlatok vezetése, valamint az ezzel kap
csolatos kutatómunka végzése.

A pályázat elnyeréséhez Agrártudományi Egye
temen szerzett oklevél szükséges.

A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek a 
felsőoktatási oktatói tevékenységgel és tudományos 
fokozattal rendelkezők.

A pályázatot mellékleteivel együtt a közzététel
től számított négy héten belül a Kar Igazgatói 
Hivatalához kell eljuttatni.
Cím: Mezőgazdasági Gépészeti Főiskolai Kar Kör
mend.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. A pályázó jelenlegi munkahelyének, beosztá

sának és illetményének megjelölését,
2. a pályázó eddigi szakmai munkájának és 

munkája eredményeinek részletes ismertetését,
ezek között:
— az általa írt könyvek, jegyzetek, tanulmá

nyok stb. felsorolását, megjelölve, hogy azok 
mikor és hol jelentek meg,

— tudományos fokozatát, kitüntetéseit és ide
gen nyelvismeretét, jelentősebb külföldi ta
nulmányútjait,

3. a pályázónak tudományos és oktató munká
jára vonatkozó jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
1. Az intézménytől beszerzett és kitöltött törzslapot,
2. részletes önéletrajzot két példányban,
3. az egyetemi végzettséget igazoló oklevelet vagy 

hiteles másolatát,

4. három hónapnál nem régibb keletű hatósági er
kölcsi bizonyítványt.
A betöltendő állás után a 201/1970. (M.K.5.) 

MM—MüM számú együttes utasítás szerint az 
egyetemi oktatók részére megállapított illetmény 
jár.
Keszthely, 1973. január 15.

Dr. Bélák Sándor s. k.,
egyetemi tanár, 

rektor

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS

A Kaposvári Mezőgazdasági Főiskola pályázatot 
hirdet az Általános Állattenyésztési Kar Állat
tenyésztéstan Tanszékén két főiskolai docensi állás
ra:

A kinevezendő docensek feladata lesz:
— a tejgazdaságtan, húsipari ismeretek tantárgy 

oktatása;
— a lótenyésztési tantárgy oktatása, a lovasiskola 

vezetése;
— a tantárgyi gyakorlatok tartása;
— a nevelési, kutatási munkákban való részvétel.

Pályázhatnak azok az agráregyetemi végzett
séggel rendelkező szakemberek, akik tudományos 
fokozattal rendelkeznek, és főiskolai szinten — a 
megjelölt területeken — eredményes oktatói, neve
lési munkát végeztek.

A pályázatnak tartalmaznia kell :
1. A pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, 

fizetését,
2. eddigi szakmai, oktatói munkájának ismerteté

sét,
3. a pályázónak az oktató- és tudományos munká

jára vonatkozó jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
1. önéletrajzot (2 példányban)
2. szakképzettséget tanúsító oklevél másolatot
3. erkölcsi bizonyítványt.

A pályázatok benyújtásának határideje a közzé
tételtől számított 4 hét.

A betöltendő állások után a 201/1970. (M.K.5.) 
MM—MüM számú utasításban meghatározott mun
kabér jár.

A pályázatokat a Kaposvári Mezőgazdasági 
Főiskola személyzeti vezetőjének címezve kell be
küldeni.

Dr. Guba Sándor s. k., 
főigazgató
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FOGADÓÓRÁK
A Magyar Tudományos Akadémia elnöke min

den kedden 14— 15.30 óra között — bármilyen ter
mészetű ügyben — fogadóórát tart. A Magyar 
Tudományos Akadémia tagjainak más időpontok
ban is rendelkezésére áll.

Központi Igazgatási Titkárság

Tolnai Gábor akadémikus, a Tudományos Minő
sítő Bizottság elnöke minden szerdán 13—14 óráig, 
Meisel János, a Tudományos Minősítő Bizottság 
titkára pedig minden csütörtökön 9—11 óráig tart 
fogadóórát, előzetes bejelentés alapján.

Tudományos Minősítő Bizottság Titkársága
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AKADÉMIAI KÖZLÖNY, a Magyar Tudományos Akadémia hivatalos lapja. Megjelenik rendszerint havonta kétszer. — A szerkesztésért 
felelős: a Magyar Tudományos Akadémia Központi Igazgatási Titkárságának vezetője

Kiadja: az Akadémiai Kiadó, Budapest V., Alkotmány, u. 21. — Felelős: Bernât György, az Akadémiai Kiadó igazgatója — 1300 példány

Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely postahivatalnál, a Posta hírlapüzleteiben és a Posta Központi Hírlapirodánál 
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Utasítások

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának 
és a művelődésügyi miniszternek 1/1973. (A.K.4.) 
MTA—F—MM számú

e g y ü t t e s  u t a s í t á s a

a kutatási beszámolójelentések készítéséről szóló 
10/1966. MTA-MM (A.K.14.) számú együttes 

utasítás hatályon kívül helyezéséről

A kutatási beszámolójelentések készítéséről 
szóló 10/196(1 MTA—MM (Á.K.14.) számú együttes 
utasítás még hatályban levő rendelkezéseit — a 
Magyar Tudományos Akadémia elnökével egyetér
tésben — hatályon kívül helyezzük.

Köpeczi Béla s. k., Polinszky Károly s. k.,
a Magyar Tudományos Akadémia művelődésügyi

főtitkára miniszterhelyettes

A mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter 
5/1973. (MÉM.É. 4.) MÉM számú

u t a s í t á s a  * 1

a szolgálati titoknak minősítendő földmérési és 
térképészeti anyagokról, adatokról

A 2006/1969. (III. 11.) Korm. számú határozat
III. fejezete 12. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, figyelemmel a 3/1971. (IX. 23) BM számú 
rendeletre és a 45/1971. HM számú utasításra 
— a honvédelmi miniszterrel egyetértésben — az 
alábbi utasítást adom ki.

1. Az utasítás hatálya kiterjed mindazokra az 
államigazgatási szervekre, intézményekre, inté
zetekre, állami vállalatokra, szövetkezetekre, 
egyéb jogi személyekre (a továbbiakban: szerv), 
amelyek szolgálati titkot tartalmazó földmérési és 
térképészeti anyagot készítenek, igényelnek, ki
utalnak, kezelnek, felhasználnak vagy bármilyen 
célból birtokukban tartanak.

Nem vonatkoznak a szabályok a fegyveres erők 
és fegyveres testületek szolgálati titkai körébe tar
tozó földmérési és térképészeti anyagokra.

MAGYAR 
(TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

^  KÖNYVTÁRA ___________ í

A kutatási beszámolójelentések készítéséről szóló 
10/1966. MTA—MM (A.K.14.) számú együttes uta
sítás hatályon kívül helyezéséről ................................  69

A szolgálati titoknak minősítendő földmérési és térké- 
- pészeti anyagokról, adatokról ....................................... 69

1/1973. (A.K.4.) 
M T A -F-M M

5/1973. (MÉM.É.4.) 
MÉM

Utasítások

Közlemények



70 AKADÉMIAI KÖZLÖNY 1973. március 6.

2. A szolgálati titoknak minősítendő földmérési 
és térképészeti anyagok, adatok körét és az ilyen 
anyagok, adatok kezelésének, nyilvántartásának, 
ellenőrzésének, forgalombahozatala engedélyezésé
nek szabályait (a továbbiakban: szabályok) az 
utasítás mellékletében foglaltak szerint állapí
tom meg.

3. A szolgálati titoknak minősítendő földmérési 
és térképészeti anyagokat a miniszterek és orszá
gos hatáskörű szervek vezetői által a szolgálati 
titkot tartalmazó iratok védelméről és kezeléséről 
kiadott rendelkezések és a jelen utasítás együttes 
alkalmazásával kell kezelni és nyilvántartani.

4. A nyílt minősítésű térképek és térképészeti 
anyagok körét és kezelésük, forgalomba hozataluk 
engedélyezésének szabályait külön állapítom meg.

5. Ez az utasítás közzététele napján lép ha
tályba; egyidejűleg a 15/1968. (MÉM. É. 7.) MÉM 
számú utasítás hatályát veszti.

Dr. Soós Gábor s. k., 
a miniszter első helyettese

Melléklet az 5/1973. (MÉM.  É. 4.) M É M számú
utasításhoz

I.
A szolgálati titoknak minősítendő

földmérési és térképészeti anyagok, adatok
1. A földmérési és térképészeti anyagok (a to

vábbiakban: térképészeti anyag) tartalmazhatnak 
államtitkot, szolgálati titkot, de készülhetnek ilyen 
adatok nélkül is.

Az államtitkot tartalmazó és titkos minősítésű 
térképészeti anyagok körét, minősítési, kezelési és 
eljárási szabályait a 45/1971. HM számú utasítás 
tartalmazza.

2. A szolgálati titkot tartalmazó és „Szolgálati 
használatra” jelöléssel minősítendő térképészeti 
anyagok a következők:

Vízszintes alappontok és munkarészeik 
vonatkozásában

a) Az országos rendszerben (sztereografikus 
és ferdetengelyű hengervetületek) meghatározott
I—IV. rendű vagy ezek pontosságát elérő, állandó 
módon megjelölt vízszintes alappontokra vonat
kozó olyan munkarészek, amelyekből a pont koor
dinátái megállapíthatók (pl. irányszögszámítási 
jegyzőkönyvek, koordináta számítások, kiegyenlí
tések, koordinátajegyzékek, pontleírások) vagy 
közvetlenül kiszámíthatók.

b) A népgazdaságban 1972. évtől bevezetésre 
kerülő új, egységes vetületi rendszerben megha
tározott I—IV. rendű állandó módon megjelölt 
vízszintes alappontok koordinátái, ha a pontok 
3500 km2-nél nem nagyobb összefüggő területre 
vonatkoznak. (A 3500 km2-nél nagyobb összefüggő 
területre vonatkozó koordináta adatokat együtte
sen a titkos minősítés szabályai szerint kell ke
zelni és tárolni.)

c) A helyi rendszerek, valamint az a) és b) pont
ban említett vetületi rendszerek közötti kapcso
latra, illetve átszámításra vonatkozó képletek és 
nomogramok.

d) Szabatos földrajzi helymeghatározás alapján 
számított y, X vagy a értékek közül bármelyiket 
tartalmazó munkarész.

Magassági alappontok vonatkozásában
e) Az országos felsőrendű (I—III. rendű és III. 

rendű kiegészítő) szintezési hálózat pontjainak 
azok a munkarészei, melyekből a pont helye és 
magassága együttesen megállapítható, ha az ada
tok 5000 kmI. 2-nél kisebb területre vonatkoznak, és 
ha az alappontok száma ötnél több. (Az 5000 
km2-nél nagyobb összefüggő területre vonatkozó 
magassági adatokat együttesen a titkos minősítés 
szabályai szerint kell kezelni és tárolni; az öt 
vagy annál kevesebb pontra vonatkozó magassági 
adatok nyílt minősítésű adatok.)

Térképek és térképvázlatok vonatkozásában
f) Méretarányuktól és tartalmuktól függetlenül 

mindazok a nem titkos minősítésű térképek és tér
képvázlatok, amelyek tartalmazzák az országos 
vetületi rendszerek szelvényhálózatát, őrvonalait, 
őrkeresztjeit, valamint az országos szelvényezés
ből adódó szelvénysarokpontokat, illetve a térkép 
keretvonalát.

g) Az 1 : 4000 és ennél nagyobb méretarányban 
készített földmérési alaptérképek, valamint azok 
kicsinyített másolatai és átnézeti térképei. (A ma
gánszemélyek részére, a tulajdonukban, használa
tukban levő földrészletekből — a vonatkozó ha
tósági előírásnak megfelelően — hivatalosan ki
szolgáltatott térképmásolatok nyílt minősítésűek.)

h) Mindazok az egyéb térképek és térképváz
latok, amelyeket a Mezőgazdasági és Élelmiszer
ügyi Minisztérium Országos Földügyi és Térké
pészeti Hivatala (a továbbiakban: OFTH) „Szol
gálati használatra” minősítéssel ad ki.

i) Az 1 : 5000 vagy annál kisebb méretarányú 
„Titkos” minősítésű topográfiai térképekről ké
szült egyszerűsített topográfiai térképek, illetve 
vázlatok, amennyiben síkrajzuk nem tartalmaz 
többet a következőknél:

Építmények vonatkozásában :
belterületen a beépített területeket, tömb- 

szerűen, a főbb úthálózattal, egyes épületek és 
létesítmények kiemelése nélkül;

külterületen az egyedülálló lakóépületeket, 
a mezőgazdasági üzemi épületeket, az igazgatási, 
egészségügyi, oktatási, kereskedelmi, vendéglátó
ipari, kulturális és vallási célokra szolgáló épüle
teket.

Út- és vasúthálózat vonatkozásában:
— az utakat, kizárólag két jellel — az épített 

utakat két vonallal, az egyéb utakat egy vonallal 
— az utak műszaki adatai nélkül;

— a vasútvonalakat, egy összefüggő vonallal 
ábrázolva, minősítés és műszaki adatok nélkül;
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— az utak és vasutak műtárgyai közül a hida
kat, anyaguktól függetlenül azonos jellel, a rájuk 
vonatkozó műszaki adatok nélkül;

— a vasútállomásokat, kizárólag egy jellel, a 
felvételi épület helyére rajzolt épület jelével.

Vizek és vízilétesítmények vonatkozásában :
*

— a folyóvizeket, a természetes és mesterséges 
tavakat partvonalaikkal,

— a part- és mederviszonyok feltüntetése 
nélkül;

— az árvízvédelmi töltéseket;
— a közcélú csatornákat;
— a szivattyútelepeket, duzzasztóműveket, zsi

lipeket, hajózsilipeket, vízlépcsőket és fenéklép
csőket, valamint a közhasználatú kutakat és forrá
sokat kizárólag egy-egy jellel ábrázolva.

Egyéb vonatkozásban :
— az állam- és az államigazgatási határokat;
— a töltéseket, bevágásokat, gödröket stb.
— csak szükség szerint — a magassági vagy 

mélységi adatok nélkül;
— a szántókat, réteket, legelőket, szőlőket, gyü

mölcsösöket, nádasokat, továbbá az erdőket a pon
tozott erdőhatár mellett rajzolt körökkel, a fafaj
tákra és az erdőre vonatkozó egyéb műszaki 
adatok nélkül, szükség szerint a nyiladékokkal 
ábrázolva.

Ha a felsorolt síkrajzi elemeken kívül szüksé
gessé válik más elemek ábrázolása is, vagy a fel
sorolt elemeket részletesebben kell ábrázolni, eset
leg minősíteni, ehhez annak a főhatóságnak az 
eseti engedélye szükséges, amely az objektumot 
létesítette, illetve üzemelteti vagy fenntartja, pl. 
vasutak, utak tekintetében a KPM.

A katonai térképekről egyszerűsített topográfiai 
térképek, illetve vázlatok készítése csak a HM 
engedélyével történhet. Az erre vonatkozó meg
keresést az OFTH útján kell megküldeni.

Térképek és térképvázlatok domborzatrajza 
vonatkozásában

j) A 0,5 km2-nél nagyobb, de a 20 km2-t meg 
nem haladó területet ábrázoló térképek, függetlenül 
attól, hogy a domborzatot milyen részletesen és 
milyen szintközzel ábrázolják. (A 0,5 km2-nél ki
sebb területre vonatkozó térképek domborzatrajza 
nyílt minősítésű.)

k) A 20 km2-t meghaladó területet ábrázoló tér
képek — az 1) pontban foglaltak kivételével — 
abban az esetben, ha a domborzatot 50 m vagy 
annál nagyobb szintközzel tartalmazzák.

l) Az 1 -4000 és annál nagyobb méretarányú 
domborzatod tartalmazó földmérési alaptérképek, 
valamint kicsinyített másolataik. (Ezeket a tér
képeket, ha 80 km2-nél nagyobb összefüggő terü
letet ábrázolnak együtt, a „Titkos” minősítésű tér
képekre vonatkozó 45/1971. HM számú utasítás 
előírásai szerint kell tárolni és szállítani. Indokolt 
esetben £z alól az OFTH kivételt engedélyezhet.)

Légifényképek vonatkozásában
m) A mérőkamarával készített bármely méret

arányú légifényképanyag (negatív, diapozitív, 
kontakt, nagyítás stb.), ha a 45/1971. HM számú 
utasítás 1. számú mellékletének 15. pontja alap
ján a HM a „Titkos” minősítésről „Szolgálati hasz
nálatra” átminősítette.

II.

Minősítés

3. A szolgálati titkot tartalmazó térképészeti 
anyagokat minden esetben „Szolgálati haszná
latra” jelöléssel (minősítéssel) kell ellátni.

4. A „Szolgálati használatra” minősítés alkal
mazására mind a készítő szerv vezetője vagy az 
általa felhatalmazott személy, mind a térképészeti 
anyagot készítő személy jogosult. A minősítés he
lyességéért a jogosult személy, illetve a minősítés 
felülvizsgálatát végző személy egyaránt felelős.

5. A „Szolgálati használatra” minősítést szembe
tűnően és jól olvashatóan a térkép, illetve a vázlat 
minden példányán, általában a felső szegélyvonal 
fölött, a szelvény jobboldali felének közepén, 
egyéb munkarészek vonatkozásában pedig csak 
azok gyűjtőjén, illetve címlapján kell feltüntetni.

A szolgálati titkot tartalmazó térképészeti anya
gok sokszorosított példányain a minősítésen kívül 
a készítő szerv nevét, valamint — nyomdai sok
szorosítás esetén — a sokszorosítási engedély szá
mát is fel kell tüntetni.

6. A minősítést végző személy a „Szolgálati 
használatra” minősítést köteles aláírni és kelte
zéssel ellátni.

7. A térképészeti anyag téves minősítése esetén 
a minősítés módosítására csak a térképészeti anya
got készítő szerv vezetője, az általa felhatalmazott 
személy, valamint az OFTH jogosult. A minősíté
seket a HM is felülvizsgálhatja, és azok esetleges 
megváltoztatására vonatkozó észrevételeit intéz
kedés végett az OFTH-val közli.

8. A minősítés megváltoztatása esetén a korábbi 
minősítést át kell húzni, és a módosító személy az 
új minősítést köteles aláírni és keltezéssel ellátni.

III.

A térképészeti anyagok nyilvántartása és kezelése

9. Aki „Szolgálati használatra” minősítésű tér
képészeti anyagot készít, minősít, leír, sokszorosít, 
kezel, továbbít, ellenőriz, vagy abba betekint, 
felelős az anyag és az abban foglalt szolgálati tit
kot tartalmazó adat megőrzéséért.

10. ' A „Szolgálati használatra” minősítésű tér
képészeti anyagokat megnevezés, szelvényszám 
(nómenklatúra) és darabszám szerint kell nyilván
tartani és kezelni úgy, hogy abból a szerv által 
készített, illetve más szervtől átvett térképészeti 
anyag holléte megállapítható legyen.
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11. A nyilvántartást és a kezelést a szerv veze
tője az általános ügykezelés szabályainak alapul
vételével köteles szabályozni és megszervezni.

12. A nyilvántartásra és a kezelésre a szerv ve
zetője felelős személyt köteles megbízni.

13. Az adat- és térképtárakban őrzött 1969. év 
előtt készített szolgálati titkot tartalmazó térképé
szeti anyagokat utólag csak abban az esetben kell 
„Szolgálati használatra” minősítéssel ellátni és 
nyilvántartás szempontjából besorolni, ha az adott 
anyagokat újból felhasználják.

14. A „Szolgálati használatra” minősítésű tér
képészeti anyag a posta útján csak ajánlott kül
deményként továbbítható. A minősítésre és a tér
képészeti anyag tartalmára utaló jelölést a borí
tékon feltüntetni nem szabad.

Az „Sk. felbontásra” jelzést csak a belső boríté
kon lehet feltüntetni.

IV.

Tárolás, selejtezés, megsemmisítés
15. A „Szolgálati használatra” minősítésű tér 

képészeti anyagokat zárható helyen (szekrény’ 
íróasztal stb.) kell tárolni. Ha azonban a „Szolgá
lati használatra” minősítésű térképészeti anyagok 
kezelésére és tárolására szolgáló térképtár vagy 
egyéb helyiség biztonsági zárral van ellátva, a 
térképészeti anyagok állványokon, polcokon is tá
rolhatók.

16. Az elrontott és feleslegessé vált, selejtezésre 
kerülő „Szolgálati használatra” minősítésű térké
pészeti anyagokról selejtezési jegyzőkönyvet kell 
felvenni. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a se
lejtezésre kerülő térképészeti anyagok megneve
zését, darabszámát és a szervnél adott nyilvántar
tási számát, valamint a megsemmisítés módját.

17. A „Szolgálati használatra” minősítésű tér
képészeti anyagot a szerv vezetője által kijelölt 
bizottság a szükség szerinti időközökben zúzással, 
égetéssel vagy a térképészeti anyag sajátosságától 
függő egyéb módszerrel — felügyelet mellett — 
úgy köteles megsemmisíteni, hogy tartalma ne le
gyen megállapítható.

18. A kiselejtezett térképészeti anyagok meg
semmisítését a selejtezési jegyzőkönyvben fel kell 
tüntetni és a nyilvántartáson át kell vezetni.

A jegyzőkönyvet — mint nem selejtezhető 
anyagot — külön gyűjtőben kell megőrizni.

19. A „Szolgálati használatra” minősítésű tér
képészeti anyag készítésénél keletkezett felesleges 
példányok, feljegyzések stb. biztonságos őrzéséről, 
illetve megsemmisítéséről a 15—18. pontokban 
foglaltak szerint gondoskodni kell.

V.
Betekintés, közlés, átadás

20. A szerv dolgozóinak a „Szolgálati haszná
latra” minősítésű térképészeti anyagokba való be
tekintésre, illetve az ilyen iratok használatára való 
jogosultságát a szerv vezetője munkakörönként 
(nem személyre szólóan) szabályozza. Más munka-

körű dolgozónak a vezető — szükség szerint — 
esetenként betekintést engedélyezhet. Ilyen tér
képészeti anyagokba más szerv dolgozója saját 
vezetőjének írásbeli megbízása és a térképészeti 
anyagot őrző szerv vezetője vagy az általa felha
talmazott személy hozzájárulása alapján kaphat 
betekintési, illetve használati engedélyt.

Indokolt esetben az esetenkénti engedély he
lyett állandó vagy meghatározott időre szóló en
gedély is adható.

21. Magánszemély csak abba a „Szolgálati hasz
nálatra” minősítésű földmérési alaptérképbe te
kinthet be, amely a tulajdonában (használatában) 
álló földrészletet ábrázolja. Ezen túlmenően magán- 
személy az illetékes hivatali dolgozó felügyelete 
mellett a nyilvántartási és a telekkönyvi térké
pekbe, továbbá a birtokvázlatokba tekinthet be.

22. A „Szolgálati használatra” minősítésű tér
képészeti anyagot külföldi szervnek, illetve sze
mélynek bemutatni vagy átadni csak az OFTH 
vezetője vagy az OFTH-nak erre felhatalmazott 
vezető állású dolgozója írásbeli engedélyével sza
bad, ami meghatározza a bemutatás, illetve az át
adás módját is.

Az engedélyt nyert szerv (személy) köteles a 
bemutatás, átadás tényét a térképészeti anyagra 
rávezetni, vagy ezt külön feljegyzésben rögzíteni.

23. A más állam által „Szolgálati használatra” 
jelzéssel minősített és hivatalosan a Magyar Nép- 
köztársaság rendelkezésére bocsátott térképészeti 
anyag, továbbá a más állammal folytatott közös 
tevékenység során keletkezett „Szolgálati haszná
latra” minősítésű térképészeti anyag tartalmának 
harmadik ország szerveivel vagy megbízottaival 
való közléséhez, illetve a térképészeti anyag át
adásához és bemutatásához az érintett állam, il
letve államok illetékes szerveinek előzetes hozzá
járulása is szükséges. Ezt a hozzájárulást a MÉM 
szerzi be.

VI.

Térképészeti anyag külföldre vitele, kezelése, 
őrzése és visszahozatala

24. A „Szolgálati használatra” minősítésű tér
képészeti anyag külföldre vitelét — a 29. pontban 
foglalt kivétellel — az OFTH vezetője vagy az 
OFTH-nak erre felhatalmazott vezető állású dol
gozója engedélyezheti. Az engedélyt írásban kell 
megadni, és az tartalmazza a küldemény rendel
tetési helyét, az átvételre, illetve az iratok felhasz
nálására jogosult személy nevét és az iratok téte
les felsorolását.

25. A külföldre kerülő „Szolgálati használatra” 
minősítésű térképészeti anyagokat el kell juttatni 
a MÉM TÜK-höz. A térképészeti anyag a Kül
ügyminisztérium, illetve — a KGST együtt
működés keretében — a Nemzetközi Gazdasági 
Kapcsolatok Titkársága diplomáciai postájaként 
továbbítható külföldre. A MÉM TÜK-nek a 
térképészeti anyagot futárösszefoglalóval, becso
magolva kell átadni. A futárösszefoglalóban fel 
kell tüntetni az iratok számát és tárgyát, valamint
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azt, hogy az iratokat a Magyar Népköztársaság - 
melyik külképviseleti szervéhez, illetve a KGST 
melyik futárirodájához kell továbbítani, és azokat 
ott kiknek kell átadni. A futárösszefoglalót a kivi
telt engedélyező szerv aláírja. A futárösszefoglaló 
három példányban készül.

26. Az OFTH vezetőjének jogában van enge
délyt adnia arra, hogy ,,Szolgálati használatra” mi
nősítésű térképészeti anyagot a hivatalosan utazó 
személy külföldre magával vihessen. Az engedélyt 
iktató számmal ellátva írásban kell megadni, és azt 
a MÉM TÜK-nél a Vám- és Pénzügyőrség Orszá
gos Parancsnokság által rendelkezésre bocsátott 
bélyegzővel hitelesíteni kell.

27. Ha a „Szolgálati használatra” minősítésű 
térképészeti anyagot hivatalosan külföldre utazó 
személy viszi magával, a térképészeti anyagról 4 
példányban jegyzéket kell készíteni. Ebben fel kell 
tüntetni a küldő szerv nevét, a térképészeti anya
gok megnevezését, nyilvántartási számát, az or
szágból való kilépés helyét és idejét, a kiutazó sze
mély nevét, útlevelének számát, az úticél megne
vezését, valamint azt, hogy a térképészeti anya
gokat hány csomagban helyezték el. A jegyzéket 
mind a kiutazó, mind a térképészeti anyagok kivite
lét engedélyező személynek alá kell írnia. A jegy
zékek egy példánya a küldő szervnél marad, 
egy példányt a kettős csomagolás közé kell he
lyezni, egy példányt a kiutazó személynek kell át
adni, egy példány pedig a MÉM TÜK-nél marad.

28. „Szolgálati használatra” minősítésű térké
pészeti anyag posta útján nem továbbítható kül
földre.

29. Ha a térképészeti anyag olyan adatot is fel
tüntet, ami tekintetében a külfölddel való közlés 
kérdésének elbírálása nem a MÉM hatáskörébe 
tartozik, az engedélyt — a MÉM hozzájárulásá
val — az elbírálásra illetékes minisztérium (or
szágos hatáskörű szerv) adhatja meg. A térképé
szeti anyagot ebben az esetben is a MÉM TÜK- 
höz kell eljuttatni. A hozzájárulás kérdésében 
adott nyilatkozatával együtt a térképészeti anya
got az OFTH küldi meg az engedély megadására 
illetékes szervhez.

30. A „Szolgálati használatra” minősítésű tér
képészeti anyagot külföldön a Magyar Népköztár
saság külképviseleti szervénél kell őrizni; szocia
lista országokban azonban az illető ország geo
déziai főhatósága is felkérhető ilyen térképészeti 
anyagok megőrzésére.

31. A KGST szervek és közös intézmények ma
gyar szekcióinak „Szolgálati használatra” minősí
tésű térképészeti anyagait az illetékes szerv, illetve 
intézmény ügykezelési szabályai szerint kell ke
zelni.

32. A „Szolgálati használatra” minősítésű tér
képészeti ápyag külföldön való kezelésére és őr
zésére egyebekben ennek az utasításnak a térké
pészeti anyagok belföldön történő kezelésére vo
natkozó rendelkezéseit kell értelemszerűen al
kalmazni.

33. A „Szolgálati használatra” minősítésű tér
képészeti anyagot, ha ennek külföldön való tar

tása már nem szükséges, haladéktalanul vissza kell 
küldeni, illetve hozni. Ilyenkor a térképészeti anya
gok kiküldésére (kivitelére) vonatkozó rendelkezé
seket kell értelemszerűen alkalmazni.

VII.

A térképészeti anyagok nyilvánosságra hozatala

34. A „Szolgálati használatra” minősítésű tér
képészeti anyagot csak az OFTH vezetője vagy 
az általa felhatalmazott személy engedélye alap
ján szabad nyilvánosságra hozni. Az engedélyt 
írásban kell megadni, és abban a nyilvánosságra 
hozatal módját és feltételeit is meg kell határozni.

35. Más állam által „Szolgálati használatra” 
minősített és hivatalosan a Magyar Népköztársa
ság rendelkezésére bocsátott térképészeti anyag 
tartalmának nyilvánosságra hozatalához az érintett 
állam illetékes szerveinek előzetes hozzájáru
lása szükséges. A hozzájárulás megszerzését a 
MÉM-től kell kérni.

36. Ha kétség merül fel, hogy valamely térké
pészeti adat sajtó, rádió, televízió vagy más hír
közlő eszköz útján való nyilvánosságra hozatala 
sérti a „Szolgálati használatra” minősítésű térké
pészeti anyagokra vonatkozó jogszabályok rendel
kezéseit, az adatközlés előtt az OFTH véleményét 
ki kell kérni. Ha a térképészeti adat nyilvános
ságra hozatalával kapcsolatban kétely merül fel, 
a kérdés tisztázása végett a Minisztertanács Tá
jékoztatási Hivatalához kell fordulni.

VIII.

Ellenőrzés

37. A „Szolgálati használatra” minősítésű tér
képészeti anyagok kezelésére és őrzésére vonat
kozó jogszabályok megtartásának ellenőrzésére 
jogosult:

a) a szerv dolgozói közül:
— a szerv vezetője,
— a TŰK vezetője,
— működési területükön a szervezeti egységek 

vezetői,
— a szerv vezetője által írásban felhatalmazott 

személy.
b) az érintett szervnél más szervek részéről:
— a felügyeletet ellátó szerv TÜK-ének ve

zetője,
— a felügyeleti szerv vezetője által írásban 

megbízott személy,
— az OFTH-nak, továbbá az illetékes földhi

vatalnak ellenőrzéssel írásban megbízott dolgo
zója,

— a HM és BM megbízólevéllel ellátott ellen
őrei.
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38. A szervek vezetői kötelesek gondoskodni ar
ról, hogy a „Szolgálati használatra” minősítésű 
térképészeti anyagok kezelésére vonatkozó jogsza
bályok megtartását a szervnél évenként legalább 
egyszer ellenőrizzék.

39. A más szerv által végzett ellenőrzést az érin
tett szerv (szervezeti egység) vezetőjének vagy az 
általa megbízott személynek és az érdekelt térkép- 
'kezelőnek (ügyintézőnek) jelenlétében kell végre
hajtani.

40. Az ellenőrzés eredményéről jegyzőkönyvet 
kell felvenni, a megállapított hiányosságok meg
szüntetéséről pedig a szerv vezetője köteles gon
doskodni.

41. Azt a dolgozót, aki munkaviszonyának meg
szűnése, munkakörének megváltozása miatt vagy 
egyéb okból „Szolgálati használatra” minősítésű 
térképészeti anyagot már nem tarthat birtokában, 
a részére korábban átadott térképészeti anyagok
kal el kell számoltatni. Az elszámolást a szerv ve
zetője által megbízott térképkezelővel igazoltatni 
kell. Ha a térképkezelő személyében történik vál
tozás, a munkakörátadás -átvételről jegyzőköny
vet kell felvenni. Ezt a térképkezelő felettesének 
láttamoznia kell.

IX.

Eljárás titoksértés és térképészeti anyag elvesztése 
esetén

42. Ha a szerv dolgozójának tudomására ju t’ 
hogy a „Szolgálati használatra” minősítésű térké
pészeti anyaggal kapcsolatban szolgálati titkot sér
tő cselekményt követtek el, illetve ilyen cselek
mény elkövetése készül, azt a szolgálati üt betar
tásával köteles haladéktalanul jelenteni a szerv 
vezetőjének, külföldi tartózkodás idején pedig a 
Magyar Népköztársaság külképviseleti szervének 
is.

43. A 42. pont esetében a szerv vezetője köteles 
intézkedni a szolgálati titoksértésből adódó káros 
következmények megakadályozása és a felmerült 
hiányosságok megszüntetése iránt. A szerv veze
tője a szolgálati titok megsértésének súlyosabb 
eseteiről köteles az OFTH-t értesíteni.

44. Ha a szerv dolgozójának „Szolgálati haszná
latra” minősítésű térképészeti anyag eltűnése vagy 
elvesztése jut a tudomására, erről a szerv vezető
jéhez 48 órán belül írásbeli jelentést kell tennie. 
A szerv vezetőjének a térképészeti anyag eltűné
séről, elvesztéséről és a tett intézkedésekről az 
OFTH-t írásban tájékoztatnia kell.

X.

Igénylés és szolgáltatás

45. A földmérési és térképészeti adatok, térkép
másolatok igénylésére és szolgáltatására a 6/1969. 
(III. 11.) MÉM számú rendelet 37. §-a az irányadó.

XI.

Az utasítás ismertetése

46. Az utasítást a térképészeti anyagot készítő, 
kezelő és tároló szerveknél mindazokkal a szemé
lyekkel ismertetni kell, akik munkakörüknél fogva 
szolgálati titkot tartalmazó földmérési és térképé
szeti anyagok minősítésére, kezelésére, nyilvántar
tására vagy e tevékenységek ellenőrzésére jogo
sultak.

Közlemények * 1 II.

Pályázati felhívás

A Magyar Tudományos Akadémia Központi 
Hivatala Társadalomtudományi Főosztálya pályá
zatot hirdet a felügyelete alá tartozó Pszichológiai 
Intézet két központi gyakornoki helyének betölté
sére.

1. „A frontal szindróma és a viselkedés dina
mikájának szabályozása” .

2. „A 6—10 éves tanulók értelmi fejlődésének 
vizsgálata” c. témákban való kutatásokra.

A pályázóknak egyetemi pszichológiai végzett
séggel kell rendelkezniük. A pályázathoz csatolni 
kell az alábbi okmányokat, illetve adatokat:

1. Részletes önéletrajzot;
2. Az egyetemi végzettséget igazoló oklevelet;
3. A szigorlati tárgyak vizsgaeredményeit;
4. Egyetemi, állami és társadalmi szervek aján

lását (zárt borítékban);
5. Szakmai referenciát (zárt borítékban).
A pályázatot mellékleteivel együtt a Magyar 

Tudományos Akadémia Pszichológiai Intézetébe 
(Budapest VI. Szondy u. 83—85) 1973. III. 31-ig 
bezárólag kell elküldeni.

Dr. Tomka Imre s. k.,
intézeti igazgató

Pályázati felhívás
Az MTA KözpontiHivatalaTermészettudományi

II. (biológiai) Főosztálya pályázatot hirdet 2 éves 
tudományos gyakornoki ösztöndíjra.

Ösztöndíjban részesülhet olyan biológus, aki 
diplomáját 1972-ben már megszerezte, jeles vagy jó 
eredménnyel, és tudományos pályára elhivatottságot 
érez. Az ösztöndíjas a SOTE II. sz. Gyermekkliniká
ján folyó humángenetikai kutatásokban vesz részt. 
Munkahelye a SOTE II. sz. Gyermekklinika, Bpest. 
1094. Tűzoltó u. 7—9. Az ösztöndíj juttatásánál 
lényeges szempont: általános genetikai és humán- 
genetikai jártasság, e területen átlagon felüli isme
retek.



1973. március 6. AKADÉMIAI KÖZLÖNY 75

Az ösztöndíj 2 évi lehetőséget nyújt arra, hogy az 
ösztöndíjas egyetemi doktori disszertációt készítsen 
önálló téma kidolgozásában.

Az ösztöndíj az első évben 1,700 Ft, amely a 2. 
évben 1,900 Ft-ra emelhető.

Aki az ösztöndíjat elnyeri, azzal határozott időre 
szóló (2 éves) ösztöndíjas szerződés jön létre, amely a 
munkaviszonnyal azonos jogviszonyt létesít. Az 
ösztöndíj tartama alatt az ösztöndíjas más munka- 
viszonyt nem vállalhat.

A pályázathoz csatolni kell
— diplomát vagy oklevelet, illetve annak máso

latát;
— részletes önéletrajzot.
A pályázat beadásának végső határideje:

1973. március 15-e
A pályázatot a SOTE II. sz. Gyermekklinika 

igazgatójához (Bpest, 1094. Tűzoltó u. 7—9.) kell 
benyújtani.

Az ösztöndíj folyósítása 1973. április 1-vel kez
dődik.
Budapest, 1973. február 16.

Dr. Teplán István s. k., 
főosztályvezető

Pályázati felhívás
Az MTA Irodalomtudományi Intézete pályázatot 

hirdet 1973. szeptember 1-től két évre szóló gyakor
noki álláshelyre a Modern Magyar Irodalmi Osztály
ra. Feladata: „A társadalmi tudat alakulása Ma
gyarországon a felszabadulás óta” c. távlati terv
téma keretében az Értékek és eszmények változása a 
magyar próza 1945—1949 közötti korszakban című 
téma kutatásában való részvétel.

A pályázathoz csatolni kell: egyetemi végzett
séget igazoló oklevél másolatát, részletes önélet
rajzot és eddigi publikációinak jegyzékét.

Beadási határidő: 1973. április 30.
Budapest, 1973. február 19.

MTA Irodalomtudományi Intézet 
Igazgatósága

Pályázati Felhívás
A Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és 

Agrokémiai Kutató Intézete pályázatot hirdet gya
kornoki álláshelyekre talajtan és agrokémia tárgy
körökben.

Pályázhatnak azok, akik egyetemi végzettséggel 
rendelkeznek^

A pályázatnak tartalmaznia kell:
— a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását,
besorolását és fizetését;
— az eddigi szakmai munkájának és a munka 

eredményeinek részletes ismertetését;

— a megjelölt tárgykörökben szerzett szakmai 
ismereteinek részletezését.

A pályázathoz mellékelni kell:
— részletes önéletrajzot két példányban,
— az oklevelek hiteles másolatát.
A pályázat benyújtásának határideje: 1973. 

július 1.
A pályázatot a Magyar Tudományos Akadémia 

Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézete Igazgató
jához (Budapest, II. Herman Ottó u. 15.) kell be
nyújtani.
Budapest, 1973. február 16.

Dr. Szabolcs István s. k., 
intézeti igazgató

Pályázati felhívás
Az MTA Régészeti Intézete pályázatot hirdet 

tudományos gyakornoki álláshelyre, ez évben vég
zős vagy 30 évet még be nem töltött középkor-szakos 
régész számára.

Témaköre a XI—XIV. századi kutatások.
Illetménye 2 évre Akadémiai gyakornoki ösz

töndíj.
A pályázati kérelem benyújtásának határideje 

1973. március 31. az MTA Régészeti Intézetéhez. 
Budapest I., Úri u. 49.

A pályázathoz az alábbi okmányokat, illetőleg 
adatokat kell mellékelni:

a) önéletrajz;
b) a végzett szak megnevezése;
c) szakmai érdeklődési terület;
d) szigorlati tárgyak vizsgaeredményei;
e) egyetemi, állami és társadalmi szervek aján

lása (zárt borítékban);
f) szakmai referencia (zárt borítékban) tetszőle

gesen megválasztott egyetemi oktatótól.
Budapest, 1973. február 21.

Gerevich László s. k., 
igazgató

FOGADÓÓRÁK

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke minden 
kedden 14—15.30 óra között — bármily természetű 
ügyben — fogadóórát tart. A Magyar Tudományos 
Akadémia tagjainak más időpontokban is rendel
kezésre áll.

Központi Igazgatási Titkárság

Tolnai Gábor akadémikus, a Tudományos Minő
sítő Bizottság elnöke minden szerdán 13—14 óráig, 
Meisel János, a Tudományos Minősítő Bizottság 
titkára pedig minden csütörtökön 9—11 óráig tart 
fogadóórát előzetes bejelentés alapján.

Tudományos Minősítő Bizottság Titkársága
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\  Magyar Tudományos Akadémia 
e ln ö k ség én ek  határozatai

Az MTA elnökségének 10/1973. számú 
h a t á r o z a t a

az MTA nemzetközi tudományos kapcsolatainak
1972. évi alakulásáról és az 1973. évi főbb feladatok

ról szóló tájékoztató megvitatásáról
(Elnökség, 1973. február 27.)

Teljes szöveg
1. Az elnökség jóváhagyólag tudoinásui_ veszi 

a Magyar Tudományos Akadémia 1972-ben

folytatott nemzetközi tudományos kapcso
latairól készített jelentést.

2. Az elnökség különösen fontosnak tartja a 
szocialista országok tudományos akadémiai 
vezetőinek 1973 októberében, Varsóban tar
tandó értekezletére való gondos és alapos fel
készülést, mivel ez az értekezlet alapvetően 
határozza meg a szocialista országok akadé
miái között kialakult kapcsolatok tovább
fejlesztését.

2.1 Az elnökség felkéri a Nemzetközi Kapcsola
tok Bizottságát, hogy nyújtson segítséget 
a felkészüléshez, vitassa meg a tudományos 
együttműködés fontosabb elvi jellegű 
tapasztalatait, vizsgálva az együttműkö-
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dés formai hatékonyságának kérdését is, | 
és adjon javaslatokat, valamint ajánlá | 
sokat a kapcsolatok továbbfejlesztéséhez. !

3. Az elnökség szükségesnek tartja, hogy rész
letes felmérés készüljön a nemzetközi tudomá
nyos szervezetek vezetőségeiben való magyar 
részvételről, illetőleg konkrét elképzelések 
kerüljenek kidolgozásra a részvétel fokozására, 
tekintettel az európai biztonság körében fel
merült nemzetközi kulturális kérdésekre is.

Budapest, 1973. február 28.
Erdey-Grúz Tibor s. k., 

elnök

Az MTA elnökségének 11/1973. számú
h a t á r o z a t a  :

az 1973. évi Akadémiai Aranyérem odaítélését 
előkészítő elnökségi bizottság kiküldéséről

(Elnökség, 1973. február 27.)
Teljes szöveg

Az elnökség az 1973. évi Akadémiai Aranyérem 
odaítélésének előkészítésére az alábbi bizottságot 
küldi ki:

1. A bizottság elnöke: Szabó Imre alelnök 
A bizottság tagjai: Kónya Albert

Szentágothai János
2. A bizottság javaslatát terjessze az elnökség 

márciusi ülése elé.
Budapest, 1973. február 28.

Erdey-Grúz Tibor s. k., 
elnök

Az MTA elnökségének 12/1973. számú 
h a t á r o z a t a

az 1973. évi Akadémiai Díjak odaítélését előkészítő 
elnökségi bizottság kiküldéséről

(Elnökség, 1973. február 27.)

Teljes szöveg
Az elnökség az 1973. évi Akadémiai Díjak odaíté

lésének előkészítésére az alábbi bizottságot küldi ki.
l.A  bizottság elnöke: Straub F. Brúnó alelnök

A bizottság titkára Gujdi Barna, a Személyzeti 
Főosztály vezetője

A bizottság tagjai: Csáki Frigyes akadémikus, 
Gegesi-Kiss Pál akadémikus, 
Láng István főtitkár- 
helyettes,
Ligeti Lajos akadémikus, 
Nagy Károly akadémikus,

Osztrovszki György akadé
mikus,
Padi Zsigmond Pál akadé
mikus,
Polinszky Károly akadé
mikus,
Tolnai Gábor akadémikus

2. A bizottság javaslatát terjessze az elnökség 
márciusi ülése elé.

Budapest, 1973. február 28.

Erdey-Grúz Tibor s. k., 
elnök

Az MTA elnökségének 13/1973. számú 
h a t á r o z a t a

a Veszprémi Akadémiai Bizottság új tagokkal 
történő kiegészítéséről

(Elnökség, 1973. február 27.)
Teljes szöveg

1. Az elnökség jóváhagyólag tudomásul veszi a 
Veszprémi Akadémiai Bizottság kiegészítéséről 
szóló tájékoztatót.

2. Ennek megfelelően a Bizottság új tagjai: 
Magyar János akadémikus,
Varga János, a mezőgazdasági tudományok 
kandidátusa,
Éry István, a Veszprém megyei Múzeumok 
Igazgatóságának vezetője.
3. A Veszprémi Akadémiai Bizottság személyi 

összetételéről szóló 48/1972.(1972. szeptember 26.) 
számú elnökségi határozat a 2. pontnak megfele
lően módosul.

Budapest, 1973. február 28.
Erdey-Grúz Tibor s. k., 

elnök

Hasítások

Az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság el
nökének és a Magyar Tudományos Akadémia fő
titkárának 1/1973. (A. K. 5.) OMFB—MTA—F. 
számú

együttes utasítása
a nemzetközi ellenőrzés alá tartozó nukleáris
anyagok központi nyilvántartási rendszeréről
A Magyar Tudományos Akadémia Izotóp In

tézetében vezetett központi nyilvántartás rend
szerét az alábbiak szerint állapítjuk meg:

l.§. Az 1972. évi 9. számú törvényerejű rende
letnek megfelelően nemzetközi ellenőrzés alá tar-
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tozó nukleáris anyagok központi nyilvántartási 
iendszerét a jelen utasítás melléklete tartalmazza 
amelyet az érdekeltek közvetlenül kaptak meg.

-• §• (О Az utasítás közzététele napján lép ha
tályba, de rendelkezéseit a folyamatban levő ügyek
re is alkalmazni kell.

(2) Az utasítás nem érinti a sugárzó (radioaktív) 
anyagok és készítmények, valamint a nemzetközi 
ellenőrzés alá nem tartozó nukleáris anyagok köz
ponti nyilvántartási kötelezettségére vonatkozó 
rendelkezéseket.

Dr. Osztrovszki György s. k., Dr. Tétényi Pál s. k.,
az O rszágos M űszaki F ejlesztési a M agyar T u d om án yos  

B izo ttsá g  e ln ö k h e ly e tte se  A kadém ia
fő titk á rh ely ettese

SZOT szabályzat
A Szakszervezetek Országos Tanácsának 1/1973. 

(III. 3.) SZOT számú
s z a b á l y z a t a

a nyugdíjjogszabályok egyes rendelkezéseinek 
módosításáról

A Szakszervezetek Országos Tanácsa a tovább- 
dolgozásra ösztönző nyugdíjpótlékról és a nyugdíj
jogszabályok egyes rendelkezéseinek módosításá
ról szóló 45/1971. (XII. 24.) számú kormányrende
letben kapott felhatalmazás alapján — a munka
ügyi miniszterrel egyetértésben — a következő 
szabályzatot adja ki.

1. §
(1) Az 5/1959. (V. 8.) MüM számú rendeletnek 

(a továbbiakban: Vr.) a 3/1971. (XII. 24.) SZOT 
számú szabályzat 6. §-ával megállapított 180. §-a 
(1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:

Annak a nyugdíjasnak,
„b) akinek öregségi vagy rokkantsági nyugdíja 

1973. évben a havi 800 forintot, az ezt követő évek
ben pedig ennek naptári évenként két-két százalék
kal növelt összegét nem haladja meg,”

az öregségi és rokkantsági nyugdíját munka- 
viszonyra (bedolgozói jogviszonyra) tekintet nélkül 
mindaddig folyósítani kell, amíg az a)—c) pontok
ban foglalt feltételek valamelyike fennáll.

(2) A Vr. 180. §-a (2) bekezdésében említett havi 
700 forint helyett 1973. évben havi 800 forintot 
kell érteni.

2 . §
A 3/1971.^X11. 2 4 . )  S Z O T  s z á m ú  s z a b á l y z a t  1. é s  

2 .  s z á m ú  m e l l é k l e t e  h e l y é b e  e  s z a b á l y z a t  1 .  a )  é s  
2 .  a) számú melléklete l é p .

3-§
E szabályzat rendelkezéseit megfelelően alkal

mazni kell arra a nyugdíjasra is, aki

a) a mezőgazdasági termelőszövetkezetek tagjai
nak kötelező kölcsönös nyugdíjbiztosításáról szóló 
1957. évi 65. számú, illetve 1966. évi 30. számú 
törvényerejű rendelet alapján megállapított öreg
ségi vagy rokkantsági nyugdíjban, illetőleg kivé
teles nyugellátásban,

b) a kisiparosok kötelező kölcsönös nyugdíjbiz
tosításáról szóló 1961. évi 20. számú törvényerejű 
rendelet alapján megállapított öregségi vagy rok
kantsági nyugdíjban, illetőleg kivételes nyugellátás
ban,

c) a hadkötelezettséget teljesítők érdekvédelmé
ről szóló 19/1964. (VIII. 9.) számú kormányrendelet 
szerint járó rokkantsági nyugdíjban, illetőleg ki
vételes nyugellátásban

részesül.

4.§
E szabályzat kihirdetése napján lép hatályba; 

rendelkezéseit 1973. január 1-től kell alkalmazni.
Gáspár Sándor s. k., 

a Szakszervezetek Országos Tanácsának 
főtitkára

*

/. a) számú melléklet az 1/1973. (III .  3.) SZOT 
számú szabályzathoz

Munkakörök, amelyekben a nyugdíjasok foglal
koztatási kerete 1260 óra:

a) alsó- és középfokú oktatási intézményeknél 
pedagógus (óvónő), ideértve az óradíjasként fog
lalkoztatottakat is;

b) az egészségügyi, oktatási, egyéb művelődési 
és kulturális szolgáltató (közművelődési, népmű
velési, művészeti stb.), gyermek- és szociális intéz
ményeknél munkás és kisegítő állománycsoportba 
tartozók (szak-, betanított és segédmunkás, hivatal- 
segéd, konyhászemélyzet, dajka stb.);

c) folyamatosan üzemelő egészségügyi és szociá
lis intézményeknél ápoló és ápolónő (műtős, altató), 
csecsemő- és gyermekgondozónő;

d) a népgazdaság minden területén a fűtő (a fű
tési idény meghosszabbodása miatt végzett munka
órákkal az 1260 órás keret növekszik);

e) a népgazdaság minden területén a portás, az 
éjjeliőr, a telepőr, az öltözőőr, a parkőr, a csatorna
őr, a mezőőr, a hegyőr és az egyéb rendészeti fel
adatokat ellátó dolgozó;

f )  a kulturális intézményeknél és vállalatoknál 
a vetítő gépész és nézőtéri dolgozó;

g) idényszerűen működő
üdülőkben a gondnok és fizikai munkás,

— élelmiszer-kiskereskedelmi, szállodai és ven
déglátóipari hálózati egységeknél bármely munka
körben alkalmazottak;

h) művelődési és kulturális szolgáltató (közmű
velődési, népművelési, művészeti stb.) intézmé
nyeknél a takarító.
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2. a) számú melléklet az 111973. (III .  3.) SZOT j 
számú szabályzathoz

Munkakörök, amelyekben a nyugdíjasok nyug
díjuk korlátozása nélkül foglalkoztathatók:

a) egészségügyi, oktatási, gyermek- és szociális 
intézményeknél, valamint a közforgalmú gyógy
szertáraknál a takarító;

b) egészségügyi, gyermek- és szociális intézmé
nyeknél a fűtő.

K özlem ények

KÖZLEMÉNY

a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának 
11/1971. MTA—F. (A. K. 20.) számú utasításával 
létesített intézeti Igazgató Tanácsok személyi 
összetétele — a szervezetükben és a személyi össze
tételükben időközben bekövetkezett változások 

után — a következő:

Természettudományi I. Főosztály

Atommagkutató Intézet 
A Tanács vezetője: Szalay Sándor 

titkára: Varga Dezső
tagjai : Medveczky László, Kovács Gyula, Berétiyi 

Dénes, Koltay Ede, Mórik Gyula

Csillagvizsgáló Intézet 
A Tanács vezetője: Detre László 

titkára: Szeidl Béla
tagjai: Nasztanovics Ferenc, Almár Iván, Balázs 

Béla, Csada Imre, Virághalmy Géza

Földrajztudományi Kutató Intézet 
A Tanács vezetője: Pécsi Márton 

titkára: Marosi Sándor
tagjai: Jenőfi Lőrinc, Borai Ákos, Craveró 

Róbertné, Szilárd Jenő

Geodéziai és Geofizikai Kutató Intézet 
A Tanács vezetője: Somogyi József 

titkára: Bencze Pál
tagjai: AI pár Gyula, Ádám Antal, Zeberer

Alfrédné, Bisztricsány Ede, Halmos 
Ferenc

Geokémiai Kutató Laboratórium 
A Tanács vezetője: Szádeczky-Kardoss Elemér 

titkára: Páka Teréz
tagjai : Kostyál Gyuláné, Bárdossy György, Pantó 

György, Sajgó Csanád, Szolnoki János

Izotóp Intézet
A Tanács vezetője: Földiák Gábor 

titkára: Illy József
tagjai: Veres Árpád, Gábor László, Hiding 

József, Lengyel Tamás

Központi Fizikai Kutató Intézet 
A Tanács vezetője: Pál Lénárd 

titkára: Doleschall Sándor
tagjai: Kiss Dezső, Sándory Mihály, Szabó 

Ferenc, Vasvári Béla, Szokira József, 
Erő János, Jánossy Lajos, Kiss István, 
Kroó Norbert, Szlávik Ferenc, Tompa 
Kálmán, Varga László

Központi Kémiai Kutató Intézet 
A Tanács vezetője: Holló János 

titkára: Vadász István
tagjai: Lengyel Sándor, Ötvös László, Kerekes 

Károly, Gál Dezső, Messmer András, 
" Nagy Ferenc, Schay Géza, Tüdős Ferenc

Matematikai Kutató Intézet 
A Tanács vezetője: Fejes-Tóth László 

titkára: Alpár László
tagjai: Schmidt Tamás, Keszte Jánosné, Hajnal 

András, Palásti Ilona, Révész Pál, Vin- 
cze István

Műszaki Fizikai Kutató Intézet 
A Tanács vezetője: Szigeti György 

titkára: Pödör Bálint
tagjai: Szép Iván, Benna György, Bartha László, 

Pócza Jenő

Műszaki Kémiai Kutató Intézet 
A Tanács vezetője: Polinszky Károly 

titkára: Borlay Oszkár
tagjai: Blickle Tibor, Amirás Ernő, Fülöp Já

nos, Németh Jenő, Ormos Zoltán, Ujhidy 
Aurél

Olajbányászati Kutató Laboratórium 
A Tanács vezetője: Tóth József 

titkára: Lakatos István
tagjai: Juhász József, Wagner Ottó, Zoltán 

Győző

Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet 
A Tanács vezetője: Vámos Tibor 

titkára: Komáromi Éva
tagjai: Arató Mátyás, Gertler János, Keresztély 

Sándor, Dely Pál, Benedikt Ottó, Frey 
Tamás, Gergely József, Hamar Károly, 
Hatvány József, Prékopa András, Rácz 
István, Tankó József, Uzsoky Miklós
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Természettudományi II. (biológiai) Főosztály
Állategészségügyi Kutató Intézet
A Tanács vezetője: Derzsy Domokos 

titkára:
tagjai: Skála Vilmos, Stipkovits László, Juhász 

Sándor, Németh István

Biológiai Kutató Intézet 
A Tanács vezetője: Salánki János 

titkára: Véró Mihály
tagjai: Zs. Nagy Imre, Forró Tibor, Ponyi Jenő,

S. Rózsa Katalin
Állandó meghívott: Oláh János

Botanikai Kutató Intézet 
A Tanács vezetője: Zólyomi Bálint 

titkára: Précsényi István
tagjai: CJjvárosi Miklós, Máté Imre, Kovács 

Margit, Vida Gábor, Jankó Béla, Csendes 
Albert

Állandó meghívottak: Paulusz Pál, Baráth Zoltán

Kísérleti Orvostudományi Kutató Intézet 
A Tanács vezetője: Stark Ervin 

titkára: Szalay Katalin
tagjai: Deák Gyula, Horváth Lajos, Pál István, 

György Lajos, Rappay György, Papp 
Miklós, Bukulya Béla

Állandó meghívottak: Haskó Ferencné, Csáki László, 
Bán Mariann

Mezőgazdasági Kutató Intézet 
A Tanács vezetője: Rajki Sándor 

titkára: Farkas István
tagjai: Kuti András, Biacsi Imre,Gáspár László, 

Kovács István, Györffy Béla
Állandó meghívottak: Paulovics József, Endrődi 

Péter, Újvári Ágnes

Mikrobiológiai Kutató Csoport
A Tanács vezetője: Földes István 

titkára: Jókay István
tagjai: Földes István, Kerekes Béla, Egyed 

Jánosné, Tálas József né
Állandó meghívottak: Hajdú Jenő, Varga Béla 
Szegedi Biológiai Központ
(Biofizikai Intézet, Biokémiai Intézet, Genetikai 
Intézet, Növényélettani Intézet)
A Tanács vezetője: Straub F. Brúnó 

titkára: Jánossy András
tagjai: Alföldi Lajos, Farkas Gábor, Halász 

Árpád, Szalay László, Keleti Tamás, 
Dénes Géza, Vályi László, Sándor János 

Állandó meghívottak: Kiss Zoltán, Sik Tibor, 
László Lajos, Erdei Sára

Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézet 
A Tanács vezetője: Szabolcs István 

titkára: Pátkai Tamás
tagjai: Szegi József, Rónaszéki Pál, Egerszegi 

Sándor, Máté Ferenc, Sarkadi János
Állandó meghívottak: Latkovics György né, Ferencz 

Vilmos, Füleky György, Kozák Mátyás

Társadalomtudományi Főosztály

Afro-ázsiai Kutató Központ 
A Tanács vezetője: Bognár József 

titkára: Hosszú Gézáné
tagjai: Bozsó Ernő, Kemenes Egon, Mándi 

Péter, Felvinczi Tamásné, Felvinczi Ta
más, Inotai András

Állandó meghívottak: Kőszegi Lászlóné, Sándor 
Anna

Állam- és Jogtudományi Intézet 
A Tanács vezetője: Szabó Imre 

titkára: Harmathy Attila
tagjai: Kovács István, Eörsi Gyula, Horváth 

Tibor, Péteri Zoltán, Chrenkó Irén
Állandó meghívottak: Halász József, Török Lajos, 

Lontai Endre, Vermes Miklós

Dunántúli Tudományos Intézet 
A Tanács vezetője: Bihari Ottó 

titkára: Lovász György
tagjai: Kolta János, Ruzsás Lajos, Zalán Lász

lóné

Ipargazdaságiam Kutató Csoport 
A Tanács vezetője: Román Zoltán 

titkára: Laszy Andrásné
tagjai: Parányi György né, Kéri Tamás, Repponi 

Artúrné, Barabás Edéné
Állandó meghívottak: Komonyi Zoltán, Ványai 

Pét er né, Végső Béla

Irodalomtudományi Intézet 
A Tanács vezetője: Sőtér István 

titkára: Varga László
tagjai: Szabolcsi Miklós, Klaniczay Tibor, Nyíró 

Lajos, Bodnár György, Keleti Istvánná, 
Szili József, Varjas Béla, József Farkas

Közgazdaságtudományi / ntézet 
A Tanács vezetője: Friss István 

titkára: Schmidt Pál
tagjai: Nagy Tamás, Csendes Béla, Antal Lajos, 

Bródy András
Állandó meghívottak: Berényi József, Hegedűs 

Miklós, Soós K. Attila
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Művészettörténeti Kutató Csoport
A Tanács vezetője: Aradi Nóra 

titkára: Láncz Sándor
tagjai: Németh Lajos, Szabolcsi Hedvig, Kontha 

Sándor, Szabó Józsefné

Néprajzi Kutató Csoport
A Tanács vezetője: Ortutay Gyula 

titkára: Hoppál Mihály
tagjai: Vincze István, Manga János, Bodrogi 

Tibor, Dobrás Jánosné
Állandó meghívottak: Istvánovits Márton, Kosa 

László
f

Népzenekutató Csoport
A Tanács vezetője: Vargyas Lajos 

titkára: Halmos István
tagjai: Martin György, Olsvai Imre, Szomjas- 

Schiffert György, Galambos Jánosné, Do
mokos Mária

Nyelvtudományi Intézet
A Tanács vezetője: Tamás Lajos 

titkára: Szüts László
tagjai: Király Péter, Imre Samu, 0. Nagy 

Gábor, Rédei Károly, Klebovich Imréné, 
Juhász József, Grétsy László

Pszichológiai Intézet
A Tanács vezetője: Tomka Imre 

titkára: Semjén András
tagjai: Gerbner Mátyás, Pataki Ferenc, Ra- 

kovszky István, Garai László, Tánczos 
Zsolt

Állandó meghívott: az intézet pártszervezetének és 
szakszervezetének titkára

Régészeti Intézet
A Tanács vezetője: Gerevich László 

titkára: Gábler Dénes
tagjai: Castiglione László, Bajusz Imréné, Patek 

Erzsébet, Barkóczi László, Holl Imre, 
B. Kutzián Ida, Kalitz Nándor >

Szociológiai Intézet
A Tanács vezetője: Kulcsár Kálmán

titkára:
tagjai: Farkas János, Ferge Zsuzsa, Losoticzi 

Ágnes, Szelényi Iván, Peschka Vilmosné
Állandó meghívottak: Makó Csaba, Háber Judit

Történettudományi Intézet
A Tanács vezetője: Pach Zsigmond Pál 

titkára: Szász Zoltán

1973. március 27.

tagjai: Ránki György, Kerekes Lajos, R. Várko- 
nyi Ágnes, Hanák Péter, Lackó Miklós, 
Kovács Endre, Incze Miklós, Pamlényi 
Ervin, Mucsi Ferenc, Benczédi László

Zenetudományi Intézet 
A Tanács vezetője: Szabolcsi Bence 

titkára: Falvy Zoltán
tagjai:- Maróthy János, Somfai László, Galambos 

Jánosné
Állandó meghívott: Sipos Domokosné

M egjegyzés: Á tszervezés m ia tt a Filozófiai Intézet és az  
újonnan lé te s íte tt  Pedagógiai Kutató Csoport Igazgató  
T anácsa szem ély i ö sszetéte le  ez ideig nem  a lak u lt ki.

\

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az MTA Pedagógiai Kutató Csoportja pályáza

tot hirdet két fő számára 2 éves tudományos gya
kornoki állásra „az iskolarendszer fejlődésének 
jellemző tendenciái az európai országokban”; és 
,,az oktatásgazdaságtan, matematikai-statisztikai 
módszerek alkalmazása a neveléstudományban” 
című témákból.

Az ösztöndíjra pályázhatnak azok a fiatalok, 
akik diplomájukat 1973-ban szerzik meg, továbbá 
akiknek diplomája 2 évnél nem régebbi keletű, és 
tanulmányaikat legalább jó eredménnyel fejezték 
be. A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek 
azok, akik a közgazdaságtudománnyal, a pedagó
giával, a pszichológiával, a filozófiával vagy idegen 
nyelvvel párosított szakokon szerzett diplomával 
rendelkeznek.

Az ösztöndíj két évi lehetőséget nyújt arra, 
hogy a gyakornok a tudományos kutatómunkában 
jártasságot szerezzen és egyetemi doktori disszer
tációt készítsen önálló téma kidolgozásával.

Az ösztöndíj az első évben 1700 Ft, amely a 
második évben 1900 Ft-ra emelhető.

Aki az ösztöndíjat elnyeri, azzal határozott 
időre szóló (2 éves) ösztöndíjas szerződés jön létre, 
amely a munkaviszonnyal azonos jogviszonyt léte
sít. Áz ösztöndíj tartama alatt az ösztöndíjas más 
munkaviszonyt nem vállalhat.

A pályázathoz csatolni kell
— az egyetemi diploma másolatát vagy az 

egyetemi minősítést;
— részletes önéletrajzot;
— a korábban végzetteknél ezeken kívül a 

jelenlegi munkahely vezetőjének és személy
zeti osztályának, valamint pártszervezetének 
véleményét is.

A pályázat beadásának határideje: 1973. május 1.
A pályázatot az MTA Pedagógiai Kutató Cso

portjának igazgatójához kell benyújtani (Bp. I., 
Űri u. 62. irányítószám: 1250).

AKADÉMIAI KÖZLÖNY
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Az ösztöndíj folyósítása 1973. augusztus vagy 
szeptember 1-vel kezdődik.

Budapest, 1973. március 1.

Dr. Vajó Péter s. k., 
igazgató

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Mikrobioló
giai Kutató Csoportja 1973. szeptember 1-i hatállyal 
pályázatot hirdet ösztöndíjas tudományos gyakor
noki állásra ez évben végző orvos vagy biológus 
hallgatók részére, vírus által indukált daganatok 
vizsgálata témakörben.

Havi illetmény: 1700,— Ft + 30%  veszélyes
ségi pótlék.

A pályázatot 1973. május 31-ig kell benyújtani 
a Magyar Tudományos Akadémia Mikrobiológiai 
Kutató Csoportjának igazgatójához.

A pályázatnak a következőket kell tartalmaznia:
a) önéletrajz,
b) végzett szak megnevezése,
c) szakmai érdeklődési terület,
d) szigorlati tárgyak vizsgaeredményei,
e) egyetemi, állami és társadalmi szervek aján

lása (zárt borítékban),
f )  szakmai referencia (zárt borítékban) tetsző

legesen megválasztott egyetemi oktatótól.
Budapest, 1973. március 5.

Dr. Földes István s. k.>
igazgató

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Semmelweis Orvostudományi Egyetem rek
tora pályázatot hirdet 5001 kulcsszámú egyetemi 
tanári állásra a Kórélettani Intézetnél.

A kinevezendő egyetemi tanár feladata és köte
lessége:

1. az intézet igazgatói teendőinek ellátása,
2. az orvos- és fogorvostanhallgatók számára a 

kórélettan oktatása, illetve annak a feladatnak az 
ellátása, amely a mindenkori oktatási rend kereté
ben a kórélettan oktatását illetően az intézetre 
hárul,

a tárgy vizsgáztatása a mindenkori oktatási 
rendnek megfelelően,

az intézet oktató és nevelő munkájának irányí
tása és ellenőrzése.

3. az intézet tudományos munkájának irányí
tása és ellenőrzése;

4. mindazok a feladatok, amelyeket a művelő
désügyi miniszter 3/1969 (VII. 4.) MM számú ren
deletének 4. fejezete, illetve az Egyetem működési

és Szervezeti Szabályzata az intézet igazgatójának 
feladatköréül meghatároz.

A pályázat feltétele:
— orvosi diploma, tudományos fokozat. Az 

oktatásban és kutatásban, valamint a vezetésben 
megfelelő tapasztalat.

A kinevezendő egyetemi tanár illetménye a 
felsőoktatási intézmények dolgozóinak bérrende
zéséről szóló 201/1970. (M. K. 5.) MM—MüM 
számú utasítás melléklete szerint az 5001 kulcs
számú egyetemi tanári állásnak megfelelően.

A pályázati kérelmeknek tartalmazniuk kell:
a) a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, 

besorolását és illetményét,
b) a pályázó eddigi szakmai munkájának és 

eredményeinek részletes ismertetését,
— tudományos fokozatát, kitüntetéseit és íde- 

gennyelv-ismeretét, jelentősebb külföldi tanulmány
útjait,

c) a pályázónak a tudományos és oktató-nevelő 
munkájára vonatkozó jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
1. részletes önéletrajzot,
2. képzettséget és szakképzettséget, illetőleg a 

tudományos fokozatot tanúsító oklevelek hite
les másolatát,

3. kitöltött törzslapot,
4. tudományos dolgozatok jegyzékét,
5. tudományos dolgozatok egy-egy példányát,
6. hatósági erkölcsi bizonyítványt.
A pályázati kérelmeket a hirdetménynek az 

Egészségügyi Közlönyben való közzétételétől szá
mított 4 héten belül kell benyújtani az Egyetem 
Rektori Hivatalához (Budapest VIII., Üllői út 26.).

Dr. Zoltán Imre s. k., 
rektor

FOGADÓÓRÁK

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke min
den kedden 14—15.30 óra között — bármilyen ter
mészetű ügyben — fogadóórát tart. A Magyar 
Tudományos Akadémia tagjainak más időpontok
ban is rendelkezésére áll.

Központi Igazgatási Titkárság

Tolnai Gábor akadémikus, a Tudományos Minő
sítő Bizottság elnöke minden szerdán 13—14 óráig, 
Meisel János, a Tudományos Minősítő Bizottság 
titkára pedig minden csütörtökön 9—11 óráig tart 
fogadóórát előzetes bejelentés alapján.

Tudományos Minősítő Bizottság Titkársága
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AKADÉMIAI KÖZLÖNY, a Magyar Tudományos Akadémia hivatalos lapja. Megjelenik rendszerint havonta kétszer. — A szerkesztésért 
felelős: a Magyar Tudományos Akadémia Központi Igazgatási Titkárságának vezetője

Kiadja: az Akadémiai Kiadó, Budapest V., Alkotmány, u. 21. — Felelős: Bernât György, az Akadémiai Kiadó igazgatója — 1000 példány

Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely postahivatalnál, a Posta hírlapüzleteiben és a Posta Központi Hírlapirodánál 
(KHI Budapest V., József nádor tér 1. sz.) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a KHI 215—96 162 pénzforgalmi

jelzőszámára. Előfizetési díja egy évre 48,— Ft.
Egyes példányok beszerezhetők a Budapest V., Bajcsy-Zsilinszky út 76.. sz. alatti hírlapbóltbao, Példányonkénti ára 3 , -  Ft.

73.74797 Akadémiai Nyomda, Budapest — Felelős vezető: Bernât György
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Szem élyi rész

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa

90. születésnapja alkalmából, kiemelkedő tudo
mányos munkássága elismeréséül

Westsik Vilmos Kossuth-díjasnak, a Magyar 
Tudományos Akadémia levelező tagjának, nyugal
mazott tudományos osztályvezetőnek;

60. születésnapja alkalmából, kiemelkedő tudo
mányos tudományszervező és közéleti tevékenysége 
elismeréséül

Bognár Rezső kétszeres Kossuth-díjas akadémi
kusnak, a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegye
tem tanszékvezető egyetemi tanárának, rektor
helyettesnek, továbbá

ugyancsak 60. születésnapja alkalmából, kiemel
kedő tudományos és tudományos közéleti tevé
kenysége elismeréséül

Balogh János Kossuth-díjasnak, a Magyar Tudo
mányos Akadémia levelező tagjának, az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem egyetemi tanárának;

MAGYARJUB0M A «0S«№ ^
d
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nyugállományba vonulása alkalmából, eredmé
nyes munkássága elismeréséül

Redő Évának, a közgazdaságtudományok kandi
dátusának, a Magyar Tudományos Akadémia Köz
gazdaságtudományi Intézete tudományos főmunka
társának a

MUNKA ÉRDEMREND 
arany fokozata 

kitüntetést adományozta.

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa hazánk 
felszabadulásának 28. évfordulója alkalmából, ered
ményes munkájuk elismeréséül

Kesztyűs Lórándnak, a Magyar Tudományos 
Akadémia levelező tagjának, egyetemi tanárnak, a 
Debreceni Orvostudományi Egyetem rektorának,

Máthé Imre Kossuth-díjas akadémikusnak, az 
MTA Botanikai Kutató Intézete tudományos ta
nácsadójának,

Pécsi Mártonnak, a Magyar Tudományos Aka
démia levelező tagjának, az MTA Földrajztudomá
nyi Kutató Intézete igazgatójának a

MUNKA ÉRDEMREND 
arany fokozata;

Azori Máriának, a kémiai tudományok kandidá
tusának, az MTA Központi Kémiai Kutató Intézete 
tudományos főmunkatársának,

Berkes Sándornak, az MTA Központi Hivatala 
főelőadójának,

Bodnár Györgynek, az irodalomtudományok 
kandidátusának, az MTA Irodalomtudományi Inté
zete tudományos osztályvezetőjének,

Bucsky Györgynek, az MTA Műszaki Kémiai 
Kutató Intézete tudományos munkatársának,

Búzás Lajosné Pap Ilonának, a kémiai tudomá
nyok kandidátusának, az MTA Műszaki Analitikai 
Kémiai Tanszéki Kutatócsoportja tudományos fő
munkatársának,

Durzsa Sándornak, az MTA Könyvtára osztály- 
vezetőjének,

Fábián Pálnak, a nyelvészeti tudományok 
kandidátusának, az ELTE Bölcsészettud. Kar 
egyetemi docensének,

Gergócs Jenőnek, az MTA Mezőgazdasági Kutató 
Intézete Gazdasága főmérnökének,

Gyimesi Zoltánnak, az MTA Központi Fizi
kai Kutató Intézete terület vezetőhelyettesének,

Hajdú Ferencnek, az MTA Központi Kémiai 
Kutató Intézete tudományos munkatársának,

Kerekes Károlynak, az MTA Központi Kémiai 
Kutató Intézete gazdasági igazgatóhelyettesének, j

Molnár Imrének, az MTA Számítástechnikai 
és Automatizálási Kutató Intézete osztályveze
tőjének,

Mucsi Ferencnek, a történettudományok kandi
dátusának, az MTA Történettudományi Intézete 
tudományos főmunkatársának,

Petrasovits Gézának, a műszaki tudományok 
kandidátusának, a BME egy. docensének,

Polczer Árpádnénak, az MTA Kísérleti Orvostu
dományi Kutató Intézete osztályvezetőjének,

Szalai Sándornénak, az MTA Központi Hivatala 
főelőadójának,

Tímár Jánosnak, az MTA Központi Fizikai 
Kutató Intézete művezetőjének,

Vető Ferencnek, a biológiai tudományok kandi
dátusának, az MTA Biofizikai Tanszéki Kutató- 
csoportja tudományos főmunkatársának a

MUNKA ÉRDEMREND 
ezüst fokozata;

Bartha Lajosné Szegő Líviának, a Semmelweis 
Orvostudományi Egyetem I>sz. Gyermekklinikája 
akadémiai tanszéki tudományos munkatársának,

Bogyó Lászlónak, az Akadémiai Nyomda sze
mélyzeti vezetőjének,

Somorjai Lászlónak, az MTA Izotóp Intézete 
Izotópforgalmazási Csoportja vezetőjének,

Térjék Zoltánnak, az MTA Központi Fizikai 
Kutató Intézete művezetőhelyettesének,

Török Lajosnak, az MTA Állam- és Jogtudo
mányi Intézete tudományos főmunkatársának a

MUNKA ÉRDEMREND 
bronz fokozata 

kitüntetést adományozta.

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke
1973. április 4-e alkalmából, hosszú időn keresztül 
végzett kiemelkedő munkájuk elismeréséül

„Elnöki dicséretében részesítette

Dezső Gyula tudományos titkárt,
Dobos Lajos tudományos titkárt,
Fekete Istvánné tudományos titkárt,
Kürti Istvánné tudományos titkárt,
Metzger Gyula tudományos titkárt,
Patyi Sándor tudományos titkárt;
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„Kiváló Dolgozó” kitüntető jelvényt adomá
nyozott

Máté Edgárné előadónak és 
Szabó Klára előadónak.

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára 
1973. április 4-e alkalmából, hosszú időn keresztül 
végzett kiemelkedő munkájuk elismeréseként 
„Kiváló Dolgozó” kitüntető jelvényt adományozott:

Az intézmények dolgozói közül
Ancsin Mihálynénak, a Műszaki Kémiai Kutató 

Intézet műszaki ügyintézőjének,
Angeli Istvánnának, az Atommag Kutató Inté

zet laboránsának,
Balogh Imrénének, a Szociológiai Kutató Inté

zet adminisztrátorának,
Bálint Gyulának, a Számítástechnikai és Auto

matizálási Kutató Intézet szakmunkásának és 
Bendi Pálnénak, az Intézet munkaügyi vezető

jének,
Bencze Lászlónénak, az MTA Műszaki Anal. kém. 

tansz. kutatócsop. titkárának,
Biró Istvánnak, a Mezőgazdasági Kutató Inté

zet nyugdíjas gépészmérnökének,
Bocsár Józsefnek, a Műszaki Fizikai Kutató 

Intézet hivatalsegédjének,
Cziáky Lajosnénak, az Olajbányászati Kutató 

Laboratórium laboránsának,
Cserháti Istvánnak, a Talajtani és Agrokémiai 

Kutató Intézet gazdasági osztályvezetőjének, 
Dauerbach Bélának, a Számítástechnikai és 

Automatizálási Kutató Intézet műszaki ügyintéző
jének,

Dinka Vincénének, a Botanikai Kutató Intézet 
laboránsának,

Egyed Lászlónénak, a Műszaki Kémiai Kutató 
Intézet műszaki ügyintézőjének,

Fekete Miklósnénak, a Központi Kémiai Kutató 
Intézet műszaki ügyintézőjének,

Fejér Józsefnének, az Akadémiai Nyomda mono
szedőjének,

Fényes Flórának, a Közgazdaságtudományi 
Intézet titkárnőjének,

Gábor Gyulánénak, a Központi Kémiai Kutató 
Intézet gazdasági ügyintézőjének,

Gömbös Aladárnak, a Központi Kémiai Kutató 
Intézet szakmunkásának,

Gyenes Imrének, a Központi Fizikai Kutató 
Intézet művezetőjének,

Heiler Valériának, a Geokémiai Kutató Labora
tórium műszaki rajzolójának,

Horváth Gézánénak, az MTA Híradástechnikai 
Tanszéki Munkaközösség gazdasági ügyintézőjének, 

Horváth Lajosnak, az Állategészségügyi Kutató 
Intézet gazdasági ügyintézőjének,

Hoszkenz Adélnak, a Történettudományi Inté
zet titkárnőjének,

Dr. Hottovai Ernőnek, a Műszerügyi és Mérés- 
technikai Szolgálat pénzügyi osztályvezetőjének,

KÖZLÖNY

Jánossy Kázmérnénak, tanszéki gazdasági ügy
intézőnek, 8 6y

Kacziba Ferencnének, az MTA Bölcsődéje vezető
jének,

Katona Istvánnak, a Kutatási Eszközöket Kivi
telező Vállalat esztergályosának,

Kenézy Miklósnak, a Központi Kémiai Kutató 
Intézet gazdasági osztályvezetőjének,

Kertai Györgynek, a Kutatási Eszközöket Kivi
telező Vállalat kísérleti üzeme vezetőjének,

Kocsis Sándornak, az Állam- és Jogtudományi 
Intézet hivatalsegédjének,

Kovács Árpádnak, a Kutatási Ellátási Szolgálat 
technikusának,

Kovács Károlynénak, az Agrártudományi Egye
tem Öntözési Kutatói Munkaközösség tudományos 
ügyintézőjének,

Kruchió Lászlónak, a Mezőgazdasági Kutató 
Intézet nyugdíjas műszaki ellenőrének,

Kustán Gyulának, az Izotóp Intézet szakmunká
sának,

Mankó Sándornak, a Mezőgazdasági Kutató 
Intézet Gazdasága üzemvezetőjének,

Mdrcz Győzőnek, a Geodéziai és Geofizikai 
Kutató Intézet művezetőjének,

Mellári Józsefnek, a Központi Fizikai Kutató 
Intézet műszerészének,

Metzger Tibornénak, a Biofizikai Tanszéki Kuta
tócsoport asszisztensének,

Mészáros Gézának, az IPARTERV irányító 
tervezőjének,

Mohai Károlynénak, a Kísérleti Orvostudományi 
Kutató Intézet titkárnőjének,

Némedi Józsefnek, a Matematikai Kutató Inté
zet szakmunkásának,

Németh Antalnak, a Központi Kémiai Kutató 
Intézet szakmunkásának,

Németh Miklósnak, az Irodalomtudományi Inté
zet könyvtárosának,

Ohánovits Károlynak, a Pszichológiai Intézet 
műszaki ügyintézőjének,

Oroszi Jánosnak, a Központi Fizikai Kutató 
Intézet pénzügyi csoportvezetőjének,

Péter Gábornak, a Mezőgazdasági Kutató Intézet 
Gazdasága művezetőjének,

Pintér Miklósnak, a Műszaki Fizikai Kutató 
Intézet műszerészének,

Dr. Róna Pálnak, a Kutatási Ellátási Szolgálat 
pénzügyi osztályvezetőjének,

Róth Zsigmondnénak, az Akadémiai Kiadó igaz
gatóhelyettesének,

Sipos Domokosnénak, a Zenetudományi Intézet 
tudományos ügyintézőjének,

Sipos Tamásnak, az Izotóp Intézet csoportveze
tőjének,

Szabó Ferencnek, az Atommag Kutató Intézet 
szakmunkásának,

Szakáll Istvánnak, a Központi Fizikai Kutató 
Intézet művezetőjének,

Szalai Gábornénak, a Földrajztudományi Kutató 
Intézet adminisztrátorának,
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Szentgróthy Árpádnénak, a Nyelvtudományi 
Intézet adminisztratív ügyintézőjének,

Szentes Ferencnek, a Központi Fizikai Kutató 
Intézet csoportvezetőjének,

Sztanó Pálnak, a Népzene Kutató Csoport 
műszaki ügyintézőjének,

Tankó Istvánnak, az Izotóp Intézet gépkocsi- 
vezetőjének,

Tischner Tibornak, a Mezőgazdasági Kutató 
Intézet, mérnökének,

Tompich Mihálynénak, a Régészeti Intézet gaz
dasági ügyintézőjének,

Tóth Gyútónénak, a Központi Fizikai Kutató 
Intézet személyzeti előadójának,

Zalán Lászlónénak, a Dunántúli Tudományos 
Intézet gazdasági vezetőjének,

A Központi Hivatal dolgozói közül
Jäger Sándornénak, a főtitkárság előadójának,
Reszler Mihály nénak, a Nemzetközi Kapcsolatok 

Főoszt. főelőadójának
Rétvári László nak, a Természettudományi I- 

Főoszt. főelőadójának,
Szamosi Istvánnak, a Terv- és Pénzügyi Főoszt. 

főelőadójának,
Szöllösy Lászlónak, az Igazgatási-Jogi osztály 

vezetőjének,
B. Tóth János gépkocsivezetőnek,

Az MTA Könyvtárának dolgozói közül
Horváth Istvánnak, a Folyóirat osztály raktáro

sának.

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára 
1973. évben „Ifjúsági Díj”-ban részesítette
Természettud. I. Főosztály:

Vandlik Jánost, a Központi Fizikai Kutató 
Intézet tud. segédmunkatársát a „Gyors termo- 
kromatográfiás elválasztási módszer kidolgozása és 
gyakorlati alkalmazása” c. pályamunkájáért;

Sajgó Csanádot, a Geokémiai Kutató Laborató
rium tud. segédmunkatársát „Az algyői feltételezett 
kőolaj-anyakőzet komplex szerves geokémiai vizs
gálata” c. dolgozatáért;

Gergely Tamást, a Központi Fizikai Kutató 
Intézet tud. munkatársát, a műsz. tud. kand.-át 
a „Számítási rendszerek analízisének analitikus 
módszerei” c. pályamunkájáért;

Tüttö Istvánt, a Központi Fizikai Kutató Inté
zet doktori ösztöndíjasát „A szuperfolyékony hé
lium elemi gerjesztései közötti kölcsönhatások” c. 
pályamunkájáért;

Ajtai Miklóst, a Matematikai Kutató Intézet 
tud. munkatársát, a modern algebra területén elért 
eredményeiért;

•Várszegi Sándort, a Számítástechnikai és Auto
matizálási Kutató Intézet tud. segédmunkatársát, 
a TESZTOMAT diagnosztikai berendezés megter
vezéséért és „A TESZTOMAT Post-processor prog
ram” megírásáért;

Természettud. II. Főosztály:
Orosz Lászlót, az SZBK Genetikai Intézetének 

tud. munkatársát „A bakteriofág-kromoszóma gene
tikai elemzése” c. dolgozatáért;

Kiss Istvánt, a Biológiai Kutató Intézet tud. 
munkatársát „A ritmusgenerálás különböző formái 
és a kémiai érzékenység típusai Lymnaea Stagnalis 
központi idegrendszerében identifikálható óriás 
neuronokon” c. dolgozatáért;

Simon Istvánt, az SZBK Biokémiai Intézetének 
tud. segédmunkatársát, „A kisszögű röntgen-szó
rás alkalmazása a fehérjeszerkezet-kutatásban” c. 
munkájáért;

Társadalomtud. Főosztály
Lamm Vandát, az Állam- és Jogtudományi 

Intézet tud. munkatársát „Az ENSZ Atomenergia 
Bizottsága és az atomprobléma” c. tanulmányáért

Jogszabályok

A Minisztertanács 1008/1973.(IV. 1.) számú 
h a t á r o z a t a

a Magyar Népköztársaság Állami Díja 
és a Magyar Népköztársaság Kossuth-díja 

1973. évi adományozásáról

(Kivonatos szöveg)

A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa 
Magyarország felszabadulásának 28. évfordulója 
alkalmából, a szocialista társadalmi rend építéséért 
folyó tevékenység során elért nagyjelentőségű tudo
mányos, termelési, gyógyítási, pedagógiai és nép
művelési eredményeik elismeréséül

az Állami Díj I. fokozatával tünteti ki
dr. Csanádi György Kossuth-díjas akadémikust, 

a Budapesti Műszaki Egyetem egyetemi tanárát, 
közlekedés- és postaügyi minisztert a közlekedés- 
tudomány elméleti fejlesztéséért és annak a gyakor
latban való elterjesztéséért,

dr. Csáki Frigyest, az MTA levelező tagját, a 
Budapesti Műszaki Egyetem tanszékvezető egye
temi tanárát az automatizálási tudományág elmé
leti műveléséért, „A korszerű szabályozáselmélet, 
a nemlineáris, optimális és adaptív rendszerek” 
című munkájáért,

dr. Fejes Tóth László Kossuth-díjas akadémi
kust, az MTA Matematikai Kutató Intézet igazga
tóját a diszkrét geometria területén kifejtett alap
vető munkásságáért, különösen a konvex testek 
elméletében, fedési és elhelyezési problémákban, a 
rácsok geometriájában elért eredményeiért,

dr. Radó Sándor Kossuth-díjast, a földrajztudo
mányok doktorát, a MÉM Önálló Kartográfiai 
Osztálya vezetőjét egész életműve elismeréséül,
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dr. Somos András Kossuth-díjas akadémikust, 
a Kertészeti Egyetem rektorát a zöldségtermesztés
ben elért tudományos eredményeiért, egyetemi 
oktatói tevékenységéért;

az Állami Díj II. fokozatával tünteti ki

dr. Barta Györgyöt, az MTA levelező tagját, az 
ELTE Geofizikai Tanszéke tanszékvezető egyetemi 
tanárát a föld mágneses és gravitációs erőtereinek 
vizsgálatában elért eredményeiért,

Bánki Ferenc villamosmérnököt, az MTA Köz
ponti Fizikai Kutató Intézete tudományos munka
társát,

Binder Gyula vegyészmérnököt, az MTA Köz
ponti Fizikai Kutató Intézete tudományos osztály- 
vezetőjét,

Bogdány János villamosmérnököt, az MTA Köz
ponti Fizikai Kutató Intézete tudományos munka
társát,

Iványi Gyula villamosmérnököt, a Számítástech
nikai Koordinációs Intézet munkatársát,

Lukács József villamosmérnököt, az MTA Köz
ponti Fizikai Kutató Intézete tudományos főmun
katársát,

Sándory Mihály villamosmérnököt, az MTA 
Központi Fizikai Kutató Intézete tudományos 
igazgatóhelyettesét a TPA második generációs és 
a TPA/i harmadik generációs univerzális, digitális 
kisszámítógépcsalád kifejlesztéséért és kísérleti gyár
tásba történő bevezetéséért,

dr. Geszti P. Ottó oki. gépészmérnököt, az MTA 
levelező tagját, a Budapesti Műszaki Egyetem Villa
mosmérnöki Kara dékánját a villamosenergia ter
melése és elosztása területén végzett elméleti mun
kásságáért, az országos és nemzetközi villamos
energiaipari kooperációban folytatott gyakorlati 
tevékenységéért,

Király István Kossuth-díjas irodalomtörténészt, 
az MTA levelező tagját, az Eötvös Loránd Tudo
mányegyetem tanszékvezető egyetemi tanárát tudo
mányos és egyetemi tanári munkásságáért, kétköte
tes Ady-monográfiájáért,

dr. Komlós Aladár címzetes egyetemi tanárt, az 
irodalomtudományok doktorát irodalomtörténeti és 
kritikai munkásságáért, életművéért,

dr. Tamás Lajos akadémikust, az MTA Nyelv- 
tudományi Intézete igazgatóját, az ELTE Román 
Filológiai Tanszéke egyetemi tanárát nyelvtudo
mányi munkásságáért, életművéért,

dr. Makai Endrét, a matematikai tudományok 
doktorát, az MTA Matematikai Kutató Intézete 
osztályvezetőjét a differenciálegyenletek elméleté
ben, a variációszámításban és a matematikai ana
lízis más területein elért eredményeiért,

dr. Miskolczy Dezső akadémikust, nyugalmazott 
egyetemi tanáYt életművéért, az elme- és idegkór- 
tan — különösen az elme- és idegbetegségek kór
szövettana — terén kifejtett kutatómunkájáért és 
klinikai tevékenységéért,

dr. Pungor Ernőt, az MTA levelező tagját, a 
Budapesti Műszaki Egyetem tanszékvezető egye
temi tanárát az analitikai kémiának, ezen belül a

műszerezett eljárásoknak a fejlesztésében, különö
sen a csapadékalapú ionszelektív membránelektró
dok elméleti és gyakorlati kidolgozásában elért 
eredményeiért,

Szabolcsi Gertrudot, az MTA levelező tagját, az 
MTA Szegedi Biológiai Központ Biokémiai Intézete 
tudományos tanácsadóját,

Sajgó Mihályt, a biológiai tudományok kandidá
tusát, az MTA Szegedi Biológiai Központ Biokémiai 
Intézete tudományos főmunkatársát,

Dévényi Tibort, a biológiai tudományok dokto
rát, az MTA Szegedi Biológiai Központ Biokémiai 
Intézete tudományos főmunkatársát enzimszerke
zet és működés közötti összefüggés felderítésében 
elért kutatási eredményeikért;

az Állami Díj III. fokozatával tünteti ki
Újvárosi Miklóst, a mezőgazdasági tudományok 

doktorát, az MTA vácrátóti Botanikai Kutató 
Intézete tudományos igazgatóhelyettesét a gyom
növények elleni védekezés tudományos alapjainak 
kidolgozásában végzett munkásságáért,

Uzsoky Miklós villamosmérnököt, az MTA Szá
mítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete 
tudományos osztályvezetőjét az elektronikus ipar
ban számítógéppel folyó tervezés és fejlesztési tech
nológia kidolgozásáért.

A Magyar Tudományos Akadémia 
e ln ö k ség én ek  halározalai * 1 2 3

Az MTA elnökségének 14/1973. számú 
h a t á r o z a t a

az MTA Műszerügyi és Méréstechnikai Szolgálat 
fejlesztésének problémáiról

(Elnökség 1973. március 27.)
Teljes szöveg

1. Az elnökség a Műszerügyi és Méréstechnikai 
Szolgálat fejlesztése terén elért eredményeket elis
meréssel veszi tudomásul, és egyben köszönetét 
fejezi ki a Szolgálat vezetőjének.

2. Annak megállapítása mellett, hogy a Szolgá
lat országos feladatot lát el, ajánlja a Szolgálat 
vezetőjének, hogy erősítse a kapcsolatot az akadé
miai kutatóhelyekkel.

2.1. A kutatóhelyek ennek során alapos indoko
lással hívják fel a figyelmet az új irányzatként je
lentkező kutatási módszerekre és műszerekre, a 
Szolgálat pedig — a lehetőségekhez mérten — a 
műszerbeszerzési terv összeállításánál vegye ezeket 
figyelembe.

3. Az elnökség egyetért azzal, hogy az előter
jesztés változatlan tartalommal a tudománypoli
tikai Bizottság elé kerüljön.
Budapest, 1973. március 28.

Erdey-Grúz Tibor s. k., 
elnök
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Az MTA elnökségének 15/1973. számú 
h a t á r o z a t a

az elnökség 1973. évi 
közgyűlési beszámolója jóváhagyásáról

(Elnökség, 1973. március 27.)
Teljes szöveg

Az elnökség a vitában elhangzott kiegészítő, 
illetve módosító javaslatok figyelembevételével 
véglegesített beszámolót jóváhagyja.
Budapest, 1973. március 28.

Erdey-Grúz Tibor s. k., 
elnök

Az MTA elnökségének 16/1973. számú 
h a t á r o z a t a

az akadémiai kutatóhálózat fejlesztési 
koncepciójáról

(Elnökség, 1973. március 27.)
Teljes szöveg

1. Az elnökség köszönetét mond a főtitkárnak 
az alapos és széles körű elemzést magába foglaló 
előterjesztésért.

2. Helyesli, hogy a dokumentum a főtitkári be
számoló részeként megvitatásra a közgyűlés elé 
kerüljön, és a vitában elhangzottak figyelembevéte
lével kerüljön kidolgozásra az 1974. évi közgyűlés 
által jóváhagyandó terv.

3. Felkéri a főtitkárt, hogy a vita során felvetett 
gondolatokat a beszámoló véglegesítésénél haszno
sítsa.
Budapest, 1973. március 28.

Erdey-Grúz-Tibor s. k., 
elnök

Az MTA elnökségének 19/1973. számú 
h a t á r o z a t a

az akadémiai bizottságok újjáválasztásáról

(Elnökség, 1973. március 27.)
Teljes szöveg

1. Az elnökség köszönetét fejezi ki a bizottság 
előterjesztéséért, és elfogadja azt.

2. Felhatalmazza az elnököt az akadémiai 
bizottságok újjáválasztásánál irányelvként szolgáló 
,Útmutatás” kiadására.

У

Budapest, 1973. március 28. 1
Erdey-Grúz Tibor s. k., 

elnök

K özlem ények
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

az 1974. évi belföldi és külföldi aspirantúrára 
I.

A Tudományos Minősítő Bizottság pályázatot hirdet 
az 1974. évi szeptember 1-én kezdődő belföldi és

külföldi ösztöndíjas és levelező aspirantúrára.
1. A pályázás általános feltételei:
a) egyetemi vagy főiskolai végzettség;
b) legalább két éves gyakorlat az egyetemi vég

zettség megszerzése óta;
c) ösztöndíjas aspirantúra esetén 35, levelező 

aspirantúra esetén 40 évesnél nem idősebb kor;
d) a pályázati felhívás II. fejezetében felsorolt 

tudományszakokon, illetve kutatási feladatokon 
belül időszerű téma kutatása.

2. A pályázás különleges feltételei:
a) belföldi levelező aspirantúrára olyan gyakor

lati munkahelyen dolgozók pályázhatnak, akik 
publikációkkal vagy más módon igazolni tudják, 
hogy kutatásaikban előrehaladtak;

b) külföldi aspirantúrához a megfelelő idegen 
nyelvből legalább középfokú nyelvvizsga igazolása 
szükséges.

3. Külföldi aspirantúrára pályázni lehet a Bolgár 
Népköztársaságba, a Csehszlovák Szocialista Köz
társaságba, a Kubai Köztársaságba, a Lengyel 
Népköztársaságba, a Német Demokratikus Köz
társaságba, a Román Szocialista Köztársaságba, a 
Szovjetunióba.

4. A belföldi és a külföldi ösztöndíjas aspirantúra 
időtartama 3 év, a belföldi levelezőé 6—12 hónap, 
a külföldi levelezőé 4 év.

5. A pályázók szakmai és ideológiai ismeretekből, 
szükség esetén idegen nyelvből felvételi vizsgát 
tesznek 1973. szeptember hónapban.

6. A pályázati kérelmet a munkahely vezetőjé
nek, személyzeti vezetőjének és pártszervezeti 
titkárának véleményével ellátva, a felügyeletet 
gyakorló főhatóság személyzeti osztályához 1973. 
május 15-ig kell beküldeni, a főhatóság személyzeti 
osztálya pedig 1973. június 1-ig küldje meg a Tudo
mányos Minősítő Bizottságnak.

7. A pályázati kérelemnek a következő adato
kat kell tartalmaznia:

a) a tudományszakot;
b) a kidolgozandó téma címét (kutatási felada

tot);
c) az aspirantúra formáját, külföldi aspirantúra 

esetén az országot és az intézetet, ahová a jelölt 
pályázik;

d) az esetleges felmentés (vizsga, gyakorlati 
munka, korhatári korlátozás stb.) iránti kérelmet.

8. A pályázathoz mellékelni kell:
a) a kidolgozandó téma részletes tematikai 

tervét (külföldi aspirantúra esetén idegen nyelven 
is) 3 példányban;
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b) részletes önéletrajzot (külföldi aspirantúra 
esetén 2 példányt magyar, 2 példányt idegen 
nyelven);

c) az egyetemi főiskolai végzettséget igazoló 
oklevél másolatát;

d) ha a pályázó szabályszerű nyelvvizsgát vagy 
filozófiai vizsgát tett, az ezt igazoló okiratot;

e) a megjelent tudományos közlemények jegy
zékét és azok különlenyomatáit;

f) esetleg más tudományos tevékenységet fel
tüntető kimutatást;

g) olyan más okiratot, amelynek alapján a jog
szabályok szerint valamilyen felmentés adható;

h) a TMB által rendszeresített és pontosan ki
töltött kérdőívet;

i) az utolsó személyi minősítés másolatát.
9. A belföldi levelező aspirantúrára pályázók az 

előző bekezdés a) pontjában foglalt tematikai ter
vükhöz kiegészítésként tájékoztatást adnak arról is, 
hogy a téma kidolgozásában milyen előrehaladást 
értek el, és a befejezéshez mennyi időtartamú rend
kívüli szabadság engedélyezését kérik.

10. A pályázók 400,— Ft pályázati díjat fizetnek 
a Tudományos Minősítő Bizottság által rendelke
zésre bocsátott befizetési lapon, melynek igazoló 
szelvényét a pályázathoz csatolni kell.

11. A határidő után beadott vagy nem kellően 
felszerelt kérelmeket a Tudományos Minősítő 
Bizottság nem veszi figyelembe.

12. A Tudományos Minősítő Bizottság a pályázat 
eredményéről 1973. december 31-ig értesíti az érde
kelteket.

II.
A pályázatok elbírálása során az alábbi téma

körökre és tudományszakokra pályázók részesülnek 
előnyben (zárójelben jelezve, ahol külföldi pályá
zat lehetséges).

1. KOMPLEX TÉMAKÖRÖK
— A számítástechnika és a számítógépek alkal

mazásai (CsSzK, NDK, SzU).
— Magfizikai- és radioizotóp módszerek alkal

mazásai.
— A szilárdtest-technológia új módszereit meg

alapozó eljárások.
— Genetikai (humán, szomatikus sejtgenetikai, 

magatartásgenetikai) kutatások (SzU).
— Fehérjék (enzimek, hormonok, transzport- 

és immunfehérjék), továbbá természetes anya
gok (nem fehérjehormonok, antibiotikumok 
stb.) szerkezete, működése, működésük sza
bályozása, gyakorlati alkalmazása a ter
melésben (SzU).

— Natfô és szintetikus biológiailag aktív ve- 
gyületek kutatása.

— Immunológiai kutatások, különös tekintet
tel a szervátültetés szempontjaira (SzU).

— Az élelmiszer- és fagazdaság, a takarmány
termesztés fejlesztésének biológiai, technikai 
és közgazdasági kérdései.

— Hő-, anyag- és impulzus átadási problémák, 
eljárások és rendszerek vizsgálata (BNK, 
SzU).

— Alapvető könnyűipari termékek minőségének 
javításával és technológiájának fejlesztésével 
összefüggő kutatások.

— A környezet védelmével kapcsolatos kutatá
sok (CsSzK, SzU).

— Általános szervezéselmélet és módszertan 
(LNK).

— Általános rendszerelmélet és technika (NDK, 
SzU).

2. TERMÉSZETTUDOMÁNYOK
Matematika
— Operációkutatás (SzU).
— Numerikus módszerek.
— Automaták és algoritmusok elmélete.
— Valószínűségszámítás, matematikai statisz

tika és információ-elmélet.
— Mesterséges intelligencia software kérdései 

(SzU).
— Matematikai fizika (BNK, SzU).

Fizika
— Alapvető kölcsönhatások vizsgálata (SzU).
— Különleges fémek és fémötvözetek fizikája 

(NDK, SzU).
— Informatika céljára alkalmas mágneses anya

gok kutatása (LNK, SzU).
— Optikai anyagok kutatása (SzU).
— Félvezető anyagok kutatása (SzU).
— Beszédelemzés és gépi beszédfelismerés.
— Hiperhangjelenségek (SzU).
— Infrahangok vizsgálata.

Biológia
— Hidrobiológiái kutatások.
— Ultrastruktúra kutatások.
— Mikrobiológiai kutatások.
— Általános és kísérleti ökológia.
— A bioreguláció celluláris és molekuláris 

alapjai.
— Növényvirológia, növénykórtani mikrobioló

gia.
— Etológiái kutatások (SzU, NDK).
— Neurobiológia, neurobiokémia.
— Az ifjúság fizikai teljesítményfokozásának 

biológiai alapjai.
Kémia
— Petrolkémiai kutatások (RSzK, SzU).
— Polimerkémia.
— Az élelmiszerek értékmérésének kémiája és 

fizikája (BNK).
Földtudomány

— A magyar medence mély szerkezetének meg
ismerésével összefüggő vizsgálatok.

— Hazai tájegységek komplex földrajzi, geoló
giai, földtani, hidrológiai vizsgálata, gaz
dasági térszerkezetének kidolgozása.
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3. ORVOSTUDOMÁNYOK
— Klinikai és experimentális toxikológia.
— Antenatalis és perinatalis élet fiziológiája és 

pathologiája.
— Intenzív therápia kérdései (SzU).
— A psychiátria elméleti ésgyakorlatikutatásai.
— Daganatkutatás.
— Parazitológia (SzU).
— Mycológia (LNK).
— Műanyagok biológiai felhasználása (SzU).
— Szociálhigiene és egészségügyi szervezéstudo

mány (SzU).
— Az öregkor fiziológiája és pathologiája (SzU).

*
4. AGRÁRTUDOMÁNYOK

— A kemizálás hatása a mezőgazdasági termé
nyek összetételére és biológiai, élelmezési, 
takarmányozási értékére.

— Komplex állattenyésztési telepek létesítésé
nek műszaki, munkaszervezési, gazdaságos- 
sági, tenyésztési problémái (NDK).

— Gazdasági állatok környezetélettanára, ta
karmányozására, anyagforgalmára és ellen
állóképességére vonatkozó vizsgálatok.

— A takarmányok mikózisa és mikotoxikózis 
kutatás (NDK, SzU).

— Komplex géprendszerek és technológiák ki
alakítása és azok gazdaságossági vizsgálata.

— Mikrobiológiai vizsgálatok a nagyüzemi állat- 
állományokban jelentkező betegségek meg
előzésére.

— A növénytermesztés időjárási és éghajlati 
kapcsolatai.

— Az öntözés és a vízgazdálkodás hidrometeo- 
rológiai kérdései.

5. MŰSZAKI TUDOMÁNYOK
Bányászat
— Az ásványi előfordulások kutatási eredmé

nyei és a gazdaságos kitermelhetőség közötti 
összefüggések vizsgálata (RSzK).

— Kőolajtelepek kihozatali tényezője növelé
sének új gazdaságos eljárásai (RSzK, SzU).

— Kőolaj és földgáz termelési szállítási és 
előkészítési technológiák fejlesztése (RSzK, 
SzU).

Kohászat
— Vas-, színes- és könnyűfémek metallurgiájá

nak fejlesztése (LNK, SzU).
— Technológiai folyamatok gyorsításának és 

hatásosságának vizsgálata a kohászatban.
Gépészet
—■ Gépek és gépszerkezetek korszerű méretezési 

eljárásai.
— Technológiai folyamatok fejlesztése.

Energetika
— Magenergia hasznosítása (SzU).
— Teljesítményelektronika és irányítás.

— Technológiai folyamatok gyorsításának és 
hatásosságának vizsgálata az energetikában.

Híradástechnika, elektronika számítástechnika és
automatizálás
— Folyamatok identifikációja és szimulációja.
— Digitális kimenőjelű mérőátalakítók kutatá

sa.
— Adatgyűjtő és feldolgozó rendszerek, háló

zatok (LNK, SzU).
— Optimális szabályozások.
— Elektronikus kapcsolómezők.
— Adaptív rendszerek.

Építés és építészet
— Mélyalapok teherbírásának és alakváltozá

sának vizsgálata.
— A könnyűszerkezetes építésmód méretezési, 

szerkezeti és építéstechnológiai kérdései.
— Mérnöki szerkezetek korszerű méretezési mód

jai.
— Települések rekonstrukciójának műszaki, gaz

dasági és szociális kérdései.
— Az építőipar műszaki fejlesztése, kapcsolata 

a gazdasági—területi tervezéssel.
— Korszerű építésszervezés.

Vízgazdálkodás
— Vízkészlet és vízigény mennyiségi és minőségi 

kapcsolatának vizsgálata (SzU). ■
— Vízépítési műtárgyak.
— Hidrológiai előrejelzések.

Közlekedéstudomány
— Nagysebességű és nagy terhelésű vasúti jár

művek kihasználásának műszaki, gazdasági 
feltételei.

— A közúti közlekedés infrastruktúrájának 
fejlesztése a forgalom és a járműállomány 
függvényében.

— Anyagmozgatás és raktározás automatizá
lása (BNK, SzU).

6. TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK
Nyelvtudomány

— Fonetika.
— Nyelvtipológia (SzU).
— Angol nyelvészet.

Irodalomtudomány
— Irodalomelmélet.
— Középkori magyar irodalom.
— Régi orosz irodalom (SzU).
— Lengyel irodalom (LNK).
— Irodalomszociológia.

Közgazdaságtudomány
— Gazdaságpolitikánk és gazdaságirányítási 

mechanizmusunk működésének tapasztala
tai és továbbfejlesztésének kérdései.
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- A szocialista integráció kérdéseinek kutatása 
(SzU).

— A népgazdasági tervezés elméleti és módszer
tani kérdései (NDK, LNK).

— A szocialista vállalatok gazdasági vezetési és 
szervezési kérdései (NDK).

Állam- és jogtudomány
- Az államközi gazdasági kapcsolatok jogi 

szabályozása.
- A szocialista gazdálkodó szervek (vállalatok) 

polgári jogi és munka-jogi problémái.
A szocialista állam fejlődése, különös tekin
tettel a képviseleti szervek és a közigazgatás 
rendszerének fejlesztésére.

- A bűnmegelőzés társadalmi eszközei a 
szocialista államokban.

— A büntetési rendszer és az utógondozás kér
dései.

Történelemtudomány
A 18—20. század valamely jelentős eszme- 
áramlatának vizsgálata.

— Magyar gazdaság- és társadalomtörténet.
— A történettudomány módszertani kér

dései.
— A középkori egyetemes történet kutatása, 

művelése.
— Magyar művelődéstörténet.

Művészettörténet
— Középkori és reneszánsz művészet Közép- 

és Kelet-Európábán.
— A képző-, építőművészet és az iparművészet 

esztétikai kérdései.
— Műemlékvédelem.

Régészet
— Kora vaskor.
— Római kori provinciális művészet.

Római kori és későantik barbarikum.

Neveléstudomány
_д  magyar nevelés története a felszabadulás

után.
_ A köznevelés távlati fejlesztésének feladatai.
— Az oktatás tartalmi és módszertani korszerű

sítése (SzU).
— A neveléstudomány interdisciplináris prob

lémái.
— Az ifjúság-kutatás, az ifjúsági mozgalom 

pedagógiai kérdései.
_ д г fjúság egészséges életmódra nevelésének

kérdései (NDK, SzU).

Zenetudomány
_ Elméleti vizsgálatok a 20. századi magyar

zene körében.

Néprajztudomány
— Egy közösség vagy kultúra egy ága változá

sának néprajzi analízise.

Filozófia *
— A természet- és társadalomtudományok filo

zófiai, metodológiai problémái.
— A tudományos-technikai forradalom filo

zófiai problémái.
— A marxista filozófia ismeretelméleti (tudo

mányelméleti) kérdései.
A szocialista társadalmi tudat fejlődése 
(esztétika etika stb.).

Szociológia
— A társadalmi struktúrák átalakítása, a szo

cialista társadalmat alkotó osztályok, réte
gek, csoportok szociológiája.
A szocialista társadalom emberének élet
módja.

— A közigazgatási szervezet szociológiája.
Pszichológia
— A csoporttevékenység pszichológiai kutatása 

(SzU).
— Az emberi és munkatevékenység pszichológiai 

vizsgálata (SzU).
— A tanulás és a megismerés pszichológiai prob

lémái (SzU).
- A motiváció pszichológiai és pszichofiziológiai 

vizsgálata.

Pályázati felhívás
A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának 

10/1972. (A. K. 12.) MTA—F. számú utasításában 
foglalt feltételek alapján a Magyar Tudományos 
Akadémia Izotóp Intézete (Budapest XII., Konkoly 
Thege M. út) pályázatot hirdet 1973-ban végző 
négy egyetemi hallgató részére

ösztöndíjas tudományos gyakornok 
munkakör betöltésére, megbízásos jogviszony alap
ján.

Kutatási tématerületek:
1. Szénhidrogének sugárhatáskémiai reakciói

nak vizsgálata a kémiai szerkezet és a reakció- 
képesség közötti kapcsolat megállapítására.

2. Radioaktív izotópokkal (14C, 3H) jelzett 
prosztaglandin prekurzorok és analogonjaik elő
állítási, ill. azonosítási módszereinek vizsgálata.

3. Többmagvú komplex rendszerek, valamint 
külső szféra típusú vegyes ligandumú koordinációs 
vegyületek stabilitási állandójának meghatározása 
különböző módszerekkel.

4. Ipari radiográfiai módszerek és készülékek 
fejlesztése, valamint radioaktív izotópok mechani
kai — technológiai alkalmazása.

A munkakört betöltők 2 év után egyetemi 
doktori disszertációt nyújtanak be.

A pályázatnak — melynek beküldési határideje 
1973. május 31 — a következő okmányokat, ill. 
adatokat kell tartalmaznia:

a) önéletrajz;
b) a végzett szak megnevezése;
c) szakmai érdeklődési terület;
d) szigorlati tárgyak vizsgaeredményei;
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e) egyetemi, állami és társadalmi szervek aján
lása (zárt borítékban);

f) szakmai referencia (zárt borítékban) tetsző
legesen megválasztott egyetemi oktatótól.

A munkakörre az illetményt az MTA Elnökének 
6/1969. MTA (A. K. 9.) számú utasítása állapítja 
meg.

A pályázatot az Intézet Személyzeti Osztálya 
vezetőjének címére kell benyújtani, ill beküldeni.

1525. Budapest 114. Postafiók 77.
Budapest, 1973. április 9.

Dr. Földiák Gábor s. k.’
igazgató

Pályázati felhívás
A Magyar Tudományos Akadémia Pszichológiai 

Intézete pályázatot hirdet az Intézet könyvtár- 
vezetői állásának betöltésére.

A pályázónak egyetemi vagy főiskolai végzett
séggel, orosz vagy angol nyelvtudással, valamint 
legalább ötéves könyvtárosi gyakorlattal kell ren
delkeznie.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. A pályázó jelenlegi munkahelyének, besoro

lásának, beosztásának és fizetésének megjelölését.
2. Eddigi szakmai munkájának és a munka 

eredményeinek ismertetését.
3. Idegen nyelvismeretének megjelölését.
A pályázathoz mellékelni kell:
1. Az oklevelek, bizonyítványok hiteles máso

latát.
2. Részletes önéletrajzot két példányban.
A könyvtárvezetői besorolásra a munkaügy 

miniszter 127/1967. MüM sz. utasítása az irányadó
A pályázatot mellékleteivel együtt a Magyar 

Tudományos Akadémia Pszichológiai Intézetének 
igazgatójához(1394 Budapest VI., Szondy u. 83— 
85.) kell 1973. június 15-ig benyújtani.

Dr. Tomka Imre s. k., 
' intézeti igazgató

Pályázati felhívás
A kaposvári Mezőgazdasági Főiskola pályázatot 

hirdet az Üzemtan Tanszéken egy főiskolai docensi 
állásra.

A kinevezendő docens feladata lesz a tanszék 
feladatkörébe tartozó tantárgy oktatása, a kutató
munkában való részvétel.

Pályázhatnak agráregyetemi végzettséggel és 
legalább 10 éves üzemi gyakorlattal rendelkező 
szakemberek, akik eredményes kutatómunkát 
végeztek.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. A pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, 

fizetését;

2. Eddigi szakmai, oktatói munkájának ismerte
tését;

3. A pályázónak az oktató- és tudományos 
munkájára vonatkozó jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
1. Önéletrajzot (2 példányban);
2. Szakképzettséget tanúsító oklevél másolatot;
3. Erkölcsi bizonyítványt.
A pályázatok benyújtásának határideje a közzé

tételtől számított 4 hét.
A betöltendő állások után a 201/1970. (M. K. 5.) 

MM—MüM számú utasításban meghatározott mun
kabér jár.

A pályázatokat a kaposvári Mezőgazdasági 
Főiskola főigazgatójának címezve kell beküldeni.

Dr. Guba Sándor s. k., 
főigazgató

Pályázati felhívás
a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mg. Gépész- 
mérnöki Kar egyetemi adjunktusi és tanársegédi 
álláshelyére

A Gödöllői Agrártudományi Egyetem pályázatot 
hirdet az alábbi állásokra:

a) Mg. Gépészmérnöki Kar Mechanika Tanszéken
egy adjunktus,
b) az Mg. Villamosítás és Állattenyésztés Gépei 

Tanszéken
két tanársegédi állásra.
A kinevezendő oktató feladata a Mechanikai 

Tanszéken az Ábrázoló geometria gyakorlatainak 
ellátása, az oktatásban való közreműködés nappali, 
illetőleg a levelező tagozaton. A részletes feladatokat 
a tudományos munkában a tanszékvezető határozza 
meg.

A meghirdetett állásra pályázó oktatónak több 
éves, lehetőleg felsőoktatási intézménynél rendel
kező gyakorlattal, egyetemi végzettséggel kell ren
delkeznie.

A kinevezendő tanársegédek feladata az Mg. 
Villamosítás és Állattenyésztés Gépei Tanszéken:

a) A Mezőgazdasági Épületgépészet tárgy gya
korlatainak tartása. Az előadások előkészítése. 
A tárggyal kapcsolatos tanszéki kutatómunkákban 
való részvétel. A Mezőgazdasági Épületgépészet 
tárgykörben kiadott diplomatervek konzultálásában 
való részvétel. Részvétel a tárgy vizsgáztatásában.

b) Az Élelmiszeripari Gépek és az ezzel a tárgy
körrel kapcsolatos más tárgyak gyakorlatainak 
tartása és előadásainak előkészítése. A tárgyakkal 
kapcsolatos tanszéki kutatómunkákban való rész
vétel. Az Élelmiszeripari Gépek c. tárgyból kiadott 
diplomatervek konzultálásában való részvétel. A 
tárgyak vizsgáztatásában való részvétel.

A betöltendő állás után a 201/1970. (M. K. 5.) 
MM—MüM számú együttes utasításban megállapí
tott illetmény jár.

A pályázati kérelmeket az előírt mellékletekkel 
együtt a pályázati felhívásnak a Mezőgazdasági 
és Élelmezésügyi Értesítőben történt közzétételét
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követő négy héten belül kell eljuttatni az Egyetem 
Rektorának címezve (Gödöllő).

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítást a tan
szék vezetője, illetőleg a Személyzeti Osztály ad.
A pályázatnak tartalmaznia kell:

— a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását 
és fizetését,

— a pályázó eddigi szakmai munkájának rész
letes ismertetését, nyelvismeretét,

- kitüntetéseit, jelentősebb külföldi tanulmá
nyait.

A pályázathoz mellékelni kell:
— részletes önéletrajzot két példányban,
— a szakképzettséget tanúsító oklevél hiteles 

másolatát,
— az Egyetem Személyzeti Osztályától beszer

zett és írógéppel kitöltött törzslapot,
— a lakóhely szerint illetékes rendőrkapitány

ságtól beszerzett erkölcsi bizonyítványt.
Gödöllő, 1973. március 19.

Dr. Pet hő György s. k., 
rektor

Pályázati felhívás
a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen nyelvtanári 

állásra
A Gödöllői Agrártudományi Egyetem Rektora 

pályázatot hirdet az Idegennyelvi Lektorátus 2 
nyelvtanári állására.

A kinevezett nyelvtanár feladata az egyetemi 
hallgatók és aspiránsok idegen nyelvű oktatása, 
továbbá a tananyag korszerűsítésével járó alkotó 
munkában való részvétel.

A következő nyelvszakok képesítésével rendel
kező tanárok pályázhatnak: orosz—német, orosz— 
spanyol.

A betöltendő állás után a 201/1970. (M. K. 5.) 
MM—MüM számú utasításban meghatározott nyelv
tanári illetmény jár.

A pályázatot a hirdetmény megjelenésétől 
számított 4 héten belül kell Gödöllőn, az Agrár- 
tudományi Egyetem rektorának címezve benyúj
tani.

A pályázattal, kapcsolatban részletes felvilágo
sítást az Egyetem Személyzeti Osztálya ad.
A pályázatnak tartalmaznia kell:

1. A pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, 
besorolását és fizetését.

2. A pályázó eddigi szakmai munkásságát és 
munkája eredményeinek ismeretét, ezek között:

— oktatói, tudományos munkájának,részletes 
ismertetését,

— publikációinak felsorolását,
— tudományos fokozatát, kitüntetéseit,
— jelentősebb külföldi tanulmányútjait.
3. A pályázónak az oktató és tudományos mun

kájára vonatkozó jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
a) részletes önéletrajzot,
b) a szakképzettséget, ill. az oklevél hiteles 

másolatát,
c) az Egyetemről beszerzett és kitöltött törzs

lapot,
d) hatósági erkölcsi bizonyítványt.
Gödöllő, 1973. március 27.

Dr. Pet hő György s. k., 
rektor

Pályázati felhívás
A Debreceni Agrártudományi Egyetem a 

szarvasi Öntözéses-Meliorációs Főiskolai Karán 
pályázatot hirdet a

MARXIZMUS—LEN1NIZMUS TANSZÉKEN
1 főiskolai tanári állásra, a „Politikai gazdaság

tan” c. tárgy oktatására.
Pályázhatnak azok, akik Közgazdaságtudomá

nyi Egyetemen szereztek oklevelet, tudományos 
fokozattal és több évi kutatómunkával rendelkez
nek. Előnyben részesülnek, akiknek legalább 10 
évi felsőoktatási gyakorlatuk van.

A kinevezendő főiskolai tanár feladata lesz az 
előadások megtartása, a szemináriumok szervezése, 
a vizsgáztatás, a tanszéki oktató-, nevelő- és kutató
munka irányítása, ill. az abban való részvétel.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, 

besorolását és fizetését,
2. eddigi szakmai munkájának és munkaered

ményének részletes ismertetését, ezek között
— oktató és tudományos munkájának részletes 

ismertetését,
— a pályázó által írt tanulmányok stb. fel

sorolását, megjelölve, hogy azok mikor és hol 
jelentek meg,

— kitüntetéseit és idegen nyelvismeretét, eset
leges külföldi tanulmányútjait,

3. a pályázónak az oktató és tudományos mun
kájára vonatkozó jövőbeni terveit.
A pályázathoz mellékelni kell:r

a) részletes önéletrajzot 2 példányban
b) szakképzettséget tanúsító oklevelek hiteles 

másolatát,
c) az intézménytől beszerzett és kitöltött törzs

lapot,
d) a lakóhely szerint illetékes rendőrkapitány

ságtól beszerzett, 3 hónapnál nem régibb keletű 
hatósági erkölcsi bizonyítványt.

A betöltendő állás után a 202/1973. (M. K. 4.) 
MM—MüM számú utasítással módosított 201/1970. 
(M. K. 5.) MM—MüM számú együttes utasításban 
megállapított illetmény jár.

A pályázatok benyújtásának határideje a közzé
tételtől számított 4 hét.
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A pályázatokat az Agrártudományi Egyetem 
rektorához címezve, a szarvasi Öntözéses-Meliorá
ciós Főiskolai Kar igazgatójához kell benyújtani. 
Az állással kapcsolatban részletes felvilágosítást 
a kar igazgatója ad.

Az egyetem szarvasi Öntözéses-Meliorációs Fő
iskolai Karának címe: Szarvas, Szabadság u. 1—3. 
(Posta irányítószám: 5540) Telefon: 401.

Debrecen, 1973. április hó 6.
Dr. Ács Antal s. k., 

egyetemi tanár, 
rektor

Pályázati felhívás -
a Kertészeti Egyetemen 

tudományos továbbképzési ösztöndíjra
A Kertészeti Egyetem az 1014/1970 (V.10.) 

Korm. számú határozat és ennek végrehajtása 
tárgyában kiadott 132/1970. (M. K. 15.) MM 
számú utasítás alapján 2 éves tudományos 
továbbképzési ösztöndíjra pályázatot hirdet a

Termesztési Kar 
Zöldségtermesztési Tanszékre 
Gyümölcstermesztési Tanszékre 
Talajtani Tanszékre 
Növényvédelmi Tanszékre 
Mezőgazdasági Tanszékre

Tartósítóipari Kar 
Élelmiszertechnológiai Tanszékre 
Kémiai Tanszékre

Pályázhatnak jeles eredménnyel (a Kertészet1 
Egyetemen, a Gödöllői Agrártudományi Egyete
men, ÉLTÉ vegyész karán) végzett, 30. életévüket 
még be nem töltött — jelenleg is munkaviszonyban 
levő — okleveles és 1972/73. tanévben végző hall
gatók.

Az ösztöndíjas gyakornok feladata a Tanszék 
oktató munkájában, valamint kutatási témáiban 
való teljes részvétel.

Az ösztöndíj folyósításának időtartamára az 
ösztöndíjas és az Egyetem szerződést köt egymás
sal. Az ösztöndíj mértékét az 1014/1970. (V. 10) 
Korm. számú határozat alapján a rektor állapítja 
meg.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
— a pályázó végzettségét;
— eddigi szakmai, ill. tudományos működését;
— nyelvismeretét;
— munkaviszonyban álló pályázónál jelenlegi 

munkahelyét, beosztását, besorolását, fize
tését;

A pályázathoz mellékelni kell:
— önéletrajzot;
— az intézménynél beszerzett és kitöltött törzs

lapot;
— hatósági erkölcsi bizonyítványt;
— a munkaviszony esetén a munkáltató véle"

ményét; *
— végzettséget tanúsító oklevelet.
A pályázatot a felhívás megjelenésétől számított 

4 héten belül kell az Egyetem Rektori Hivatalához 
benyújtani.

Részletes felvilágosítást az Egyetem Személyzeti 
Osztálya ad.

Dr. Somos András s. k., 
egyetemi tanár, 

rektor

FOGADÓÓRÁK
A Magyar Tudományos Akadémia elnöke min

den kedden 14—15.30 óra között — bármilyen ter
mészetű ügyben — fogadóórát tart. A Magyar 
Tudományos Akadémia tagjainak más időpontok
ban is rendelkezésére áll.

Központi Igazgatási Titkárság

Tolnai Gábor akadémikus, a Tudományos Minő
sítő Bizottság elnöke minden szerdán 13—14 óráig, 
Meisel János, a Tudományos Minősítő Bizottság 
titkára pedig minden csütörtökön 9—11 óráig tart 
fogadóórát előzetes bejelentés alapján.

Tudományos Minősítő Bizottság Titkársága

H e ly e s b íté s :  az Akadémiai Közlöny 1973. március 27-én 
megjelent 5. számában a Magyar Tudományos Akadémia 
főtitkárának az intézeti Igazgató Tanácsok személyi 
összetételéről megjelent közleményében — téves leírás 
folytán — az Ipargazdaságtani Kutató Csoportnál Parányi 
Qyörgyné helyett a név helyesen P a r á n y i  G yö rg y , továbbá 
a Közgazdaságtudományi Intézetnél Schmidt Pál helyett 
a név helyesen S c h m id t Á d á m .

I n d e x :  2 5 .1 0 5

m a c y .ar
T U D O M Á N Y O S  A K A D "  "A

"  könyvtára""~ *

AKADÉMIAI KÖZLÖNY, a Magyar Tudományos Akadémia hivatalos lapja. Megjelenik rendszerint havonta kétszer. -  A szerkesztésért 
felelős: a Magyar Tudományos Akadémia Központi Igazgatási Titkárságának vezetője

Kiadja: az Akadémiai Kiadó, Budapest V., Alkotmány, u. 21. — Felelős: Bernât György, az Akadémiai Kiadó igazgatója — 1100 példány

Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely postahivatalnál, a Posta hírlapüzleteiben és a Posta Központi Hírlapirodánál 
KHI 1900 Budapest V., József nádor tér 1. sz.) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a KHI 215—96 162 pénzforgalmi

jelzőszámára. Előfizetési díja egy évre 48,— Ft.
Egyes példányok beszerezhetők a 1055 Budapest V., Bajcsy-Zsilinszky út 76. sz. alatti hirlapboltban. Példányonkénti ára 3 ,— Ft.

73.74933 Akadémiai Nyomda, Budapest — Felelős vezető: Bernât Oyörgy
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Jogszabályok
A Minisztertanács 1011/1973. (IV. 15.) számú 

h a t á r o z a t a
az államigazgatásig valamint az egyes állami és 

társadalmi szervek dolgozóinak munkaidő
csökkentéséről

A Minisztertanács az államigazgatási, valamint 
az egyes állami és társadalmi szervek dolgozói élet- 
és munkakörülményeinek javítása érdekében az 
alábbi határozatot hozza:

1. E határozat függelékében* felsorolt intézmé
nyek, továbbá a társadalmi és érdekképviseleti 
szervek, valamint ezek intézményei és az egyesü
letek dolgozóinak átlagos heti munkaidejét 197o. 
június 1-től — ä szerv szakszervezeti bizottsága- 
val, valamint a szakmai szakszervezettel egyetér
tésben — 4 4  órára kell csökkenteni.

* A fü g g e lék e t a  H a tá ro za to k  T á ra  k ö z li ,  a  fe lso ro lá sb a n  
s ze rep e l a z  M T A  és  in té zm é n y e i.

2. A munkaidő-csökkentés után a határozat 
hatálya alá tartozó szerveknél foglalkoztatott dol
gozók törvényes munkaideje átlagban heti 44 óra.

3. A rövidebb munkaidőre történő áttérés fel
tételei:

a) A munkaidő rövidítését létszámnövelés és 
többletbér igénybevétele nélkül, az ügyintézés 
zavartalanságának és folyamatosságának biztosí
tása mellett kell megvalósítani;

b) munkaidő-csökkentés miatt a dolgozók bére 
nem csökkenhet.

4. A közszolgálat körében a munkaidő-csökken
tést ügy kell végrehajtani, hogy a kormányzás és 
az államigazgatás igényeinek megfelelően a hiva
talok feladataikat a szombati munkanapokon is 
betöltsék.

Ennek keretében.
a) a lakossági és vállalati igények kielégítésében 

fennakadás nem lehet;

MAGYAR
TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

KÖNYVTÁRA ___________________
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b) a lakosság ügyeinek intézésére fordított (fél
fogadási stb.) időt csökkenteni nem lehet, és azt 
a lakosság igényeinek megfelelően kell kialakítani.

A munkarendet úgy kell kialakítani, hogy a dol
gozók szabad szombatjukat kéthetenként felváltva 
vegyék igénybe, és így a szombati munkanapon a 
dolgozói létszám mintegy fele munkát végezzen.

5. A munkaidő-csökkentés a dolgozók munka
rendjét úgy változtatja meg, hogy átlagban a két
heti 88 órás munkaidőt a dolgozóknak kétheten
kénti egy szabad-szombat biztosításával 11 nap 
alatt kell teljesíteni. A dolgozók munkaidejét — 
a kéthetenként járó szabad szombat biztosításával 
együtt járó munkaidő-csökkentésen túl — minden 
héten pénteki munkanapon egy órával, a szom
bati munkanapon pedig fél órával kell csökkenteni.

A munkaidő-csökkentés után az államigazgatás 
területén egységes munkarendet kell alkalmazni. 
A lépcsőzetes munkakezdés követelményeit figye
lembe véve a napi munkaidő kezdetekor és be
fejezésekor az egységes munkarendtől félórás eltérés 
engedélyezhető.

A felügyeleti szervek területük sajátosságainak 
megfelelően — esetenként meghatározott munka
körökben— a munkaidő-csökkentésnek többlet sza
badnap biztosításával történő megvalósításától, 
illetve a többlet szabadnapnak szombati napban 
való meghatározásától — az illetékes szakmai szak- 
szervezetekkel egyetértésben — eltérő módszert is 
alkalmazhatnak.

6. Azok az intézmények, amelyek a Miniszter- 
tanácstól vagy felhatalmazás alapján a munka
ügyi minisztertől az ötnapos munkahét alkalma
zására külön engedélyt kaptak, továbbra is alkal
mazhatják a heti ötnapos munkarendet.

7. Az állami ügyeleti rend tekintetében a mi
nisztériumoknál, főhatóságoknál és tanácsoknál az 
e tárgyban kiadott jogszabályok irányadók.

8. A határozat hatálya alá tartozó szerveknél 
és intézményeknél a határozat hatálybalépése után 
kezdjék meg a felkészülést munkaidő-csökken
tésére. A minisztériumok és az Országos Terv
hivatal, az országos hatáskörű szervek, tanácsok, 
egyéb intézmények munkaidő-csökkentés utáni 
új működési rendjét a miniszterek, az Országos 
Tervhivatal elnöke, országos hatáskörű szervek 
vezetői, a tanácsok vonatkozásában a Miniszter- 
tanács Tanácsi Hivatala elnöke egyidejűleg úgy 
szabályozzák, hogy az államigazgatási munka folya
matossága a szombati napokon is biztosított legyen.

A miniszterek, az Országos Tervhivatal elnöke 
és az országos hatáskörű szervek vezetői a Gazda
sági Bizottság elnökét május 15-ig tájékoztassák 
hivataluk és a felügyeletük alá tartozó intézmé
nyek tervezett munkaidő-beosztásáról.

A tanácsi apparátus munkaidő-csökkentés utáni 
zavartalan működésének biztosítását és az új mű
ködési rend bevezetésének engedélyezési formáját 
a Minisztertanács Tanácsi Hivatala elnöke külön 
szabályozza.

A felügyeleti szervek az irányításuk alá tartozó 
államigazgatási intézmények munkaidő-csökkenté
sének előkészítése és jogszabályszerű végrehajtása 
érdekében a sajátosságoknak megfelelően, szükség
hez képest, a határozat végrehajtásaként kiegészítő 
rendelkezéseket, irányelveket jelentessenek meg.

9. A munkaidő-csökkentés végrehajtásának ellen
őrzéséért:

a) a minisztériumok és országos hatáskörű szer
veknél, valamint intézményeinél a szerv vezetője;

b) a tanácsoknál a Minisztertanács Tanácsi Hi
vatala elnöke;

c) az egyéb államigazgatási szerveknél pedig a 
felügyeleti szerv vezetője

felelős.

Amennyiben a munkaidő-csökkentés előkészíté
sével és végrehajtásával kapcsolatosan hiányossá
gok tapasztalhatók, úgy azok kijavításáról az in
tézmény vezetője köteles gondoskodni.

10. A Minisztertanács felkéri a Szakszervezetek 
Országos Tanácsát, hogy e feladatok megvalósítá
sát segítse elő.

11. E határozat elveinek és alapvető rendelke
zéseinek érvényesítésével, 1973. június 1-i hatály- 
lyal a fegyveres erők (néphadsereg, határőrség) és 
fegyveres testületek (rendőrség, munkásőrség, bün
tetésvégrehajtási testület), továbbá a rendészeti 
szervek (tűzoltóság, vám- és pénzügyőrség, vala
mint a polgári fegyveres őrség) tagjainak és dolgo
zóinak munkaidejét is csökkenteni kell.

A végrehajtás speciális szabályait a szolgálat 
sajátosságainak figyelembevételével,

a) a néphadsereg, a határőrség, a rendőrség, a 
munkásőrség és a polgári fegyveres őrség tekinteté
ben az illetékes miniszterek, valamint a munkás
őrség országos parancsnoka állapítsák meg és jóvá
hagyásra terjesszék a Honvédelmi Bizottság elnöke 
elé;

b) a vám- és pénzügyőrség, a tűzoltóság és a 
büntetésvégrehajtási testület tekintetében pedig 
az illetékes miniszterek a munkaügyi miniszterrel 
egyetértésben határozzák meg.

12. Ez a határozat kihirdetése napján lép ha
tályba.

Fock Jenő s. k.,
a Minisztertanács elnöke

Miniszteri rendeleiek  és 
utasítások * 17

Az építésügyi és városfejlesztési miniszter 
11/1973. (IV. 18.) ÉVM számú

r e n d e l e t e
a levegő tisztaságának védelméről

A levegő tisztaságának védelméről szóló 1/1973. 
(I. 9.) MT számú rendelet (a továbbiakban: R.)
17. §-ának (1) bekezdése alapján — az érdekelt
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miniszterekkel (országos hatáskörű szervek veze
tőivel) egyetértésben — a következőket rendelem.

( A R . 3 .  §-ához)

1- §
(1) A R. 3. §-ának a)—b) pontjában foglaltakat
a) új technológiák tervezésekor, új tüzelőanya

gok, tüzelőberendezések gyártásakor, beszerzése
kor, továbbá a gépjárművek hazai gyártása esetén 
kötelező előírásként;

b) a gépjárművekre vonatkozó importszerződé
sek megkötésekor irányelvként

kell figyelembe venni.
(2) A kiemelten védett és védett területi kate

góriába sorolt területen a jövőben nem szabad 
olyan új üzemet (gyárat, műhelyt stb.) létesíteni, 
amelynek működése káros légszennyezéssel jár.

(3) A kiemelten védett területi kategóriába so
rolt területeken kizárólag fát, kokszot, gázt és leg
feljebb 1% ként tartalmazó olajat szabad tüzelő
anyagként felhasználni.

(4) A védett területi kategóriába sorolt területe
ken a védettség közzétételét követően a tüzelő- 
berendezésekben — a (3) bekezdésben megjelölt 
tüzelőanyagokon kívül — 3%-nál nem nagyobb 
kéntartalmú szén, illetőleg olaj is elégethető.

(5) A (3)—(4) bekezdésben foglaltakat első ízben 
az 1974. évre szóló szerződések megkötésekor, ille
tőleg a tüzelőanyagok beszerzésekor kell érvénye
síteni.

2- §

(1) Anyagot (alap-, hulladék-, tüzelőanyag stb.) 
a szálló por keletkezését megakadályozó módon kell 
tárolni.

(2) A levegőt különösen szennyező, illetőleg bű
zös ipari hulladékanyagot (gumi, bőr, rongy, mű
anyag, csont, hús-, zsír- és olajszármazékok, bitu
men stb.), valamint az ilyennel szennyezett gön
gyöleget csak hulladékégetőben szabad elégetni.

(3) Nagy portartalmú szenet csak erre a célra 
szolgáló, megfelelő hatásfokon leválasztó (semlege
sítő) berendezéssel ellátott tüzelőberendezésben 
szabad elégetni.

(A R. 4. §-ához)

3. §
A kiemelten védett területi kategóriába sorolást 

az Építésügyi Értesítőben, az egyéb területi védett
ségi kategóriába sorolást az érintett helységben 
(városban, községben) szokásos módon esetenként 
közzé kell tenni.

(A R. 5. §-áhóz)

4. §
A légszennyező telephelye (üzeme, gyára) sze

rint területileg illetékes tanács vb építésügyi fel
adatokat ellátó szakigazgatási szerve a kibocsátási

értékeket (emissziót) az érdekeltekkel — területi 
védettségi kategóriánként — folyamatosan, de leg
később 1974. december hó 31. napjáig közli.

(A R. 7. §-ához)

5- §
(1) Azt a tüzelőberendezést, amely a rendelte

tésszerű üzemeltetéshez szükséges tüzelőanyagot 
bármilyen oknál fogva — kielégítően — elégetni 
nem tudja, és ezáltal káros légszennyezést okoz, 
1973. december hó 31. napjáig üzemeltetés szem
pontjából felül kell vizsgáltatni.

(2) A mérőberendezéseket a mérésre illetékes 
szervek által meghatározott helyre kell telepíteni.

(A R. 8. §-ához)

6- §

(1) A R. 8. § (1) bekezdésében foglalt intézkedé
sekről a légszennyező felügyeletét, illetőleg állami 
felügyeletét ellátó szervet, valamint az Építésügyi 
és Városfejlesztési Minisztériumot értesíteni kell.

(2) A felkészülési időszak meghatározásakor 
figyelembe kell venni a tárgyi-, pénzügyi- és sze
mélyi feltételeket, ez az időszak azonban öt évnél 
hosszabb nem lehet.

(A R. 11. §-ához)

7- §
(1) A Központi, illetőleg a Területi Alapból meg

valósítandó levegőtisztaság-védelmi beruházások 
támogatását pályázatban kell meghirdetni.

(2) A Központi Alapból nyújtandó támogatás 
mértékét és módját, valamint feltételeit az Építés
ügyi és Városfejlesztési Minisztérium, a Területi 
Alapból nyújtandó támogatás mértékét, módját, 
valamint feltételeit — a Központi Alap felhasz
nálásának elveivel összhangban — a megyei (fő
városi) tanács végrehajtó bizottsága állapítja meg 
és teszi közzé.

(3) A támogatás rendeltetésszerű felhasználását 
az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium, va
lamint a légszennyező telephelye szerint illetékes 
megyei (fővárosi) tanács végrehajtó bizottságának 
építésügyi feladatokat ellátó szakigazgatási szerve 
ellenőrzi.

8- §
(1) A levegőtisztaság-védelmi beruházások tá

mogatásának odaítélésekor elsősorban
a) a legsúlyosabban szennyezett területeken lé

tesítendő leválasztó (semlegesítő) berendezésekre 
vonatkozó és a légszennyezést jelentős mértékben 
csökkentő;

b) a nagyobb hatásfokú berendezést megvalósító;
c) a rövidebb megvalósítási időtartamú;
d) a népgazdasági és a vállalati szinten egyaránt 

leggazdaságosabb;
e) & saját eszközből nagyobb mértékben, a Te

rületi Alapból, illetőleg a más szerv által támoga
tott

beruházásokat kell előnyben részesíteni.
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(2) A támogatást csökkenteni kell, illetőleg rész
ben vagy teljes egészében vissza kell vonni, ha

a) azt a kedvezményezett (megvalósító) nem a 
megjelölt célra vagy módon használja fel;

b) a kedvezményezett a pályázatban vállalt 
pénzügyi feltételeket nem teljesíti;

c) a beruházás megvalósítása a kedvezmé
nyezettnek felróható okból, az általa vállalt idő
pontig nem valósul meg.

(3) Visszafizetési kötelezettség elrendelése esetén 
a támogatást azonnal lejárt követelésként kell 
kezelni, és a volt kedvezményezettel szemben a folyó
sítások időpontjától kamatot, a visszafizetési köte
lezettség elrendelése időpontjától pedig késedelmi 
kamatot kell érvényesíteni a 60/1970. (XII. 31.) 
PM számú rendelet előírásai szerint.

9- §
(1) A Központi, illetőleg a Területi Alap pénz

eszközeit a kedvezményezettnek a rendeltetést 
megjelölve közvetlenül vagy a területileg illetékes 
megyei (fővárosi) tanács végrehajtó bizottsága le
bonyolítási számláján keresztül kell átutalni.

(2) A Központi, illetőleg a Területi Alap pénz
eszközeinek a beruházások támogatására szolgáló 
része csak a beruházások finanszírozására vonat
kozó előírásoknak megfelelően használható fel.

10. §

(1) Ha a támogatás rendeltetésszerű felhaszná
lását ellenőrző szerv szabálytalan felhasználást ál
lapít meg, erről jegyzőkönyvet kell felvenni.

(2) A jegyzőkönyv egy-egy példányát az Építés
ügyi és Városfejlesztési Minisztériumnak, illetőleg 
az illetékes megyei (fővárosi) tanács végrehajtó 
bizottsága építésügyi feladatokat ellátó szakigaz
gatási szervének nyolc napon belül meg kell küldeni.

1 1 - §

(1) A visszavont támogatást a visszavonásról 
szóló értesítés kézhezvétele után a kedvezménye
zett arra a számlára köteles visszafizetni, amelyről 
a támogatást kapta.

(2) A lebonyolítási számlán az év végén mutat
kozó maradványt a következő évre át kell vinni.

12. §

(1) A támogatást nyújtó szerv a támogatás visz- 
szavonásáról a légszennyező telephelye szerint te
rületileg illetékes megyei (fővárosi) tanács végre
hajtó bizottságának építésügyi feladatokat ellátó 
szakigazgatási szervét, valamint a számlavezető 
bankszervet értesíti.

(2) A Központi Alap pénzeszközei felhasználá
sáról éves beszámoló jelentést kell készíteni, és azt 
a Pénzügyminisztériumnak március 31-ig meg kell 
küldeni.

(A R. 15. §-ához)
13. §

A R. 9. § (1) bekezdésében megjelölt légszeny- 
nyezők, továbbá a 0,3.106 kcal/óra teljesítménynél

nagyobb központi fűtő berendezést üzemeltetők 
kötelesek a telephely (telephelyek) szerint területi
leg illetékes megyei (fővárosi) tanács vb építésügyi 
feladatokat ellátó szakigazgatási szervéhez a ren
delet melléklete szerinti adatszolgáltatást — első 
ízben a rendelet kihirdetésétől számított hat hó
napon belül — teljesíteni.* — Az adatszolgáltatást 
évente meg kell ismételni.

(A R. 17. -§-ához)
14. §

(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba; 
a 7—12. § rendelkezéseit azonban a már befizetett 
pénzeszközök tekintetében is alkalmazni kell.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 
levegőtisztaság-védelmi alapok képzéséről és fel- 
használásáról szóló 23/1971. (Ép. Ért. 32.) ÉVM 
számú utasítás hatályát veszti.

Bondor József s. k., 
építésügyi és városfejlesztési 

miniszter

* A rendelet mellékletét az Építésügyi Értesítő 1973. 
évi 15. száma közli.

A művelődésügyi miniszter 112/1973. (M. K. 8.) 
MM számú

u t a s í t á s a
a tudományos diákkörökről

Az egyetemek és főiskolák felett felügyeletet 
gyakorló miniszterekkel, a Magyar Testnevelési és 
Sportszövetséggel, az Országos Műszaki Fejlesztési 
Bizottság elnökével, továbbá a Magyar Tudományos 
Akadémia elnökével, a Pedagógusok Szakszerve
zetével, valamint a Magyar Kommunista Ifjúsági 
Szövetséggel egyetértésben az alábbiakat rendelem 
el:

1 . Az egyetemeken és főiskolákon tudományos 
diákkörök az utasítás mellékletében közölt irány
elvek alapján az ott meghatározott célok elérésére 
szervezhetők.

2. A tudományos diákkörök irányítását az 
intézmény, illetőleg a kar vezetője a Tudományos 
Diákköri Tanács útján látja el, és gondoskodik a 
tudományos diákkörök működési feltételeiről. 
Karokra tagozódó intézményekben az intézmény 
vezetője határozza meg, hogy intézményi és kari 
diákköri tanácsok is működjenek.

3. Az intézményi Tudományos Diákköri Tanács 
(a továbbiakban: Tanács) elnökét az intézmény,

— a kari Tanács elnökét a kar vezetője,
— a Tanács diák alelnökét és titkárát az illeté

kes KISZ-szervezet vezetősége határozott időre 
bízza meg.

Az intézményi Tanács tagjait az intézmény 
vezetője, a kari Tanács tagjait a kar vezetője a tu
dományos diákkörök titkárai, tudományos vezetői 
és nagy tapasztalattal rendelkezői oktatói közül
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jelöli ki, illetőleg a tudományos egyesületek, vala
mint tudományos társaságok tagjai köréből kéri 
fel.

4. A Tanács működéséről annak elnöke köteles 
az intézmény, illetőleg a kar vezetőjének beszá
molni.

5. Azokon az egyetemeken és főiskolákon, ahol 
tudományos diákkör működik, az intézmény ve
zetőjének 1973. május hó 15-ig kell a Tanács, illető
leg a Tanácsok megalakításáról gondoskodnia. A 
diák alelnök és titkár megbízására fel kell kérni a 
KISZ-szervezet vezetőségét. Fel kell kérni továbbá 
a Tanácsban (Tanácsokban) képviselőik útján való 
részvételre a megfelelő tudományos egyesületeket 
és tudományos társaságokat.

6. A tudományos diákköri mozgalmat a mű
velődésügyi miniszter az Országos Tudományos 
Diákköri Tanács útján irányítja.

7. Ez az utasítás a közzététel napján lép ha
tályba.

Az egyetemek és főiskolák tudományos diák
körei a jelen utasítás rendelkezései, továbbá a mel
lékletében foglalt irányelvek és az annak alapján 
készült intézeti (kari) szabályzat szerint folytat
hatják működésüket.

A tudományos diákkörök működéséről szóló 
125/1960. (M. K. 7.) MM számú utasítás hatályát 
veszti.

Dr. Polinszky Károly s. k., 
miniszterhelyettes

Melléklet a 112/1973. (M. K. 8.) MM számú 
utasításhoz * 1

I r á n y e l v e k
az egyetemi és főiskolai tudományos diákkörök 

működésére

I. Az intézmények tudományos diákkörei
1. A tudományos diákkör (a továbbiakban: 

diákkör) az oktató-nevelő munka, valamint az ifjú
sági mozgalom olyan sajátos munkaterülete, amely
nek célja annak előmozdítása, hogy a legtehetsége
sebb hallgatók a képességeiknek megfelelően ké
szüljenek életpályájukra, bekapcsolódjanak az 
intézmény és a szakterület tudományos életébe, 
segítsék az intézményi oktató-nevelőmunka és a 
társadalmi tevékenység terén a szocialista szak
emberképzést.

2. Az 1. pontban megállapított célkitűzések 
megvalósítása érdekében a diákköri munkát az 
alábbi fő feTádatok figyelembevételével kell vé
gezni:

A diákkör
a) biztosítsa, hogy tagjai a tantervben előírt 

kötelező foglalkozásokon felül tevékenykedjenek 
tudományáguk területén,

b) segítse tagjainak marxista—leninista szem
léletű tudományos munkáját és a kutatási módsze
rek elsajátítását,

c) nevelje tagjait a szocialista építés gyakorlati 
kérdéseinek tudományos igényű tanulmányozásá
ra, az elért eredmények alkalmazásának szorgal
mazására,

d) törekedjék a hazai tudományos eredmények 
és tradíciók elmélyítésére, azoknak tudományos 
közéletünkbe való bekapcsolására,

e) mozdítsa elő az oktatók és a hallgatók között 
az oktató-nevelő munka hatékonyságát befolyásoló 
jó kapcsolatok kialakítását,

f )  tegye lehetővé tagjai részére, a külföldi, kor
szerű tudományos eredmények megismerését, és 
működjék közre a nemzetközi diák-tudományos 
kapcsolatok fejlesztésében,

g) vállaljon részt a közművelődés országos fel
adataiból, erősítse kapcsolatait a tudományos egye
sületekkel, társaságokkal és a Tudományos Ismeret- 
terjesztő Társulattal.

h) biztosítsa a fenti feladatok ellátásához szük
séges, a szocialista építés főbb konkrét kérdéseit 
tartalmazó információkat.

3. Diákkört — az érdekelt oktatási-szervezeti 
egység vezetőjének hozzájárulásával az azonos 
tudományos érdeklődésű hallgatók szervezhetnek. 
Diákkör alakításához a Tudományos Diákköri 
Tanács (6. pont) engedélye szükséges. A Tudomá
nyos Diákköri Tanács, döntése előtt, köteles az ille
tékes KISZ-alapszervezet véleményét meghall
gatni.

A diákkör nevében szerepelnie kell az intézmény 
nevének, és meg kell jelölni benne azt a tudomány
ágat, amelynek művelését feladatául választotta 
(pl. a Budapesti Műszaki Egyetem Gépgyártás- 
Technológiai Tudományos Diákköre).

4. A diákkör — működésének megkezdésekor 
— tagjai sorából vezetőt (titkárt) választ, és a 
tudományos munka irányítására felkéri az érdekelt 
oktatási szervezeti egység egyik oktatóját. A fel
kért oktatót, ha a diákkör tudományos vezetését 
vállalja — az oktatási szervezeti egység vezetője 
véleményének meghallgatásával —, a Tudományos 
Diákköri Tanács bízza meg. A tudományos vezető 
e tevékenységét munkaköri feladatként végzi, és 
annak eredményéről mind az oktatási szervezeti 
egység vezetőjének, mind a Tudományos Diákköri 
Tanácsnak köteles beszámolni. A beszámolás al
kalmával a tudományos vezetőnek fel kell hívnia 
a figyelmet a különösen tehetséges és jól dolgozó 
diákköri tagokra.

5. Üj tagot a diákkör ülése az intézményi (kari) 
szabályzatban meghatározott módon — a KISZ- 
alapszervezet véleményének meghallgatásával — 
vehet fel. A felvételi kérelem elbírálásánál a jelent
kezők körét, képességeit és magatartását kell vizs
gálni. Ha a KISZ-alapszervezet a felvételt ellenzi, 
a felvétel kérdésében — a tudományos diákkör 
ülésének és a KISZ-alapszervezet véleményének 
meghallgatása után — a Tudományos Diákköri 
Tanács dönt.
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A fizikai dolgozók jó képességű gyermekeinek | 
a diákkörbe való belépését segíteni kell, és arra kell 
törekedni, hogy minél korábban (már mint I—II. 
éves hallgatók) meghívottként részt vegyenek a 
diákkör vitáin, ülésein megismerhessék és meg
kedvelhessék az ott folyó munkát.

A diákkör ülése egy vagy két évvel meghosszab
bíthatja a diákköri tagságát annak, aki képesítését 
megszerezte, de továbbra is tevékenyen részt kíván 
venni a diákkör munkájában.

II. A Tudományos Diákköri Tanács

6. Tudományos Diákköri Tanácsot az utasítás
ban foglalt szabályok szerint kell szervezni. Az in
tézményi szabályozásnak a kihelyezett tagozatok 
sajátosságait külön is figyelembe kell vennie. Kí
vánatos, hogy a Tudományos Diákköri Tanács tag
létszáma a 20 főt ne haladja meg.

7. A Tudományos Diákköri Tanács elkészíti 
saját és az irányítása alá tartozó diákkörök szabály
zatát. A szabályzatok tervezetét a diákkörök tag
ságával plenáris ülésen meg kell vitatni. A szabály
zatokat jóváhagyás végett — az 1973/74. tanév 
kezdetéig — a Tudományos Diákköri Tanácsot 
irányító vezető (az intézmény vezetője, illetőleg a 
kar vezetője) elé kell terjeszteni.

8. Ha az intézményben a kari Tudományos 
Diákköri Tanácsokon kívül külön intézményi Diák
köri Tanács is létesül, az intézmény vezetőjének 
meg kell határoznia a különböző szintű diákköri 
tanácsok között a feladatok megosztását. Ha pedig 
az intézményben kizárólag karonként szervezett 
Tudományos Diákköri Tanácsok működnek, az 
ezek mindegyikét érintő ügyek előkészítésére az in
tézmény vezetője — a kari Tudományos Diákköri 
Tanácsok képviselőiből — koordinációs bizottságot 
alakíthat.

9. A Tudományos Diákköri Tanács esetenként, 
a diákkörök teljes tagságának részvételével plenáris 
üléseket rendez, amelyeken a diákköröket érintő 
legfontosabb kérdéseket és a diákkörök munkáját 
tárgyalják.

III.  A tudományos diákkörök országos irányítása

10. Az Országos Tudományos Diákköri Taná
csot az érdekelt minisztériumok, országos hatás
körű szervek, a Magyar Kommunista Ifjúsági Szö
vetség és az országos tudományos egyesületek és 
társaságok, valamint a Tudományos Ismeretter
jesztő Társulat képviselőiből a művelődésügyi 
miniszter alakítja ki.

11. Az Országos Tudományos Diákköri Tanács 
látja el a diákköri tevékenységgel kapcsolatos 
országos szintű szervezési, koordináló és elvi irányí
tó feladatokat.

12. Az Országos Tudományos Diákköri Tanács 
a művelődésügyi miniszter által jóváhagyott sza
bályzat alapján fejti ki tevékenységét.

IV. A diákköri konferenciák
13. Országos diákköri konferenciákat az egye

temek és főiskolák az Országos Tudományos Diák
köri Tanács felkérésére rendeznek.

Országos konferenciák tartására általában két
évenként kerülhet sor, és azokra a helyi konferenciá
kon helyezést elért dolgozatokat minden egyetem 
és főiskola diákköre beküldhet. Az országos diák
köri konferenciákon — a belföldi küldöttségeken 
kívül — meghívás alapján külföldön tanuló magyar 
hallgatók és külföldi egyetemek és főiskolák kép
viselői is részt vehetnek.

Az országos konferenciát rendező intézmény 
vezetője az egyes szekciók szervezését a Tudomá
nyos Diákköri Tanácsra (Tanácsokra) bízhatja. 
A szekció-ülések munkájának eredményességét az 
érdekelt tudományos egyesületek, társaságok és 
szakmai főhatóságok képviselőinek a részvételre 
való felkérése útján is elő kell mozdítani.

14. Az országos konferenciák közötti időszakok
ban a Tudományos Diákköri Tanácsok intézményi 
konferenciákat rendeznek. Ezek napirendjén szere
pelhetnek:

a választott hivatás gyakorlatának aktuális 
kérdései,

— az egyes tudományokat, tudományágakat 
átfogóan érintő ideológiai, elméleti és gyakorlati 
problémákról készített tájékoztatások,

— a tudomány legújabb és legjelentősebb ered
ményeiről szóló ismertetések,

— a legjobb diákköri dolgozatok megvitatása.

V. A diákköri munka intézményi támogatásával 
kapcsolatos feladatok

15. Az egyetemek és főiskolák vezetőinek, tes
tületéinek és az oktatási szervezeti egységeknek 
minden rendelkezésre álló eszközzel, alkalmas 
módon támogatniuk kell a diákkörök; tevékenysé
gét.

Segíteni kell a diákköröket a tudományos egye
sületekkel és társaságokkal való kapcsolatok ki
építésében, és a megfelelő felkészültségű diákköri 
tagok részére az intézmény vezetője engedélyezze 
az intézményen kívüli tudományos egyesületbe, 
illetőleg társaságba tagként való belépést. A ked
vezmények nyújtásánál az intézmények vegyék 
figyelembe a diákköri munkát, és a diákkörök leg
kiválóbb tagjainak biztosítsanak publikációs lehe
tőséget.

Meg kell vizsgálni, hogy az intézményi tanul
mányi szabályzatokban milyen előnyök biztosít
hatók a diákköri munkában kiemelkedő eredményt 
elért hallgatók részére (pl. dolgozatok, kutatási 
eredmények elfogadása beszámolóként, esetleg 
szakdolgozatként vagy diplomamunkaként), és a 
megfelelőnek ítélt módosításokat az intézmény 
vezetője kezdeményezze.

Az oktatók kedvezményének biztosításakor 
figyelembe kell venni az oktatóknak a diákkörök
kel kapcsolatos munkáját.
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Közlemények

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Semmelweis Orvostudományi Egyetem 
Mikrobiológiai Intézete 1973. szeptember 1-i hatály- 
lyal pályázatot hirdet akadémiai ösztöndíjas gya
kornoki állásra. Az állásra pályázhatnak az 1973- 
ban végző hallgatók vagy két évnél nem régebben 
végzett orvos, gyógyszerész, biológus, vegyész dip
lomával rendelkezők.

Az állás betöltésénél előnyt jelent a biokémiai 
methodikai jártasság.

Munkakör: virológiái alapkutatásokban való 
részvétel.

Havi illetmény: 1700, — Ft +30%  veszélyes
ségi pótlék.

A pályázatot 1973. június 30-ig kell benyújtani 
az Intézet igazgatójához (Bp. IX. Hőgyes Endre 
u. 7—9).

A pályázatnak a következőket kell tartalmaznia:
a) önéletrajz,
b) végzett szak megnevezése,
c) szakmai érdeklődési terület,
d) egyetemi, állami, társadalmi szervek aján

lása (az 1973-ban végzőknél),
ej munkahelyi javaslat (a korábban végzet

teknél).
Teplán István s. k.,

a Természettudományi II. (bioi.)
Főosztály vezetője

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az MTA Matematikai Kutató Intézete pályá
zatot hirdet 1 központi ösztöndíjas gyakornoki 
állásra.

Az ösztöndíj összege havi 1700 Ft.
A z  ö s z t ö n d í j  k é t  é v r e  s z ó l ,  1 9 7 3  s z e p t e m b e r é b e n  

k e z d ő d i k ,  é s  n e m  h o s s z a b b í t h a t ó  m e g .
Pályázhatnak az egyetemet végzett matemati

kusok vagy azok, akik egyetemi matematikai tanul
mányaikat 1973-ban fejezik be.

A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek 
azok, akik Schweitzer-versenyen vagy diákköri 
pályázaton helyezést vagy dicséretet értek el, vagy 
pedig már megjelent, ill. sajtó alatt levő dolgoza
tuk van. ^

A pályázatot 1973. VI. 15-ig az MTA Matemati
kai Kutató Intézete igazgatójához (1053 Budapest 
V., Reáltanoda u. 13—15) kell benyújtani.

Fejes Tóth László s. k., 
igazgató

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Kertészeti Egyetemen oktatói állás betöl

tésére
A Kertészeti Egyetem pályázatot hirdet:

Üzemtani Tanszékre egyetemi docensi állásra.
A kinevezendő egyetemi docens feladata a Ker

tészeti Egyetem Tartósítóipari Karán, annak üzem
mérnöki és okleveles mérnöki tagozatán az „Élelmi- 
szeripari Vállalatok Üzemtan” c. és az „Ipargazda
ságtan” c. tárgyak oktatása, előadások tartása, 
gyakorlatok szervezése, valamint a fenti témákkal 
kapcsolatos tudományos munka folytatása.

Pályázhatnak mindazon egyetemi végzettség
gel rendelkezők, akik az egyetemi oktatásban hosz- 
szabb időn át részt vettek, és legalább egyetemi dok
tori címmel rendelkeznek.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását és 
fizetését,
a pályázó eddigi szakmai munkájának és mun
kája eredményeinek részletes ismertetését,

— kutatói és tudományos tevékenységét a meg
jelent tanulmányok felsorolásával, megjelölve, 
hogy hol és mikor jelentek meg, 
kitüntetését, idegen nyelvismeretét, külföldi 
tanulmányútját, tudományos fokozatát, 
tudományos és oktató munkájára vonatkozó 
jövendő terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
— részletes életrajzot két példányban,
— szakképzettséget (tudományos fokozatot) tanú

sító oklevelek hiteles másolatát,
— az Egyetem Személyzeti Osztályától beszer

zett és géppel kitöltött törzslapot,
— hatósági erkölcsi bizonyítványt.

A pályázatot a felhívás megjelenésétől számított 
4 héten belül kell az Egyetem Rektori Hivatalához 
benyújtani.

Részletes felvilágositást az Egyetem Személy
zeti Osztálya ad.

Dr. Somos András s. к.»
egyetemi tanár, 

rektor

FOGADÓÓRÁK
A Magyar Tudományos Akadémia eínöke min

den kedden 14—1530 óra között — bármilyen ter
mészetű ügyben — fogadóórát tart. A Magyar 
Tudományos Akadémia tagjainak más időpontok
ban is rendelkezésére áll.

Központi Igazgatási Titkárság

Tolnai Gábor akadémikus, a Tudományos 
Minősítő Bizottság elnöke minden szerdán 13—14 
óráig, Meisel János, a Tudományos Minősítő Bizott
ság titkára pedig minden csütörtökön 9—11 óráig 
tart fogadóórát előzetes bejelentés alapján.

Tudományos Minősítő Bizottság Titkársága
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Szem élyi rész

A Magyar Tudományos Akadémia 1973. május 
7—16. közötti időpontban tartott CXXXIII. köz
gyűlése az alapszabályoknak megfelelően három 
évi időtartamra megválasztotta az Akadémia elnök
ségének tagjait és a tisztségviselőket.

A Magyar Tudományos Akadémia elnökségé
nek tagjai és tisztségviselői a közgyűlés választása 
után :

elnök:
Erdey-Gruz Tibor akadémikus; 

alelnökök:
Bognár Géza akadémikus,
Szabó Imre akadémikus,
Szentágothai János akadémikus;

alapszabályszerű külön feladat nélkül választott 
elnökségi tagok:

Ádám György levelező tag,
Friss István akadémikus,
Jánossy Lajos akadémikus,
Márta Ferenc levelező tag,
Pach Zsigmond Pál akadémikus,
Radnót Magda levelező tag,
Straub F Brúnó akadémikus,
Tolnai Gábor akadémikus.

A Magyar Tudományos Akadémia CXXXI IL 
közgyűlése új rendes, levelező és tiszteleti tagokat 
választott.

Az új rendes, levelező és tiszteleti tagok a köz
gyűlés választása után :
rendes tagok:

Baló József 
Balogh János 
Bogárdi János

MAGYAR
1U D C M Â N Y 0S AKADÉMIA

^  KÖNYVTÁRA
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Bognár József 
Detre László 
Donhoffer Szilárd 
Elekes Lajos 
Eőrsi Gyula 
Gerevich László 
Háry László 
Kardos Tibor 
Kellner Béla 
Kozma Pál 
Környey István 
Krompecher István 
Lévai András 
Mészöly Gyula 
Pál Lénárd 
Ubrizsy Gábor 
Zambó János

levelező tagok:
Arató Endre 
Beck Mihály 
Benedek Pál 
Berend T. Iván 
Berényi Dénes 
Bihari Ottó 
Bozóky László 
Csikai Gyula 
Csizmadia Ernő 
Dénes Géza 
Erdős Péter 
Farkas Lóránd 
Fodor Géza
Földváriné Vogl Mária 
Garas Klára 
Garay András 
Gábor László 
Hollán Zsuzsa 
Homoródi Lajos 
Kardos (Pándi) Pál 
Kálmán Béla 
Keresztesi Béla 
Keresztury Dezső 
Király Zoltán 
Kulcsár Kálmán 
Leindler László 
Lukács József 
Martos Ferenc 
Mérei Gyula 
Mócsi András 
Nagy Elemér 
Nagy Péter 
Nemecz Ernő 
Pálos Á. László 
Petrányi Gyula 
Péter Rózsa 
Stark Ervin 
Szabó Gábor 
Szabó Kálmán 
Szent-Iványi Tamás 
Székely György 
Tamássy István 
Tőkei Ferenc 
Újfalussy József 
Vajta László 
Vámos Tibor 
Világhy Miklós

tiszteleti tagok:
P. K. Anohin (Szovjetunió)
D. D. Brezsnyev (Szovjetunió)
M. H. Dobb (Nagy-Britannia)
G. M. Frank (Szovjetunió)
F. J. Gaillard (Hollandia)
I. P. Geraszimov (Szovjetunió)
Dr. Bemard Halpern (Franciaország) 
M. B. Hrapcsenko (Szovjetunió)
A. Kastler (Franciaország)
B. M. Kedrov (Szovjetunió)
J. L. Kérisel (Franciaország)
A. N. Kononov (Szovjetunió)
A. N. Leontyev (Szovjetunió)
D. Sz. Lihacsov (Szovjetunió 
Dr. Lotz János (USA)
Dr. Manfred Mayrhofer (Ausztria) 
Angelo Mangini (Olaszország)
I. G. Murgulescu (Románia)
B. N. Petrov (Szovjetunió)
L. S. Pontrjagin (Szovjetunió)
Emil Popp (Románia)
Dr. Fritz Scheffer (NSZK)
V. I. Sziforov (Szovjetunió)
Dr. Verzár Frigyes (Svájc)
A. P. Vinogradov (Szovjetunió)

A Magyar Tudományos Akadémia elnöksége az 
1973. évi

akadémiai aranyérmet

Gegesi Kiss Pál akadémikusnak adományozta sok 
évtizeden át kifejtett tudományos és tudomány- 
politikai munkássága elismeréséül, különös tekin
tettel a Magyar Tudományos Akadémia vezető- 
testületeiben széles körű, nagy társadalmi felelősség- 
tudattal hosszú időn át végzett tevékenységére, 
valamint a magyar szocialista egészségügy és egész
ségügyi felsőoktatás terén végzett munkásságára. 
Jelentős érdemeket szerzett a gyermekgyógyászati 
kardiológia tudományának megalapításában és a 
gyermekkori anyagcserebetegségek kutatásában, 
valamint gyógyításában, továbbá a gyermekkori 
pszichés zavarok kórtényezőinek elemzésében és 
orvoslásában.

A Magyar Tudományos Akadémia elnöksége
a kiemelkedő tudományos eredmények elisme

réséül az ez évi közgyűlésen

Akadémiai Díjban
részesítette:

Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
1. Stoll Bélát, az MTA Irodalomtudományi 

Intézet tudományos munkatársát:
25 000,—Ft

a Régi Magyar Költők Tára III. és VI. kötetei
nek elkészítéséért s e kiemelkedő tudományos 
teljesítmény mellett a Régi Magyar Költők Tára
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XVII. századi sorozata munkálatainak vezetéséért, 
az eddig megjelent hat kötet szerkesztéséért.

A Régi Magyar Költők Tára XVII. századi 
sorozat elkészítése és megjelenése elsősorban Stoll 
Béla érdeme, aki az eddig megjelent kötetek terje
delmének több mint felét egymaga dolgozta ki, a 
többi pedig az ő általa kidolgozott terv, módszer 
alapján és ellenőrzésével készült.

Ez a sorozat — a korábban Szilády Áron által 
megindított XVI. századi költőkre vonatkozó nyolc 
kötethez hasonlóan—legalább egy évszázadig alapja 
lesz a későbbi kutatásoknak. Az eddig megjelent 
hat kötet terjedelme máris jóval felülmúlja a 
Szilády-féle régebbi nyolc kötetét; színvonalában 
pedig nemcsak egyenrangú e korábbi, példaképnek 
tekintett nagy vállalkozással, de korszerűsége, a 
textológia legmodernebb módszereinek alkalmazása, 
valamint a kötetek hatalmas filológiai apparátusa, 
a költők életrajzának kidolgozása stb. tekintetében 
meg is haladja azt.

Filozófiai és Történettudományok Osztálya
2. Megosztott díj 55 000,—Ft (egyenlő arány

ban)
Hanák Pétert, a történelemtudományok kandi

dátusát, az MTA Történettudományi Intézet tudo
mányos osztályvezetőjét,

Szabad Györgyöt, a történelemtudományok dok
torát, az ELTE Bölcsészettudományi Kar Üj- és 
legújabbkori Magyar Történeti Tanszék egyetemi 
tanárát,
Erényi Tibort, a történelemtudományok kandidá
tusát, az MSZMP KB Párttörténeti Intézet osztály- 
vezetőjét,

Galántai Józsefet, a történelemtudományok dok
torát, az ELTE Üj- és legújabbkori Magyar Törté
neti Tanszék egyetemi tanárát,

Pölöskei Ferencet, a történelemtudományok dok
torát, az ELTE Üj- és legújabbkori Magyar Törté
neti Tanszék tanszékvezető egyetemi tanárát, 

Diószegi Istvánt, a történelemtudományok kan
didátusát, az ELTE BK Üj- és legújabbkori Egye
temes Történeti Tanszék docensét,

Dolmányos Istvánt, a történelemtudományok 
kandidátusát, az ELTE BK Kelet-európai Történeti 
Tanszék egyetemi docensét,

Katus Lászlót, a történelemtudományok kandi
dátusát, az MTA Történettudományi Intézet tudo
mányos főmunkatársát,

S. Vincze Editet, az MSZMP KB Párttörténeti 
Intézet tudományos főmunkatársát,

Szász Zoltánt, az M T A  Történettudományi Inté
zet tudományos munkatársát,

Kolossá Tibort, az MTA Történettudományi 
Intézet tudományos munkatársát

az egyetemi történelmi tankönyvsorozat 1973- 
ban megjelent IV. kötetének szerkesztéséért és 
annak megírásában való közreműködésért.

Magyarország története 1849—1918. Az abszolu
tizmus és a dualizmus kora. Az MTA Történettudo
mányi Intézete —- Tankönyvkiadó. Budapest 197Z. 
663 o. + 2  tábla

Az egész korszak és az egyes periódusok jó 
szakemberei által írt kötet kezdeményezően és 
ugyanakkor felelősséggel alkalmazza marxista tör
ténetírásunk fejlődésének minden értékes eredmé
nyét; megfontoltan, mértéktartással érvényesíti a 
szerzők saját kutatásainak eredményeit és a kor
szakról folytatott viták tanulságait. A tankönyv 
figyelembe veszi gazdaság- és társadalomtörténet
írásunk új megállapításait és módszereit, s az 
eddigieknél szakszerűbben és didaktikai szempont
ból meggyőzőbben mutatja ki a gazdasági-társa
dalmi alap és a politikai felépítmény közötti dia
lektikus összefüggéseket. Nagy figyelmet szentel a 
haladó erők, a munkásosztály, a szegényparasztság 
osztályküzdelmeinek, továbbá a radikális és a 
függetlenségi baloldal progresszív szerepének és 
egyúttal gyengéinek bemutatására. Árnyalt mód
szer jellemzi az uralkodó osztályok különböző 
csoportjainak, pártjainak, vezető politikai szemé
lyeinek kritikai tárgyalását is. A tankönyv Magyar- 
ország korabeli történetét a dualista Monarchia 
egészével kölcsönhatásban és számos ponton a 
közép- és kelet-európai fejlődés párhuzamaival 
összevetve mutatja be. Sokoldalúan elemzi a 
nemzeti kérdést, élesen bírálja a nacionalizmus és a 
konzervativizmus új formáit, s egyúttal alaposan 
tárgyalja a progresszív társadalmi-politikai eszmék, 
elsősorban a marxi szocializmus hazai elterjedését, 
sajátos problémáit.

A részelemzésekben gazdag, egyben világos, átte
kinthető szintézis három nagy történeti intézmény; 
az MTA Történettudományi Intézete, az MSZMP 
KB Párttörténeti Intézete és az ELTE Bölcsészet
tudományi Karának Üjkori Magyar Történeti 
Tanszéke együttműködése alapján készült el. A 
szerkesztői kollektíva maga is nagy részt vállalt a 
kötet megírásában, s lelkiismeretes, körültekintő 
szerkesztői munkásságuknak köszönhető a kötet 
egységének biztosítása.

A tankönyvet 60 oldalnyi bibliográfia, tábláza
tok, térképek és egyéb oktatási segédanyagok egé
szítik ki.

A magas szakmai és didaktikai színvonal, a 
módszerbeli korszerűség és a kézikönyvként való 
használhatóság jórészt a szerkesztők vezetői tevé
kenységének eredménye.

3. Mályusz Elemért, a történelemtudományok 
doktorát, az MTA Történettudományi Intézet nyu
galmazott tudományos főmunkatársát, a medie- 
visztika nemzetközi tekintélyű képviselőjét

25 000,— Ft
a marxista történettudománynak a középkori 

forrásfeltárás és forráskiadása terén elért jelentős, 
nemzetközi elismerést is keltett sikereiért, első
sorban pedig a Thuróczy-krónika és forrásai című 
műve alapján.

Az ő szerkesztésével kerülnek be a magyaror
szági források adatai a középkori elbeszélő források 
anyagát felmérő nemzetközi kiadványsorozat köte
teibe. XIV—XV. századi társadalomtörténeti kuta
tásainak eredményei gazdagodást jelentenek tör
ténetirodalmunkban. Elmélyült kutatómunkája 
mellett élénken kiveszi részét a történettudomány 
elméleti vitáiból.
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4. Szemere Samut, a filozófiai tudományok dok
torát, címzetes egyetemi tanárt

25 000,— Ft
filozófiatörténeti, esztétikai és pedagógiai mun

kásságáért, valamint műfordítói tevékenységéért.
Hét évtizedes tudományos munkássága során 

esztétikával, filozófiatörténettel és pedagógiával 
foglalkozott.

Giordano Bruno monográfiája tette ismertté és 
becsültté nevét a hazai és külföldi szakkörökben. 
Jelentős filozófiatörténeti tanulmányai jelentek 
meg a két világháború között. így: „A jelenkori 
filozófia főbb irányai” (1923), ,,Spengler filozófiája” 
(1924), ,,Bánóczi” (1928), „Alexander Bernât” 
(1929), „Gondolkodom, tehát vagyok” (1937), 
„Bergson” 1937).

Az esztétika területén jelentős tanulmányai 
voltak: „Szellemesség és komikum” (1933); és 
„A művészet mint valóságértelmezés” (1936), 
„Kunst und Humanität” (1967).

Negyedszázados pedagógusi pálya után írta a 
következő tanulmányait: „A kanti filozófia hatása 
a jelenkori pedagógiában” (1931), „Hegel a peda
gógus” (1932), „Pestalozzi” (1934).

Műfordítói tevékenységének legjelentősebb sza
kasza az utóbbi húsz esztendőre esik. Fordított 
Descartes, Feuerbach, Giordano Bruno, Schiller, 
Vico műveiből mintegy négy-öt kötetnyit. Spino
zának hat művét tette hozzáférhetővé. Legfigye
lemreméltóbb a Hegel életmű magyarra fordítása 
tizenkét kötetben. Szemere Samu életének nyol
cadik és kilencedik évtizedében megközelítően 
10 000 lap fordítással tette gazdagabbá a magyar 
nyelvű filozófiai irodalmat.

Matematikai és Fizikai Tudományok Osztálya
5. Arató Mátyást, a matematikai tudományok 

doktorát, az MTA Számítástechnikai és Automati
zálási Kutató Intézet igazgatóhelyettesét, az 
ELTE egyetemi tanárát

25 000,— Ft
a valószínűségelméletben és a matematikai 

statisztikában két évtized óta végzett eredményes 
kutatómunkájáért, valamint a matematika alkal
mazási területein végzett tudományos szervező és 
irányító munkájáért.

Arató Mátyás a valószínűségelméletben és 
statisztikában kezdettől fogva a sztochasztikus 
folyamatok elmélete és alkalmazásai iránt érdek
lődött. Ezekkel a problémákkal foglalkoznak első 
cikkei is. Az Alkalmazott Matematikai Intézet 
Valószínűségszámítási osztályán ismerte meg a 
modern valószínűségelméleti módszereket, kezdett 
el foglalkozni a Markov láncok elméletével, az 
analízis és valószínűségelmélet kapcsolatával. A 
moszkvai egyetemen kapcsolódott be a sztochasz
tikus folyamatok és a folyamatok statisztikája 
problémakörbe. Az ún. elemi Gauss folyamatok 
statisztikai vizsgálata problémakörét Kolmogorov 
vetette fel még 1948-ban. Az 6 irányítása mellett 
készítette kandidátusi disszertációját ъ több cikkét.

Elsősorban a paraméter becslések eloszlásainak, 
aszimptotikus viselkedésének meghatározásával 
foglalkozott.

A Kolmogorov által kitűzött problémakörben 
való előrehaladás során kiderült, hogy a sztochasz
tikus folyamatok statisztikájának vizsgálata el
képzelhetetlen a modern számológépek felhaszná
lása nélkül. Számos dolgozata tükrözi ezt, melyek 
a gyakorlati statisztikus számára hasznos tábláza
tokat is tartalmaznak.

Arató Mátyás a paraméter becslések eloszlásai 
meghatározásán kívül eredményeket ért el a meg
engedhető becslések, függvénytereken értelmezett 
mértékek Radon—Nikodym deriváltjainak meg
határozásában s a sztochasztikus differenciál
egyenletek elméletében is.

Információelméleti, ergod-elméleti problémák
kal is foglalkozott dolgozataiban. Kutatásai szo
rosan kapcsolódnak a 60-as években kialakult 
sztochasztikus optimalizálási eljárásokhoz (Kál
mán—Bucy—Sirjájev-féle elmélethez).

Arató Mátyás gyakorlati alkalmazott mate
matikusi tevékenysége során jutott el ahhoz a fel
ismeréshez, hogy ma már nem végezhető sem sta
tisztikai kiértékelő munka, de általában alkalma
zott matematikusi munka sem számológépek nél
kül. Az MTA Számítástechnikai Központjában a 
valószínűségszámítási és statisztikai osztály kiala
kítását még 1966-ban kezdte el. Munkatársaival 
idősorelemzési programcsomag készítését végezte, 
és osztályán több statisztikai, szimulálási program 
tervét is megvalósították. Munkatársai akadémiai 
elnöki jutalomban részesültek az 1972-ben kiírt 
pályázaton.

Az osztály nagyobb munkái között említendő 
a file kezelés és operációs rendszerek kapcsolatán 
alapuló nagy rendszerek számológépes statisztikai 
feldolgozása. Ezekről a munkákról nem publikációk, 
hanem CDC 3300-ra készült programok, program- 
csomagok tanúskodnak. Ennek a munkának 
nemzetközi visszhangja is van, természetesen 
elsősorban CDC gép felhasználói körében.

1963 óta rendszeresen tart egyetemi előadásokat 
a sztochasztikus folyamatok elméletéből. Mind a 
stacionárius, mind a diffúziós folyamatok elméle
tét, ezek statisztikáját rendszeres előadás keretében 
először igyekezett feldolgozni idehaza. A számítás- 
technikai oktatás keretén belül több éven keresz
tül előadta a nem numerikus módszerek számítás- 
technikai alkalmazásai tárgyát is. E témakörön 
belül a tanulási, alakfelismerési, identifikációs mód
szereket ismertette hallgatóival.

6. Megosztott
Kiss Dezsőt, a fizikai tudományok doktorát,

8000,— Ft
Nagy Elemért, a fizikai tudományok kandidá

tusát,
7000,— Ft

Urbán László tudományos munkatársat
5000,— Ft
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Vesztergombi György tudományos munkatársat
5000,— Ft

a nagyenergiájú semleges kaonoknak protonokon 
történő regenerációjára vonatkozó vizsgálatok ered
ményeiért és a Pomerancsuk-tételnek kísérleti iga
zolásáért a 10—50 GeV energiatartományban.

Az elemi részecskéknek és kölcsönhatásaiknak 
mind mélyebbre hatoló kutatása a modern fizika 
világszerte egyik legátfogóbb programja. A fel
adat roppant nehézsége és bonyolultsága miatt 
azonban ma még mindig nem ismertek az anyag 
ezen parányi, legalapvetőbbnek tűnő építőköveinek 
keletkezését és kölcsönhatását leíró törvények. 
Van azonban néhány olyan általános alapelv, amely 
részét képezi a majdani teljes elméletnek. Az axio
matikus kvantumtérelmélet éppen azt tűzte ki 
célul, hogy megvizsgálja, milyen következményei 
vannak az elemi részecskék kölcsönhatásaira a 
fizika olyan általános elveinek, mint az okság, 
Lorentz-invariancia, lokalitás stb.

Az ilyen általános jellegű feltevésekből csak a 
legritkább esetben juthatunk konkrétan mérhető 
következményekre. A kísérleti részecskefizikát és a 
legtisztább elvi alapokon álló axiomatikus kvan- 
tumtérelméletet összekötő kevés számú hidak 
egyike a Pomerancsuk-tétel, amely kimondja, 
hogy ha egy részecske elegendő nagy energiával 
ütközik egy adott céltárgyba, akkor a kölcsön
hatás teljes hatáskeresztmetszete pontosan meg
egyezik annak a folyamatnak a teljes hatáskereszt
metszetével, amelyben az említett részecskének 
antirészecskéje ütközik ugyanakkora energiával 
ugyanabba a céltárgyba. E tétel levezetéséhez lénye
gében csak az említett legáltalánosabb elvek szük
ségesek, s innen van rendkívüli jelentősége, mert 
sérülése esetén ezeknek az elveknek revíziójára 
lenne szükség.

A szerpuhovi 70 GeV-os protonszinkrotron, a 
kísérlet idején a világon működő legnagyobb ener
giájú részecskegyorsító, lehetőséget nyújtott a 
Pomerancsuk tételnek minden eddiginél nagyobb 
energiákon történő ellenőrzésére. A szerzők a 
Pomerancsuk tétel vizsgálatára a semleges kaont 
(K0) és antirészecskéjét (K0) használták fel. A vá
lasztott récsecskéken végzett vizsgálat minden más 
részecske-antirészecskepárhoz képest azzal az elő
nyös tulajdonsággal rendelkezik, hogy a semleges 
kaonok ún. regenerációja révén egyrészt közvet
lenül lehet mérni a teljes hatáskeresztmetszetek 
különbségét, másrészt a kísérleti adatokból nem
csak a teljes hatáskeresztmetszetek, hanem a 
komplex előreszórási amplitúdók különbsége is 
meghatározható, amelynek energiafüggése révén 
egy sor elméleti modellt lehet ellenőrizni (pl. 
Regge-pólus modell, diszperziós relációk stb.).

A K0 regeneráció önmagában is rendkívül érde
kes, néhány GeV-os energiákon is intenzíven tanul
mányozott jelenség, a kvantummechanikai szuper
pozícióelv egyik legszemléletesebb megnyilvánu
lása. A jelenség lényege az, hogy a K0 és anti-K0 
mezonok helyett ezek két speciális szuperpozíciója 
rendelkezik meghatározott élettartammal; ezeket 
rövid, illetve hosszú életű, Ks, illetve KL mezo
noknak nevezik. Megfelelően hosszú idő eltelte
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után a nyalábban a K0 és anti-K0 mezonoknak csak 
az egyik szuperpozíciója, a KL mezon marad. Amikor 
ez utóbbi valamilyen céltárgyba ütközik, egy része 
visszaalakul, más szóval regenerálódik Ks mezonná, 
minthogy a K0 és anti-K0 nem egyformaképpen lép 
a céltárggyal kölcsönhatásba. A két kölcsönhatás 
amplitúdójának különbsége a vizsgálat tárgya, 
ezért közvetlen kapcsolatban áll a kísérletileg mér
hető ún. regenerációs amplitúdóval, amely a rege
neráció mértéke.

A kísérlet célja ennek megfelelően a regenerált 
Ks számának meghatározása volt. A Ks mezonok 
viszonylag rövid (~  10~10 sec) felezési idővel pozi
tív és negatív pionokra bomlanak, amelyek a detek
torul szolgáló mágneses spektrométerbe jutnak. 
A magnetosztrikciós szikrakamrákból, szcintillációs 
hodoszkópokból és Cserenkov-számlálóból álló de
tektorrendszer segítségével pontosan meghatároz
ható a Ks mezon repülési iránya, energiája és a 
bomláspont helye. Az így meghatározott Ks mezo
nok számának és bomlási sajátidő szerinti eloszlásá
nak (a KL — Ks interferencia görbének) ismereté
ben egyértelmű matematikai eljárás adja a részecske 
és antirészecske szórási amplitúdók különbségét.

A kísérlet méreteire és nehézségére jellemző, 
hogy másfél ezer gyorsító órát vett igénybe, amely
nek során a szerzők két és félmillió Ks bomlást 
detektáltak, és ezek adatait — mágnesszalagon tör
ténő rögzítésüket követően — megközelítően két 
ezer óra számítógépidő felhasználásával dolgozták 
fel. A kísérlet Dubna, Szerpuhov és a KFKI közötti 
együttműködésében folyt. Szerpuhov biztosította 
a nagyenergiájú kaon nyalábot, a berendezés jó 
részét Dubna építette. A berendezés egy fontos 
részét, az adatfelvétel ellenőrzésére szolgáló ún. 
display rendszert, a KFKI készítette el. Hasonló
képpen a kutató kollektíva készítette el a kísérlet 
software hátterét, azaz az adatátviteltől kezdve, 
az események nagy számológépen történő off-line 
feldolgozásán keresztül, a végleges paraméterek 
legjobb illesztését elvégző teljes programrendszert, 
valamint a berendezés detektálási hatásfokát és a 
háttérjelenségek befolyását kiszámító ún. Monte 
Carlo programokat. Az adatfeldolgozás három nagy 
számológépen folyt párhuzamosan, a dubnai CDC 
1604A, az MTA CDC 3300, valamint a KFKI ICT 
1905 gépeken.

A mérések eredményei az alábbiakban foglal
hatók össze:

A szerzők elsőnek határozták meg a semleges 
kaonok regenerációját protonon a csúcsnak szá
mító 10—50 GeV-os energiatartományban. Ebben 
a vonatkozásban a mérés a mai napig is egyedül
álló. A regenerációs amplitúdó vizsgálatából az 
alábbi fő következtetéseket lehet levonni:

1. Kp—Kp t e l j e s  h a t á s k e r e s z t m e t s z e t e k  k ü 
l ö n b s é g e  z é r u s h o z  t a r t ,  ö s s z h a n g b a n  a  P o m e r a n 
c s u k  t é t e l l e l .

2. A r e g e n e r á c i ó s  a m p l i t ú d ó  a b s z o l ú t  é r t é k é n e k  
e n e r g i a f ü g g é s e  ö s s z h a n g b a n  á l l  a  k o m p l e x  i m p u l 
z u s  m o m e n t u m  e l m é l e t t e l  é s  a  d i s z p e r z i ó s  ö s s z e f ü g 
g é s e k k e l ,  f e l t é t e l e z v e  a  P o m e r a n c s u k - t é t e l  a s z i m p 
t o t i k u s  t e l j e s ü l é s é t .
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3. A regenerációs amplitúdó fázisa független az 
energiától a vizsgált energiatartományban, össz
hangban a Réggé pólus elmélettel és az alacsony 
energiás korábbi mérésekkel.

4. A teljes hatáskeresztmetszetek különbségé
nek energiafüggését összehasonlítva a K +  n szórás 
megfelelő mennyiségével, megállapítható az izospin 
invariancia a szóban forgó energiatartományban.

A kapott eredmények, amelyek a szerzők csak
nem négy éves munkájának eredményei, széles 
körű nemzetközi visszhangot váltottak ki. Ezek 
közül itt az 1970-es kievi, az 1971-es amszterdami 
és az 1972-es batáviai nemzetközi nagyenergiájú fizi
kai konferenciákat említjük meg. Amellett, hogy a 
rapporteur minden esetben nagy terjedelemben 
számolt be a kísérletről, a munka iránti érdeklő
dést jelzi az a tény is, hogy pl. a CERN COUR- 
RIER-nak az amszterdami konferenciáról közölt 
összefoglalójában a mintegy 400 előadás közül 
részletesen ismertetett négy kísérlet egyike a szó
ban forgó K0 regeneráció volt.

Agrártudományok Osztálya

7. Megosztott
Klement Zoltánt, a mezőgazdasági tudományok 

kandidátusát, a Növényvédelmi Kutató Intézet 
tudományos főmunkatársát, címzetes egyetemi 
tanárt,

15 000,— Ft
Dancsné dr. Rozsnyai Zsuzsa tudományos mun

katársat:
10 000,— Ft

Dr. Somogyi Endrét, az orvostudományok dok
torát, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem 
Igazságügyi Orvostani Intézet egyetemi tanárát,

Dr. Jetiinek Harryt, az orvostudományok dok
torát, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem, 
II. sz. Kórbonctani Intézet egyetemi tanárát, 
az ultrastruktúra kutatások terén elért eredmé
nyeikért.

Dr. Romhányi György egyetemi tanár a hazai 
ultrastruktúrakutatás egyik kezdeményezője és 
legeredményesebb kutatója. Elsősorban a kötő
szöveti rostok finom szerkezetkutatásában ért el 
nemzetközi szinten is jelentős eredményeket, fő
ként az általa kidolgozott topooptikai reakciók 
segítségével, melyek az elektronmikroszkópnál is 
finomabb tájékozódást tesznek lehetővé a moleku
láris szerkezetek összetételbeli és térbeli elrendező- 
dési viszonyait illetően. — Dr. Somogyi Endre a 
Romhányi-féle módszernek elsősorban a rivanol 
reakcióelektronmikroszkópos kombinációját fej
lesztette tovább és alkalmazta sikerrel az igazság
ügyi orvostan speciális területein, különösen a 
sérülések pathológiájának vizsgálatában. — Dr. 
Jelűnek Harry ugyancsak sikerrel alkalmazta közel 
két évtizede folyó érpathológiai kutatásaiban, első
sorban a kötőszövetes elemek vonatkozásában a 
Romhányi-féle módszereket. Kiemelkedő eredmé
nyeket ért el az érfal regenerációjának nyomon 
követésében, illetve azzal kapcsolatban a rugalmas 
rost újdonképződésében.

Műszaki Tudományok Osztálya

9. Megosztott
Együttesen dolgozták ki a kajszi gutaütés kór- 

oktanát és az ellene való profilaktikus védekezési 
eljárást, amely nemzetközileg is elismert eredmény, 
és a kajszi ültetvényekben mintegy 100 milliós 
nagyságrendű kár elhárítását teszi lehetővé éven
ként.

Klement Zoltán a kóroktan bakteriológiai diag
nosztikai módszerét dolgozta ki, és munkássága a 
bakteriológiai diagnosztikai módszerek általános 
fejlesztése terén is elismert nemzetközileg. Klement 
Zoltán nemzetközi munkabizottságot hozott létre 
az European Plant Protection Organisation (Pá
rizs) támogatásával, amely Európa összes kajszi 
termelő állományában felülvizsgálja a kajszi guta
ütés problémáját, bevezeti a gyakorlatba is a kettő
jük által kidolgozott komplex védekezési techno
lógiát.

Rozsnyai Zsuzsa doktor a kajszi apoplexia kór- 
oktanának mykológiai módszerét dolgozta ki, vala
mint a profilaktikus védekezés erre vonatkozó 
metodikáját.

Orvosi Tudományok Osztálya
8. Megosztott díj 25 000,—Ft (egyenlő arány

ban)
Dr. Romhányi Györgyöt, az orvostudományok 

doktorát, a Pécsi Orvostudományi Egyetem Kór
bonctani Intézet egyetemi tanárát,

Kovács Sándort, a műszaki tudományok kandi
dátusát, a Méréstechnikai Központi Kutató Labo
ratórium tudományos főosztályvezetőjét,

10 000,— Ft
Kemény Tamás okleveles gépészmérnököt, villa

mosmérnököt, a Méréstechnikai Központi Kutató 
Laboratórium tudományos osztályvezetőjét,

9000,— Ft
Papp Kálmán okleveles villamosmérnököt, a 

Méréstechnikai Központi Kutató Laboratórium 
tudományos munkatársát

6000,— Ft
a Tensikomp erőmérő és mérlegelő rendszer kifej
lesztéséért.

Fentnevezett kollektíva tevékenységének ered
ményeként a Méréstechnikai Központi Kutató 
Laboratórium Erő- és Súlymérési Osztályán kifej
lesztették a Tensikomp erőmérő és mérlegelő rend
szert olyan szintre, hogy az mind a primer érzékelő, 
mind az adatátvivő és adatfeldolgozó készülék 
vonatkozásában külön-külön komoly nemzetközi 
műszaki és kereskedelmi elismerést érdemelt ki 
tőkés és szocialista országokban egyaránt. A szoci
alista országokon belül ez az egyedüli ilyen telje
sítményű rendszer, amelynek alapján a hazai fejlesz
tésű műszercsaládot a KGST elfogadta URS rend
szere részére. Ugyanakkor a mérlegelő rendszer
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elemei fejlett tőkés országokban is számottevő 
értékesítési eredményeket tudnak felmutatni. Az 
1972. évi Lipcsei Vásáron aranyérmet nyert.

10. Terplán Zénót, a műszaki tudományok dok
torát, a Nehézipari Műszaki Egyetem Gépelemek 
Tanszék egyetemi tanárát

25 000,— Ft
a bolygóművek kapcsolódása elméletének kidol
gozásában elért kiemelkedő eredményeiért.

E témából írta meg 1965-ben akadémiai dok
tori értekezését, melynek nyomán további hazai 
eredmények születtek. Saját további kutatásai a 
fogaskerék bolygóművek alkalmazási tartomány 
határaira irányultak, melyről a SZU-ban, az NDK- 
ban és Jugoszláviában tartott nemzetközi konfe
renciákon számolt be. Majd 1969-ben a rostocki 
egyetem tudományos ülésszakán részletesen is is
mertette eredményeit. Legutóbb az 1FTOMM III. 
Világkongresszusán Dubrovnikban tartott nagy 
elismerést kiváltó előadást. Szovjet és nyugatné
met tudományos könyvek hivatkoznak eredmé
nyeire.

A mechanizmusok és gépek elmélete és a gép
elemek témaköréből 60 dolgozata, több könyve, 
mérnöki továbbképző intézeti kiadványa szak
irodalmi tevékenységének termékeny eredménye. 
Ezek közül is kiemelhető két munkatársával írt 
,,Mechanikus tengelykapcsolók” és az 1971-ben 
megjelent „Különleges tengelykapcsolók” c. köny
ve; mindkét könyve kiadói nívódíjat kapott.

Kémiai Tudományok Osztálya

11. Török Tibort, a kémiai tudományok dok
torát, az ELTE Szervetlen és Analitikai Kémiai 
Tanszék egyetemi tanárát

25 000,— Ft
az emissziós színképelemzés területén elért nemzet
közileg is elismert elméleti és ipari szempontból 
egyaránt jelentős eredményeiért.

Tudományos munkássága alapvető eredmények
kel járult hozzá a tudományág elméletének kidol
gozásához, ugyanakkor számos bonyolult gyakor
lati fémanalitikai feladat megoldásával a magyar 
ipar számára is értékes gyakorlati segítséget nyújt. 
Eredeti szabadalmai alapján több új ma már 
export célra folyamatosan gyártott és jól bevált — 
készülék készült el. Újabb kutatásai közül különö
sen jelentősek a stabil izotóparányok meghatáro
zását célzó vizsgálatai optikai spektroméretes úton 
a mélyhűtéses, kettős üreges katódos kisülésben a 
Fabry Perot interferométer felhasználásával.

Munkái közül kiemelkedő a közel 90 ív terje
delmű, angol nyelven is megjelenő, a kémiai 
emisszió színképelemzés elméletét és gyakorlati 
vonatkozásait monográfiái teljességgel tárgyaló 
nagy műve.

É r t é k e s  t u d o m á n y s z e r v e z ő  m u n k á s s á g o t  f o l y 
t a t .  Tagja a  M a g y a r  T u d o m á n y o s  A k a d é m i a  V I I .  
O s z t á l y a  A n a l i t i k a i  K é m i a i  B i z o t t s á g á n a k ,  é s  v e z e 
t ő j e  a  S p e k t r o k é m i a i  M u n k a b i z o t t s á g n a k ;  2 0  é v v e l

ezelőtt ő alapította meg a Gépipari Tudományos 
Egyesület, a Magyar Kémikusok Egyesülete és 
az Országos Magyar Bányászati Egyesület közös 
Színképelemző Szakbizottságát az összes magyar 
színképelemző analitikus tömörítésére, melyet 
azóta is vezet. Ő volt az elnöke és a szervezője az 
1967-ben Debrecenben lezajlott és méltán nagy 
nemzetközi elismerést aratott XIV. Colloquim 
Spectroscopicum Internationalenek. Tagja a 
Spectrochimica Acta (Part B) európai szerkesztő- 
bizottságának és a Hungarian Scientific Instru
ments szerkesztő bizottságának.

Mint az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszékének egye
temi tanára és a Tanszék spektroszkópiai labora
tóriumának vezetője, értékes tevékenységet foly
tat a színképelemző utánpótlás nevelésében és 
az iparban dolgozó színképelemző szakemberek 
továbbképzése területén is.

Biológiai Tudományok Osztálya

12. Megosztott
Simon Tibort, a biológiai tudományok doktorát, 

az ELTE TTK Növényrendszertani és növény
földrajzi Tanszék tanszékvezető egyetemi tanárát,

15 000,— Ft
Kovácsné Láng Editet, az ELTE TTK Növény

rendszertani és növényföldrajzi Tanszék adjunk
tusát,

5000,— Ft
Juhász Nagy Pált, a biológiai tudományok kan

didátusát, az ELTE TTK Növényrendszertani és 
növényföldrajzi Tanszék adjunktusát

5000,— Ft
a hazai modern ökológiai kutatás kifejlesztésében 
végzett munkájukért.

Főmunkájuk a Nemzetközi Biológiai Program 
(IBP) csévharaszti mintaterülete komplex kutatá
sának megszervezése, hazai és nemzetközi koordi
nálása; több éves vizsgálatok alapján a fitomassza- 
produkció mennyiségének, folyamatának, feltéte
leinek, az energia-forgalom szukcesszionális alaku
lásának megállapítása természetes és kultúr nö
vénytársulásokban. Elméleti törvényszerűségek 
leszűrése, egységes ökológiai fogalomrendszer kiala
kítása, az ökoszisztéma modellek információelmé
leti értékelése.

Eredményeiket mintegy 20 tanulmányban fog
lalták össze, melyek jórészt idegen nyelven jelen
tek meg. Munkájukról beszámoló hangzott el az 
IBP prágai nemzetközi CT szekció ülésén (Simon 
Tibor és Juhász Nagy Pál), valamint az 1972. évi 
Akadémiai Nagygyűlésen (Simon Tibor).

Simon Tibor végezte a kutatások megszerve
zését, irányítását, mind hazai, mind nemzetközi 
kapcsolatait; a fitomassza és talajökológiai vizs
gálatok egy részét, főleg a speciális ökológiai (indi
kációs) kutatásokat. Emellett befejezte a Zempléni
hegység erdei és sziklagyep fitocönózisainak ökoló
giai szemléletű, számítógépes feldolgozását, cito- 
ökológiai analízisét. Módszere e téren olyan szín
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biológiai integrálás irányába mutat, mely a fito- 
cönózisokat, azok jelentőségét és szerepét a legkor
szerűbb szemléletben értékeli. (E körből védte meg 
akadémiai doktori értekezését. 1972.)

Kovács Jánosné Láng Edit végezte az IBP 
mintaterület fitomassza-produkciói lényeges ténye
zőinek (elsősorban a talaj vízgazdálkodása) vizsgá
latait; a kation anyagcsere és a sugárzási energia 
hasznosulás szukcesszionális elemzéseinek jelentős 
részét. Megjelent publikációi mellett ez anyagból 
kandidátusi értekezését készíti.

Juhász Nagy Pál az információ-elméleti alapo
zást végezte. Az ökológiai jelenségek analízisére, 
értelmezésére modell-rendszert dolgozott ki. Emel
lett teljes, egységes ökológiai fogalomrendszert 
készített információ-elméleti alapon.

A növényökológiai munkacsoport tagjai kiváló 
és eredményes kutatómunkájuk mellett széles körű 
közéleti és társadalmi tevékenységet végeznek:

Simon Tibor az MTA Botanikai Bizottságának 
titkára, az IBP és Bioszféra Nemzeti Bizottságok 
tagja, az MTA Talajtani Bizottsága, az Országos 
Természetvédelmi Tanács tagja. A Botanikai Köz
lemények A szekciójának, valamint az Annales 
Univ. Budapestiensis Pars Botanica szerkesztője.

Kovácsné Láng Edit, mint a Biológus Pártalap- 
szerv titkára, a Kari Vezetőség, a Kari Tanács 
Elnökségének tagja.

Juhász Nagy Pál, az MTA Botanikai Bizottság 
igen tevékeny tagja, a Természettudományi Kar 
biológus Diákkörének agilis vezetője.

Föld- és Bányászati Tudományok Osztálya
13. Megosztott
Patvaros Józsefet, a műszaki tudományok kandi

dátusát, a Nehézipari Műszaki Egyetem Bányamű- 
veléstani Tanszék docensét,

9000,— Ft
Kovács Ferencet, a műszaki tudományok kan

didátusát, a NME Bányaművelési Tanszék docensét,
9000,— Ft

Janositz Jánost, az MTA Bányászati Tanszéki 
Munkaközösség tudományos munkatársát

7000,— Ft

a bányászati és egyéb ipari létesítmények telepítése, 
az ásványi nyersanyagok kutatása és feltárása, a 
bányaüzemek paramétereinek meghatározása kuta
tási területen elért új tudományos eredményekért.

A téma kidolgozása során a kollektíva tagjai az 
alábbi részterületeken végeztek kutatásokat.

Elsőnek kívánjuk megemlíteni néhai Forral 
Sándort, a műszaki tudományok kandidátusát, az 
NME Bányaműveléstani Tanszék volt docensét, 
aki 1969-ben bekövetkezett haláláig tevékenyen 
részt vett a bányászati és egyéb ipari célú szállítási 
és. anyagmozgatási feladatok optimalizálásának 
általánosításában, a valószínűségelméleti és más 
korszerű matematikai módszerek széles körű, a 
bányászatban való alkalmazási lehetőségeinek kuta
tásában.

Patvaros József: A szénbányászat műszaki fej
lődésének prognosztizálása. A jelenlegi fejtési tech
nológiák korszerűsítésének vizsgálata, új bánya- 
struktúrák kialakításának és a nagymélységű ás
ványtestek korszerű kitermelési módszereinek ki
dolgozása.

Kovács Ferenc: A külfejtések alapvető paramé
tereinek meghatározása, a költségfüggvények jel
legének vizsgálata. A mélyműveléses bányászat 
biztonságát veszélyeztető természeti csapások hatá
sának vizsgálata az optimális paraméterek számí
tásánál. Az ásványi nyersanyagok műrevalósági 
minősítéséhez felhasználható termelési reálköltség
függvények felírásával kapcsolatos kutatások.

Janositz János: Az ásványi nyersanyagkutatás 
során kapott információk értékelésének és feldol
gozásának kutatása. A bányászati telepítési fel
adatoknál számitott paraméterek megbízhatóságá
nak vizsgálata, matematikai módszerek kidolgo
zása.

A kutatási eredményeket az ipari feladatok 
megoldásánál, bányászati tervezéseknél széles kör
ben sikeresen alkalmazzák.

A Magyar Tudományos Akadémia 
e ln ö k ség én ek  halározalai * 1
Az MTA elnökségének 20/1973. számú 

h a t á r o z a t a

a Szegedi Biológiai Központ kutatásszervezési,
kutatási feladatairól és problémáiról szóló 

tájékoztató megvitatásáról
(Elnökség 1973. április 24.)

Teljes szöveg
1. Az elnökség elismeréssel veszi tudomásul a 

Szegedi Biológiai Központ (a továbbiakban SZBK) 
kutatásszervezési, kutatási feladatairól és problé
máiról szóló előterjesztést, amely igen áttekinthető 
és kritikus hangú.

2. Megállapítja az elnökség, hogy az SZBK mint 
új, tudományos centrum megfelel az eredeti elgon
dolásoknak. Megnyugvással veszi tudomásul, hogy 
az érdekelt tárcák megítélése szerint az SZBK 
munkássága jelentékenyen segíti az agrár-, gyógy
szer- és növényvédőszerkutatást, úgy is mint az 
ipari kutatások alapkutatási háttere.

3. Ajánlja az elnökség, hogy az SZBK folytassa 
erőfeszítéseit konkrét eredményekre törő koncep
ciók kialakítása érdekében.

4. Az elnökség felkéri a Biológiai Tudományok 
Osztályát, hogy 1973 második felében nyújtson 
széles körű segítséget a főtitkárnak a tudományos 
kutatási tervek értékeléséhez és szükség szerint 
felülvizsgálatához. Működjön továbbá közre a 
kutatási eredmények megvitatásában, és ezzel is 
járuljon hozzá a fontosabb kutatási témák kialakí
tásához.
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5. Az elnökség felkéri az Agrártudományok 
Osztályát, az Orvosi Tudományok Osztályát és a 
Kémiai Tudományok Osztályát, hogy 1973. máso
dikfelében értékeljék az SZBK és a mezőgazdasági, 
gyógyszeripari és növényvédőszeripari kutatások 
jelenlegi és távlati kapcsolatainak helyzetét, és 
tegyenek ajánlásokat ezek hatékonyabbá tételére.

6. Az elnökség igen lényegesnek tartja, hogy 
az SZBK és a szegedi egyetemek közötti együtt
működés továbbfejlődjön, ezért ajánlja kutatási 
terveik egyeztetését. Úgyszintén kívánatosnak 
tartja az elnökség, hogy az SZBK bővítse tovább 
együttműködését más, közöttük akadémiai kutató- 
intézetekkel is.

6.1. Javasolja a főtitkárnak, hogy ezekre a 
kérdésekre fordítson megkülönböztetett 
figyelmet.

7. A szocialista országok kutatóhelyeivel való 
kapcsolatok most alakulnak ki a Szegedi Biológiai 
Központban. Az elnökség felhívja a főtitkár figyel
mét, hogy törekedjen a munkamegosztás elvén 
alapuló tudományos együttműködés feltételeinek 
kialakítására. Ennek keretében célszerűnek lát
szik szocialista országok kutatóiból álló kisebb 
kollektívák létrehozása.

8. Az elnökség megfontolásra ajánlja tudomá
nyos tanács felállítását az érdekelt intézmények 
képviselőinek bevonásával, a főirány- koordináló 
tanács tevékenységével összehangolva.

9. Az elnökség egyetért azzal, hogy a tájékoz
tató a Tudománypolitikai Bizottság elé kerüljön.
Budapest, 1973. április 25.

Erdey-Grúz Tibor s. k.,
elnök

Az MTA elnökségének 21/1973. számú 
h a t á r o z a t a

„A szocialista vállalat” c. kutatási főirányról

(Elnökség 1973. április 24.)
Teljes szöveg

1 .  , , A  s z o c i a l i s t a  v á l l a l a t ”  c .  k u t a t á s i  f ő i r á n y 
r ó l  s z ó l ó  t á j é k o z t a t ó t  a z  e l n ö k s é g  j ó v á h a g y ó l a g  
t u d o m á s u l  v e s z i .

2. M e g á l l a p í t j a ,  h o g y  a  k u t a t á s i  f ő i r á n y  n é p -  
g a z d a s á g i  é s  e l m é l e t i  j e l e n t ő s é g e  e g y a r á n t  n a g y .

2 . 1 .  F e l h í v j a  e z é r t  a z  a k a d é m i a i  i n t é z e t e k e t  é s  
a z  A k a d é m i a  t u d o m á n y o s  o s z t á l y a i t ,  h o g y  
a  f ő i r á n y  k u t a t á s á h o z  a d j á k  m e g  a  s z ü k s é 
g e s  s e g í t s é g e t .

3. Az e l n ö k s é g  e g y e t é r t  a z z a l ,  h o g y  a  t á j é k o z 
t a t ó  a  T u d o m á n y p o l i t i k a i  B i z o t t s á g  e l e  k e r ü l j ö n .

Budapest, 1973. április 25.
Erdey-Grúz Tibor s. k . ,

elnök

Az MTA elnöksége 23/1973. számú 
h a t á r o z a t a

az MTA sajtó- és propagandamunkájáról szóló 
tájékoztató megvitatásáról

(Elnökség 1973. április 24.)
Teljes szöveg

1. Az elnökség az MTA sajtó- és propaganda- 
munkájáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

2. Megállapítja, hogy a sajtómunkában, min
denekelőtt a sajtópropagandában és a sajtórea
gálásban előrehaladás észlelhető, mindez azonban 
még nem felel meg az elvárható igényeknek.

3. Nem ért egyet a hírközlő szerveknek ajánlott 
témajavaslatokkal, sem az egyes konkrét témák, 
sem pedig a témák aránya tekintetében.

3.1. Felkéri ezért az illetékes főtitkárhelyettest, 
hogy dolgozza ki a javaslatok megtételé
nek mechanizmusát; továbbá

3.2. felhívja a tudományos osztályok elnökeit, 
hogy az ajánlásokat osztályülések kereté
ben vitassák meg.

4. Az elnökség szükségesnek tartja, hogy a 
tájékoztató mellékletét képező témajavaslatok he
lyett új javaslat készüljön.
Budapest, 1973. április 25.

Erdey-Grúz Tibor s. k.,
elnök

Az MTA elnökségének 25/1973. számú 

h a t á r o z a t a

a Nemzeti Termelékenységi Központok Európai 
Szövetsége 1974. évi konferenciájának Budapesten 

történő megrendezéséről

(Elnökség, 1973. április 24.)

Teljes szöveg

Az elnökség a Nemzeti Termelékenységi Köz
pontok Európai Szövetsége konferenciájának Buda
pesten 1974. február 19—22. között történő meg
rendezését jóváhagyja, és 10 000,— Ft összegű 
MTA támogatást engedélyez.
Budapest, 1973. április 25.

Erdey-Grúz Tibor s. k.,
elnök
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K özlem ények

Közlemény
az MTA Állam- és Jogtudományi Intézete kibőví

tett Igazgató Tanácsáról

A Tanács vezetője: Szabó Imre 
titkára: Harmathy Attila
tagjai: Kovács István 

Eörsi Gyula 
Horváth Tibor,
Péteri Zoltán,
Bokorné Szegő Hanna,
Peschka Vilmos,
Toldi Ferenc,
Viski László,
Chrenkó Irén

Állandó meghívottak:
Halász József,
Török Lajos,
Lontai Endre,
Vermes Miklós

Pályázati felhívás
A Magyar Tudományos Akadémia Központi 

Hivatala Társadalomtudományi Főosztálya pályá
zatot hirdet a Nyelvtudományi Intézet igazgatói 
munkakörére 1974. január 1-i hatállyal. A pályá
zókkal szembeni követelmények:

— egyetemi végzettség és legalább kandidá
tusi fokozat;
jelentős tudományos eredmények a nyelv- 
tudomány területén;
kutatóintézet vagy nagyobb kutatási egység 
vezetésében szerzett megfelelő gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

— a pályázó jelenlegi munkahelyének, besoro
lásának, beosztásának és fizetésének meg
jelölését;

— eddigi szakmai munkájának és a munka 
eredményeinek ismertetését;

— a pályázó által írt tanulmányok, könyvek 
pontos bibliográfiai jegyzékét;

— tudományos fokozatának, kitüntetéseinek, 
idegen nyelvismeretének megjelölését;

— az intézet tudományos tevékenységére, a 
munka megszervezésére vonatkozó koncep
cióját.

A pályázathoz mellékelni kell:
— az oklevelek hiteles másolatát;
— részletes önéletrajzot 2 példányban;
— erkölcsi bizonyítványt.

Az igazgató besorolására és vezetői megbízá
sára a 127/1967. (23), valamint a 101/1971. (1—2) 
MüM sz. utasítás, illetve az 5/1971. MTA-F. 
(A.K. 7.) sz. és a 3/1972. MTA-F. (A.K. 5.) sz. 
főtitkári utasítás az irányadó.

A pályázatokat a Magyar Tudományos Akadé
mia főtitkárához (1051. Bp. Roosevelt-tér 9.) kell 
benyújtani 1973. szeptember 1-ig.
Budapest, 1973. május 10.

Kónya Sándor s. k., 
főosztályvezető

Pályázati felhívás

a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Filozófia- 
Tudományos Szocializmus Tanszékén tanársegédi 

állásra

A Gödöllői Agrártudományi Egyetem pályá
zatot hirdet a Filozófia-Tudományos Szocializ
mus Tanszéken egy filozófia szakos tanársegédi 
állásra.

A kinevezendő tanársegéd feladata a tanszék 
oktató-, nevelő- és tudományos kutatómunkájá
ban való részvétel.

Feltétel: filozófia szakos diploma vagy ennek 
megszerzésére irányuló folyamatban levő tanul
mányok, legalább 1 éves egyetemi filozófiai okta
tási gyakorlat, valamint társadalmi, közéleti tevé
kenység.

A pályázatot a Gödöllői Agrártudományi Egye
tem rektorának címezve kell beküldeni a jelen 
felhívás megjelenésétől számított 4 héten belül. 
A pályázattal kapcsolatosan felvilágosítást a Sze
mélyzeti Osztály nyújt.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

— a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását 
és fizetését,

— a pályázó eddigi szakmai munkájának rész
letes ismertetését,

— kutató és tudományos tevékenységét.

A pályázathoz mellékelni kell:
— részletes önéletrajzot két példányban,
— szakképzettséget tanúsító oklevél hiteles 

másolatát,
— az Egyetem Személyzeti Osztályától beszer

zett és géppel kitöltött törzslapot,
— hatósági erkölcsi bizonyítványt.

Gödöllő, 1973. április 2.
Dr. Pethö György s. k.,

rektor
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FOGADÓÓRÁK
A Magyar Tudományos Akadémia elnöke min

den kedden 14—15.30 óra között — bármilyen 
természetű ügyben — fogadóórát tart. A Magyar 
Tudományos Akadémia tagjainak más időpontok
ban is rendelkezésére áll.

Központi Igazgatási Titkárság

Tolnai Gábor akadémikus, a Tudományos Minő
sítő Bizottság elnöke minden szerdán 13—14 óráig, 
Meisel János, a Tudományos Minősítő Bizottság 
titkára pedig minden csütörtökön 9—11 óráig tart 
fogadóórát előzetes bejelentés alapján.

Tudományos Minősítő Bizottság Titkársága
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A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának 
2/1973. (A.K.9.) MTA—F. számú

u t a s í t á s a

a munkaidőcsökkentés szabályozásáról

Az államigazgatási, valamint egyes állami és 
társadalmi szervek dolgozóinak munkaidőcsök- 
Kentéséről szóló 1011/1973. (IV. 15.) Mt. h. számú 
határozat végrehajtására — a Magyar Tudományos 
Akadémia elnökével és a Közalkalmazottak Szak- 
szervezetével>egyetértésben — az alábbi utasítást 
adom ki.

1. Az utasítás hatálya kiterjed a Magyar Tudo
mányos Akadémia Központi Hivatalára és a tudo
mányos testületek igazgatási apparátusára, vala
mint a Központi Hivatal felügyelete alá tartozó, 
önállóan gazdálkodó költségvetési szervekre — ide

értve a költségvetési folyószámlás szerveket is —, 
továbbá az Akadémiai Kiadóra, valamint az Aka
démia testületi szervezetéhez tartozó Tudomány- 
szervezési Csoportra, a tudományos egyesületekre 
(a továbbiakban: intézmények), illetőleg ezek dol
gozóira.

2. Nem vonatkozik ez az utasítás azokra az 
intézményekre, amelyekben külön engedély alap
ján a heti munkaidő jelenleg már 42 óra, továbbá 
a 6/1967. (X. 8 .) MüM számú rendelet 1. § (1) 
bekezdésében meghatározott feltételek fennforgása 
esetén a heti 36 órában foglalkoztatott dolgozókra.

3. Az Akadémia által támogatott tanszéki és 
egyéb kutatóhelyeken az akadémiai állományba 
tartozó dolgozók heti munkaidejére és munkaidő
beosztására továbbra is a támogatott kutatóhelyre 
meghatározott heti munkaidő és munkaidőbeosz
tás az irányadó.

4. Az utasítás hatálya alá tartozó intézmények
nél foglalkoztatott dolgozók törvényes munka
ideje 1973. június hó l-étől — ötnapos munkahét 
alkalmazásával — heti 44 óra.
MAGYAR

TUDOMÁNYOS AKADÉkíA 
KÖNYVTÁRA
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5. A 4. pontban meghatározott heti munkaidő 
beosztásának rendje a következő:

Hétfő, kedd, szerda, csütörtök munkanapokon 
a munkaidő 8 órakor kezdődik, és 17 óráig tart. 
Pénteki munkanapon a munkaidő 8 órától 16 óráig 
tart. Ettől a munkarendtől — a helyi adottságokra 
figyelemmel — félórás eltérést engedélyezek.

Az intézmény üzemeltetési részlegénél foglal
koztatott dolgozók (pl. portás, fűtő, takarító stb.) 
heti 44 órás munkaidőbeosztását az intézmény 
vezetője az egységes munkarendtől eltérően saját 
hatáskörében határozza meg.

Az intézmények vezetői 1973. június 15-éig 
kötelesek az MTA Terv- és Pénzügyi Főosztályá
nak írásban bejelenteni, hogy a munkarendet — 
az intézmény Szakszervezeti Bizottságával egyet
értésben — az ötnapos munkahét keretében hogyan 
állapították meg.

6. A munkaidő csökkentése nem járhat létszám
növeléssel, és az intézmény éves költségvetésében 
jóváhagyott — bérszintfejlesztési kerettel növelt
— béralap emelkedését sem vonhatja maga után.

7. 1973. június hó 1. után — a csökkentett 
munkaidőben — a munka jobb megszervezésével, 
a munkaidő ésszerű kihasználásával biztosítani kell 
az intézményre háruló feladatok zavartalan és 
folyamatos (pl. a Könyvtárnál, a jóléti intézmé
nyeknél stb.) ellátását.

8. A munkaidő csökkentését úgy kell végre
hajtani, hogy emiatt a dolgozók személyi alapbére 
és pótléka(i) ne csökkenjen(ek).

9. Az egy órára eső alapbért az utasítás hatályba
lépésétől kezdődően — heti 44 órás munkaidő 
esetén — a havi alapbérnek az eddigi 210-el történt 
osztása helyett egységesen 191-gyel kell osztani, 
illetőleg kiszámítani (pl. részfoglalkozású dolgozó 
esetében).

10. A heti 60, illetőleg 72 órás munkaidővel 
foglalkoztatott őrszolgálatos dolgozó (kapus, por
tás, őr) munkaidejét is heti 4 órával csökkenteni 
kell. Amennyiben erre lehetőség nincsen, az őrszol
gálatos dolgozó havi alapbérét a munkaidőcsök
kentésre tekintettel arányosan — az intézmény jóvá
hagyott éves béralapja terhére — emelni kell.

11. A heti 44 órás munkaidő beosztásával a dol
gozónak összes munkaviszonyában teljesíthető mun
kaideje — a munkaidő csökkentésére tekintettel
— havi átlagban 275 órára módosul.

12. A gépjárművezetők havi 191 órás törvényes 
munkaidejét a havonta teljesíthető túlmunka cí
mén a 16/1971. (VII. 7.) MüM —KPM számú ren
delet 4. §-ának (1) bekezdésében foglalt rendelkezés 
figyelembevételével legfeljebb 76 órával lehet fel
emelni.

13. Ez az utasítás 1973. június hó 1. napján 
lép hatályba.

Budapest, 1973. május 15.
Köpeczi Béla s. k., 

főtitkár

Miniszteri ren d ele lek  és 
utasítások

I

A pénzügyminiszter 20/1973. (V. 15.) PM számú 

r e n d e l e t e  
a reprezentációról

Az állami, társadalmi, szövetkezeti szervezetek
nél a reprezentációs kiadás több esetben megha
ladta a tevékenységük által indokolt mértéket, s 
ezért szükségessé vált e kiadások rendeleti úton 
történő korlátozása is.

Az ésszerű takarékosság követelményeit a szoro
san vett reprezentáláson, vendéglátáson felül min
den olyan jelenséggel szemben érvényesíteni kell, 
amely ellentétes a szocialista gazdálkodás elveivel. 
A kifogásolható jelenségek felszámolása szüksé
gessé teszi — az elszámolási, ellenőrzési szabályo
záson kívül — olyan szocialista magatartás kiala
kítását és társadalmi légkör megteremtését, amely 
a reprezentálást, vendéglátást a megengedhető ke
retek közé szorítja. E feladatok megvalósítása meg
követeli a vezetők fokozott felelősségét, példamu
tatását a reprezentációs költségek felhasználásánál.

Az ésszerű takarékosság érdekében:
— gondoskodni kell arról, hogy vendéglátásra 

csak akkor kerüljön sor, amikor az elősegíti a fel
adatok megoldását,

— a vendéglátásokat általában szerény külsősé
gekkel, az alkalomnak megfelelő színvonalon kell 
rendezni,

— korlátozni kell a magas költséggel megrende
zett kongresszusok, konferenciák, ankétok szerve
zését és az azokkal kapcsolatos vendéglátást. Ezzel 
azonos elvet kell érvényesíteni a hivatalos meg
beszéléseken, tárgyalásokon is,

— csökkenteni kell a jubileumi, avatási és egyéb 
ünnepségek gyakoriságát és külsőségeit,

— meg kell szüntetni a nagy értékű tárgyak 
ajándékozását,

— kerülni kell az indokoltnál magasabb szín
vonalú vendéglátások igénybevételét, az ajándékok 
elfogadását, ezzel is csökkentve a viszonzási köte
lezettséget,

— meg kell szüntetni az intézmények és válla
latok vendégfogadási költségeinek más szervekre 
történő áthárítását és a vendéglátási költségeknek 
nem reprezentációs költségként való elszámolását,

— tartózkodni kell a nem feltétlenül szükséges 
berendezési tárgyak beszerzésétől, az irodahelyisé
gek luxus jellegű kialakításától.

Mindezek megvalósítása érdekében a Miniszter- 
tanácstól kapott felhatalmazás alapján a reprezen
tációs és vendéglátási költségek mértékéről, fel- 
használásáról és elszámolásáról — a tanácsok vo
natkozásában a Minisztertanács Tanácsi Hivatala 
elnökével egyetértésben, a 4. § (1) bekezdése
b) pontja tekintetében a munkaügyi miniszterrel
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együttesen és a Szakszervezetek Országos Taná
csával egyetértésben -  az alábbiakat rendelem.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. §
A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya kiterjed — a (2) bekez
désben, valamint a 7. §-ban meghatározott szervek 
kivételével — :

a) a minisztériumokra, az országos hatáskörű 
szervekre, az önállóan gazdálkodó költségvetési 
szervekre (költségvetési folyószámlás szervekre), a 
tanácsok végrehajtó bizottságaira és szakigazgatási 
szerveire, a tanácsi intézményekre, továbbá az 
állami költségvetés rendszere szerint gazdálkodó 
társadalmi és tömegszervezetekre (a továbbiakban 
együtt: intézmények);

b) az állami vállalatokra és a trösztökre, a válla
lati gazdálkodási rend szerint működő egyéb álla
mi gazdálkodó szervekre, a társadalmi szervezetek 
vállalataira, a szövetkezeti vállalatokra (a továb
biakban együtt: vállalatok);

c) a mezőgazdasági termelőszövetkezetekre, a 
mezőgazdasági szakszövetkezetekre, a halászati ter
melőszövetkezetekre, a vízgazdálkodási társula
tokra, az ipari szövetkezetekre, a fogyasztási, be
szerző és értékesítő szövetkezetekre, a takarékszö
vetkezetekre (a továbbiakban együtt: szövetkeze
tek); továbbá

d) a szövetkezetek területi (szakmai) és országos 
érdekképviseleti szerveire, valamint az egyéb ér
dekképviseleti szervekre (a továbbiakban együtt: 
érdekképviseleti szervek);

e) ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az 
a)—d) pontban említett szerveknek egymással, 
illetve más szocialista gazdálkodó szervezetekkel 
létrehozott és jogi személyiséggel rendelkező társu
lására (a továbbiakban együtt: társulások).

(2) A fegyveres erők és testületek, valamint a 
rendészeti szervek reprezentációs költségeinek fel- 
használását az illetékes miniszter — a pénzügymi
niszterrel egyetértésben — külön szabályozza.

2- §

A reprezentáció fogalma és jogcímei

(1) E rendelet alkalmazásában reprezentáció a 
különböző vendéglátással, valamint az ajándéko
zással kapcsolatban felmerült kiadás. A vendég
látás a gazdálkodó szerv, illetve annak vezetői 
által történhet.

(2) VendégTátással kapcsolatos költség a bel- és 
külföldiek részvételével szervezett rendezvényeken 
felmerülő kiadás, továbbá az intézményeknél, vál
lalatoknál, szövetkezeteknél, érdekképviseleti szer
veknél, társulásoknál minden olyan eseménnyel kap
csolatos kiadás (kiállítás, bemutató, szakmai tájé
koztató, üzleti tárgyalás is), amikor étel, ital (sze-
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szesital, frissítő, kávé) fogyasztására, valamint kul
turális rendezvényekre (színház, kirándulás stb.) 
sor kerül.

(3) Személyes reprezentáció a vezetői beosztás
sal kapcsolatos vendéglátás.

(4) Ajándékozási költség az ajándék beszerzésé
vel kapcsolatos minden kiadás.

A SZEMÉLYES REPREZENTÁCIÓ

3. §
(1) Az intézmények, vállalatok és társulások 

vezetőinek reprezentációs keretét — a Pénzügy
minisztérium által kiadott irányelvek alapján — 
a felügyeletet ellátó állami (tanácsi), illetőleg tár
sadalmi szerv vezetője — a minisztériumoknál, 
önálló fejezetet képező, valamint az államtitkár 
által vezetett országos hatáskörű szerveknél a mi
niszter, illetőleg az országos hatáskörű szerv ve
zetője — határozza meg.

(2) A megyei (fővárosi, városi) tanácsnál, vala
mint a járási és a megyei városi kerületi hivatal
nál a vezetők reprezentációs keretét a vendéglátás 
céljára felhasználható összeggel együtt — a Mi
nisztertanács Tanácsi Hivatala elnökének egyet
értésével — a pénzügyminiszter állapítja meg.

A GAZDÁLKODÓ SZERVEK ÁLTAL TÖRTÉNŐ 
VENDÉGLÁTÁS

4- §

Belföldiek részvételével szervezett rendezvények

(1) A rendezvényeken vendéglátás a következők 
szerint történhet:

a) A belföldiek számára szervezett (intézményi, 
vállalati, szövetkezeti, érdekképviseleti, társulási) 
rendezvények esetén — kongresszus, konferencia, 
jubileumi ünnepség kivételével — frissítők (fekete
kávé, alkoholmentes italok stb.) szolgálhatok fel. 
Fogadás és étkeztetés sem a reprezentációs költ
ségek, sem egyéb költségek terhére nem számol
ható el. Közös étkeztetés csak a résztvevők saját 
költségére történhet.

b) A részesedési alap terhére kell elszámolni a 
vállalati, az intézményi, a társulási, az ipari, vala
mint a fogyasztási, beszerző és értékesítő szövet
kezeti dolgozók kizárólagos céljait szolgáló hiva
talos összejövetelek (pl. vállalatok kitüntetése) ren
dezésével kapcsolatos költségeket. Az ilyen esetben 
felhasználható összegek növelhetők az 1007/1972. 
(IV. 12.) Korm. számú határozat alapján a kitün
tetéssel együtt járó összeggel.

c) A mezőgazdasági termelőszövetkezet (ideért
ve a halászati termelőszövetkezeteket, a mezőgaz
dasági szakszövetkezeteket, továbbá a jövedelem
szabályozás szempontjából mezőgazdasági ágazat
ba sorolt, jogi személyként működő gazdasági, il
letve szövetkezeti társulásokat és a vízgazdálko
dási társulatokat is) munkájában és szervezeti
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életében kimagasló események (zárszámadási köz
gyűlés, évforduló stb.) alkalmából a dolgozóknak 
ellenérték nélkül kiszolgáltatott ételek, italok költsé
geit — a vállalati elszámoláshoz hasonlóan — a 
részesedési alapból kell fedezni. A felhasználható 
összeg növelhető az 1007/1972. (IV. 12.) Korm. 
számú határozat alapján járó pénzjutalom össze
gével.

(2) Kongresszusok, konferenciák csak térítés 
mellett szervezhetők. Az intézmények, vállalatok, 
szövetkezetek, érdekképviseleti szervek és társulá
sok kötelesek a rendező szerveknek a kongresszu
sok, konferenciák rendezésével kapcsolatban fel
merülő költségeket megtéríteni és azt reprezentá
ciós költségként elszámolni.

(3) Belföldiek részére 100 Ft-ot meghaladó ér
tékű ajándék nem adható. E rendelkezés nem vo
natkozik az 1. §-ban említett szervek saját dol
gozói részére a jutalmazási vagy a részesedési 
alap terhére adott ajándékokra, valamint külön 
jogszabály által engedélyezett vagy a kiskereske
delmi forgalomhoz, illetőleg a szolgáltatásokhoz 
kapcsolódó, közvetlenül a lakosság részére adott 
ajándékozásra, juttatásra.

5. §
Külföldiek részvételével szervezett rendezvények

(1) Külföldiek részvételével szervezett kong
resszusok, konferenciák rendezésére csak térítés 
mellett, a felügyeletet ellátó miniszter (országos 
hatáskörű szerv vezetőjének) egyedi engedélyével, 
illetőleg a társadalmi vezető testületek határozata 
alapján kerülhet sor.

(2) A szövetkezetek külföldiek részvételével 
kongresszust, konferenciát csak a Fogyasztási Szö
vetkezetek Országos Tanácsa (SZÖVOSZ), az Ipari 
Szövetkezetek Országos Tanácsa (OKISZ), a Ter
melőszövetkezetek Országos Tanácsa (TOT), ille
tőleg az Országos Vízügyi Hivatal egyetértésével 
szervezhetnek.

(3) A nemzetközi kongresszusokon, konferen
ciákon és tárgyalásokon részt vevő külföldieknek 
— amennyiben más szabály eltérően nem rendel
kezik — maguknak kell viselniük a magyarországi 
tartózkodásukkal kapcsolatban felmerülő összes sze
mélyi — szállás, közlekedés, étkezés — költségeket 
[2020/1965. (VII. 27.) Korm. számú határozat].

(4) A tanácsok a jóváhagyott külföldi kapcso
lataik alapján sorra kerülő vendéglátások költsé
geit az erre érvényes szabályok keretei között 
költségvetésük terhére elszámolhatják.

6- §
A személyenként elszámolható 
vendéglátási költségek mértéke

A 4. §-ban és — amennyiben a költséget a kül
földi fél nem téríti meg — az 5. §-ban meghatá
rozott vendéglátások személyenkénti és napon- 
lénti költségeinek mértékére a Pénzügyminiszté
rium által kiadásra kerülő irányelveket kell al
kalmazni.

1973. június 5.

7- §
Külkereskedelmi és protokolltevékenységgel 

kapcsolatos vendéglátás

(1) Az önálló külkereskedelmi tevékenység foly
tatására jogosult vállalatokra a vendéglátás és az 
ajándékozás szabályait a külkereskedelmi minisz
ter a pénzügyminiszterrel egyetértésben állapítja 
meg. E jogszabályt kell alkalmazni az intézmények, 
vállalatok, szövetkezetek, érdekképviseleti szer
vek, társulások tevékenységi körébe tartozó nem
zetközi kapcsolatok esetén is.

(2) Az állami és külügyi protokoll feladatkörébe 
tartozó vendéglátást a külügyminiszter a pénzügy- 
miniszterrel egyetértésben külön szabályozza.

8- §
A szövetkezetek és az érdekképviseleti szervek 

reprezentációs költségei

(1) A szövetkezetek és egymás közti társulásaik, 
továbbá a területi és szakmai szövetségeik repre
zentációs kereteit (ideértve a vezetők reprezentá
ciós keretét is) — a Fogyasztási Szövetkezetek 
Országos Tanácsa (SZÖVOSZ), az Ipari Szövetke
zetek Országos Tanácsa (OKISZ), a Termelőszö
vetkezetek Országos Tanácsa (TOT) ajánlására, az 
Országos Vízügyi Hivatal irányelveire figyelem
mel — a közgyűlés, illetőleg a küldött-közgyűlés, 
a vízgazdálkodási társulatoknál a taggyűlés álla
pítja meg. Az említett szervek az ajánlást, illető
leg az irányelveket a Pénzügyminisztérium által 
az intézményekre, vállalatokra, valamint a társu
lásokra kiadott irányelvekkel összhangban álla
pítják meg.

(2) A szövetkezetek országos érdekképviseleti 
szervei, valamint az egyéb nem szövetkezeti érdek- 
képviseleti szervek reprezentációs keretüket a Pénz
ügyminisztérium által kiadott irányelvekkel össz
hangban állapítják meg.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

9- §
(1) A reprezentációs költségeket csak az intéz

mény, vállalat, szövetkezet, érdekképviseleti szerv, 
társulás vezetőjének engedélyével szabad elszá
molni.

(2) A vendéglátás során felmerülő költségeket a 
vendéglátónak kell viselnie, azokat a külkereske
delmi tevékenységet ellátó vállalatok sem hárít
hatják át a meglátogatott intézményekre, vállala
tokra, szövetkezetekre, érdekképviseleti szervekre, 
társulásokra.

(3) A vendéglátással, az ajándékozással és a 
személyes reprezentációval kapcsolatos költségek 
elszámolásának szabályait e rendelet melléklete 
tartalmazza.

(4) Az 1. § (1) bekezdésében említett szerveknek 
a személyes reprezentációval, a vendéglátással és
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az ajándékozással kapcsolatban felmerült költsé
geiket felül kell vizsgálniuk. A felülvizsgálat so
rán a korábbi évekhez képest csökkentést kell el
érni, s ennek alapján kell az 1973. második félévre, 
illetve az azt követő évekre a keretet megállapí
tani.

(5) A rendeletben foglaltak alól az intézmények
nél, vállalatoknál, társulásoknál a reprezentációs 
keret megállapítására jogosult szerv vezetője (3. §), 
egyéb szerveknél a Pénzügyminisztérium kivéte
lesen indokolt esetekben felmentést adhat.

(6) A szövetkezeteknél a (4) bekezdésben fog
laltakra figyelemmel a közgyűlés határozza meg 
az 1973. második félévi és a továbbiakban éven
ként felhasználható reprezentációs keretek mér
tékét.

(7) A reprezentációs összegek felhasználásáért 
és az e rendeletben szabályozott rendelkezések 
betartásáért a szerv vezetője a munkaviszonyára, 
illetve tagsági viszonyára vonatkozó szabályok 
szerint anyagilag és fegyelmileg felelős.

(8) A gazdasági és pénzügyi ellenőrzés során 
külön figyelmet kell fordítani a reprezentációs 
költségek alakulására és felhasználására, valamint 
az elszámolásuk helyességére.

10. §

Hatálybalépés

Ez a rendelet 1973. június hó 1. napján lép 
hatályba; egyidejűleg az e tárgyban kiadott vala
mennyi korábbi rendelkezés hatályát veszti.

Garamvölgyi Károly s. k.,
a pénzügyminiszter első helyettese

Melléklet a 20/1973. (V. 15.) PM számú 
rendelethez

1. A 2. § szerinti költségeket — a külföldi ven
dégek fogadásával kapcsolatban felmerült vala
mennyi helyi és helyközi közlekedési (személy- 
szállítási) költség kivételével, amelyet az utazási 
és kiküldetési költségek között kell elszámolni -  
az 56/1970. (XII. 30.) PM számú rendelet alapján 
kiadott ágazati számlakeretek előírása szerint:

— a vállalatoknak, szövetkezeteknek, társulá
soknak az 562. Bér jellegű egyéb költségek „Rep
rezentációs költség” költségrészletezésben kell ki
mutatniuk;

— a Költségvetési Szervek Számlakerete I., il
letve II. szerinti könyvelésre kötelezett intézmé
nyeknek az>52. Egyéb személyi költség számla
csoport keretében megnyitott „Reprezentáció el
nevezésű számlán kell elszámolniuk;

_ 3 2  egyszerű (egyszeres) nyilvántartások ve
zetésére kötelezett intézményeknek a 02. Egyéb 
személyi kiadás rovat 6. Reprezentáció tételen kell 
elszámolniuk.
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2. A reprezentációnak minősülő költségeket fo
gyasztói áron kell elszámolni. A reprezentációra 
felhasznált saját termelésű készleteket és a nem 
fogyasztói áron beszerzett készleteket az ágazati 
számlakeretekben előírt módon értékesítésként 
kell elszámolni. Ugyanígy kell elszámolni a ki
zárólag a vállalati, szövetkezeti, társulási dolgo
zók részvételével rendezett hivatalos összejövete
lek [4. § (1) bekezdésének b) és c) pontja] költ
ségeit is.

3. A reprezentációs költségekről olyan anali
tikus nyilvántartást kell vezetni, amelyből a költ
ségek az alábbi részletezésben állapíthatók meg:

a) a vezetői beosztással kapcsolatos személyes 
reprezentáció,

b) a belföldiek részvételével szervezett rendez
vények,

c) a külföldiek részvételével szervezett rendez
vények,

d) külkereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos 
vendéglátás.

4. A reprezentációs célra beszerzett ajándéktár
gyakat az anyagok között tényleges beszerzési 
áron kell készleten tartani, és azokról olyan ana
litikus nyilvántartást kell vezetni, amelyből a 
raktáron levő ajándéktárgyak megfelelő részlete
zésben (fajta, egyedi érték stb.) kitűnnek.

Közlem ények
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

fizikai, kémiai és matematikusi ösztöndíjra.
A Magyar Tudományos Akadémia Központi Fizikai 
Kutató Intézete

p á l y á z a t o t
hirdet 2 és l * 1 2 3 4 5 6 7 8 9/2 éves egyetemi doktorátusi ösztön
díjra.

Ösztöndíjban részesülhet olyan fizikus, vegyész, 
matematikus, aki egyetemi oklevelét a közelmúlt
ban szerezte meg vagy 1973-ban megszerzi.

Az ösztöndíj célja: egyetem utáni továbbképzés. 
Ennek keretében az ösztöndíjas az intézet labora
tóriumaiban az alábbi témakörök valamelyikében 
elkészítheti egyetemi doktori disszertációját, és 
egyetemi doktorátust szerezhet:

1. Fémek és ötvözetek kutatása,
2. Számítógépek memória-anyagainak kutatása,
3. Félvezető anyagok és eszközök kutatása,
4. Atomreaktorok neutronfizikai és termohid- 

raulikai jellemzőinek kutatása,
5. Kísérleti részecskefizika,
6. Kozmikus fizika (űrkutatás),
7. Programozási nyelvek és fordítóprogramok 

elmélete,
8. Vizsgálatok a stochasztikus folyamatok elmé

letében,
9. Mesterséges intelligencia matematikai prob- 

■ lémái.
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Aki az ösztöndíjat elnyeri, azzal az intézet ha
tározott időre (2 és ]/2 év) szóló ösztöndíj-szerződést 
köt, amely munkaviszonnyal azonos jogviszonyt 
hoz létre, és a határozott idő elteltével — minden 
előzetes értesítés nélkül — megszűnik.

Az ösztöndíj összege havi 1600,— Ft, melyhez 
30% intézeti pótlék járul.

Az ösztöndíj tartama alatt más munkaviszony 
nem létesíthető.

A pályázatban fel kell tüntetni:
— a végzett szakot,
— a megpályázott témakört,
— a szakmai érdeklődési területet,
— a szigorlati tárgyak vizsgaeredményeit,
— nyelvismeretet,
— tudományos diákköri munkát.

A pályázathoz mellékeim kell:
— részletes életrajzot,
— az egyetemi oklevél másolatát vagy az erről 

szóló igazolást,
— egyetemi, állami és társadalmi szervek ajánlását.

A pályázat beadásának végső határideje: 1973. 
július 1.

Az ösztöndíj folyósítása 1973. szeptember 1-én 
kezdődik.

A pályázatokat a KFKI igazgatójához (1525 
Budapest Pf. 49.) kell benyújtani.

Felvilágosítást a KFKI Személyzeti és Oktatási 
Osztálya ad (166—592).

Budapest, 1973. május 16.

Pál Lénárd s. k.,
MTA Központi Fizikai Kutató Intézet 

igazgatója

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

villamosmérnöki és gépészmérnöki doktorátusi 
ösztöndíjra.

A Magyar Tudományos Akadémia Központi 
Fizikai Kutató Intézete

p á l y á z a t o t

hirdet 2 és l/2 éves egyetemi doktorátusi ösztöndíjra.
Ösztöndíjban részesülhet olyan villamosmérnök, 

gépészmérnök, aki egyetemi oklevelét a közelmúlt
ban szerezte meg vagy 1973-ban megszerzi.

Az ösztöndíj célja: egyetem utáni továbbképzés. 
Ennek keretében az ösztöndíjas az intézet labo
ratóriumaiban az alábbi témakörök valamelyikében 
elkészítheti egyetemi doktori disszertációját, és 
egyetemi doktorátust szerezhet: 1 2

1. Atomreaktorok neutronfizikai és termohid- 
raulikai jellemzőinek kutatása,

2. Sztochasztikus mérés- és készüléktechnika.

Aki az ösztöndíjat elnyeri, azzal az intézet hatá
rozott időre (2 és % év) szóló ösztöndíj- szerződést 
köt, amely munkaviszonnyal azonos jogviszonyt 
hoz létre, és a határozott idő elteltével — minden 
előzetes értesítés nélkül — megszűnik.

Az ösztöndíj összege havi 1600,— Ft, melyhez 
30% intézeti pótlék járul.

Az ösztöndíj tartama alatt más munkaviszony 
nem létesíthető.

A pályázatban fel kell tüntetni:
— a végzett szakot,
— a megpályázott témakört,
— a szakmai érdeklődési területet,
— a szigorlati tárgyak vizsgaeredményeit,
— nyelvismeretet,
— a tudományos diákköri munkát.
A pályázathoz mellékelni kell:
— részletes életrajzot,
— az egyetemi oklevél másolatát vagy az erről 

szóló igazolást,
— egyetemi, állami és társadalmi szervek aján

lását.

A pályázat beadásának végső határideje: 1973. 
július 1.

Az ösztöndíj folyósítása 1973. szeptember 1-én 
kezdődik.

A pályázatokat a KFKI igazgatójához (1525 
Budapest Pf. 49.) kell benyújtani.

Felvilágosítást a KFKI Személyzeti és Oktatási 
Osztálya ad (166—592).

Budapest, 1973. május 16.
Pál Lénárd s. k.,

MTA Központi Fizikai Kutató Intézet 
igazgatója

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Agrár- 

gazdaságiam Tanszékén tanársegédi állásra.
A Gödöllői Agrártudományi Egyetem pályáza

tot hirdet az Agrárgazdaságtani Tanszéken 1 tanár
segédi állásra.

A kinevezendő tanársegéd feladata a tanszék 
által oktatott tantárgyakból gyakorlatok, szeminá
riumok vezetése, diplomadolgozatos hallgatókkal 
való foglalkozás, részvétel a tanszék nevelő- és ku
tatómunkájában.

Pályázatot nyújthatnak be, akik az Agrártudo
mányi Egyetem Üzemszervezési Szakán vagy a 
Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Ter
melési Karán szereztek diplomát, és makroökonó- 
miai tudományágakban oktatási gyakorlattal ren
delkeznek.

A pályázatot a Gödöllői Agrártudományi Egye
tem Rektorának címezve kell beküldeni a jelen 
felhívás MÉM Értesítőben való megjelenésétől szá
mított 4 héten belül. A pályázattal kapcsolatos fel
világosítást a Személyzeti Osztály nyújt.
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A pályázatnak tartalmaznia kell:
— a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását és 

fizetését,
— a pályázó eddigi oktatói munkájának ismerte

tését,
— tudományos tevékenységét és idegen nyelvisme

ret szintjét.
A pályázathoz mellékelni kell:
— részletes önéletrajzot 2 példányban,
— szakképzettséget tanúsító oklevél hiteles máso

latát,
— az Egyetem Személyzeti Osztályától beszerzett 

és kitöltött törzslapot,
— hatósági erkölcsi bizonyítványt.

Gödöllő, 1973. május 7.
Dr. Pethő György s. k.,

rektor

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Debreceni Agrártudományi Egyetem a mező

túri Mezőgazdasági Gépészeti Főiskolai Karán pá
lyázatot hirdet

a Mezőgazdasági Munkagépek Tanszéken
1 főiskolai tanári állásra, a „Mezőgazdasági is

meretek” és „Vezetési ismeretek” c. tárgyak okta
tására.

Pályázhatnak azok, akik mezőgazdasági mér
nöki oklevéllel és hosszabb felsőoktatási gyakorlat
tal, valamint kandidátusi tudományos fokozattal 
rendelkeznek.

A kinevezendő oktató feladata lesz az előadások 
megtartása, a gyakorlatok szervezése és irányítása, 
a vizsgáztatás, a nevelő- és tudományos munká
ban, adott esetben jegyzetek, tankönyvek megírá
sában való részvétel, valamint szaktanácsadás.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, 

besorolását és fizetését,
2. eddigi szakmai munkájának és munkaered

ményének részletes ismertetését, ezek között
— oktató- és tudományos munkájának részletes 

ismertetését,
— a pályázó által írt tanulmányok stb. felsorolá

sát, megjelölve, hogy azok mikor és hol jelentek 
meg,

— kitüntetéseit és idegen nyelvismeretét, esetleges 
külföldi tanulmányútjait,
3. a pályázónak az oktató- és tudományos mun

kájára vonatkozó jövőbeni terveit.

A pályázathoz^rniellékelni kell:
a) részletes önéletrajzot 2 példányban,
b) szakképzettséget tanúsító oklevelek hiteles 

másolatát,
c) az intézménytől beszerzett és kitöltött Törzs- 

jap-ot,

KÖZLÖNY

d) a lakóhely szerint illetékes rendőrkapitány
ságtól beszerzett, 3 hónapnál nem régibb keletű 
hatósági erkölcsi bizonyítványt.

A betöltendő állás után a 202/1973. (M. K. 4.) 
MM -MüM számú utasítással módosított 201/1970 
(M.K. 5.) MM—MüM számú együttes utasításban 
megállapított illetmény jár.

A pályázatok benyújtásának határideje a közzé
tételtől számított 4 hét.

A pályázatokat az egyetem mezőtúri Mezőgaz
dasági Gépészeti Főiskolai Kara Igazgatói Hivata
lába kell benyújtani. A pályázatokra vonatkozóan 
részletes felvilágosítást a Kar Igazgatói Hivatala 
ad munkanapokon a hivatalos órák alatt.

A főiskolai kar címe: 5401 Mezőtúr, Tolbuchin 
út 2. Tel.: 70.

Debrecen, 1973. április hó 26.
Dr. Ács Antal s. k„

egyetemi tanár, 
rektor

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a nyíregyházi Mezőgazdasági Főiskolán oktatói 

állások betöltésére.
A nyíregyházi Mezőgazdasági Főiskola pályá

zatot hirdet
1 főiskolai docensi állásra 

növénytermesztés, állattenyésztés technológiájának,
1 főiskolai adjunktusi állásra 

számvitel, pénzgazdálkodás tárgyak,
1 főiskolai tanársegéd állásra 

közgazdasági és áruforgalmi ismeretek,
1 gyakornoki állásra

gazdasági matematika, statisztika tárgyak oktatá
sára.

A Szamuely Tibor Mezőgazdasági Szakközép- 
iskolában

1 magyar—orosz szakos nyelvtanári állásra.
Az állások betöltéséhez Agrártudományi Egye

tem, Közgazdaságtudományi Egyetem, valamint 
magyar—orosz szakos középiskolai tanári végzett
ség szükséges.

Az oktatók feladata a szakjukhoz tartozó tár
gyak oktatása, gyakorlatok, szemináriumok veze
tése, valamint a tanszék oktató-, nevelő- és tudomá
nyos munkájában való aktív részvétel.
A pályázatnak tartalmaznia kell:

1. a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, 
besorolását és fizetését,

2. eddigi szakmai munkájának részletes ismer
tetését,

3. a pályázó által írt könyvek, tanulmányok 
felsorolását,

4. tudományos fokozatát,
5. kitüntetéseit, idegen nyelvismeretét és jelen

tősebb külföldi tanulmányútjait.
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A pályázathoz mellékelni kell:

a) részletes önéletrajzot 2 példányban,
b) szakképzettséget, ill. tudományos fokozatot 

tanúsító oklevelek hiteles másolatát,
c) a lakóhely szerint illetékes rendőrkapitány

ságtól beszerzett, 3 hónapnál nem régibb keletű 
hatósági erkölcsi bizonyítványt.

A betöltendő állások után a 201/1970. (M. K. 5.) 
MM—MüM számú együttes utasításban megállapí
tott illetmény jár.

A pályázatok benyújtásának határideje a közzé
tételtől számított 4 hét.

A pályázatokat a Mezőgazdasági Főiskola Fő
igazgatójának címezve kell benyújtani.

Cím: Mezőgazdasági Főiskola, Nyíregyháza, 
Rákóczi u. 69.

Dr. Vétek János s. k.,
főigazgató

FOGADÓÓRÁK

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke min
den kedden 14 — 15.30 óra között — bármilyen ter
mészetű ügyben — fogadóórát tart. A Magyar 
Tudományos Akadémia tagjainak más időpontok
ban is rendelkezésére áll.

Központi Igazgatási Titkárság

Tolnai Gábor akadémikus, a Tudományos Minő
sítő Bizottság elnöke minden szerdán 13 — 14 óráig, 
Meisel János, a Tudományos Minősítő Bizottság 
titkára pedig minden csütörtökön 9—11 óráig tart 
fogadóórát előzetes bejelentés alapján.

Tudományos Minősítő Bizottság Titkársága

Index: 25.105

AKADÉMIAI KÖZLÖNY, a Magyar Tudományos Akadémia hivatalos lapja. Megjelenik rendszerint havonta kétszer. — A szerkesztésért 
felelős: a Magyar Tudományos Akadémia Központi Igazgatási Titkárságának vezetője

Kiadja: az Akadémiai Kiadó, 1363 Budapest V., Alkotmány, u.21. — Felelős: Bernât György, az Akadémiai Kiadó igazgatója — 1000 példán/

Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely postahivatalnál, a Posta hírlapüzleteiben és a Posta Központi Hírlapíródénál 
(KHI 1900 Budapest V., József nádor tér 1. sz.) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a KHI 215—96 162 pénzforgalmi

jelzőszámára. Előfizetési díja egy évre 48,— Ft.
Egyes példányok beszerezhetők az 1055 Budapest V., Bajcsy-Zsllinszky üt 76. sz. alatti hírlapboltban. Példányonkénti ára 3 ,— Ft. 

73.75077 Akadémiai Nyomda, Budapest — Felelős vezető: Bernât Oyörgy
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Személyi rész

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa 
70. születésnapja alkalmából, munkásmozgalmi 

tudományos és tudományszervező munkássága el
ismeréséül

Friss István Állami Díjas akadémikusnak, a 
Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudo
mányi Intézete igazgatójának a

MUNKA VÖRÖS ZÁSZLÓ ÉRDEMRENDJE;

nyugállományba vonulása alkalmából, eredmé
nyes munkája elismeréséül

Szerb Antalnénak, a Magyar Tudományos Akadé
mia Irodalomtudományi Intézete tudományos ügy
intézőjének a

MUNKA ÉRDEMREND
arany fokozata

kitüntetést adományozta.
MAGYAR 

(TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
-  KÖNYVTÁRA
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A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ELNÖKSÉGÉNEK
HATÁROZATAI*

az 1973. május 29-i ülésen

A köznevelés fejlesztését szolgáló pedagógiai 
kutatások terve

Az MTA Filozófiai és Történettudományok 
Osztálya a Művelődésügyi Minisztériummal együtt
működve javaslatot dolgozott ki a köznevelés 
fejlesztését szolgáló pedagógiai kutatások 1973 
1990 időszakra szóló távlati tervére, és ajánlotta 
ennek új (6.) kutatási főirányként való beiktatását 
az országos távlati tudományos kutatási tervbe. 
A tervezett kutatások fő célja a köznevelésre vonat
kozó távlati fejlesztési főirányok, ill. döntések 
tudományos kutatások és kísérletek általi meg
alapozása, az iskolaügyi tervezés tartalmi és elmé
leti módszertani kérdéseinek tisztázása, továbbá 
mindezekkel összefüggésben a neveléstudomány 
fejlesztése.

A javaslat az országos távlati terv fontosabb 
kutatásait 4 részfeladat köré ajánlja csoportosítani.

1. A köznevelési rendszerünk távlati fejlesztésé
nek alapvető rendszerbeli és neveléstudományi 
kérdései (a 80-as és 90-es években iskolafokozaton
ként és iskolatípusonként kialakítandó cél- és fel
adatrendszerek kidolgozása a társadalmi igények
nek jobban megfelelő iskolarendszer olyan alap
struktúrájának kialakítása szolgálatában, amely a 
jelenleginél magasabb neveltséget és alapművelt
séget biztosít, továbbá flexibilis szakképzettséget 
nyújt, növeli a köznevelési rendszer demokratizmu
sát és társadalmunk mobilitását).

2. Az oktatás és nevelés folyamatos tartalmi, 
szervezeti és módszertani korszerűsítése (egyrészt 
a jelenlegi szervezeti keretek között, másrészt az 
évtized végére tervezett tantervi reform megalapo
zása érdekében, figyelembe véve a társadalmi vál
tozásokra vonatkozó prognózisokat).

3. A tanulóifjúság életkörülményeinek, közös
ségeinek és mozgalmi tevékenységének alapvető 
kérdései (a társadalmi beilleszkedés iskolai elő
készítő szakaszának sajátosságai; a szocialista esz
mények erkölcsi-politikai, világnézeti és esztétikai 
normái nevelési funkcióinak érvényesülése; az ön
nevelés és permanens képzés megalapozása; a neve
lési tényezők hatása a diákok életmódjára és tevé
kenységére).

4. A felnőttek szervezett tanulása, ill. tovább
képzése a köznevelés és a közművelődés rendszeré
ben (az önnevelés szerepe a társadalmi mobilitás 
növelésében; a felnőttek folyamatos nevelésének és 
szakismereteik folyamatos megújításának, ill. kon
vertálásának korszerű keretei, formái és tartalma; 
hatékony oktatási módszerek, tanulási technika és 
segédeszközök).**

Az előirányzott kutatási tevékenység 9 tudo
mányágazatot érint, és előreláthatóan 36 kutató

* A nem teljes szöveggel közölt határozatokat az Akadé
mia tagjai részére — kérésükre — a Tudományos Testületi 
Titkárság tájékoztatásul megküldi.

** A kutatások részletesebb terve megtekinthető az 
MTA Filozófiai és Történettudományok Osztályán.

helyen folyik az Országos Pedagógiai Intézet koor
dinálásával.

A javaslat a tervezett kutatások költségét 
1990-ig 510 millió Ft-ra becsüli, amiből az eddigi 
előirányzatok szerint mintegy 100 millió Ft áll 
rendelkezésre.

Az elnökség 26/1973. sz. határozata

1. Az elnökség a széles körű és mélyenszántó 
tudományos elemzéssel, nagy körültekintéssel ké
szült előterjesztéssel egyetért, és megbízza az elnö
köt, hogy a TPB révén javasolja a Minisztertanács
nak a köznevelés fejlesztését szolgáló pedagógiai 
kutatásoknak az OTTKT-be iktatását 6. főirány
ként. A javasolt kutatások nagy társadalmi jelentő
sége folytán nyomatékkai ajánlja a Miniszter- 
tanácsnak, hogy bocsássa rendelkezésre a szükséges 
anyagi eszközöket.

2. Az elnökség ajánlja az e főirányhoz tartozó 
kutatások irányítóinak, ill. koordinátorának, hogy 
a tervek részletes kidolgozásánál az alábbiakat is 
vegyék figyelembe:

2.1. a kutatások távlatilag is a köznevelésre 
koncentrálódjanak, különös figyelemmel a közép
fokú képzés kérdéseire;

2.2. fordítsanak gondot az oktatás tartalmi kor
szerűsítésére és arra, hogy a tantárgyak közötti 
összefüggések kellően érzékelhetők legyenek;

2.3. fordítsanak kellő figyelmet a pedagógusok 
személyiségének és kollektíváinak az oktatást és 
nevelést befolyásoló hatására;

2.4. terjedjenek ki a kutatások — a gyakorló 
pedagógusok bevonásával — arra, hogy az oktatási 
eszközök a pedagógiai céloknak legjobban meg
felelők legyenek.

3. Az elnökség felhívja az Akadémia valamennyi 
osztályát és bizottságát, hogy nagy jelentőségüknek 
megfelelően támogassák a pedagógiai kutatásokat, 
kísérjék figyelemmel és értékeljék azok előrehala
dását, ill. eredményeit. A Filozófiai és Történet- 
tudományok Osztálya megfelelő időközökben te
gyen összefoglaló jelentést az elnökségnek a kuta
tások állásáról.

Az 1973. évi közgyűlési határozatok végleges 
szövegének megállapítása

Az elnökség 29/1973. sz. határozata
Az elnökség az 1973. évi közgyűlés határozatai

nak szövegét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

I.
1. A közgyűlés jóváhagyólag tudomásul veszi 

az elnökség és a főtitkár beszámolóját.
2. A közgyűlés az elnökség és a főtitkár beszá

molójában, illetve a zárt ülésen felvetett egyes 
kérdésekben az alábbiak szerint foglal állást.
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II.

1. A közgyűlés úgy látja, hogy az egyetemek és 
különösen a műszaki egyetemek, valamint a termé
szettudományi karok rendelkezésére álló műszerek 
és egyéb tudományos felszerelések nem elégségesek 
a korszerű szakemberképzéshez és a gyors társa
dalmi fejlődést hatékonyan előmozdító kutatások
hoz. Noha a Művelődésügyi Minisztérium évről évre 
nagyobb összegeket bocsát az egyetemek rendel
kezésére, és az MTA is nyújt segítséget, a tudomány 
és a technika gyorsuló fejlődése, valamint a mind 
bonyolultabbá váló felszerelések költségeinek emel
kedése folytán az egyetemek felszereltsége számot
tevően elmarad a társadalmilag indokolt igényektől. 
Következésképpen az egyetemeken összpontosuló 
nagy szellemi kapacitás csak korlátozottan érvé
nyesülhet, és a hallgatók kiképzése is nagyrészt 
nélkülözi a korszerű tapasztalati megalapozást, már
pedig erre a gyakorlatban nagy szükség van. A 
Művelődésügyi Minisztérium — amelynek a jelen
legi időszakban egyébként is fő gondja az általános 
iskolai és szakközépiskolai oktatás hiányosságainak 
a pótlása — egyedül ezt a kérdést nem oldhatja meg.

Mivel a termelés egyik legfontosabb tényezője 
a kellő gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező, 
flexibilis képzettségű szakembergárda, a közgyűlés 
indokoltnak véli, hogy az egyetemek tervszerű kor
szerűsítéséből az ipar közvetlenül is kivegye a 
részét azáltal, hogy a műszaki fejlesztési alapból 
rendszeresen részesüljenek az egyetemek.

Az elnökség tegyen ennek megfelelő előterjesz
tést a Tudománypolitikai Bizottság révén a Minisz
tertanácsnak.

2. Az elnökség tűzze napirendre az egyetemi 
kutatások problémáit, különös tekintettel ezek 
országos koordinálására, és terjessze állásfoglalását 
a Tudománypolitikai Bizottság elé.

3. Az elnökség kérje fel a felsőoktatás irányító 
szerveit, hogy vizsgálják meg olyan státuszok alakí
tásának lehetőségét, amelyek megvalósíthatóvá 
tennék azt, hogy az egyetemi oktatók időszakonként 
váltakozva 1/2—1 évig csak kutatással foglalkoz
hassanak.

4. Az elnökség dolgozzon ki javaslatot a külön
böző forrásokból származó nagy műszerek koordi
nált beszerzésére, működtetésére, kihasználására, 
továbbá amortizációjára, és terjessze javaslatát a 
Tudománypolitikai Bizottság elé.

5. A közgyűlés felhívja a figyelmet, hogy a 
műszaki kutatás és fejlesztés területén a külföldi 
eredmények hazai adaptációja és továbbfejlesztése 
is kapjon az újat alkotást megillető elismerést.

6. Az elnökségnek és a tudományos osztályoknak 
fontos feladata, hogy rendszeresen vitassanak meg 
országos érdekű tudományos és tudománypolitikai 
kérdéseket, elemezzék a különböző tudományága
zatok helyzetét és fejlődési prognózisát, továbbá 
hívják fel fontos tudományos és társadalmi problé
mákra a tudományos kutatást irányító intézmények, 
továbbá az illetékes állami és társadalmi szervek, 
valamint a kutatók figyelmét.

6.1. A tudományági helyzetelemzéseket és fejlő
dési prognózisokat a tudományos osztályok — a 
tudományos bizottságok bevonásával — a kidol
gozott, több évre szóló program alapján, annak
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ütemezése szerint készítsék el. Legyen irányadó, 
hogy minden jelentősebb tudományágazattal átla
gosan tízévenként legalább egyszer foglalkozzék 
az illetékes testület.

6.2. A tudományágazati helyzetelemzések és 
prognózisok értékelése során kialakult állásfoglalá
sokat és ajánlásokat a tudományos testületek hoz
zák az illetékes kutatóhelyek és irányító szerveik 
tudomására.

6.3. A tudományos osztályok — bizottságaik 
útján — tegyenek lépéseket, hogy illetékes kutató
helyek a kutatók érdeklődését az eddiginél nagyobb 
mértékben irányítsák időszerű ideológiai és más 
társadalmi kérdések vizsgálatára.

7. A tudományos testületeknek továbbra is fel
adatuk az országos távlati tudományos kutatási terv 
végrehajtásának figyelemmel kísérése, az e vonat
kozásban felelősségi körükbe tartozó tennivalók 
ellátása, különös figyelemmel a koordinációs mun
kára.

7.1. A tudományos osztályok — a felelős állami 
irányító szervekkel együttműködve — rendszeresen 
tekintsék át a kutatási főirányok tudományos 
problémáit, a célprogramok keretében folyó kutató
munka állását, továbbá rendezzenek szakmai vitá
kat és munkamegbeszéléseket egyes konkrét kérdé
sekről.

7.2. A közgyűlés ajánlja a főtitkárnak, hogy az 
országos távlati tudományos kutatási terv végre
hajtása érdekében kerüljenek időben kidolgozásra 
a kutatási főirányok soron következő (1976—1980) 
évekre szóló középtávú tervei; alakítsák ki az 
OTTKT beszámolási rendszerével összhangban a 
tervek végrehajtására vonatkozó beszámolás rend
szerét. A szakigazgatás a középtávú tervekben 
kijelölt jelentősebb kutatási feladatok végrehajtá
sáról — a tervidőszak alatt legalább egy alkalom
mal — adjon összefoglaló áttekintést az illetékes 
tudományos osztálynak.

7.3. A közgyűlés felkéri a főtitkárt, hogy az 
akadémiai kutatóhálózat átdolgozott fejlesztési 
irányelveit és a következő ötéves tervet a társa
dalmi igények és a reális lehetőségek figyelembe
vételével — a kutatást irányító többi országos fő
hatósággal együttműködve — dolgozza ki és ter
jessze az elnökség, valamint tájékoztatás végett az 
1975. évi közgyűlés elé. A tudományos osztályok 
a kutatóhálózatfejlesztési irányelvek és az ötéves 
terv kidolgozásához nyújtsanak segítséget a főtit
kárnak.

8. A közgyűlés szükségesnek tartja, hogy az 
Akadémia keressen módot az oktatás megújítása 
általános kérdéseinek széles körű megvitatására.

8.1. A tudományos osztályok és bizottságaik 
fordítsanak nagyobb gondot a különböző szintű 
oktatás és nevelés korszerűsítésével összefüggő 
kérdések tanulmányozására. Javaslatok és ajánlá
sok kidolgozásával segítsék a többszintű felsőokta
tás koncepciójának kialakítását, továbbá az oktatás 
vonatkozásában optimális ismeretanyag meghatá
rozását.

9. Az elnökség a most lezáruló időszakban is 
elismerésre méltó munkát végzett. A tudomány 
növekvő szerepe a gyorsuló társadalmi fejlődésben 
azonban indokolttá teszi az elnökség munkájának
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továbbfejlesztését, illetve korszerűsítését és haté
konyságának növelését. Az elnökség vizsgálja meg, 
miként növelhető tudományos téren üj tenden
ciákra is felfigyelő kezdeményező szerepe, és miként 
segíthetné ajánlásaival hatékonyan a haladás új 
útjainak a feltárását. Elősegítené az Akadémia köz
vetlen hatásának kibővülését, ha az elnökség módot 
találna a tudományos dolgozók széles rétegével való 
rendszeresebb közvetlen érintkezésre.

9.1. Az elnökség minél előbb vizsgálja meg azt 
a kérdést, hogy milyen a női tudományos dolgozók 
helyzete a magyar tudományban általában, és 
figyeljen arra, hogy a női kutatók semmilyen vonat
kozásban ne kerüljenek hátrányba.

10. A közgyűlés helyesnek tartja, hogy a jövő
ben is jelenjék meg az ez évben előterjesztetthez 
hasonló jellegű beszámoló az Akadémia tevékeny
ségéről. Javasolja a közgyűlés, hogy a kiadványba 
kerüljenek beépítésre a nem Akadémia által támo
gatott kutatások is.

11. A tudományos osztályok törekedjenek a 
területükhöz tartozó tudományos könyv- és folyó
iratkiadás országos áttekintésére, a kiadáspolitikai 
elgondolásoknak az akadémiai kiadásokon túli 
érvényesítésére. Ez irányú tevékenységükhöz az 
eddiginél nagyobb mértékben vegyék igénybe az 
Akadémiai Kiadói Tanács segítségét.

12. A közgyűlés felhívja a tudományos osztályo
kat és bizottságokat, hogy körültekintéssel kidol
gozott munkatervek alapján a fenti folyamatos 
feladatokból a következő évben annyit valósítsanak 
meg, amennyit a rendelkezésre álló erők lehetővé 
tesznek.

13. Az Akadémia munkájának folyamatossága 
érdekében szükséges, hogy 1973. július 31-ig befeje
ződjék a tudományos osztályok vezetőinek és 
tanácskozási jogú tagjainak megválasztása, vala
mint a tudományos bizottságok újjáalakítása. A 
bizottságok újjáalakításánál legyenek figyelemmel 
a csatolt Útmutatásban* foglaltakra.

13.1. A tudományos osztályok egyeztessék egy
mással bizottságaik újjáválasztására vonatkozó 
elgondolásaikat, különösen a rokon osztályok legye
nek fokozottabb figyelemmel az interdiszciplináris 
kapcsolatok ápolásának szükségességére. Ott, ahol 
az indokolt, a tudományos osztályok minisztériu
mokkal vagy más országos hatáskörű szervekkel 
közösen hozzanak létre tudományos bizottságokat.

14. Az Akadémia 1975-ben ünnepli alapításának 
150. évfordulóját. Az elnökség és a tudományos 
osztályok készüljenek az évforduló méltó megünnep
lésére, kellő időben gondoskodjanak az ünnepi 
program kidolgozásáról és megszervezéséről.

Az elnökségi állandó bizottságok megválasztása

Az MTA alapszabályai szerint az 1973. évi köz
gyűléssel egyidejűleg az összes bizottságok meg
bízatása lejárt. Megvizsgálandó volt, hogy a követ
kező hároméves időszakban az elnökség milyen 
tárgykörű állandó bizottságának szervezése indo
kolt, és megválasztandók a bizottságok tagjai.

* Az érdekeltek közvetlenül kapták meg.

Az elnökség 30/1973. sz. határozata

Az elnökség a következő hároméves időszakra 
továbbra is fenntartja a

— Szociális Bizottságot 
Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságát 
„Két világrendszer koegzisztenciájával kap
csolatos ideológiai harc kérdésével foglalkozó 
nemzetközi problémabizottság” magyar 
tagozataként működő problémabizottságát

— Szegedi Akadémiai Bizottságot
— Pécsi Akadémiai Bizottságot 

Veszprémi Akadémiai Bizottságot

Üj elnökségi bizottságként pedig megszervezi a
— tudomány és technika társadalmi hatásai

val foglalkozó bizottságot.

Az elnökség a bizottságok elnökeiről és tagjairól 
a következőket határozta.

1. Szociális Bizottság
Elnök: Szentágothai János akadémikus 
Tagok: Földváriné Vogl Mária akadémikus 

Hadrovics László akadémikus 
Kerpel-Frónins Ödön akadémikus 
Kónya Albert akadémikus 
Mátrai László akadémikus 
Straub F. Brúnó akadémikus 
Szabó János akadémikus 
Tamássy István akadémikus 

Titkár: Ivanits Richárd, az MTA Jóléti Csoport 
vezetője

2. Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága 
Elnök: Szabó Imre akadémikus 
Tagok: a tíz tudományos osztály elnöke

Láng István főtitkárhelyettes 
Gonda Lajos, a Nemzetközi Kapcso
latok Főosztálya vezetője 

Titkár: Keleti Sándorné, az Elnökség Kül
ügyi Titkársága vezetője

2.1. Az elnökség felhívja az osztályelnököket, 
hogy személyesen vegyenek részt a Bizottság mun
kájában, akadályoztatásuk esetén pedig az osztály
elnökhelyettessel képviseltessék magukat.

3. A tudomány és technika társadalmi hatásai
val foglalkozó bizottság

Elnök: Szalai Sándor akadémikus

3.1. Az elnökség felhívja Szalai Sándor aka
démikust, hogy a júniusi elnökségi ülésre tegyen 
javaslatot a bizottság tárgykörére és szervezetére, 
a tervezett al- çs munkabizottságokra, valamint a 
bizottság alelnökére, tagjaira és titkárára.

4. Szegedi Akadémiai Bizottság
Elnök: Szökefalvi-Nagy Béla akadémikus 
Alelnök: Márta Ferenc akadémikus 
Tagok: Antalffy György, az állam- és jog

tudományok doktora
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Abrahám Ambrus akadémikus 
Dénes Géza akadémikus 
Farkas Gábor akadémikus 
Fodor Géza akadémikus 
Garay András akadémikus 
Grassely Gyula, a föld- és ásvány
tudományok doktora 
Hajdú Péter akadémikus 
Horváth Imre, a biológiai tudományok 
doktora
Ivánovics György akadémikus 
Kalmár László akadémikus 
Ketskeméty István, a fizikai tudomá
nyok doktora 
Kovács István akadémikus 
Leindler László akadémikus 
Mérei Gyula akadémikus 
Petri Gábor, az orvostudományok 
doktora
Szániel Imre, a mezőgazdasági tudo
mányok kandidátusa 
Tandori Károly akadémikus

5. Veszprémi Akadémiai Bizottság 
Elnök: Bélák Sándor akadémikus 
Elnökh.: Nemecz Ernő akadémikus
Tagok: Blickle Tibor, a kémiai tudományok 

doktora
Csepregi Pál, a mezőgazdasági tudo
mányok kandidátusa 
Déri Márta, a műszaki tudományok 
doktora
Dévay József, a kémiai tudományok 
doktora
Éry István, a Veszprém megyei Múzeu
mok Igazgatóságának vezetője 
Freund Mihály akadémikus 
Horváth Aurél, a műszaki tudomá
nyok kandidátusa
Inczédy János, a kémiai tudományok 
doktora
Korach Mór akadémikus
Láng Géza akadémikus
László Antal, a kémiai tudományok
doktora
Magyar János akadémikus
Markó László, a kémiai tudományok
doktora
Polinszky Károly akadémikus 
Rajki Sándor, a biológiai tudományok 

, doktora
Salánki János, a biológiai tudományok 
doktora
Szántó András, a kémiai tudományok 
kandidátusa
Törtely Sándor, a Veszprémi Vegy
ipari Egyetem aspiránsa 
Varga János, a mezőgazdasági tudo

m ányok kandidátusa
Titkár: Kapolyi László, a műszaki tudomá

nyok kandidátusa.

6. _  A „Két világrendszer koegzisztenciájával
kapcsolatos ideológiai harc kérdéseivel 
foglalkozó nemzetközi problémabizottság”

magyar tagozataként működő probléma
bizottsága és
a Pécsi Akadémiai Bizottság 

tagjairól az elnökség júniusi ülésén határoz.

Az elnökségi szintű tevékenység hatékonyságának 
növelése

A tudomány társadalmi szerepének közismert 
gyors növekedése indokolttá teszi, hogy az Akadé
mia elnöksége — a tudományos osztályokra tago
zódástól és egyéb szervezeti keretektől függetlenül 
is — további erőfeszítéseket tegyen a tudományos 
testületi tevékenység továbbfejlesztése, aktív bázi
sának kiszélesítése és hatékonyságának növelése 
érdekében. Időszerűvé teszi ezt az is, hogy a f. évi 
közgyűlési választások eredményeként közel 1/3-dal 
nőtt az Akadémia tagjainak a száma, ami által 
lényegesen kibővült a sajátosan akadémiai tevé
kenység szolgálatába állítható szellemi kapacitás.

Jogos az a bírálat, hogy az Akadémia elnökségi 
szintű (vagyis az osztálykereteken túlmenő) tevé
kenységében főleg reagál — éspedig túlnyomóan 
retrospektív módon — az osztályai és állami szer
vek előterjesztésére, véleményezi azokat, de nem 
érvényesül eléggé a tudományos közéletre, valamint 
a társadalmi tudatra irányuló inspiráló hatás.

Továbbfejlesztésre szorul az akadémiai véle
ményezések, ill. állásfoglalások előkészítésének és 
kialakításának a mechanizmusa is főleg abban a 
vonatkozásban, hogy az elnökség hatáskörének 
csökkentése nélkül — az előkészítő munkában az 
adott ügyhöz értő akadémikusok szélesebb köre 
érvényesíthesse nézeteit. Hozzájárulna a tudomá
nyos közéletre s ennek révén a társadalmi tudatra 
való hatás kibontakoztatásához, ha az egy-egy 
vonatkozásban kompetens akadémikusok számára 
— függetlenül attól, hogy melyik osztályhoz tar
toznak, ill. tagjai-e az elnökségnek — az eddiginél 
könnyebben kínálkoznék lehetőség kötetlen eszme
cserére, ill. általános jelentőségű problémák sok
oldalú megvitatására.

Elősegítené az Akadémia országos hivatásának 
teljesítését és növelné tevékenységének hatékony
ságát, ha módot lehetne találni arra, hogy az elnök
ség tagjai gyakrabban kerülhessenek közvetlen 
kapcsolatba különböző munkahelyeken dolgozó 
kutatókkal.

Mindezeken kívül egyéb vonatkozásokban is 
indokolt és lehetséges az Akadémia testületi műkö
désének korszerűsítése.

Az elnökség 31/1973. sz. határozata

Az elnökség f. évi szeptemberi ülésen tervezi 
megvitatni az elnökségi szintű testületi tevékenység 
hatékonyságának a növelését. A vita előkészítéséhez 
az elnökség ad hoc bizottságot küld ki azzal a fel
adattal, hogy dolgozzon ki konkrét javaslatokat 
(lehetőleg több alternatívával) az Akadémia elnök
ségi szintű (vagyis az osztályok keretein túlmenő) 
tudományos testületi tevékenységeinek további
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fejlesztésére és hatékonyságának növelésére, ill. az 
erre irányuló működés módjára.

A bizottság f. év szeptember 15-ig juttassa el 
javaslatait a Tudományos Testületi Titkársághoz.

Az ad hoc bizottság
elnöke: Szentágothai János akadémikus
tagok: Berend T. Iván akadémikus 

Csáki Frigyes akadémikus 
Horn Artúr akadémikus 
Kovács István akadémikus (Gazdaság- és 
Jogtud. Osztály)
Polinszky Károly akadémikus 
Szabolcsi Miklós akadémikus 
Szál ai Sándor akadémikus

Az alelnökök tevékenységi körének megállapítása, 
valamint a testületi sajtó- és propagandatevékenység 

ellátása

Az 1973. évi közgyűlés a megválasztott alelnökök 
tevékenységi körének megállapítását, továbbá ezzel 
összefüggésben az egyes megválásztott elnökségi 
tagok esetleges konkrét tevékenységi körének meg
határozását az elnökségre bízta.

Az elnökség 32/1973. sz. határozata

1. Az elnökség felkéri az alelnököket, hogy szak
területüknek megfelelően rendszeresen segítsék elő 
a tudományos osztályok együttműködését és az

Budapest, 1973. június 1.

osztályok munkájának koordinálását, továbbá mű
ködjenek közre meghatározott funkcionális fel
adatok felügyeletében.

Az elnökség az alelnökök tevékenységi körét 
az alábbiak szerint határozza meg:

1.1. Bognár Géza alelnök elősegíti: a Matematikai 
és Fizikai Tudományok Osztálya, a Műszaki Tudo
mányok Osztálya, továbbá a Föld- és Bányászati 
Tudományok Osztálya együttműködését, és ellátja 
a testületi személyi ügyek érdemi felügyeletét.

1.2. Szabó Imre alelnök elősegíti: a Nyelv- és 
Irodalomtudományok Osztálya, a Filozófiai és 
Történettudományok Osztálya, valamint a Gazda
ság- és Jogtudományok Osztálya együttműködését, 
továbbá testületi tevékenységgel összefüggésben 
felügyeletet gyakorol az Akadémia nemzetközi 
tudományos kapcsolatai felett.

1.3.Szentágothai János alelnök elősegíti: az 
Agrártudományok Osztálya, az Orvosi Tudamá- 
nyok Osztálya és a Biológiai Tudományok Osztálya 
együttműködését, és testületi tevékenységi körben 
felügyeletet gyakorol az Akadémia tagjai jóléti 
ügyeinek intézése felett.

2. Az elnökség felkéri Tolnai Gábor akadémikust, 
hogy testületi szinten gondozza az Akadémia sajtó- 
és propagandatevékenységét.

Az elnökség egyéb állásfoglalása az 1973. május 
29-i ülésen

Javaslat a műszaki egyetemek és természet- 
tudományi karok felszerelésének fejlesztésére.

Erdey-Grúz Tibor s. k.,
elnök

A Magyar Tudományos Akadémia 
főlilkárának u lasilása

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának 
3/1973. (A. K. 10.) MTA—F. számú

u t a s í t á s a

az MTA Közgazdasági Információs Csoport 
létesítéséről

1. A közgazdaságtudomány eredményeinek a 
kutatásban és a gazdaságirányításban való felhasz
nálása előmozdítására — 1973. június hó 1. napjá
val — Közgazdasági Információs Csoportot (a 
továbbiakban: Csoport) létesítek.

2. A Csoport elnevezése: Magyar Tudományos 
Akadémia Közgazdasági Információs Csoport. Szék
helye: Budapest.

3. A Csoport feladata:
a) a szakirodalom elemző feltárása alapján 

tájékoztatás a magyar népgazdaság szempontjából 
jelentős hazai és külföldi gazdasági fejleményekről,

gazdaságpolitikai irányzatokról és gazdaságelméleti 
eredményekről;

b) 2l feladat ellátásához szükséges információ- 
csere és koordináló-szervező tevékenység kiépítése.

4. A Csoport munkáját az MTA Közgazdaság- 
tudományi Intézetével együttműködve végzi.

5. A Csoport igazgatóját a Magyar Tudományos 
Akadémia főtitkára bízza meg; a Csoport többi 
dolgozójának kinevezésére a 3/1972. (A. K. 5.) 
MTA—F. számú utasítás előírásai az irányadók.

6. A Csoport a 107/1968. PM (P. K. 4.), illetőleg 
ennek módosításáról szóló 2/1971. PM (P. K. 3.) 
számú utasítás, továbbá a költségvetési rend szerint 
működő kutatóhelyek gazdálkodási és anyagi ösz
tönzési rendszeréről szóló 106/1970. PM (P. K. 13.) 
számú utasítás szerint, valamint ennek végrehajtá
sáról szóló 6/1970. (A. K. 18.) MTA—F. számú uta
sításnak megfelelően költségvetési folyószámla
rendben önállóan gazdálkodik; személyi és dologi 
szükségleteinek fedezéséről a Magyar Tudományos 
Akadémia költségvetésében — a Társadalomtudo
mányi Főosztály keretén belül — kell gondoskodni. 
A Csoport dolgozóinak bérezési besorolására a 
101/1971. (1—2.) MüM számú utasítással kiegészí
tett 127/1967. (23.) MüM számú utasítás az irány
adó.
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7. A Csoport közvetlen irányítását és felügyele
tét — szakmai kérdéseket illetően az MTA Köz
gazdaságtudományi Intézete igazgatójának meg
hallgatásával — az MTA Központi Hivatala Társa
dalomtudományi Főosztálya gyakorolja.

8. A Csoport szervezeti és működési szabályzatát 
— a Csoport igazgatójának előterjesztésére — a 
Magyar Tudományos Akadémia főtitkára hagyja 
jóvá.

Budapest, 1973. május 30.

Köpeczi Béla s. k.,
fő titkár

Miniszteri ren d elelek  és  
utasítások

A művelődésügyi miniszter 122/1973. (M. K. 10.) 
MM számú

u t a s í t á s a

a tudományos intézményekben őrzött levéltári anyag 
őrzésének, kezelésének és további gyarapításának 

módjáról

A tudományos intézményekben őrzött levéltári 
anyag őrzésének, kezelésének és további gyarapí
tásának módját a 30/1969. (IX. 2.) Korm. számú 
rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 18. §-ának (5) be
kezdésében foglalt felhatalmazás alapján az érde
kelt miniszterekkel és országos hatáskörű szervek 
vezetőivel egyetértésben az alábbiakban szabályo
zom:

I. Általános rendelkezések

1. Az utasítás hatálya — a 2. pontban foglalt 
kivétellel — a tudományos intézmények őrizetében 
levő olyan iratokra, kép- és hangfelvételekre terjed 
ki, amelyek — mint levéltári anyag — az 1969. évi 
27. sz.Tvr. (a továbbiakban: Tvr.) 1. §-ának védelme 
alatt állnak, függetlenül attól, hogy e dokumentu
mok, amennyiben múzeumban, illetőleg könyvtár
ban őrzik azokat, múzeumi, illetőleg könyvtári 
anyagnak minősülnek.

Kétség esetében a művelődésügyi miniszter dönt 
abban a kérdésben, hogy valamely iratot, kép- vagy 
hangfelvételt a Tvr. által védett tárgynak kell-e 
tekinteni (Vhr. 1. §. (2) bekezdés).

2. Nem terjed ki az utasítás hatálya a tudomá
nyos intézmény saját működésével kapcsolatban 
keletkezett és rendeltetésszerűen saját irattárába, 
ügyviteli adattárába, ügyviteli kép- és hangfelvétel
tárába tartozó iratokra, kép- és hangfelvételekre, j

3. Tudományos Intézményen az utasítás alkal- j 
mazásában a könyvtárakat, a múzeumokat, a kuta
tóintézeteket, a felsőoktatási intézményeket és a 
tudományos célt szolgáló egyéb intézeteket kell 
érteni.

II. A levéltári anyag őrzése és kezelése

4. A múzeumoknak és könyvtáraknak mint 
állami, tanácsi intézményeknek feladata az állomá
nyukba tartozó anyag megőrzése, feltárása és a 
kutatás rendelkezésére bocsátása. E feladatukon 
belül a Tvr. 1. §-ának hatálya alá eső anyagukat is 
az állomány védelmére, kezelésére és nyilvántartá
sára vonatkozó saját szabályaik szerint őrzik és 
kezelik. A múzeumi és könyvtári szabályzatok köte
lesek a védelem, a kezelés, a nyilvántartás, a tájé
koztatás és kutatás tekintetében azokat a feltétele
ket biztosítani, amelyeket a levéltárak számára a 
Levéltárak Ügyviteli Szabályzata (a továbbiakban: 
LÜSZ) előír. A jelen utasítás 7—13. pontjait a 
könyvtárakra és múzeumokra is alkalmazni kell.

5. A jelen utasítás hatálya alá tartozó többi 
tudományos intézmény levéltári anyagát az utasítás 
mellékleteként kiadott ,,Szabályzat” rendelkezései 
szerint őrzi és kezeli.

III.  A levéltári anyag gyarapítása

6. Levéltári anyagának gyarapítására csak az 
a tudományos intézmény jogosult, amelyet a műve
lődésügyi miniszter erre a Vhr. 18. §-ának (1) be
kezdése alapján kijelölt.

7. A levéltári anyag gyűjtésére kijelölt tudomá
nyos intézmény sem vehet át, gyűjthet és őrizhet 
levéltárába tartozó irattári anyagot, a már őrizeté
ben levő ilyen anyagot pedig köteles az illetékes 
levéltárnak átadni (Vhr. 18. §. (2) bek.).

Levéltárba tartozó irattári anyagnak kell tekin
teni a tudományos intézmény őrizetébe került olyan 
iratokat, amelyek valamely állami szerv, szövet
kezet, társadalmi szervezet vagy más jogi személy 
működésével kapcsolatban keletkeztek, és rendel
tetésszerűen azok irattárába tartoztak, illetőleg 
amelyeket az erre vonatkozó jogszabályok rendel
kezései szerint a történeti értékű irataik átvéte
lére illetékes levéltárban (Vhr. 5. §. (1) bek.) kell 
őrizni.

Nem terjed ki az átadási kötelezettség a tudo
mányos intézménynek a 2. pontban megjelölt 
anyagára.

Ha valamely irattári eredetű irat (iratok) szoro
san kapcsolódik a múzeumban vagy könyvtárban 
őrzött tárgyi emlékhez vagy gyűjteményegyüttes
hez, és ennek tudományos, illetőleg közművelődési 
célú felhasználásához nélkülözhetetlen, ezt az iratot 
(iratokat) a múzeum vagy könyvtár a művelődés- 
ügyi miniszter engedélyével továbbra is őrizheti, 
köteles azonban arról mikrofilmmásolatot készít
tetni, és azt az illetékes levéltárnak a művelődésügyi 
miniszter által megállapított határidőig átadni.

Vita esetében az átadási kötelezettség fennállá
sáról a művelődésügyi miniszter dönt.

8. A levéltári anyag gyűjtésére kijelölt tudomá
nyos intézmény az őrizetében levő levéltári anyagot 
vétel, ajándékozás (öröklés), csere, letét és reprodu
kálás útján gyarapíthatja. A szerzett új anyagról 
a művelődésügyi miniszternek a Vhr. 18. § (3) be
kezdése szerint kell bejelentést tenni.

и
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A gyarapítás módját és feltételeit a tudományos I 
intézmény fenntartója állapítja meg. Levéltári ! 
anyagra vonatkozó letéti szerződést a lehetőséghez 
képest a LÜSZ 1. számú függelékeként közölt szer
ződésminta felhasználásával kell megkötni.

9. Levéltári anyagra vonatkozó csereszerződés 
létrejöttéhez a művelődésügyi miniszternek az 
intézmény fenntartójával egyetértésben adott jóvá
hagyása szükséges (Tvr. 17. § (4) bek.).

10. Ha a tudományos intézménynek levéltárba 
tartozó irattári anyagot ajánlanak fel megvételre 
vagy csere céljára, az intézmény erről a felajánló 
személyével kapcsolatban megállapítható személyi 
adatokkal a Levéltári Igazgatóságot tájékoztatja.

11. A tudományos intézmény a széttagolt fondok 
egyesítése érdekében az őrizetében levő töredékes 
fondot végleges megőrzésre a fond nagyobb részét 
őrző vagy a fond őrzésére jellegénél fogva leginkább 
hivatott levéltárnak vagy tudományos intézmény
nek adhatja át (Vhr. 23. §. (4) bek.).

IV. Záró rendelkezések

12. A tudományos intézményben őrzött levél
tári anyag ágazati felügyelete, valamint a 7. és 9. 
pontban említett engedély elbírálása körében a 
Művelődésügyi Minisztériumnak a tudományos 
intézmény általános felügyeletét ellátó szervezeti 
egysége a Levéltári Igazgatósággal együttesen jár 
el. A felügyelet a levéltári jogszabályok és levéltári 
szakmai szempontok érvényesülésére terjed ki.

13. Ez az utasítás a közzététele napján lép 
hatályba.

Garamvölgyi József s. k., 
m in iszterh elyettes

Melléklet a 122/1973. (M. K. 10.) MM számú 
utasításhoz

S z a b á l y z a t

a tudományos intézmények levéltári anyagának 
kezeléséhez

A levéltári anyag őrzése és kezelése

LA levéltári anyagot csak tűzbiztos, száraz, 
megfelelő hőmérsékletű és páratartalmú, külső 
erőszakos behatástól, a napfény ártalmaitól védett 
olyan helyiségben szabad tárolni, amelyben gáz-, 
víz- és csatornavezeték nem vezet át. A levéltári 
anyag tárolására szolgáló helyiséget rendszeresen 
kell szellőztetni, portalanítani és szükség esetén 
fertőtleníteni. Gondoskodni kell arról, hogy a helyi
ség hőmérséklete és relatív páratartalma állandóan 
egyenletes legyen.

2. A levéltári anyagot szekrényben, esetleg áll
ványon — de mindenképpen oly módon kell elhe
lyezni, hogy a levéltári anyag a padlóval és a fallal

ne érintkezzen. A tárolási eszközöket (doboz, téka 
stb.) úgy kell megválasztani, hogy az anyag épségét 
védjék, és a kezelését egyszerűvé tegyék. A külön
leges értékű, anyagú vagy formátumú, illetőleg a 
korlátozott használatú levéltári anyag tárolására 
különleges tárolási eszközöket (pl. fémdobozokat) 
kell igénybe venni.

3. Az intézmény a levéltári anyag megóvása 
érdekében köteles a megrongált vagy fertőzött 
levéltári anyagát restauráltatni, illetve fertőtlenít- 
tetni, restaurálást és fertőtlenítést önállóan azonban 
csak az a tudományos intézmény végezhet, amely
ben e munkák szakszerű végzésének feltételei bizto
sítottak.

4. A kép- és hangfelvételek használható állapot
ban tartását megfelelő technikai eljárások (átmáso
lás, átjátszás stb.) alkalmazásával rendszeresen 
biztosítani kell.

5. Az 1—4. pontban foglalt rendelkezések nem 
érintik az intézmény saját állagvédelmi szabályai
nak előírásait.

6. A levéltári anyag kezelésével levéltári szak
mai ismeretekkel is rendelkező dolgozót kell meg
bízni, aki a levéltári anyag egységes kezeléséért 
akkor is felelős, ha e levéltári anyagot az intézmény 
különböző szervezeti egységei, szakterületei őrzik.

7. A helyéről kiemelt irat jelzeteit anyagkiviteli 
naplóba kell bevezetni. E naplónak az anyag jel
zetein kívül tartalmaznia kell az anyag használójá
nak nevét, a kiadás és a visszahelyezés dátumát.

8. Kiállításon csak kifogástalan állapotú levél
tári anyagot szabad bemutatni; a kiállított anyag 
csak a káros fény- és hőhatás ellen teljes védelmet 
nyújtó tárlóban helyezhető el. Az iratokat átszege- 
zéssel, gyűréssel, ragasztással rögzíteni tilos. Ha a 
kiállított iraton bármilyen elváltozás észlelhető, 
az irat kiállítását meg kell szüntetni. Eredeti levél
tári anyag csak az intézmény saját kiállításán vagy 
kivételesen országos jelentőségű más kiállításon 
mutatható be. Kutatási korlátozás alá eső levéltári 
anyagot csak a korlátozást elrendelő szerv engedé
lyével szabad kiállítani.

9. Az intézmény köteles:
a) az 1526 előtti okleveleket,
b) a történeti szempontból jelentős egyedi 

iratokat,
c) a kiállításon bemutatandó iratokat,
d) a külföldre, valamint az intézmény szék

helyén kívüli helységbe kölcsönzendő iratokat 
biztonsági célból mikrofilmre vétetni.

A levéltári anyag feldolgozása

10. Az intézmény levéltári anyagát olyan rend
szerben őrzi, amely az anyag hozzáférhetőségét és 
kutathatóságát megkönnyíti. Ennek érdekében 
minden levéltári anyagnak valamely fondba kell 
tartoznia. A fond az irategyüttes keletkezési módjá
tól függően vagy szervesen létrejött regisztratúra 
jellegű, vagy mesterségesen kialakított gyűjtemény 
jellegű. Jelen utasítás értelmezésében
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a) regisztratúra jellegű fondnak tekintendő az 
az irategyüttes, amely valamely személy, család 
stb. tevékenysége során keletkezett levéltári anya
got fog össze;

b) gyűjtemény jellegűnek tekintendő az az irat
együttes, amely különböző személyek, családok stb. 
tevékenységéből származó levéltári anyagot tárgyi 
vagy formai alapon egyetlen együttesbe fog össze.

A szervesen létrejött fond létrehozója a fond- 
képző, a gyűjtemény jellegű fond létrehozója a fond- 
kialakító.

11. A regisztratúra jellegű fondot továbbra is 
regisztratúra jellegű fondként kell őrizni és kezelni.

12. A gyűjtemény jellegű fondot továbbra is 
gyűjtemény jellegű fondként kell őrizni és kezelni.

a) ha a gyűjtemény együtt tartását letéti szer
ződés vagy egyéb rendelkezés írja elő;

b) ha a gyűjtemény nagyobb múltú, közismert, 
és használhatóságát a nyilvántartásának jelenlegi 
módja is biztosítja;

c) ha az intézmény rendeltetésszerű működése 
ezt megkívánja.

13. A gyűjtemény jellegű fondként együtt tar
tott irategyüttesből ki kell emelni a levéltárnak 
átadandó irattári eredetű iratokat, továbbá ha a 
gyűjtemény nem tartozik a 12/a pont alá:

a) azt az anyagot, amely az intézmény valamely 
regisztratúra jellegű fondjába tartozik, és ezért oda 
helyezendő át;

b) az olyan regisztratúra jellegű anyagot, amely
nek külön, önálló fondként való kezelését az anyag 
jellege, terjedelme vagy mennyisége, illetve külön
féle tudományos szempontok indokolják.

14. Az olyan minden szempontból összefüggés
telen egyedi darabokból, töredék fondokból, ame
lyek az intézmény egyetlen más fondjába sem oszt
hatók be, gyűjtemény jellegű fondot kell kialakítani.

15. A levéltári anyagának gyarapítására kijelölt 
intézmény az újonnan megszerzett iratokból is a 
10—14. pont értelemszerű alkalmazásával alakít ki 
fondokat, illetve sorolja be az ilyen iratokat már 
meglevő fondjaiba. Ez a rendelkezés érvényes a 
gyűjteményes jellegű fondnak nem tekinthető ren
dezetlen iratanyagra is.

16. A felülvizsgált, rendszerezett vagy kialakí
tott fondot névvel és törzsszánmial kell eliátni. 
A fondon belül az iratokat olyan rendben és olyan 
jelzettel ellátva kell őrizni, amely megfelel a leg
kedvezőbb őrzési feltételeknek, és amely az egyes 
iratok és az egymással összefüggő iratok gyors meg
találását lehetővé teszi.

17. Az intézmény az őrizetében levő levéltári 
anyagról mind a kutatók tájékoztatását, mind az 
anyag védelmét szolgáló segédleteket készít.

18. A hazai levéltári anyag egységes nyilván
tartása és a kutatók tájékoztatása érdekében min
den tudományos intézménynek el kell készítenie az 
őrizetében levő levéltári anyagnak a kővetkező 
adatokat tartalmazó fondjegyzékét:

a) a fond törzsszáma;
b) a fond neve;
c) a fond évköre ( a fondba tartozó legkorábbi 

és legkésőbbi irat éve —) és
d) a fond iratfolyóméterben kifejezett terje

delme.

A fondjegyzéket a jelen utasítás hatálybalépését 
követő három éven belül a Művelődésügyi Minisz
tériumnak kell megküldeni.

19. A fondjegyzéknél részletesebb segédletek 
(nyilvántartások) készítésére az illetékes szak- 
felügyeleti hatóság által kiadott, érvényben levő és 
kiadandó utasítások az irányadók.

Kutatás és tájékoztatás

20. A levéltári anyagot őrző tudományos intéz
mények az 1969. évi 27. számú Tvr. 12. §-ában meg
határozott feladataik végzése során a hozzájuk

/intézett megkeresésekre — az őrizetükben levő 
anyag rendezettségétől és segédletekkel való ellá
tottságától függő mértékben — általános tájékoz
tatást nyújtanak, és egyedi adatokat szolgáltatnak 
a megkeresésben közölt tárgyra vonatkozóan. E 
tevékenység nem terjed ki olyan adatok szolgál
tatására, amelyekről megállapítható, hogy rendel
kezésre bocsátásuk az államérdeket vagy valamely 
állampolgár jogos magánérdekét sértik, vagy egyéb
ként kutatási korlátozás alatt állnak.

21. A tudományos intézmény az állami és a 
jogos magánérdek védelmének mindenkori szem 
előtt tartásával köteles az őrizetében levő levéltári 
anyagot a LÜSZ XVIII. fejezetében foglalt rendel
kezések értelemszerű alkalmazásával a kutatás 
számára hozzáférhetővé tenni és a kutatás felté
teleit biztosítani.

22. A 20. és 21. pont alkalmazásában államér
dekű iratoknak minősülnek azok az iratok, amelyek 
a 14/1971. (IV. 15.) Korín, számú rendelet 1. §-ában 
részletezett témaköröket tartalmaznak, továbbá 
mindazok az iratok, amelyek a Magyar Népköztár
saság védelme, biztonsága, politikai, gazdasági, 
tudományos vagy egyéb érdekei szempontjából 
fontos adatok hordozói, függetlenül attól, hogy azok 
mikor keletkeztek, és milyen tudományos intéz
mény melyik személyi, családi vagy egyéb gyűjte
ményéhez tartoznak. Az államérdekű adatokat is 
tartalmazó irategyüttesek kutatását az adatok 
témaköre tekintetében illetékes miniszter vagy más 
országos hatáskörű szerv vezetőjének kérésére a 
művelődésügyi miniszter korlátozhatja. A kutatási 
korlátozás alatt levő irategyüttesek kutatásának 
engedélyezésénél az általános levéltárakra érvényes 
szabályok irányadók.

23. A tudományos intézmény az őrizetében levő 
levéltári anyagot kutatásra belföldön csak az intéz
mény székhelyén kívül levő levéltárnak vagy levél
tári anyag őrzésére és gyűjtésére kijelölt más tudo
mányos intézménynek adhatja kölcsön. Külföldre 
történő kölcsönzéshez a művelődésügyi miniszter 
engedélye szükséges (Vhr. 24. § (1) bek.).
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K özlem ények

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti 
Orvostudományi Kutató Intézete pályázatot hirdet 
ösztöndíjas tudományos gyakornoki állásra a kór
élettan területén.

Pályázhatnak azok, akik orvosegyetemi végzett
séggel rendelkeznek.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, 
besorolását és fizetését (amennyiben jelenleg 
munkaviszonyban áll),
részletes önéletrajzot 2 példányban,
a megjelölt tárgykörben szerzett szakmai 
ismereteinek felsorolását,

— az oklevél hiteles másolatát.

A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek 
azok, akik az egyetemi tudományos diákkörökben 
vagy más módon tudományos munkát végeztek, 
elsősorban a neuroendokrinológia területén, vala
mint azok, akik idegen nyelvismerettel rendelkez
nek.

A pályázatokat a Magyar Tudományos Akadé
mia Kísérleti Orvostudományi Kutató Intézetének 
igazgatójához kell beküldeni (1083 Budapest, Szi
gony u. 43.).

A pályázat beküldésének határideje a felhívás 
megjelenésétől számított 4 hét.

Dr. Stark Ervin s. k.,
igazgató

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
tudományos továbbképzési ösztöndíjra

A Gödöllői Agrártudományi Egyetem pályázatot 
hirdet a művelődésügyi miniszter 132/1970. (MK
15.) MM számú utasítás alapján — politikailag 
megfelelő, jó felkészültségű fiatal szakembereknek 
a tudományos kutató-, illetőleg az egyetemi oktató
munka területén való alapos felkészítése céljából — 
létesített tudományos ösztöndíj elnyerésére.

Az ösztöndíj folyósításának időtartama 2 év, 
mely időre az egyetem és az ösztöndíjas szerződést 
köt.

A munkabér jellegű ösztöndíj havi összege: 
1500—2500 Ft.

Pályázhatnak az egyetemen kiváló tanulmányi 
eredményt elért végző hallgatók, valamint koráb
ban végzett, 30. életévét még be nem töltött, társa
dalmi rendszerünkhöz hű, tiszta erkölcsi bizonyít
vánnyal rendelkező szakemberek.

A pályázatban ismertetni kell a pályázó tanul
mányi eredményeit, társadalmi tevékenységét, eset- j

leges tudományos diákköri munkásságát és a pályá
zat elnyerése esetén a tudományos továbbképzésre 
vonatkozó terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
a) részletes önéletrajzot,
b) erkölcsi bizonyítványt,
c) iskola, illetve munkáltató véleményét.

Pályázni az alábbi helyekre lehet: 
M e z ő g a z d a s á g t u d o m á n y i  K a r :

1. Állattani Tanszék: Kutatási témakör: „Egyedi 
környezettani kutatások a vízi élettérben”.

2. Kémiai Tanszék: (Agrokémiai területre) Ku
tatási témakör: „Korszerű összetett műtrágyák 
hatásának vizsgálata különböző növénykultúrák
ban”.

M e z ő g a z d a s á g i  G é p é s z m é r n ö k i  
K a r :

1. Mg. Villamosítás és Állattenyésztés Gépei Tan
szék: Kutatási témakör: „Terményszárító berende
zések folyamatszabályozási kérdései”.

2. Matematika és Számítástechnikai Intézet: Ku
tatási témakör: „Statisztikai számítási módszerek 
a mezőgazdasági gépészetben Soft-ware fejlesztés” .

3. Mezőgazdasági Tanszék: Kutatási témakör: 
„A mezőgazdaság műszaki fejlesztésének üzem- 
gazdasági és műszaki fejlesztési vizsgálata, különös 
tekintettel a közgazdasági szabályozókra” .

4. Fizikai Tanszék: Kutatási témakör: „Nem 
lineáris hővezetés kísérleti és elméleti vizsgálata” .

K ö z p o n t i  I n t é z e t e k  és T a n s z é k e k  
S z e r v e z e t e :

1. Filozófia—Tudományos Szocializmus Tanszék: 
Kutatási témakör: „Faluszociológiai témakörben 
végzendő munkák”.

A pályázatot a Gödöllői Agrártudományi Egye
tem Rektorának címezve kell beküldeni, a jelen 
felhívás MÉM Értesítőben való megjelenéstől szá
mított 4 héten belül.

A pályázattal kapcsolatosan felvilágosítást a 
Személyzeti Osztály nyújt.

Gödöllő, 1973. május 29.

Dr. Pethö György s. k., 
rektor

FOGADÓÓRÁK

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke min
den kedden 14—15.30 óra között — bármilyen ter
mészetű ügyben — fogadóórát tart. A Magyar 
Tudományos Akadémia tagjainak más időpontok
ban is rendelkezésére áll.
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Előzetes tájékoztatás céljából közöljük, hogy a 
Magyar Tudományos Akadémia elnöke f. év július 
1-től fogadóóráját hétfői napokon 16-17.30 óráig 
tartja.

Központi Igazgatási Titkárság

Tolnai Gábor akadémikus, a Tudományos Minő
sítő Bizottság elnöke minden szerdán 13—14 óráig,
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Meisel János, a Tudományos Minősítő Bizottság 
titkára pedig minden csütörtökön 9—11 óráig tart 
fogadóórát előzetes bejelentés alapján.

Tudományos Minősítő Bizottság Titkársága

Helyesbítés: az A kadém iai K özlöny f. év  m ájus 30-án  
m egjelen t 8. szám ában az új akadém iai rendes tagok  között  
(106. old .) leírási h iba fo ly tán  szerepel H áry László. A helyes 
név: Háy László.

AKADÉMIAI KÖZLÖNY
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A Minisztertanács 1020/1973. (VI. 27.) számú Határidő: 1973. december 31.

h a t á r o z a t a

a nők szakképzése és továbbképzése fejlesztésének 
feladatairól

b) a. konkrét vállalati munkaerőhelyzet-elem
zésből, valamint a fejlesztési célokkal összehangolt 
munkásszükségleti tervekből kiindulva dolgozza
nak ki programot a "nőknek a felnőtt szakmunkás- 
képzésbe való fokozott bekapcsolására.

A minisztertanács a nők szakképzésében és to
vábbképzésében elért eredmények fokozása érde
kében a következőket határozza:

1. A nők szakképzésének a népgazdaság igényei
vel való tervszerűbb összehangolása érdekében az 
iskolák főhatósági felügyeletét ellátó miniszterek 
az ágazati miniszterek bevonásával az V. ötéves 
terv időszakára dolgozzanak ki irányelveket a taná
csok és a vállalatok számára az állami iskolarend
szerben a leány, illetőleg a felnőttkorú nők szak- 
képzettségi arányának javításával összefüggő 
konkrét végrehajtási programok kidolgozásához.

Határidő: 1974. I. félév

3. A népgazdaság igényeinek megfelelő pálya- 
választás, különösen a leányoknak az ipari szak
mák iránti fokozottabb érdeklődése felkeltésére

a) a munkaügyi miniszter adjon ki megfelelő 
szakmai és módszertani útmutatást, a megyei taná
csok pedig gondoskodjanak a megyei pályavá
lasztási tanácsadó intézetek ez irányú felkészíté
séről, valamint az általános iskolai pedagógusok és 
pályaválasztási felelősök kellő tájékoztatásáról és 
továbbképzéséről;

2. Az ágazati miniszterek utasítsák az irányítá
suk alá tartozó vállalatokat, hogy

a) a munkások és a középfokú végzettségű szak
emberek továbbképzési terveinek kidolgozásakor 
és annak végrehajtása során fordítsanak fokozott 
gondot azoknak a tárgyi és ösztönzési feltételeknek 
a megteremtésére, amelyek lehetővé teszik, hogy

Határidő: 1973. II. félévtől folyamatos

b) a pályaválasztás országos szintű irányításá
ban — ideértve a tömegkommunikáció eszközeit 
is — az eddiginél több gondot kell fordítani arra, 
hogy a közvélemény, különösen az érdekelt szülők 
teljesebb és a célnak jobban megfelelő tájékoztatást

lltöOAíAatoc'VI
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kapjanak főleg azokról az ipari szakmákról, ame
lyeket a leányok élethivatásul választhatnak.

Felelős: munkaügyi miniszter 
Határidő: folyamatos

4. A szakmunkásképzést szolgáló iskolahálózat
nak az V. ötéves tervidőszakra előirányozható 
fejlesztési terveiben célul kell kitűzni a leányok 
számára alkalmas képzési helyek bővítését, vala
mint a leánykollégiumok számának növelését.

Felelős: munkaügyi miniszter 
Határidő: 1974. II. félév

5. A Minisztertanács felkéri
— a Szakszervezetek Országos Tanácsát és a 

KISZ Központi Bizottságát, hogy a vállalati szer
veik útján kezdeményezzék és támogassák a szak
munkástanuló leányok felvételét elősegítő szemlé
let kialakítását a pályakezdő nők képzettségüknek 
megfelelő alkalmazását s mindezekkel összefüggés
ben a munkahelyi szociális és egyéb feltételek meg
teremtését;

' — A Magyar Nők Országos Tanácsát és az ága
zati szakszervezeteket, valamint a társadalmi és 
érdekképviseleti szervek nőbizottságait arra, hogy 
kísérjék figyelemmel és hatékonyan segítsék elő a 
nők szakképzettségi arányának javítása érdekében 
a leányok és nők körében végzett agitációs, propa
gandamunkát.

Fock Jenő s. k., 
a Minisztertanács elnöke

A Minisztertanács 1021/1973. (VI. 27.) számú 
h a t á r o z a t a

az üzemi demokrácia egyes kérdéseiről

Az üzemi demokrácia érvényesülése és állandó 
fejlesztése társadalmi-gazdasági előrehaladásunk 
fontos feltétele. Céljaink megvalósítása jelentős 
részben attól függ, milyen mértékben tudjuk a dol
gozókat mozgósítani, kezdeményező, alkotó erőiket 
kibontakoztatni. Ennek egyik fontos eszköze az 
üzemi demokrácia. El kell érni, hogy alkalmazása 
a vezetés mindennapos gyakorlatává váljék. Az 
egyszemélyes felelős vezető és a vezetése alatt álló 
kollektíva állandó együttműködésében jusson ki
fejezésre a kölcsönös megbecsülésen alapuló jó 
munkahelyi légkör.

Az üzemi demokrácia megvalósításában előreha
ladást értünk el, de a lehetőségek még nincsenek 
kellő mértékben kihasználva. Az elért eredmények 
lehetővé és szükségessé teszik, hogy a központi 
irányelvekből kiindulva és az érvényben levő jog
szabályok keretei között a vállalatok maguk alakít
sák, fejlesszék tovább a helyi körülményeknek 
legjobban megfelelő formákat és ezen belül a tar
talmi megoldásokat.

Az üzemi demokrácia továbbfejlesztésére irá
nyuló munkában a Minisztertanács a következők 
fokozott érvényesítését tartja szükségesnek:

1. A vállalatok (gazdasági szervek) vezetői rend
szeresen számoljanak be a kollektívának az elért 
eredményekről és a megvalósítandó célokról. Tár
ják fel a jobb eredmények elérését hátráltató hibá
kat és azok okait is. A vezetők biztosítsák, hogy 
minden dolgozó tájékozottságot szerezhessen a ter
melés és gazdálkodás fontos kérdéseiről, és hogy 
részt vehessen a döntések kialakításában, azok 
végrehajtásának ellenőrzésében.

Ugyanakkor a dolgozók körében is kellőképpen 
tudatosítani kell, hogy az üzemi demokrácia nem
csak jogot jelent, hanem egyben feladatot, köteles
séget és aktív közreműködést a döntések és hatá
rozatok megvalósításában.

2. A dolgozók bevonását a vállalati ügyekbe a 
helyi körülményeknek legjobban megfelelő for
mák és módszerek alkalmazásával kell fejleszteni. 
Ehhez fel kell használni a vállalatnál, valamint a 
hasonló adottságokkal rendelkező vállalatoknál 
bevált formákat és módszereket.

Az üzemi demokrácia alapvető fórumainak to
vábbra is a termelési tanácskozásokat és brigád
értekezleteket kell tekinteni, nem zárva ki azon
ban a különböző rétegtanácskozások (szocialista 
brigádvezetők, újítók, fiatal műszaki-közgazdasági 
szakemberek tanácskozásai, a munkás-akadémiák, 
üzemi fórum stb.) szervezésének lehetőségét sem. 
amelyek ugyancsak eredményesen segíthetik a 
munkahelyi demokrácia fejlesztését.

Az üzemi demokrácia fórumain a vállalati gaz
dálkodást és a kollektíva érdekeit érintő minden 
lényeges kérdést (a kollektív szerződés tervezete, 
illetve a kollektív szerződés végrehajtásáról szóló 
beszámoló, a vállalat középtávú és éves terve, az 
üzem- és munkaszervezés fejlesztési programja 
stb.) meg kell vitatni, és biztosítani kell a dolgozók 
véleménynyilvánításának, javaslattételének lehe
tőségét.

Gondoskodni kell arról, hogy az egyes tanács
kozások témája és hatásköre célszerűen elhatá
rolásra kerüljön, és ezáltal a felesleges párhuza
mosságok megszűnjenek. Meg kell határozni, hogy 
az egyes összejövetelek milyen célt szolgálnak, és a 
tanácskozásokat úgy kell előkészíteni, illetve meg
szervezni, hogy az a résztvevők számára biztosítsa 
az érdemi tájékozódás és a vita lehetőségét.

Az üzemi demokrácia kiteljesedésének egyik 
alapvető feltétele, hogy a dolgozók hasznosítható 
észrevételei, javaslatai megvalósuljanak, de ne ma
radjanak válasz nélkül azok sem, melyek nem va
lósíthatók meg. Biztosítani kell a dolgozók kellő 
tájékoztatását, és ennek érdekében meg kell terem
teni a szervezett, ugyanakkor bürokráciamentes 
információk adását.

3. A vállalatok vezetői a társadalmi szervekkel 
való együttműködés és munkamegosztás keretében 
úgy határozzák meg az egyes fórumok és intézmé
nyek működésének rendjét és azok funkcióit, hogy 
a dolgozók közvetlen döntési jogköre megfelelően 
érvényesüljön» és a lehetőséghez képest tovább.
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bővüljön. Célszerű a vállalat feladatait érintő kér
déseket az ügyrendben rögzíteni.

A feladatok és hatáskörök szabályozásakor ve
gyék tekintetbe, hogy a vállalati belső mechaniz
mus ésszerűsítése, a középszintű és közvetlen 
munkahelyi vezetők hatáskörének bővítése és fele
lősségük fokozása az üzemi demokrácia tovább
fejlesztésének is lényeges feltétele.

4. A minisztériumok és a felügyeleti szervek az 
üzemi demokrácia további fejlődése érdekében 
gondoskodjanak a legjobban bevált módszerek 
ismertetéséről és elterjesztéséről. Kísérjék figye
lemmel az üzemi demokrácia helyzetét, és rend
szeresen számoltassák be a vállalatok gazdasági 
vezetőit a továbbfejlesztés érdekében tett intézke
désekről, a dolgozók javaslatainak megvalósításá
ról, valamint a társadalmi szervekkel való együtt
működésről.

Minősítéskor a vezetői készséget többek között 
azon is mérjék le, hogy az adott vezető mennyiben 
képes az üzemi demokrácia kiszélesítésének fel
tételeit megteremteni, a dolgozókat aktívan a vál
lalat ügyeinek irányításába, döntéseibe bevonni.

A minisztériumok, az országos hatáskörű szer
vek és a megyei (fővárosi) tanácsok működjenek 
együtt az illetékes szakszervezetek vezető testü
letéivel az üzemi demokrácia továbbfejlesztése 
érdekében. Célszerű, ha közös irányelveket adnak ki.

Az érdekelt miniszterek gondoskodjanak arról^ 
hogy az általános jellegű szakmai továbbképző é 
vezetőképző tanfolyamokon megfelelő módon fog" 
lalkozzanak az üzemi demokrácia elméleti és 
gyakorlati kérdéseivel. E tanfolyamokon az üzemi 
demokrácia mint korszerű vezetési módszer, mint 
a vezetés állandó, napi gyakorlata kerüljön ter
jesztésre.

5. A nem vállalati rendszerben működő szervek" 
nél, a hivatalokban és intézményeknél az illetékes 
miniszter az érintett szakszervezet elnökségével 
együttesen határozza meg — a jelen határozat el
vei alapján — az adott terület jellegének, sajátos
ságainak alapulvételével a munkahelyi demok
rácia tartalmi követelményeit és intézményrend
szerét.

6. A MT Tájékoztatási Hivatalának elnöke 
gondoskodjon arról, hogy a tömegkommunikációs 
eszközök rendszeresen ismertessék az üzemi de
mokrácia továbbfejlesztésében elért eredménye
ket, a bevált módszereket, és népszerűsítsék a de
mokratikus üzemi légkör megteremtésében kiemel
kedő vállalatokat.

7. A Minisztertanács felkéri a SZOT Elnökségét 
és a KISZ központi Bizottságát, hogy az üzemi 
demokrácia továbbfejlesztését - politikai és 
gazdasági jelentőségének megfelelően tegyék 
a szakszervezeti és a KISZ-szervek munkájának 
központi feladatává.

8. A határozat kihirdetésével egyidejűleg hatá
lyát veszti a Minisztertanács és a SZOT Elnök

sége 1022/1961. (XI. 15.) Korm. számú, valamint 
az ezt módosító 1001/1965. (I. 16.) Korm. számú 
közös határozata.

Fock Jenő s. k., 
a Minisztertanács elnöke

Közlemények

Az MTA Központi Hivatala Természettudo
mányi I. Főosztályának

KÖZLEMÉNYE

a belföldi tudományos tanulmányutakról

Az egyes kutatóhelyek (intézetek és tanszéki 
kutatóhelyek) közötti tudományos kapcsolatok 
fejlesztése, a műszerek és berendezések igénybevé
telének elősegítése, a kutatók szakmai fejlődésének 
előmozdítása, más kutatóhelyeken kidolgozott 
módszerek elsajátítása érdekében lehetőség van 
belföldi tudományos tanulmányutakra.

A tanulmányutak megvalósításának részletes 
szabályait a 12/1972. (A.K. 15.) MTA-F. sz. főtit
kári utasítás tartalmazza. Külön felhívjuk a figyel
met arra, hogy a tanulmányúton levő kutató a 
belföldi hivatalos küldetésre vonatkozó jogszabá
lyok alapján utazási, élelmezési, valamint szállás- 
költség felszámítására jogosult, továbbá havi mun
kabérén felül — családi körülményeitől függően — 
500—1500 Ft ösztöndíj jellegű juttatásban része
sül. — Arra is felhívjuk a figyelmet, hogy a bel
földi tudományos tanulmányúton levő dolgozó 
helyettesének bérét az Akadémia Központi Hivatala 
megtérítheti.

A közlemény melléklete tartalmazza — a kutató
helyek közlése alapján — a Természettudományi I. 
Főosztály területéhez tartozó egyes kutatóhelyeken 
művelhető témák és felhasználható műszerek jegy
zékét.

A tanulmányutak időtartama 2—12 hónap lehet. 
Amennyiben a tanulmányút időtartamát a fogadó 
kutatóhely pontosabban meghatározza, úgy ezt a 
melléklet külön feltünteti.

Kérjük a belföldi tanulmányútra munkatársai
kat kiküldeni kívánó kutatóhelyek vezetőit, hogy 
a melléklet alapján a belföldi tanulmányútra kikül
dött munkatársakat fogadni kész kutatóhelyekkel 
a kapcsolatot mielőbb vegyék fel.

Kérjük, hogy a megvalósuló tanulmányutakat 
a fogadó kutatóhelyek vezetői a Természettudo
mányi I. Főosztálynak jelentsék be.

Budapest, 1973. június 18.
Páris György s. k.,

főosztályvezető
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M E L L É K L E T

a belföldi tudományos tanulmányutakról szóló közleményhez

Az MTA Központi Hivatala Természettudományi I. Főosztálya területéhez tartozó egyes kutatóhelyeken művelhető
témák és felhasználható műszerek jegyzéke.

I NTÉZETEK:

ATOMMAG KUTATÓ INTÉZET
Debrecen, Bem tér 18/c.
Levélcím: 4001 Debrecen 1., Pf. 51.
Telefon: 15—675
Igazgató: Szalay Sándor, r. tag

T  é  m á k :

1. Nyomtápelemek meghatározása agrártudományok terü
letén

2. Alkalmazott kutatások elektrosztatikus gyorsítón
3. Magfizikai és alkalmazott vizsgálatok neutrongenerá

torral
4. Elektronok—pozitronok kölcsönhatása az anyaggal 

(pozitron annihilációs vizsgálatok)
5. Elektrosztatikus elektron-spektrométer építése, bejusz- 

tírozása ESCA célra (6—12 hónap)
6. Nukleáris elektronikai műszerek tervezése

CSILLAGVIZSGÁLÓ INTÉZET

Bp. XII., Konkoly Thege út 13-17.
Levélcím: 1525 Budapest, Pf. 67.
Telefon: 166—426 
Igazgató: Detre László, r. tag

T é m á k :

1. Nem-stacionárius csillagok (változócsillagok, szuper
nóvák) vizsgálata

2. Stellárstatisztika (galaktikus halmazok és asszociációk, 
galaxis halmazok, színképosztályozás)

3. Csillagászati fényelektromos fotometria és polarimetria
4. Égi mechanika alkalmazásai geofizikai problémákra

M ű s z e r e k :

1. 60/90/180 cm Schmidt teleszkóp 1 db 5°-os és 1 db 2°-os 
objektívprizmával (Mátra)

2. 50 cm-es nyílású 1—10 nyílásviszonyú Cassegrain telesz
kóp (Mátrában) fényelektromos többszínfotométerrel és 
polariméterrel felszerelve

3. 60 cm-es nyílású 1 : 6, ill. 1 : 15 nyílásviszonyú Newton— 
Cassegrain teleszkóp, fényelektromos fotométerrel fel
szerelve (Szabadsághegy)

4. Laboratóriumi mérőműszerek:
2 db Zeiss-féle sztereo- és blinkkomparátor (Mátra és 
Szabadsághegy) 30x30  cm méretig 
1 db Zeiss-féle blinkkomparátor (Szhegy) 16x16 cm 
méretig
1 db Zeiss-féle regisztráló fotométer (Szabadsághegy)
2 db gyorsfotométer (Mátra és Szabadsághegy)
1 db Askania Rosemberg-féle mikrofotométer (Szhegy)
1 db Becker-féle íriszes mikrofotométer (Szhegy)
2 db projekciós fényképlemezvizsgáló (Mátra és Szhegy) 
1 db Zeiss-féle nagy koordinátamérő műszer (Szhegy)
1 db Askania koordinátamérő (Szhegy)

FÖLDRAJZTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET
Bp. VI., Népköztársaság útja 62.
Levélcím: 1388 Budapest, Pf. 64.
Telefon: 116—838
Igazgató: Pécsi Márton, lev. tag
Felvilágosítást ad: Szilárd Jenő tud. osztályvezető

T é m a :

1. Tematikus földrajzi térképezés

M ű s z e r e k :

1. DTA, DTG berendezés
2. Vékonycsiszolatok készítésére alkalmas kőzetcsiszoló

GEODÉZIAI ÉS GEOFIZIKAI KUTATÓ INTÉZET
Sopron, Múzeum u. 6.
Levélcím: 9401 Sopron, Pf. 5.
Telefon: 11—121
Igazgató: Dr. Somogyi József, a műsz. tud. kandidátusa 

T  é m  á  k :

1. Legkisebb négyzetek módszerének geodéziai alkalmazásai
2. A fotogrammetria matematikai módszerei
3. Geodéziai műszerek vizsgálata
4. Felsőlégkör kutatása rádióhullámterjedési módszerrel
5. Magnetoszféra diagnosztizálása mikropulzációkkal
6. Elektromágneses altalajkutatás természetes elektro

mágneses terekkel
7. Földrengésveszélyeztetettség kutatása (területek rang

sorolása a veszélyeztetettség alapján nagy létesítmények 
telepítése számára)

M ű s z e r e k :

1. 8K intern memóriás kis-számítógép (software-fejlesztés)
2. Kern, PG-2 fotogrammetriai kiértékelő műszer
3. GET-B1 geodéziai mikrohullámú távmérő
4. Askania variográf Gv 3

IZOTÓP INTÉZET
Bp. XII., Konkoly Thege u. 13—17.
Levélcím: 1525 Budapest, Pf. 77.
Telefon: 166-510
Igazgató: Földiák Gábor, a kém. tud. doktora 

T é m á k :

1. A radioaktív izotópok és jelzett vegyületek előállítá
sával, méréstechnikájával és alkalmazásával kapcsolatos 
alapkutatás

2. A radioaktív izotópok és jelzett vegyületek előállítása
3. A radioaktív izotópok ipari felhasználása

KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓ INTÉZET

Budapest, XII., Konkoly Thege u. 13—17.
Levélcím: 1525 Budapest, Pf. 49.
Telefon: 166-547
Igazgató: Pál Lénárd, r. tag
Felvilágosítást ad: Kovács Árpád

T  é m  á  k :

A to m e n e rg ia  K u ta tá s i  T erü le t

1. Aeroszol generálás, laseres aeroszol spektrometria;
1 fő kísérleti fizikus vagy vegyész (12 hónap)

2. Gamma spektrometria, aeroszol spektrometria, egész
testszámlálás területén számitógépes adatkiértékelés;
1 fő számítástechnikában jártas matematikus vagy fizi
kus (12 hónap)

3. Munkahelyi és környezeti minták aktivitásának megha
tározása;
1 fő kísérleti fizikus (12 hónap)

4. Termolumineszcens dozimetria és alkalmazásai;
1 fő kísérleti fizikus (12 hónap)

5. Meteorológiai műszerek üzembeállítása, bemérése;
1 fő kísérleti meteorológus (12 hónap)

6. Számítógépes reaktorirányítás (passzív és aktív folya
matirányítási feladatokat ellátó TPA kisgép software 
és hardware problémái, reaktordinamika);
1 fő (3—12 hónap)

7. Korszerű elektronikus készülékek tervezése és gyártása 
(Korrelátor, DC-erősítő, nukleáris detektorokhoz csat
lakozó elektronika);
1 fő (3—12) hónap
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S. Reaktordiagnös^ilía modern sztochasztikus módsze
rekkel (Vibracioanalizis, forrásdetektálásV 
1 fő (3—12 hónap) ’

9. Nukleáris adatok kiértékelése;
1 fő fizikus (12 hónap)

10. Proton-visszalökéses detektoros mérések;
ti L w u kuSérletJ f!zikus vagy villamosmérnök (12 hónap)11. NVH berendezés „műszerezés”;

1 fő villamosmérnök (10—12 hónap)
12. Mérőszakaszok tervezése és gyártása;

1 fő kalorikus gépészmérnök (10—12 hónán)
13. Termohidraulika;

1 fő kalorikus gépészmérnök (10—12 hónap)

M é ré s  és S z á m ítá s te c h n ik a i  K u ta tá s i  T erü le t

1. Software fejlesztés;
2 fő (6—12 hónap)

R észecsk e  és M a g f i z ik a i  K u ta tá s i  T erü le t

1. Software R-20 vagy kisszámítógépen;
2 fő matematikus vagy villamosmérnök (6—12 hónap)

2. Maghasadás kísérleti vizsgálata;
1 fő (6—12 hónap)

3. Sokszálas proporcionális részecskeszámlálók fejlesztése; 
1 fő (2—12 hónap)

4. Magok gerjesztett állapotai mágneses momentumának 
(g-faktor) mérése;
1 fő (6—12 hónap)

5. Mössbauer-effektus alkalmazása biológiai anyagok vizs
gálatára;
1 fő (2—12 hónap)

6. Mössbauer- és pozitron-annihilációs vizsgálatok kon
denzált rendszerekben;
1 fő (6—12 hónap)

7. Nyomszennyezések kimutatása magreakciók segítségé
vel (módszerfejlesztés);
1 fő (12 hónap

A ren d e lk ezésre  á lló  n a g yo b b  beren dezések :

5 MV max. feszültségű iongyorsító neutrongenerátor 
Mössbauer-spektrométer és pozitron élettartam mérő 
berendezés, valamint speciális kémiai laboratórium a 
szükséges minták elkészítésére
TPA 1001 kisszámítógéppel és 4000 csatornás ampli
túdó analizátorral felszerelt mérőközpont

S z i lá r d te s tk u ta tá s i  T erü le t

1. Szilárdtestfizika-mágnesség (lágymágneses anyagok szta
tikus és dinamikus jellemzőinek mérése);
1 fő fizikus (12 hónap)

2. Kísérleti metallurgia-fizikai témika;
(szilárd fémek és gázok között lejátszódó heterogén reak
ciók tanulmányozása, különös tekintettel a vas dekar- 
bonizációjára, illetve réz ötvözetek belső oxidációjára);
1 fő vegyész (12 hónap)

3. Aktivációs analízis (módszer és alkalmazás: biológia, 
orvosi, mezőgazdaság, metallurgia);
2 fő (2 -1 2  hónap)

4. Nagyenergiájú kémia (magreakcióban keletkező, nagy- 
energiájú sugárzással laserekkel gerjesztett atomok, 
ionok, szolvatált elektron reakciói);
2 fő (2—12 hónap)

5. Tömegspektrometria;
2 fő (1—12 hónap)

6. Folyadékok tenziójának mérése (gőznyomasu izotóp 
effektusok, természeti izotóp efektusok: pl. meteorológia 
stb.); 4
2 fő (2—12 hónap)

7. Egykristály növesztés és vizsgálat;
2 fő (2—12 hónap)

8. Amorf félvezető rétegek vizsgálata;
2 fő (2—12 hónap)

9. Folyadékkristályok kutatása és alkalmazása;
1 fő (12 hónap) . . . .

10. Folyadékkristályok szintézise, vizsgálata, alkalmazasa,
2 fő (2—12 hónap)

11. Optikai spektroszkópia (A pontos témamegjelölést nem 
határozzuk meg, minden kutató hozhatja a saját munka
helyének speciális feladatát.)
Az alábbi berendezések állnak rendelkezésre:
1 db digitális fluoriméter
1 db kétsugaras digitális UV spektrofotométer
1 db digitális IR spektrofotométer
1 db 30 к memóriájú komputer számítástechnikai adat-
feldolgozáshoz
(Valamennyi berendezés 77-től 300 K° között használ
ható tetszőleges hőmérsékleten.)
Jelentkezhetnek: vegyészek, fizikusok, orvosok, bioló
gusok, adatfeldolgozási szakemberek.
(2 fő 12 hónap vagy 3 fő 8 hónap vagy 4 fő 6 hónap)

12. Egy-csatornás automata programozható analizátor 
(Mérési sebessége: 240 minta/óra.)
Jelentkezhetnek: orvosok, biológusok, gyógyszerészek, 
vegyészek.
18 fő (2 hónap)
A kutatómunkához középkádereket is a kollaboráló 
intézménynek kell biztosítania (egy kutatóhoz 1 fő 
kutatási segéderő).

KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓ INTÉZET

Budapest, II., Pusztaszeri út 57—59. 
Levélcím: Budapest 114. Pf. 17.
Telefon: 353—735
Igazgató: Holló János, lev. tag
Felvilágosítást ad: Simonyi Miklós tud. titkár

T  é m  á  k :

1. Lágy /З-sugárzás mérése gázfázisban; 
természetes szintű C-14 és H-3 mérés

2. Klasszikus szerves mikroanalitikai elem- és funkciós
csoport meghatározások

3. Sugárzó izotópok aktivitásmérése folyadékszcintillációs 
módszerrel Packard TRICARB készüléken

4. Radiogázkromatográfiás mérések jelzett módszerek alkal
mazásához

5. Oxidációs folyamatok mechanizmusának vizsgálata; 
homogén katalízis

6. Polimerizációkinetika
7. Polimerek degradációja
8. Szabad gyökök és paramágneses ionok ESR vizsgálata
9. Polimer oldatok fizikai kémiai vizsgálata

10. Elektroszorpció vizsgálata (nyomjelzős technikával)
11. Szerves oxidációs és redukciós folyamatok elektrokémiai 

megvalósítása
12. Reagáló molekulák potenciálfelületeinek számítása
13. Korrelációk keresése molekulák farmakológiai indexei 

és kvantumkémiai indexek között
14. Molekulák és polimerek konformáció-analízise
15. Polimerek elektronszerkezetének vizsgálata
Az alábbi programok az MTA CDC-3300 számítógépén
rendelkezésre állnak:
— Molekulák Descartes koordinátáit meghatározó program 

(kötéstavolságokból és kötésszögekből)
— Hückel-MO program
— PPP-МО, PPP-DODS és VESCF-PPP-MO program
— EHT-MO és IEHT-MO program
— CNDO/2-MO és CNDO/2-DODS program
— INDO-MO és INDO-DODS program
— MINDO/2-MO program
— PCILO (Perturbation Configuration Interaction of 

Localized Orbitals) program
— Del Re módszer n-elektronokra
— Hückel-CO program

— PPP-СО és PPP-DODS program
— EHT-CO program
— CNDO/2-CO egy-, két- és háromdimenziós kristályokra
— MINDO/2-CO egy- és kétdimenziós program
— Kvantumkémiai indexek ( ~  15 féle) számítására, vala

mint azoknak tetszőleges fizikai mennyiségekkel való 
korrelációjának keresésére szolgáló programrendszer

— Polimerek lokalizált Wannier függvényeit számító 
program

— Polimerek átmeneti excitonsávjait PPP közelítéssel 
meghatározó program
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16. Szerves és elemorganikus vegyületek szerkezeti jellem
zőinek meghatározása kis- és nagyfelbontású tömeg- 
spektrometriával
Rendelkezésre álló berendezések:
MS-902 típusú, kettősfókuszálású tömegspektrométer, 
MX-1303 típusú egyszeres fókuszálású tömegspektro
méter

17. Molekulák geometriájának és belső mozgásának vizs
gálata gázfázisban
A rendelkezésre álló műszer:
EG-100A típusú elektrondiffrakciós berendezés

18. Röntgendiffrakciós folyadék- és amorf test-szerkezet
vizsgálat
Rendelkezésre álló eszközök:
Seifert gy. Isc-Debyeflex 1000 tip. röntgenberendezés, 
diffraktométer

19. Ionok átviteli számának és mozgékonyságának megha
tározása koncentrált vizes elektrolitoldatokban 
Rendelkezésre álló készülék:
Tiselius f. elektroforézis berendezés

MATEMATIKAI KUTATÓ INTÉZET

Budapest, V., Reáltanoda u. 13—15.
Levélcím: 1053 Bp. V., Reáltanoda u. 13—15. 
Telefon: 182-875
Igazgató: Fejes Tóth László, r. tag 
Felvilágosítást ad: Schmidt Tamás igazgatóhelyettes

T é m a  k :

1. Approximációelmélet
2. Algebra
3. Differenciálegyenletek elmélete
4. Halmazelmélet és matematikai logika
5. Információelmélet
6. Komplex függvénytan
7. Gráfelmélet
8. Matematikai statisztika
9. Valószínűségszámitás

MŰSZAKI FIZIKAI KUTATÓ INTÉZET

Bp. IV., Újpest, Fóti út 56.
Levélcím: Budapest, Újpest 1. Pf. 76.
Telefon: 880—130
Igazgató: Szigeti György, r. tag

T  é m á k :

1. Fém-töretfelületek vizsgálata Auger spektroszkópiává 
Gépész- V. műszerészmérnöki eszközkonstrukciós és mé
réstechnikai feladat
Műszer: LEED-Auger berendezés 
Felvilágositást ad: dr. Gergely György 

dr. Barna B. Péter
2. Félvezető és szigetelő kristályok és rétegszerkezetek 

vizsgálata. Röntgentopográfiás módszer elsajátítása, 
alkalmazása (12 hónap)
Műszer: röntgentopográfiás berendezés 
Felvilágosítást ad: Varga László, dr. Pócza Jenő

3. Vékonyrétegek optikai törésmutatójának és vastagsá
gának vizsgálata; S i02, Si3N4 rétegek tulajdonságainak 
vizsgálata ellipszométerrel (3—5 hónap)
Műszer: ellipszométer 
Felvilágosítást ad: Lőrinczy András

4. Elektronmikroszkópos és elektrondiffrakciós vizsgálatok 
Módszer elsajátítása és alkalmazása (második műszak, 
segéderő nincs biztosítva)
Műszer: JEM 100U elektronmikroszkóp 
Felvilágosítást ad: dr. Pócza Jenő

5. Fémek vizsgálata, elektromos ellenállás méréssel 
Fémek alacsony hőmérsékletű ellenállás változásainak 
tanulmányozása
Felvilágosítást ad: dr. Bartha László

6. Termoanalitikai vizsgálatok
Redukciós folyamatokban a mikroadalék anyagok
hatásának vizsgálata
Műszer: termomérleg
Felvilágosítást ad: dr. Bartha László

7. Nyomjelzős módszerek a szilárdtest kutatásban 
Diffúziós folyamatok tanulmányozása izotóptechnikával 
Felvilágosítást ad: dr. Bartha László

8. Kémiai analitika
Fémekben (elsősorban W) adalékanyagok vizsgálata 
mikroanalitikai módszerekkel 
Felvilágosítást ad: dr. Vadasdi Károly 

dr. Bartha László

MŰSZAKI KÉMIAI KUTATÓ INTÉZET
Veszprém, Schönherz Z. u. 10.
Levélcím: 8200 Veszprém, Pf. 125.
Telefon: 127—75
Igazgató: Polinszky Károly, lev. tag 
Felvilágosítást ad: Hites Ferenc tud. titkár

T  é m á  k :

1. Berendezési Osztály (Bp. IV., Váci út 117.)
a )  A gejzíres és vibrációs eljárások eljárástani vizsgá

lata és fenti eljárások alkalmazása szárítási és ad- 
szorpciós műveletek megvalósításánál

b )  A mechanokémia alkalmazása szervetlen és szerves 
reakcióknál

2. Optimális Kutató Csoport (Veszprém, Schönherz Z. u. 10.)
a )  A Leitz—Classimat szemcseanalizátor megismerése 

és alkalmazása
b)  A  kristályosítás műveletének és eljárásainak vizs

gálata
s c )  Rendszerelmélet és alkalmazása

OLAJBÁNYÁSZATI KUTATÓ LABORATÓRIUM

Miskolc-Egyetemváros 
Irányítószám: 3515 
Telefon: 17-784
Igazgató: Tóth József, a kém. tud. doktora 
Felvilágosítást ad: dr. Lakatos István

T é m  a :

Határfelületi jelenségek (felületi és határfelületi feszült
ség) vizsgálata nagy nyomáson (0— 200 atm) és nagy 
hőmérsékleten (0— 200 C°)

s z á m ít á s t e c h n ik a i  é s  a u t o m a t iz á l á s i
KUTATÓ INTÉZET

Bp. XI., Kende u. 13-17.
Levélcím: 1502 Budapest 112. Pf. 63.
Telefon: 665—644
Igazgató: Vámos Tibor, lev. tag

B e r e n d e z é s e k :

1. CDC 3300 számítógép
2. CII 10010
3. NOVA
4. GD’71 grafikus display
5. Digitális áramköröket gyártó és ellenőrző berendezések
6. Pneumatikus mérések (DISA indikátor)
7. Félvezetős erősáramú hajtások (erősáramú laborató

rium)

T A N S Z É K I  K U T A T Ó H E L Y E K :

A B u d a p e s t i  M ű s z a k i  E g y te m e n :

ANYAGSZERKEZETI ÉS ANYAGVIZSGÁLATI 
TANSZÉKI MUNKAKÖZÖSSÉG

Bp. XI., Bertalan Lajos u. 7.
Irányítószám: 1111 
Telefon: 665—011 
Vezetője: Gillemot László, r. tag 
Felvilágosítást ad: dr. Havas László

T  é m  á  k :

1. Fémek képlékeny és rideg törése, a szerkezeti anyagok 
egyes szilárdsági tulajdonságainak meghatározása

2. Szerszámanyagok és különleges sajátságú szerkezeti 
anyagok fejlesztése



1973. július 17. AKADÉMIAI KÖZLÖNY 143

3. Nagysebességű alakítási technológiák kifejlesztése
4. A megszilárdult beton terhelés okozta deformálódásának 

és a tönkremenetel folyamatának vizsgálata
5. A cementek hidratációja során kialakuló deformációk 

kutatása, különös tekintettel a gyorsszilárdításra

B e r e n d e z é s e k :

1. 10 Mp-os méréshatárú Instron-gyártmányú elektronikus 
szakítógép

2. 10 és 100 Mp-os tartományban működő húzó-nyomó 
hidraulikus rendszerű fárasztógépek

3. NEK-8, tip. 8000 rnkp-os ütési energiával 28 m/sec ütési 
sebességgel rendelkező pneumomechanikus ütőmű

4. 25 kg-os középfrekvenciás indukciós kemence
5. EF 2-Z6 és SEM-3 típusú ZEISS-gyártmányú elektron- 

mikroszkópok
6. TUR-M-61 szerkezetvizsgáló röntgenberendezés
7. Differenciál-dilatométer
8. Derivatográf

ÉPÍTÉSZETTUDOMÁNYI TANSZÉKI MUNKA
KÖZÖSSÉG

Bp. XI., Műegyetem rkp. 3.
Irányítószám: 1111 
Telefon: 664—011
Vezetője: Rados Kornél, a műsz. tud. doktora 

T é m á k :

1. Építészettörténet és elmélet
2. Vízfolyások hordalékszállítása
3. Szabadfelszínű nempermanens áramlások számítása
4. Lepelszerű áramlás makroérdes felületeken (laborató

riumi modellkísérlet)
5. Eróziós, érdességi vizsgálatok (2—3 hónap)

HÍRADÁSTECHNIKAI TANSZÉKI MUNKAKÖZÖSSÉG
Bp. XI., Stoczek u. 2.
Levélcím: 1502 Budapest, Pf. 91.
Telefon: 453—500
Vezetője: Barta István, lev. tag

T  é m  á  k :

1. Távközlési módszerek és berendezések vizsgálata (szí
nes TV rendszerekkel kapcsolatos kutatás)

2. Akusztika (beszédkutatás, zajvédelem, ultrahang, 
méréstechnika)

3 Kis-$zámítógépek alkalmazástechnikai kutatása (opti
mális konfiguráció kialakítása, számítógépes rendszer 
szimuláció)

4. Hálózatelmélet (elektronikus áramkörök érzékenysége 
és toleranciája, számítógépes áramkör tervezés, elosztott 
paraméterű RC áramkörök)

5. Adatátvitel (adatátviteli összeköttetések kiegyenlítése, 
ember—gép kapcsolat, alakzat felismerés)

6. Elektronikus telefonközpontok (elektronikus telefon- 
központok vezérlése, többszörös számlálás és automa
tikus díjelszámolás)

M ű s z e r e k :

1. PÁL és SECAM alapsávi és nagyfrekvenciás jelet elő
állító kísérleti berendezés

2. Általános akusztikai mérőösszeállítás (elsősorban Brüel— 
Kjaer műszerekből)

3. Süketszoba és zengőszoba
4. Zajméréshez szükséges berendezések (elsősorban Bruel— 

Kjaer műszerek)
5. Ultrahang méréstechnika alapvető műszerei
6. FACOM-R típusú kis-számítógép (A Számítástechnikai 

Koordinációs Intézet tulajdonában levő berendezések 
a Híradástechnikai Elektronika Intézetben üzemelnek)

7 Elektronikus^áramkörök mérésere alkalmas műszerek

KÉMIAI AKADÉMIAI TANSZÉKI MUNKAKÖZÖSSÉG

Bp. XI., Gellért tér 4.
Levélcím: 1502 Budapest, Pf. 91.
Telefon: 450— 300
Vezetője: Pungor Ernő, lev. tag
Felvilágosítást ad: Bencze Lászlone tud. titkár

T  é m  á  k :

1. Alkaloidok kutatása
2. Flavonoidok és szénhidrátok kutatása
3. N-Heterociklusos vegyületek kutatása
4. Prosztaglandinok kutatása
5. Analitikai jellegű alapkutatás és ipari alkalmazások 

kidolgozása a következő területeken: 
elektroanalitika, termikus módszerek, spektrokémia, gáz
kromatográfia, aktivációs analízis elválasztási módszerei

6. Szerves kémiai technológiai kutatások

M ű s z e r e k :

1. Carlo Erba Fractvap Mod P preparator gázkromatográf
2. Perkin—Elmer 421. IR. spektroszkóp
3. Unicam Sp 700 ultraibolya-spektroszkóp
4. Perkin—Elmer R12 tip. NMR
5. Zeiss q-24 spektrográf
6. Zeiss UR-10 infravörös spektrofotométer
7. Beckman DU spektrofotométer atomabszorpciós fel

téttel
8. Unicam Sp 90 atomabszorpciós berendezés
9. Sartorius termoanal. berendezés

10. Du Pont termoanalitikai berendezés
11. Derivatográf
12. 256. csat. Analizátor
13. Különféle elektroanalitikai mérőműszerek
14. Technicon autoanalizátor
15. Röntgendiffrakciós mikromérőkészülék
16. Directthermom
17. Elektronmikroszkóp

KVANTUMELMÉLETI TANSZÉKI KUTATÓ CSOPORT

Bp. XI., Budafoki út 8.
Levélcím: 1502 Budapest, Pf. 112.
Telefon: 452-365
Vezetője: Kónya Albert, lev. tag

T  é m á  k :

1. Elméleti atomhéj- és szilárdtestfizika
2. Elméleti magfizika
3. Kvantumkémia

MŰSZAKI MECHANIKAI TANSZÉKI MUNKA- 
KÖZÖSSÉG

Bp. XI., Műegyetem rkp. 3.
Levélcím: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. 
Telefon: 665—011
Vezetője: Petrasovits Géza, a műsz. tud. kand. 
Felvilágosítást ad: Meszter Ervinné

T  é m  á  k :

1. Rugalmas állapotú szerkezetek és kontinuumok statikai 
és dinamikai vizsgálata, különös tekintettel a numerikus 
eljárások alkalmazására

2. Képlékeny állapotú szerkezetek és kontinuumok stati
kai és dinamikai vizsgálata, különös tekintettel a közelítő 
módszerekre

3. Számítástechnika (korszerű elektronikus számítógépek) 
alkalmazása épületek tartószerkezeteinek tervezésénél

4. Teherhordó falas magasházak erőtani számításának és 
szerkezeti kialakításának problémái

5. Szerkezetek megengedhető alakváltozásainak kutatása 
különös tekintettel a vasbetonszerkezetek alakváltozá
saira

M ű s z e r e k :

1. SDM 132 és UM 131 erősítők a hozzájuk tartozó érzé
kelők és LS-8 megjelenítő

2. INSTRON szakítógép
3. összetett igénybevétel létesítésére alkalmas NDK beren

dezés (ZDTe J-30)
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E ö tvö s  L o rá n d  T u d o m á n y e g y e te m e n :

KVANTITATÍV ANALITIKAI KÉMIAI TANSZÉKI 
KUTATÓ CSOPORT

Bp. VIII., Múzeum krt. 4/b.
Levélcím: 1443 Budapest, Pf. 123.
Telefon: 131-681  
Vezetője: Szabó Zoltán r. tag

T  é m  á  k :

1 . Az emissziós spektrométer alkalmazása (6—12 hónap)
2. Atomabszorpció (6—12 hónap)
3. Koordinációs kémiai egyensúlyi

vizsgálatok (6—12 hónap)
4. Oszcillációs kémiai reakciók (6—12 hónap)
5. Voltammetriás módszerek (6—12 hónap)

MATEMATIKAI TANSZÉKEK
Bp. VIII., Múzeum krt. 6—8.
Irányítószám: 1088 
Telefon: 340-327 ^
Vezetője: Császár Ákos, lev. tag

T  é  m á k :

1. Absztrakt harmonikus analízis 
-2. Algebra
3. Algebrai topológia
4. Diszkrét geometria
5. Disztribúcióelmélet
6. Elemi geometriai problémák
7. Funkcionálanalízis
8. Függvénysorok
9. Gráfelmélet

10. Globális differenciálgeometria
11. Halmazelmélet
12. Információelmélet
13. Kategóriaelmélet
14. Kombinatorikus geometria
15. Komplex függvénytan
16. Konvex testek elmélete
17. Közönséges és parciális differenciálegyenletek
18. Lineáris algebra numerikus módszerei
19. Loaderek és assemblerek, áthelyezhető programformák
20. Matematikai didaktika
21. Matematikai logika
22. Matematikai statisztika
23. Matroidelmélet
24. Monte Carlo módszerek
25. Optimális irányítások elmélete
26. Pontfolyamatok
27. Projektív geometria
28. Számelmélet
29. Sztochasztikus folyamatok és statisztikájuk
30. Topológia
31. Valószínűségi változók összegének határeloszlásai
32. Variációszámítás
33. Véges geometriák
34. Véletlen bolyongások

A  J ó z s e f  A t t i la  T u d o m á n y e g y e te m e n :

ANALÍZIS TANSZÉKI KUTATÓ CSOPORT

Szeged, Aradi vértanúk tere 1.
Levélcím: 6701 Szeged, Pf. 428.
Telefon: 13—018
Vezetője: Szőkefalvi-Nagy Béla, r. tag 

T  é m  á  k :

1. Funkcionálanalízis (operátorok és operátor algebrák)
2. Ortogonális függvénysorok elmélete.

LUMINESZCENCIA ÉS FÉLVEZETŐ TANSZÉKI 
KUTATÓ CSOPORT

Szeged, Dóm tér 9
Levélcím: 6720 Szeged, Dóm tér 9.
Telefon: 12-360
Vezetője: Ketskeméty István, a fiz. tud. doktora 

T é m á k :

1. Oldatok lumineszcencia tulajdonságainak vizsgálata 
DFSz-12 típusú spektrofotométer felhasználásával 
(2—3 hónap)

2. Infravörös színképek tanulmányozása UR-20 típusú 
spektrofotométerrel (2—3 hónap)

MATEMATIKAI LOGIKAI ÉS AUTOMATAELMÉLETI 
TANSZÉKI KUTATÓ CSOPORT

Szeged, Somogyi Béla u. 7.
Levélcím: 6720 Szeged, Somogyi Béla u. 7.
Telefon: 11—820
Vezetője: Kalmár László, r. tag

T  é m  á  k :

1. Számítógép software-problémák (adatvégállomás vezérlő 
programjai, terminal rendszerek vezérlő programjai, 
interaktív feladatmegoldás) ( 2 -3  hónap)

2. Formulavezérlésű számítógépek software-kérdései 
(formulavezérlésű számológépek memória- és regiszter- 
rendszer-típusai, magas szintű programozási nyelvek 
interpretálása formulavezérlésű számítógépen)

3. Számítógépek információ-rendszerek (könyvtári és doku
mentáció információvisszakereső rendszerek számítás- 
technikai problémái, deszkriptonnyelvek)

4. Halmazelmélet
(regresszív függvények és stacionárius halmazok vizsgá
lata; kombinatorikus halmazelméleti kérdések, halmaz
leképezések; halmazelméleti ideálok, mértékprobléma). 
Felvilágosítást ad: Fodor Géza egyetemi tanár

5. Automaták algebrai elmélete (diszkrét automaták össze
tételére és felbontására vonatkozó kutatások; az auto
maták algebrai elméletével kapcsolatban felmerülő fél- 
csoportelméleti és hálóelméleti kérdések)
Felvilágosítást ad: Gécseg Ferenc egyetemi docens

OLDATREAKCIÓKINETIKAI KUTATÓ CSOPORT

Szeged, Beloiannisz tér 9.
Levélcím: 6720 Szeged, Pf. 440.
Telefon: 12-360
Vezetője: Csányi László, a kém. tud. doktora 
Felvilágosítást ad: Deli Lajosné

T é m á k :

1. Házilag készített stopped-flow készülék t'/, >  8 ms 
reakciók követésére

2 . />/2 > 2  s reakciók követése látható és ultraibolya tar
tományban a fényabszorpció mérésével (Beckman DBG 
spektrofotométer)

3. Abszorpciós spektrumok felvételéhez Unicam SP 800 
berendezés a látható és ultraibolya tartományban.

4. Gázleadással, ill. gázfelvétellel járó reakciók követésére 
szolgáló házilag készített automata berendezés

A  K o s s u th  L a jo s  T u d o m á n yeg y e tem en  :

ANTIBIOTIKUMKÉMIAI TANSZÉKI KUTATÓ 
CSOPORT

Debrecen 10.
Levélcím: 4010 Debrecen, Pf. 20.
Telefon: 1 5 -20
Vezetője: Bognár Rezső, r. tag 
Felvilágosítást ad: dr. Makiéit Sándor
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T é m á k :

1. Szénhidrát-kémia
2. Flavonoid-kémia
3. Antibiotikum-kémia
4. Alkaloid-kémia

M ű s z e r e k :

1. NMR
2. Ultraibolya
3. Infravörös

N e h é z ip a r i  M ű s z a k i  E g y e tem en

b á n y á s z a t i  t a n s z é k i  m u n k a k ö z ö s s é g

Miskolc-Egyetemváros
Levélcím: 3513 Miskolc-Egyetemváros
Telefon: 13-691
Vezető: Zambó János, r. tag

T é m á k :

1. Jövesztéstechnikai vizsgálatok (kőzetforgácsolás, jövesz- 
tési ellenállás, vágóerők meghatározása)
Berendezés : kőzettorgácsolásvizsgáló-berendezés 
Alkalmazás: a kőzetforgácsolási szempontból a hazai 
hasznos ásványok besorolása. További felhasználása a 
jövesztőgépek fő paramétereinek meghatározása

2. Súrlódási tényező vizsgálata
Berendezés: súrlódási tényező vizsgáló berendezés 
Alkalmazása: a fékbetétek és hajtott tárcsák, hajtott 
dobok súrlódó betéteinek vizsgálata, valamint a szállító 
berendezések és a szállított anyag közötti tapadás meg
határozása

3. Magyarország geotermikus viszonyainak vizsgálata 
A kőzetek hővezetőképességének mérése
Műszerek: Relatív hővezetőképességmérő és egyéb hagyo
mányos műszerek

4. Agyagos kőzetek litogenezise során kialakuló tulajdon
ságainak vizsgálata
Berendezés: Paulik—Erdey derivatográf 
Agyagásványtartalom meghatározására alkalmas

5. Porózus kőzetek vízleadóképességének vizsgálata

Berendezés: Hidraulikus prés 1200 atmoszférás 5 foko
zatban dolgozik:

a )  0—150 atm.
b )  0—300 atm.
c )  0—600 atm.
d )  0—900 atm.
e )  0—1200 atm.

Alkalmazása: agyagok vízleadóképességének vizsgálata 
nyomás fgv-ben a fizikai jellemzők alakulásának vizs
gálatára

6. Szediment-petrográfia 
Berendezések: hagyományos műszerek:

szitasor
Köhn-pipetta
centrifuga
mikroszkóp
Scheib ler-készü lék

A vizsgálat pontosítására rendelkezésünkre áll egy Cook- 
féle izodinamikus mágneses szeparátor: az adott ásvany- 
szemcsemennyiségre 99%-os szétválasztási pontosságot 
biztosít A készülékhez tartozó szemnagyságtartomány 
átmérője 0,5 mm. A készülékkel elsősorban a paramág- 
neses anyagok dúsítása érhető el.

7. F eszültségvífcsgálat, reológiai v izsgá la t  
B erendezések:

E g y ten g e ly ű  feszü ltség v izsg á la t m eghatározására 2,5 
to n n á s szak ítógép  3 fokozatban  dolgozik:

a )  0—500 kg
b )  0—1250 kg
c )  0 -2 ,5  t

10 tonnás szakítógép 4 fokozatban dolgozik
a )  0 - 1  t
b )  0 -2 ,5  t
c )  0 - 5  t
d )  0 - 1 0  t

100 tonnás szakítógép 3 fokozatban dolgozik
a )  0—10 t
b )  0 - 4 0  t
c )  0 -1 0 0  t

400 tonnás betontörőgép 3 fokozatban dolgozik
a )  0 - 9 0  t
b)  0 -2 0 0  t
c)  0 -4 0 0  t

Kiegészítő berendezések reológiai vizsgálatokhoz:
Háromtengelyű feszültségvizsgálat meghatározására 
Lengyel triaxialis berendezés 0—500 kg. Köoeny- 
nyomás max. 6 atm.
Saját építésű 600 atm.-ás köpenynyomást létesítő 
triaxiális berendezés

Deformálódás mérésére rendelkezésre álló nyúlásmérő- 
hidak:

2 db magyar mérőhíd
3 db keletnémet mérőhíd 
2 db csatornás előtét

Erőmérő berendezés: Maihak-féle készülék, melyhez 
tartozik: 

erő-,
nyúlás-, mérőfej
alakváltozás-

8. Optikai feszültségvizsgálat 
Berendezések:
Átvilágítás iránya, a berendezés tengelye vízszintes 
Schiltknecht-féle feszültségoptikai berendezés 
Fényforrása: fehér, sárga
Carl Zeiss Jena gyártmányú berendezés 
Fényforrása: fehér
Átvilágítás iránya, a berendezés tengelye függőleges: 
saját tervezésű feszültségoptikai berendezés zselatinos 
modellvizsgálatokhoz. A terhelőkerete nagysága l x l  m. 
Fényforrása: fehér
lehetőség van monokrimatikus zöld-fény előállítására
Schiltknecht-féle elektrolítikus kád kiegészítő feszült
ségoptikai vizsgálatokhoz.
Kiértékeléshez (összerajzoláshoz) rendelkezésére áll: 
Profilprojektor 200 Carl Zeiss Jena gyártmányú beren
dezés 10 x ;  20 x ;  50x-es nagyítólencsével felszerelve. 
A berendezésen kisfilmről vagy hasonló nagyságú nega
tívról lehet ábrákat felnagyítani.
A laboratóriumban jelenleg zselatinos modellkísérletek 
folynak.
1. 100 t maximális nyomóerővel támvizsgáló berendezés
2. Műszerkomplexum a kőzetek hőfizikai mennyiségei

nek mérésére.
3. EMVSz-6 típusú elektromos modell szellőztetési háló

zatok számítására.

KOHÁSZATI TANSZÉKI MUNKAKÖZÖSSÉG

Miskolc-Egyetemváros
Levélcím: 3515 Miskolc-Egyetemváros
Telefon: 13-691
Vezetője: Simon Sándor, a műsz. tud. doktora 

T  é  m  á  k :

1. Reakciókinetikai mérések. (Paulik—Erdey—Paulik-féle 
derivatográf, Stanton TR-1 típusú termomérleg)

2. Nemesíthető alumínium-ötvözetek hőkezelése során 
lejátszódó folyamatok vizsgálata villamos ellenállás és 
belső súrlódás mérése alapján

3. Acélok átalakulási folyamatainak tanulmányozása. 
(Zeiss elektronmikroszkóp, dilatométer, mágneses beren
dezés)
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4. Fémekben, ötvözetekben lejátszódó folyamatok rönt- 
genes vizsgálata (URSz 50 típusú röntgen berendezés)

5. Nagy hőmérsékleten végezhető homokvizsgálatok 
(Speciális homokvizsgáló berendezés)

6. Különböző vizsgálatok 50 kg-os indukciós olvasztó 
kemencében

7. Képlékeny alakítással kapcsolatos méréstechnika alkal
mazása

8. Zárványizolálási módszerek tanulmányozása (Elektroli- 
záló berendezés, centrifuga)

NEHÉZGÉPÉSZETI TANSZÉKI MUNKAKÖZÖSSÉG

Miskolc-Egyetemváros
Levélcím: 3515 Miskolc-Egyetemváros
Telefon: 13-691
Vezetője: Romvári Pál, a műsz. tud. kandidátusa 

M ű s z e r e k :

1. EF-4 átvilágítós elektronmikroszkóp
2. Reichert gyártmányú vacutherm

3. Dörzshegesztőgép
4. Kondenzátoros ponthegesztőgép

A  V e szp r é m i V e g y ip a r i  E g y e te m e n :

VEGYIPARI TANSZÉKI MUNKAKÖZÖSSÉG
Veszprém, Schönherz Zoltán u. 12.
Levélcím: 8201 Veszprém, Pf. 28.
Telefon: 12-550
Vezetője: Markó László, a kém. tud. doktora

T  é  m  á  k :

1. Homogénkatalitikus reakciók alkalmazása szerves vegyü 
letek előállítására

2. Elektrokémiai korrózió potenciosztatikus vizsgálata
3. Fém-karbonilok és hasonló fémorganikus komplexei 

szintézise és vizsgálata
4. Ioncserés kromatográfiás elválasztások
5. Komplexképződési egyensúlyok vizsgálata
6. Gázkromatográfiával kombinált tömegspektrometria

Pályázati felhívás
a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen tanár

segédi állásra
A Gödöllői Agrártudományi Egyetem Rektora 

pályázatot hirdet a Mezőgazdaságtudományi Kar 
Földmüveléstani és Növénytermesztéstani Tanszé
kén betöltésre kerülő egyetemi tanársegédi állásra

A kinevezendő tanársegéd feladata az oktató-, 
nevelő- és kutató munkában való részvétel, főleg 
gyakorlatok vezetése és a tanszékvezető által meg
határozott egyéb feladatok ellátása.

Pályázhatnak, akik agrármérnöki oklevéllel 
rendelkeznek, oktatási tapasztalattal bírnak, és 
lehetőleg vetőmaggazdálkodási szakmérnöki okle
véllel rendelkeznek.

A betöltésre kerülő állás után a 201/1970. MM— 
MüM sz. utasításban megállapított illetmény jár.

A pályázatot az előírt mellékletekkel együtt a 
MÉM Értesítőben történő közzétételtől számított 
4 héten belül kell benyújtani az Agrártudományi 
Egyetem (2103 Gödöllő) Rektorához címezve.

A pályázattal kapcsolatban részletes felvilágo
sítást az Egyetem Személyzeti Osztálya (2103 
Gödöllő, Nyisztor György tér 1.) ad.

A pályázatnak tartalmaznia kell: í
— A pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, 

besorolását és fizetését;
— Eddigi oktató és kutató munkájának részletes 

ismertetését;
— Szakirodalmi működésének részletes felsoro

lását;
— Tudományos fokozatának, esetleges kitünte- ' 

téseinek, idegen nyelvismeretének és jelentősebb 
külföldi tanulmányútjainak megjelölését;

— Ismertetnie kell oktató és tudományos munká- , 
jára vonatkozó jövőbeli terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
— Részletes önéletrajzot,
— Agrármérnöki végzettséget, vetőmaggazdálko

dási szakmérnöki képesítést, illetve tudományos 
fokozat elérését tanúsító oklevelei hiteles má
solatát,

— Három hónapnál nem régibb keletű hatósági 
erkölcsi bizonyítványt,

— Az Egyetemtől beszerzett és kitöltött törzs
lapot.
Gödöllő, 1973. június 19.

Dr. Pethő György s. k., 
rektor

FOGADÓÓRÁK

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke min
den hétfőn 16—17.30 óra között — bármilyen ter
mészetű ügyben — fogadóórát tart. A Magyar 
Tudományos Akadémia tagjainak más időpontok
ban is rendelkezésére áll.

Központi Igazgatási Titkárság

Tolnai Gábor akadémikus, a Tudományos Minő
sítő Bizottság elnöke minden szerdán 13—14 óráig, 
Meisel János, a Tudományos Minősítő Bizottság 
titkára pedig minden csütörtökön 9—11 óráig tart 
fogadóórát előzetes bejelentés alapján.

Tudományos Minősítő Bizottság Titkársága
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A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 
17/1973. számú

h a t á r o z a t a
a Magyar Tudományos Akadémia elnökének 

tisztségében való megerősítéséről

A Minisztertanács 1023/1973. (VI. 30.) számú 

h a t á r o z a t a

az Állami Tervbizottság létrehozásáról

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa 
Erdey-Grúz Tibor akadémikust a Magyar Tudomá
nyos Akadémia elnöki tisztségében megerősíti.

Losonczi Pál s. k., Cseterki Lajos s. k.,
a Magyar Népköztársaság 

Elnöki Tanácsának 
elnöke

a Magyar Népköztársaság 
Elnöki Tanácsának 

titkára

l.A  Minisztertanács az Alkotmány 40. § (1) 
bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a népgaz
daság tervszerű, arányos fejlődésének fokozott 
elősegítése, a népgazdasági tervezés hatékonyságá
nak emelése és központig irányításának szervezett 
összehangolása céljából Állami Tervbizottságot (a 
továbbiakban: Tervbizottság) hoz létre.

MAGY AR
IBDOMÁNYOS AKAÛËIvLa 

^  KÖNYVTÁRA ^
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2. A Minisztertanács állapítja meg a Tervbizott
ság összetételét, és nevezi ki tagjait.

3. A Tervbizottságnak mint kormánybizott
ságnak részletes hatáskörét a Minisztertanács álla
pítja meg; e hatáskörében eljárva a Tervbizottság 
határozatot hozhat, amelyet az érintett miniszte
rek, országos hatáskörű szervek vezetői, hatóságok 
és egyéb szervek végrehajtani kötelesek.

A határozat ellen a Minisztertanács tagja a 
Minisztertanácshoz előterjesztéssel élhet.

4. A Tervbizottság elnöke a Tervbizottság hatá
rozatairól a Minisztertanács soron következő ülésén 
beszámolni köteles.

5. A Tervbizottság ügyrendjét és munkatervét 
maga állapítja meg; azokat a Minisztertanács 
hagyja jóvá.

6. Ez a határozat kihirdetése napján lép hatály
ba; ezzel egyidejűleg a Minisztertanács Gazdasági 
Bizottsága megszűnik.

Fock Jenő s. k., 
a Minisztertanács elnöke

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ELNÖKSÉGÉNEK
HATÄROZATAI*

az 1973. június hó 26-i ülésen

A magyar neurobioldgiai kutatás 
helyzetének felmérése

Az MTA Orvosi Tudományok Osztálya az Egész
ségügyi Minisztériummal együttműködve elkészí
tette felmérő jelentését a magyar neurobiológiai 
kutatás helyzetéről. A jelentés részletesen elemzi 
az elmúlt négy esztendőben elért kutatási eredmé
nyeket, az elért eredmények nemzetközi elismerését 
és a magyar kutatók részvételét a nemzetközi tudo
mányos munkamegosztásban. Tárgyalja a kutató
munka személyi és technikai feltételeit, meghatá
rozza a jövő feladatait, és e feladatok megoldása 
érdekében megfelelő javaslatokat tesz. A javasla
tok szerint:

1. szükséges a jelenlegi Idegrendszeri kutatá
sokkal foglalkozó Bizottság újjászervezése és kiegé
szítése;

2. kívánatos egy neurobiológiai kutatóintézet
szervezése;

3. szükséges a kutatóhelyek korszerű műszerek
kel való ellátása;

4. kívánatos az országos távlati kutatási főirá
nyok keretében az országban folyó kutatások koor
dinálása, egy-egy nagyobb kérdés kidolgozására 
való koncentrálás, továbbá

5. indokolt létrehozni a metodikák, méréstechni
kák és vizsgálati módszerek katalógusát.

Az elnökség 33/1973. számú határozata

1. A magyar neurobiológiai kutatás helyzetéről 
szóló tájékoztató jelentést az elnökség tudomásul 
veszi.

2. Köszönetét mond az Orvostudományok Osz
tályának, valamint az Idegrendszeri kutatásokkal

* A nem teljes szöveggel közölt határozatokat az Aka
démia tagjai részére — kérésükre — a Tudományos Testületi 
Titkárság tájékoztatásul megküldi.

foglalkozó Bizottságnak az alapos és tanulságos 
anyag elkészítéséért.

2.1. Megállapítja, hogy az előterjesztés elérte 
azt a célját, amely szerint tájékoztatott a neuro
biológiai kutatások fejlesztésének szükségességéről.

3. Az elnökség felkéri a tudományos osztályt, 
hogy az előterjesztésben foglaltakkal összefüggő 
munkáját folytassa tovább és egy későbbi időpont
ban — a szakmai vonatkozások mellett, össztudo- 
mányos ismeretelméleti kérdések felé fordítva a 
figyelmet — új anyagot terjesszen az illetékes 
szervek elé.

oK)
A szervezéstudomány/helyzete és a 

fejlesztésük érdekében szükséges intézkedések

A Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának 
előterjesztése áttekinti a különféle tevékenységek, 
ill. intézmények szervezésével, ill. igazgatásával 
összefüggő tudományos problémák hazai gondozá
sát. Az előterjesztés szerint körülhatárolódott a 
szervezéselmélet, és kialakultak az igazgatástudo
mány fő irányzatai a gazdaságirányítás és a közi
gazgatás területén, fejlődtek a közvetlen munka- 
szervezést, ill. üzemszervezést tárgyaló ágazati 
diszciplínák. Javasolja az osztály a szervezéstudo
mányi kutatások szélesítését, színvonaluknak eme
lését, a koordinálás fejlesztését, a káderutánpótlás 
és a dokumentáció szervezettebbé tételét, továbbá 
az egyes alágazatokat gondozó bázisintézmények 
kijelölését. A káderutánpótlás javítására egyebek 
között szükségesnek tartja az osztály a szervezés- 
tudományi disszertációk elbírálásával kapcsolatos 
nehézségek kiküszöbölését.

Célszerűnek tartja az előterjesztés a Szervezés- 
tudományi Bizottság Igazgatástudományi Bizott
sággá való átalakítását közigazgatási és vállalati 
albizottságokkal, ami megfelelne a Bizottság gya
korlatban kialakult profiljának. Javasolja továbbá
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újból létrehozni a Tudományszervezési Bizottságot 
A szervezéselméleti kutatásokat a Szociológiai 
Bizottsághoz ajánlja utalni.

Indítványozza továbbá egy Szervezéstudományi 
Komplex Bizottság létesítését, amelynek tagjai az 
e tárgykörben illetékes különböző bizottságok dele
gáltjai lennének.

Az elnökség 34/1973. számú határozata
1- Az elnökség tudomásul veszi az előterjesz

tést, az abban foglaltakkal elvileg egyetért.
2. Felkéri a Gazdaság- és Jogtudományok Osztá

lyát, hogy
2.1. a szervezéstudomány fejlesztése érdekében 

alakítsa ki a megfelelő bizottsági szervezetet, 
továbbá

2.2. „A szocialista vállalat’’ országos szintű 
kutatási főirány körében vizsgálja meg a munka- 
és üzemszervezés elvi problematikáját.

Tájékoztató az MTA 1972. évi gazdálkodásáról, 
vállalati és szolgáltató tevékenységéről, 

valamint az elmúlt évi költségvetési revíziók főbb 
tapasztalatairól

A Tájékoztató összefoglaló képet nyújt a Magyar 
Tudományos Akadémia 1972. évi gazdálkodásáról, 
vállalati és szolgáltató szervei tevékenységéről, 
valamint az elmúlt évi költségvetési revíziók főbb 
tapasztalatairól.

Az anyag — amely hét fejezetből áll — tükrözi 
azt az átmenetinek nevezhető állapotot, amely 
gazdálkodási, finanszírozási rendszerünket ma még 
jellemzi.

Az I. fejezet beszámol az Akadémia 1972. évi 
költségvetési gazdálkodásáról. Az MTA 1972. évi 
bruttó kiadási előirányzata (564,4 millió Ft) az
1971. évi előirányzattal (537,4 millió Ft) szemben — 
a feltételek figyelembevételével — megfelelő fejlő
dést mutat, az eredeti előirányzat 101,9%-os telje
sítése pedig jó gazdálkodást tükröz.

Al i .  fejezet az 1972. évvégi költségvetési pénz- 
maradványok alakulásáról ad számot, majd

a III. fejezet a múlt évi gazdálkodás legfonto
sabb tapasztalatait foglalja pontokba.

A IV. fejezet a beruházásokkal foglalkozik. Az
1972. évi beruházásra biztosított összegek lényeges 
növekedése, az áthúzódó beruházások volumené
nek csökkenése ismét a gazdálkodás eredményes
ségét jelzi. Egyedül a műszerbeszerzések területén 
érzékelhető lassulás. Az év elején elrendelt revizori 
vizsgálat a megadott szempontoknak megfelelően 
részletes felmérést végzett a műszerbeszerzések 
folyamatáról. Az adatok elemzése folyamatban van, 
és az ennek eredménye alapján szükségesnek mutat
kozó intézkedések még az első félévben kiadásra 
kerülnek.

Az V. fejezet az MTA vállalatainak, a VI. a szol
gáltató szerveknek 1972. évi gazdasági tevékeny
ségét foglalja össze röviden.

A VII. záró fejezet a múlt évi költségvetési 
revíziók eredményeiről ad számot.

Az elnökség 35/1973. számú határozata

Az elnökség a tájékoztatót tudomásul vette.

Tájékoztató matematikai analízis tárgyú nemzetközi 
magyar—szovjet folyóirat megindításáról

Szovjet kezdeményezés és korábbi elhatározás 
alapján a Magyar Tudományos Akadémia és a 
Szovjetunió Tudományos Akadémiájának küldött
ségei 1973. május 14—17. között Budapesten és 
Szegeden folytattak tárgyalásokat a közös folyó
irat kiadásával kapcsolatban.

A delegációk megegyeztek abban, hogy a folyó
irat matematikai analízis tárgykörű legyen, és 
közösen kidolgozták, majd aláírták azt a „megálla- 
podás”-t, amely részletesen tartalmazza a folyó
irattal kapcsolatos kérdéseket (a folyóirat jellege, 
a folyóirat tartalma, szervezeti kérdések stb.). A 
megállapodás azt követően lép életbe, ha az aka
démiák elnökségei azt jóváhagyták.

A küldöttségek kifejezték óhajukat, hogy a 
folyóirat kiadása 1974-ben meginduljon, és az első 
szám 1974 első negyedévében megjelenjék az Aka
démiai Kiadó gondozásában.

A napirendi pont előadója felhívta a figyelmet 
arra, hogy a folyóirat technikai és nyomdai kérdé
seiben még nem folytak tárgyalások, továbbá kije
lölésre várnak a szerkesztő bizottság tagjai.

Az elnökség 36/1973. számú határozata
Az elnökség a matematikai analízis tárgyú 

nemzetközi magyar—szovjet folyóiratról szóló 
„Megállapodás”-t jóváhagyólag tudomásul veszi.

Az elnökség 1973. II. félévi munkaterve

A második félévi munkatervről szóló előterjesz
tés felhívja a figyelmet arra, hogy a munkaterv, 
összességében és hónapokra bontva egyaránt, jelen
tős számú napirendet tartalmaz. Ezért valamennyi 
előterjesztés megvitatása havonta egy elnökségi 
ülés keretében nem látszik megvalósíthatónak.

Jelzi továbbá azt, hogy a munkatervbe foglalt 
témák egy része olyan, hogy kívánatos, ha azt 
összakadémiai ankét vitatja meg.

Javasolja az előterjesztés, hogy a fentiekre, 
valamint a kiküldött, az elnökségi szintű tevékeny
ség reformjával foglalkozó bizottság későbbiekben 
megvitatásra kerülő jelentésére tekintettel, tekintse
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az elnökség a munkatervet tájékoztatásnak, továbbá 
hatalmazza fel az elnököt, hogy a szükséghez képest 
a munkatervben változtatást hajtson végre.

Az elnökség 37/1973. számú határozata
1. Az elnökség az 1973. II. félévi munkatervre 

vonatkozó javaslatot mint tájékoztatást veszi tudo
másul azzal, hogy felhívja a figyelmet az egyes 
hónapokra tervezett anyagok aránytalan zsúfolt
ságára.

1.1. Egyidejűleg felhatalmazza az elnököt, hogy a 
tájékoztató jellegű munkaterven szükség esetén 
változtatást hajtson végre.

2. A tájékoztató munkaterv az alábbi: 

SZEPTEMBER
1. Javaslat az elnökségi szintű tevékenység

hatékonyságának növelésére.
Előadó: Szentágothai János alelnök

2. Jelentés a szilárd testek kutatása c. főirány
szervezéséről és problémáiról.

Előadó: Tétényi Pál főtitkárhelyettes

3. Állásfoglalás aTMB szakbizottságainak struk
túrájáról és újjászervezésének elveiről.

Előadó: a TMB elnöke

4. Tájékoztató az Akadémia 150. éves jubileumi 
ünnepségeinek előkészítéséről.

Előadó: Szabó Imre alelnök

OKTÓBER
1. A közlekedéstudomány helyzete.
Előadó: Lévai András osztályelnök

2. A társadalomtudományok helyzete és fejlesz
tésének problémái.

Előadó: Köpeczi Béla főtitkár

3. A természettudományok helyzete és problé
mái.

Előadó: Tétényi Pál főtitkárhelyettes

4. Előterjesztés a kétlépcsős egyetemi képzésről.
Előadó: Polinszky Károly akadémikus

5. A hazai akusztikai kutatások helyzete, fela
datai; a zaj elleni védekezés.

Előadó: Császár Ákos osztályelnök

6. Jelentés a kutatási statisztikában használatos 
tudományági, tudományágazati rendszer felülvizs
gálatáról és korszerűsítéséről.

Előadó: Erdey-Grúz Tibor elnök

7. Javaslat az 1973. évi kutatási jutalmak odaíté
lésének rendjére.

Előadó: Erdey-Grúz Tibor elnök

8. Tájékoztató a szocialista országok tudomá
nyos akadémiái képviselőinek varsói tanácskozá
sáról.

Előadó: Köpeczi Béla főtitkár

NOVEMBER

1. Az állategészségügyi kutatások helyzete.
Előadó: Láng Géza osztályelnök

2. Az országos távlati tudományos kutatási 
terv 1990-ig történő meghosszabbításával kapcso
latos feladatok áttekintése.

Előadó: Erdey-Grúz Tibor elnök

3. Javaslat az Akadémia 1974. évi közgyűlési 
időszakának szervezeti rendjére.

Előadó: Erdey-Grúz Tibor elnök

4. Az MTA és a SZUTA tudományos együtt
működésének tapasztalatai — további feladatok.

Előadó: Szabó Imre alelnök
Láng István főtitkárhelyettes

5. Javaslat a tudományos minősítésről és a 
tudományos fokozatokról szóló 1/1970. MTA-E 
(A. K. 13.) számú utasítás módosítására.

Előadó: a TMB elnöke

6. Javaslat az 1974. évi közgyűlés tudományos 
előadásának tárgyára és az előadó személyére.

Előadó: Erdey-Grúz Tibor elnök

DECEMBER
LA makromolekuláris kémiai kutatások vár

ható nemzetközi és hazai fejlődése.
Előadó: Lengyel Béla osztályelnök

2. Javaslat az elnökség 1974. I. félévi munka
tervére.

Előadó: Erdey-Grúz Tibor elnök

3. Az alkotás és tézis alapján történő minősítés 
tapasztalatai.

Előadó: a TMB elnöke

4. Tájékoztatás a Központi Fizikai Kutató 
Intézet munkájáról és problémáiról.

Előadó: Tétényi Pál főtitkárhelyettes

5. Tájékoztatás az 1974. évi költségvetési és 
beruházási keretekről.

Előadó: Tétényi Pál főtitkárhelyettes

Budapest, 1973. június hó 28, Szabó Imre s. k. 
alelnök
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Л Magyar Tudományos Akadémia 
eln ök én ek  és íőlilkárának  

nlasiiása
A Magyar Tudományos Akadémia elnökének 

és főtitkárának 1/1973. (A. K. 12.) MTA. számú
együttes utasítása

az ifjúságról szóló 1971. évi IV. törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról

Az ifjúságról szóló 1971. évi IV. törvény végre
hajtásáról intézkedő 1043/1971. (X. 2.) Korín, 
számú határozat 25. pontjában biztosított felha
talmazás alapján a Magyar Kommunista Ifjúsági 
Szövetség (a továbbiakban: KISZ) Központi Bizott
ságával, az Országos Ifjúságpolitikai és Oktatási 
Tanáccsal és a Közalkalmazottak Szakszervezeté
vel egyetértésben a következőket rendeljük.

I. Általános rendelkezések

1. Az utasítás célja elősegíteni a 2. pontban meg
határozott szerveknél az ifjúság jogszabályokban 
biztosított alapvető kötelezettségeinek és jogainak 
érvényre juttatását.

2. Az utasítás hatálya a Magyar Tudományos 
Akadémia (a továbbiakban: Akadémia) Központi 
Hivatalára, a felügyelete alá tartozó valamennyi 
intézményre (kutatóhelyek, vállalatok, szolgálatok, 
Akadémiai Könyvtár), továbbá az Akadémia tes
tületi szerveihez tartozó hivatali szervekre és a 
Tudományszervezési Csoportra (a továbbiakban: 
intézmények) terjed ki.

3. Az utasítás alkalmazása szempontjából álta
lában fiatalnak kell tekinteni a 30. életévüket be 
nem töltött dolgozókat és azokat a 30. életévüket 
már betöltött fiatalokat is, akiknek a felsőfokú 
végzettség megszerzése utáni első munkavállalá
suk óta 5 év még nem telt el.

4. A fiatal dolgozók kötelessége, hogy munká
jukat legjobb tudásuk szerinti igyekezettel, a mun
kahelyi érdekek szem előtt tartásával lássák el. 
Törekedniük kell szakmai képzettségük állandó 
növelésére, a munkájuk elvégzéséhez szükséges 
elméleti (szakmai, ideológiai) és gyakorlati isme
retek alapos elsajátítására. Munkahelyi vezetőik 
utasításait pontosan és körültekintően tartoznak 
végrehajtani. Törekedniök kell mind munkahelyü
kön, mind magánéletükben a szocialista fiatalok
hoz méltó, kifogástalan magatartásra.

II. Ifjúsági Bizottság létrehozása

5. Az Akadémiánál az ifjúságpolitikai elvek 
hatékony alkalmazása, valamint a fiatalok hely
zetének javítása érdekében Ifjúsági Bizottságot 
(a továbbiakban: Bizottság) kell létrehozni.

6. A Bizottság a fiatalokkal kapcsolatos kérdé
sekben az Akadémia elnökének és főtitkárának 
tanácsadó, véleményező és javaslattevő szerve.

7. A Bizottság feladata különösen:
a) a fiatalokkal kapcsolatos intézkedések végre

hajtásának figyelemmel kísérése;
b) a fiatalokat érintő központi intézkedések 

kezdeményezése, más szervek által kezdeményezett 
intézkedések véleményezése;

c) a fiatalok helyzetének vizsgálata és elemzése, 
ifjúságpolitikai intézkedésekre javaslattétel, az ilyen 
intézkedések hatékonyságának és érvényesítésének 
figyelemmel kísérése;

d) a fiatalok aktivitásának hasznosítása a tudo
mánypolitikai célkitűzések megvalósításában;

e) a fiatalok nevelésének, képzésének és tovább
képzésének, munka- és életviszonyai megjavításá
nak elősegítése.

Feladatainak ellátása során a Bizottság helyszíni 
vizsgálatokat végezhet az Akadémia felügyelete 
alá tartozó szerveknél.

8. A Bizottság elnökét, elnökhelyettesét és tit
kárát az Akadémia főtitkára az Akadémia elnöké
vel egyetértésben, tagjait — az egyes akadémiai 
intézmények, az ifjúsági szervezetek és a szakszer
vezetek által javasolt személyek közül — a Bizott
ság elnöke nevezi ki. A Bizottság létszáma legfel
jebb 20 fő lehet.

9. A Bizottság működésének szabályait és fela
dattervét a Bizottság elnöke határozza meg, aki 
egyszersmind vezeti a Bizottság munkáját.

10. A Bizottság elnöke az ülésekre a Bizottság 
tagjain kívül tanácskozási joggal másokat is meghív
hat, szakértőket is igénybe vehet.

11. A Bizottság működéséhez szükséges dologi 
kiadások fedezéséről az Akadémia Központi Hiva
tala, az ügyviteli teendők ellátásáról pedig az 
Akadémia Központi Hivatala Személyzeti Főosz
tálya gondoskodik.

III. A munkáltatók általános kötelességei

12. Az intézmények mint munkáltatók segítsék 
elő az először munkába lépő fiataloknak a képzett
ségüknek megfelelő és egyéb méltánylást érdemlő 
körülményeket is figyelembe vevő munkakör biz
tosítását.

13. A pályakezdő fiatalok beilleszkedésének elő
segítése érdekében a munkahely jellegéhez igazo
dóan gondoskodni kell a kollektív szerződés, illető
leg az ügyrend, a rendtartás vagy egyéb működési 
szabályok velük való megismertetéséről, továbbá 
tájékoztatni kell őket mindazokról a követelmé
nyekről, amelyek elősegítik a munkahelyi közös
ségbe való beilleszkedést és a munkahelyi felada
tok áttekintését.

14. A pályakezdő fiatalokra megkülönböztetett 
figyelmet kell fordítani. A munkábalépést követően 
a munkahelyi vezetők a KISZ szervezet és a szak- 
szervezet bevonásával kötelesek öt éven át évente 
rendszeresen megvizsgálni az egyes fiatalok munka- 
körülményeit, különösen abból a szempontból, 
hogy:
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a) szakképzettségük, képességük és végzett mun
kájuk megfelel-e az általuk betöltött munkakör
nek;

b) szakmai, politikai fejlődésük, valamint to
vábbtanulásuk biztosított-e ;

c) bérezésük arányos-e felkészültségükkel és 
végzett munkájukkal;

d) munkahelyi beilleszkedésük, munkahelyi köz
érzetük megfelelőnek mondható-e;

e) a kisgyermekes anyák a jogszabályokban 
biztosított kedvezményekben, illetőleg támogatás
ban részesülnek-e;

f )  általában a jó munka végzéséhez szükséges 
feltételek részükre biztosítottak-e.

15. Az előző pontban foglalt szempontok szerint 
végzett vizsgálat tapasztalatai alapján az intéz
mények vezetőinek a szükséges intézkedéseket meg 
kell tenniük.

16. Az intézmények vezetői gondoskodjanak a 
fiatalok munkájának rendszeres értékeléséről, a 
munka javítását célzó kezdeményezéseik és javas
lataik felhasználásáról.

17. Ösztönözni kell a fiatalokat szakképzettsé
güknek a társadalmi és technikai haladáshoz iga
zodó továbbfejlesztésére, és az ehhez szükséges fel
tételeket biztosítani kell, ily módon

új támogatni kell a tehetséges fiatalok — első
sorban a fizikai dolgozók tehetséges gyermekeinek 
— egyetemi, főiskolai továbbtanulását;

b) a laboránsok és egyéb technikai munkakör
ben dolgozó fiatalok részére szakmai továbbképző 
tanfolyamokat kell szervezni.

18. Dolgozzák ki az intézetek — speciális igé
nyeiknek megfelelően — a fiatalokkal való foglal
kozás hatékony módszereit és az Akadémia Köz
ponti Hivatala ajánlásainak figyelembevételével 
a kutatói alkalmasságot megítélő követelményrend
szert.

19. Az intézményekben lehetőleg biztosítani 
kell, hogy a fiatal kutatók nyelvtanulás céljából 
külföldre tanulmányútra utazhassanak.

20. Törekedni kell arra, hogy a fiatal kutatók 
minél nagyobb számban utazhassanak hosszabb 
külföldi tanulmányútra, amely alkalmat ad arra 
is, hogy a kutatómunka végzése mellett nyelvtudá
sukat is gyarapítsák.

21. A fiatal kutatók, főleg a gyakornokok és 
egyéb munkatársak nyelvvizsgájának elősegítése 
érdekében az intézetek szervezzenek önálló nyelv- 
tanfolyamokat is, biztosítsanak ehhez munkaidő
kedvezményt és anyagi támogatást.

22. A lehetőséghez képest biztosítani kell, hogy 
a külföldi szakmai rendezvényekre — kongresszus, 
konferencia stb. — kiutazó delegációkban a tapasz
taltabb kutatók mellett a fiatalok is helyet kapja
nak.

23. A kutatóhelyek vezetői segítsék elő a fiatal 
kutatók részvételét a belföldi tudományos rendez
vényeken, nyári iskolákon, a különböző szervek

által rendezett továbbképző és speciális szakmai 
tanfolyamokon.

24. Az intézetek vezetői ösztönözzék a fiatal 
kutatókat ideológiai ismereteik bővítésére. A KISZ 
szervezetek bevonásával dolgozzanak ki terveket a 
fiatal kutatók ideológiai-politikai továbbképzésé
nek megoldására.

25. Vonják be az intézetek vezetői a fiatal 
munkatársakat a tudományszervezési feladatok 
(belső munkaértekezletek megszervezése, tudomá
nyos kongresszusok stb. megszervezésében való 
közreműködés), részfeladatok ellátásába.

26. Tapasztalatcsere, általános tájékozódás, 
konkrét munkamódszerek elsajátítása stb. céljá
ból a fiatal kutatók részére jól előkészített intézeti 
és tanszéki látogatásokat, továbbá rövid belföldi 
tanulmányutakat kell szervezni.

27. Az intézetek vezetői foglalkozzanak a fiatal 
kutatóknak az intézeti tervmunkába való foko
zottabb bevonásával, a fiatalok kutatómunkájának 
elősegítésével. Kísérjék fokozott figyelemmel az 
akadémiai intézményekben folyó ifjúságkutatási 
tevékenységet, és ösztönözzék a fiatal kutatókat az 
abban való részvételre.

28. Az akadémiai intézmények igazgatói kísér
jék fokozottabb figyelemmel a fiatalok képzésével, 
nevelésével foglalkozók munkáját. A fiatalok mun
káját közvetlenül irányító vezetők, valamint az 
őket patronáló idősebb munkatársak személyi minő
sítésekor értékeljék a fiatalokkal való foglalkozás 
mikéntjét és eredményességét is.

29. Az intézmények igazgatóinak személyi minő
sítésekor a minősítések értékeljék az ifjúság szoci
alista nevelése és szakmai fejlődése érdekében vég
zett munkát is.

30. Az akadémiai tudományos munkahelyen 
dolgozó, kiemelkedő munkát végző fiatal kutatók 
„Ifjúsági Díj”-ban részesíthetők. Az intézmények 
vezetői, a kiemelkedő szakmai és politikai munkát 
végző fiatalokat, és az ifjúság nevelésében kitűnt 
dolgozókat részesítsék fokozottabb erkölcsi és 
anyagi elismerésben. A KISZ megalakulásának év
fordulóján, minden év március 21-én az arra érdemes 
dolgozókat részesítsék jutalomban, kitüntetésben.

31. A vállalatoknál (szolgálatoknál) ismertetni 
kell a vállalat fontosabb feladatait, az anyagi és 
szociális juttatások rendszerét, a fiatalok érvénye
sülési lehetőségeit.

32. A munkára nevelés érdekében segíteni, és 
ösztönözni kell a fiatalokat a sajátos ifjúsági munka- 
verseny-mozgalomba való bekapcsolódásra, továbbá 
az Akadémia és intézményei vagy egyéb állami, 
illetőleg társadalmi szervek által meghirdetett 
tudományos vagy műszaki jellegű pályázatokban 
való részvételre.

33. Meg kell teremteni annak lehetőségét, hogy 
a fiatalok minél nagyobb számban vegyenek részt a 
termelés javítását, a műszaki fejlesztési célkitűzé
sek megvalósítását célzó újítómozgalomban. A fia
talok közreműködését kell kérni mind a vállala
toknál, mind az egyes szerveknél az ügyvitel, az
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egyes munkafázisok racionálisabbá tételére irányuló 
tervek, javaslatok kidolgozásában.

IV. Az ifjúság szociális helyzete és a sportolás
34. Az ifjúság szociális helyzetét érintő kérdé

sekben az intézmények vezetői — a szakszervezeti 
szervek mellett — a KISZ szervezettől is kérjenek 
véleményt.

35. Súlyt kell helyezni arra, hogy a fiatalok a 
gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés 
nélküli szabadság letelte után, illetőleg a sorkatonai 
szolgálatot követően a munkábalépéskor a többi 
fiatal dolgozóval szemben hátrányos helyzetbe ne 
kerüljenek. A fiatalokat távollétük időtartama 
alatt is — szociális helyzetüktől függően — segély
ben lehet részesíteni, újbóli munkába állásukkor 
pedig munkabérüket úgy kell megállapítani, hogy 
az azonos végzettségű és folyamatosan dolgozó 
fiatalok bérének átlagát elérje. Szakmai tovább
fejlődésük érdekében a fiatalokat a gyermekgon
dozási segély időtartama alatt is tájékoztatni kell 
az intézmény őket érintő feladatairól, biztosítani 
kell részükre a legfrissebb szakanyagok megtekin
tését.

36. A fiatalok kulturális pihenése és üdülése 
céljából az intézetek vezetői — a szakszervezetek
kel együttműködve — támogassák:

aj a csoportos kirándulásokat, a hétvégi üdülő
táborok szervezését, látogatását, általában a szer
vezett turizmust;

b) a fiataloknak mind a versenyszerű, mind a 
pihenési célt szolgáló sportolását,

37. Az akadémiai intézmények vezetői különös 
gonddal támogassák az önálló lakással nem rendel
kező, kisgyermekes fiatal házasokat, valamint az 
arra érdemes és rászoruló egyedülálló fiatalokat 
önálló otthon megszerzésére irányuló törekvéseik
ben.

38. A fiatal dolgozók gyermekeinek óvodai 
elhelyezése érdekében törekedni kell az óvodai 
férőhelyek növelésére.

V. Az ifjúság képviseletére jogosult szervek 
közreműködése

39. Biztosítani kell, hogy a munkahely életét 
érintő fontosabb döntések meghozatalában az 
ifjúság képviselői közreműködjenek, és a döntések
ről tájékozódhassanak.

40. Az intézmények vezetői a fiatalokat köz
vetlenül érintő alábbi kérdésekben — döntés előtt 
kérjék a KISZ szervezet véleményét:

a) a fiatalokat közvetlenül érintő rendelke
zések, utasítások, intézkedések kialakítása;

b) a fiatalok besorolása, bérkorrekciója, jutal
mazása;

c) a fiatalok előterjesztése intézményi, főtit
kári, elnöki és egyéb kitüntetésre;

d) a fiatalok más munkakörbe történő áthelye
zése, előléptetése, fegyelmi felelősségre vonása;

e) a káderutánpótlási tervek elkészítése;

f )  a továbbtanulási kérelmek, külföldi tanul
mányutak, tanulmányi szerződések elbírálása;

g) a társadalmi tanulmányi ösztöndíjak ado
mányozása;

h) a fiatalok továbbtanulását célzó javaslatok 
elkészítése;

i) lakásigény elbírálása, illetőleg a lakásalap 
felhasználása;

j )  a sport- és kulturális célokat szolgáló léte
sítmények használata, igénybevétele.

41. Az intézmények lehetőségükhöz képest támo
gassák a KISZ szervezeteket a működésükhöz 
szükséges anyagi-technikai eszközök (helyiség, be
rendezés, ifjúsági klub, ifjúsági alap stb.) biztosí
tásával. Az ifjúságpolitikai célokat szolgáló anyagi 
eszközök felhasználásával kapcsolatos döntéseiket 
az intézmények vezetői a fiatalok képviseletére 
jogosult szervek egyetértésével hozzák meg.

42. A KISZ Központi Bizottsága által kitün
tetett fiatalok erkölcsi és anyagi elismeréséről az 
intézmények vezetői gondoskodjanak. A kollektív 
szerződés kötésére kötelezett szerveknél ennek 
mértékét és rendjét a kollektív szerződés rögzítse.

VI. Az ifjúsági parlamentek
43. Az ifjúság közéleti tevékenységének foko

zása, valamint a fiatalok tájékoztatása érdekében 
a munkahelyeken, tehát az intézményeknél és az 
Akadémia hivatali szerveinél — a KISZ és az ille
tékes szakszervezet segítségével — két évenként 
„ifjúsági parlamentet” kell tartani.

44. Az ifjúsági parlament tanácskozásainak meg
tartásáról intézményeknél az intézmény vezetője, 
az Akadémia Központi Hivatala, a Tudományos 
Testületi Titkárság, a Tudományos Minősítő Bizott
ság Titkársága fiataljai részére pedig az Akadémia 
Központi Hivatala Személyzeti Főosztályának 
vezetője gondoskodik.

45. Az ifjúsági parlament tanácskozása leg- 
feljett két munkanapot vehet igénybe. A tanács
kozásokon — amely nyilvános — a kutató intéz
mények, vállalatok és szolgálatok vezetőinek kép
viseletéről is gondoskodni kell. A parlament meg
tartásával, illetőleg megrendezésével felmerülő költ
ségek az intézményeket terhelik.

46. Az ifjúsági parlament tanácskozásáról jegy
zőkönyvet kell készíteni, melyet az intézmény 
vezetőjének is meg kell kapnia. A parlamenten el
hangzott javaslatokat értékelni, lehetőség szerint 
megvalósítani és azokról az Akadémia Központi 
Hivatalának érdekelt főosztályát tájékoztatni kell. 
A tanácskozást követő 30 napon belül tájékoztatni 
kell az érintett fiatalokat a tanácskozásokon fel
vetett és ott meg nem válaszolt észrevételek és 
javaslatok sorsáról.

VII. Záró rendelkezések
47. Az utasításban foglaltak végrehajtásáért az 

Akadémia Központi Hivatala illetékes főosztály- 
vezetői és az intézmények vezetői; a testületi szer
veket illetően pedig a Tudományos Testületi Tit
kárság vezetője, valamint a Tudományos Minősítő 
Bizottság Titkárságának vezetője a felelős.
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48. Az intézmények vezetői az ifjúságról szóló 
törvény és ezen utasitás helyi végrehajtására — ha 
az intézménynél KISZ alapszervezet működik, 
annak bevonásával — készítsenek éves végrehaj
tási tervet, és ezt a dolgozókkal ismertessék.

49. A főtitkári kollégium az 1043/1971. (X. 2.) 
Korm. hat. 1. pontjában foglaltaknak megfelelően 
az Akadémia Központi Hivatala Személyzeti Fő
osztálya által készített előterjesztés alapján két
évenként megvizsgálja az akadémiai intézmények
ben dolgozó fiatalok helyzetét, és meghatározza a 
szükséges intézkedéseket.

50. Ez az utasítás közzététele napján lép ha
tályba.

Budapest, 1973. június 27.
Erdey-Grúz Tibor s. k., 
a Magyar Tudományos 

Akadémia 
elnöke

Köpeczi Béla s. k.,
a Magyar Tudományos 

Akadémia 
főtitkára

K özlem ények

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az MTA Irodalomtudományi Intézete pályá
zatot hirdet szakterületük tudományos kérdései 
iránt érdeklődő, felsőoktatási intézményekben képe
sítést szerzett, gyakorló pedagógusok részére az 
intézet kutatómunkájában megbízásos jogviszony 
alapján való részvételre, a következő témakörök
ben:

A magyar irodalomtudomány és kritika törté
nete

Kutatások a XVI—XVIII. századi magyar 
irodalomtörténet köréből

Kutatások a XIX. és a XX. századi magyar 
irodalomtörténet köréből

A magyar szocialista irodalom története
A kelet-európai irodalmak kutatása
Elméleti kutatások az összehasonlító irodalom- 

történet tárgykörében

A pályázatot elnyert pedagógusok — jelenlegi 
munkaviszonyuk fenntartása mellett —- az Intézet
tel kötött szerződésben meghatározott kutatási 
feladatot végeznek, amelynek teljesítésekor a vég
zett munka arányában díjazásban részesülnek, s 
amelyre az Intézet havi 500.— Ft előleget folyósít.

A pályázatot a kutatási terület megjelölésével, 
részletes önéletrajzzal, publikációs jegyzékkel és a 
munkahely vezetőjének javaslatával ellátva f. évi 
augusztus /5-ig az MTA Irodalomtudományi Inté
zete Igazgatójához kell benyújtani. (1118 Budapest, 
Ménesi út 11—13.)

Budapest, 1973. július 2.
M TA Irodalomtudományi Intézet 

Igazgatósága

FOGADÓÓRÁK

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke minden 
hétfőn 16—17.30 óra között — bármilyen termé
szetű ügyben — fogadóórát tart. A Magyar Tudo
mányos Akadémia tagjainak más időpontokban is 
rendelkezésére áll.

Központi Igazgatási Titkárság

Tolnai Gábor akadémikus, a Tudományos Minő
sítő Bizottság elnöke minden szerdán 13—14 óráig, 
Meisel János, a Tudományos Minősítő Bizottság 
titkára pedig minden csütörtökön 9—11 óráig tart 
fogadóórát előzetes bejelentés alapján.

Tudományos Minősítő Bizottság Titkársága

H e ly e s b íté s :  az Akadémia elnökségének 1973. május hó 
29-i ülésén hozott határozatai közül (közzétételre kerültek 
az Akadémiai Közlöny 1973. évi 10. számában) a 32/1973. 
számú határozat 1.1 pontja leírási hiba folytán hiányos. 
Az említett pont helyesen az alábbi:

„1.1 B o g n á r  G éza  alelnök elősegíti: a Matematikai és 
Fizikai Tudományok Osztálya, a Műszaki Tudományok 
Osztálya, a Kémiai Tudományok Osztálya, továbbá a Föld- 
és Bányászati Tudományok Osztálya együttműködését, és 
ellátja a testületi személyi ügyek érdemi felügyeletét.”

T u d o m á n y o s  T e s tü le ti  T itk á r s á g

Index: 25.105

AKADÉMIAI KÖZLÖNY, a Magyar Tudományos Akadémia hivatalos lapja. Megjelenik rendszerint havonta kétszer. — A szerkesztésért 
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A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ELNÖKSÉGÉNEK
HATÁROZATAI*

az 1973. július hó 3-i ülésen

A hazai szerves kémiai kutatások helyzete és 
perspektívái

A Kémiai Tudományok Osztálya, a Szerves 
Kémiai Bizottság tanulmánya alapján jelentés* 
terjesztett az elnökség elé az általa figyelemmel 
kísért hazai szerves kémiai kutatás helyzetéről- 
A szerves kémia nagy elméleti és gyakorlati jelen
tősége mellett az előterjesztés időszerűségét növeli 
az, hogy megvalósulóban van a Központi Kémiai 
Kutatóintézet Szerves Kémiai Osztályának épít
kezése, amely elkészülte után lényegesen növelni 
fogja a szerves kémiai alapkutatás kapacitását.

Az előterjesztés — amely a makromolekuláris 
kémiára nem tér ki — áttekinti a szerves kémiai 
kutatóhelyeket, a műszerellátottságot és a szerves 
kémia ipari hátterét.

Az előterjesztés részletesen beszámol az 1964 — 
1971 időszakban elért főbb hazai kutatási eredmé
nyekről. Megállapítja, hogy a hazai szerves kémiai 
kutatás — az Akadémia korábbi elgondolását 
igazolva — fő vonalaiban összhangban van e tudo
mányág nemzetközi fejlődésének két fő tendenciá
jával: egyrészt a biológiailag fontos természetes 
szerves anyagok szerkezetének felderítésére és ez 
anyagok mesterséges előállítására, másrészt a szer
ves kémiai reakciók pontosabb nechanizmusának 
felderítésére, és lehetőleg kvantitatíve is érvényes 
összefüggések megállapítására irányuló törekvések
kel.

A természetes szerves vegyületek kutatása terén 
kiemelkedőek a peptidkémiai eredmények, különö
sen az ACTH iparilag is megvalósítható szintézisé
nek a kidolgozása, valamint az alkaloid kémia 
terén elért (hasonló) eredmények. Az elméleti szer
ves kémiai kutatások eredményei főleg a tauto- 
mériára, valamint a nitrogén tartalmú vegyületek 
szerkezetére és reakciómechanizmusára vonatko
zóan kiemelkedők. Szerves kémiai kutatásokon 
alapulnak a gyógyszeripar új készítményei, ame
lyekkel a nemzetközi piacon is tekintélyes helyet 
vívtunk ki. Jelentős eredményekkel járt a szén
hidrátok, flavonoidok, valamint az antibiotiku
mok kutatása is.

Helyesnek ítéli az előterjesztés azt, hogy az 
Akadémia petrolkémiai kutatócsoportot hozott lét
re. Mindazonáltal a petrolkémia hazai fejlődésében 
törések következtek be. Azon helyes koncepció 
következtében, amelynek értelmében a petrolké
miai ipari technológiák zömére külföldről vásáro
lunk licenciát, a petrolkémiai alapkutatás a koráb
ban tervezetthez képest korlátozódik, és irányai 
is módosulnak. Ebben is megmutatkozik az, hogy

* A nem teljes szöveggel közölt határozatokat az Aka
démia tagjai részére — kérésükre — a Tudományos Testü
leti Titkárság tájékoztatásul megküldi.

a szerves kémiai alapkutatás mindinkább figye
lembe veszi az ipar jelenlegi igényeit és tervezett 
fejlesztési elgondolásait.

Elmaradás mutatkozik a növényvédő szerként 
alkalmas új molekulák szintézise terén, amiben 
szerepe van a megfelelő biológiai vizsgáló kapacitás 
— más területeken szintén megmutatkozó — szűkös 
voltának is.

Méltányolva és értékelve az eddigi kutatások fő 
irányait, és eredményeit, az előterjesztés — a ké
mia és a rokontudományok, főleg a biológia fej
lődési irányainak és perspektíváinak figyelembe véte
lével — bizonyos vonatkozásokban minőségi vál
tozásokat javasol a kutatások további fejlesztése 
tekintetében. A javaslat szerint az eddiginél na
gyobb kapacitásról és jobb felszerelésről kellene 
gondoskodni a természetes szerves anyagok szer
kezetének felderítésére, félszintézisük és teljes szin
tézisük megvalósítására, továbbá az ehhez kapcso
lódó sztereokémiái, valamint egyéb elméleti kutatás 
megindítására, illetve kiterjesztésére. Indokolt, 
hogy a szerves kémiai kutatás a jövőben egyre 
inkább forduljon a molekuláris biológia problémái 
felé, és nyújtson segítséget az enzimek, hormonok, 
nukleinsavak, továbbá a gének szerkezetének vizs
gálatához és szintézisük megkísérléséhez. A szin
tézisek számítógépes tervezésének bevezetése azon
ban még korai lenne. Fokozni ajánlja az előterjesz
tés a hazai fotokémiai és kvantumkémiai kutatá
sokat is.

A KKKI új szerves kémiai épületének 1976-ra 
tervezett üzembe vétele lehetővé fogja tenni a 
kutatási tematika korszerű módosítását, illetve új 
irányok meghonosítását, valamint az eddiginél szo
rosabb együttműködést a Szegedi Biológiai Köz
ponttal. Az új feladatok és az új kutatási lehetősé
gek indokolttá teszik a szerves kémia egész tudo
mányterületének mint egységes egésznek további 
vizsgálatát a hazai viszonyok között optimális 
jövőbeli preferenciák kimunkálása érdekében.

Megjelöli az előterjesztés, hogy milyen korszerű 
nagyműszerek beszerzését indokolt előirányozni, 
és milyen módon javítható a műszerek kihasznált
sága. Hangsúlyozza továbbá a kutatómunkák fo
lyamatos figyelemmel kísérésének jelentőségét mint 
a beszámolók reális megítélésének az alapját.

A tudományos káderutánpótlással kapcsolat
ban nyomatékkal hívja fel a figyelmet a kutató
helyek szerepére a posztgraduális képzésben, továb
bá a kutatásnak az oktatással való szorosabb kap
csolatának előnyeire.

A vegyipar, elsősorban a gyógyszeripar igényei
nek kielégítése érdekében ajánlja az előterjesztés 
a tudományos és ipari kutatók, ill. kutatás szoro
sabb és szervezettebb kapcsolatát; az alapkutatás-
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ban -  ahol erre mód van -  a termelésből vagy az 
ipari kutatásból származó modellek használatát; a 
kutatás megfelelő arányú koncentrálását azokra a 
területekre, amelyeken a múltban a hazai szerves 
kémiai kutatás jelentős eredményeket ért el ill 
amelyek az ipar fejlesztése folyamán mint itthon 
művelendő új területek jelentkeznek. Ajánlja fo
kozni a megfelelő külföldi kutatóhelyekkel való 
kooperációs kutatásokat is.

Az elnökség 38/1973. számú határozata

1. Az elnökség a hazai szerves kémiai kutatás 
helyzetéről szóló jelentését tudomásul veszi. Meg
állapítja, hogy a dokumentum nagy körültekintés
sel készült, igen világos és alapos, értékelései reáli
sak. Ezért az elnökség elismerését fejezi ki az elő
terjesztőknek.

2. Megállapítja az elnökség, hogy az előterjesz
tés vitája sok olyan fontos és jó gondolatot vetett 
fel, amelyek alkalmasak a szerves kémiai kutatások 
perspektívájának kibontakoztatására.

3. Az elnökség megelégedéssel veszi tudomásul, 
hogy a hazai kutatás fő irányai beilleszkednek a 
nemzetközi trendekbe, és a hazai kutatók több 
vonatkozásban világviszonylatban is figyelemre
méltó eredményeket értek el.

4. Helyesli az elnökség, hogy a jövőben a szer
ves kémiai kutatásokat a Magyar Tudományos 
Akadémia kutatóhelyein jelentékeny, részben a 
,,Biológiailag aktív vegyületek kutatása” című 
országos szintű kutatási főirányhoz igyekeznek csa
tolni, összhangban e főirány koordináló tanácsá
val. Fontosnak tartja az elnökség, hogy a csatla
kozás ne formális legyen, hanem a szükséges tema
tikai koncentráción, illetve koncepción alapuljon.

5. Helyesli az elnökség a Központi Kémiai 
Kutatóintézetben a tervezett új laboratóriumok 
létesítését, amelyek rendeltetése jelentékeny rész
ben a természetes szerves anyagok és a heterocik- 
likus vegyületek kutatásának elősegítése lesz, de 
emellett más korszerű és hazai viszonyok között 
aktuális témakörök is helyet kapnak bennük. 
Szükségesnek tartja az elnökség, hogy a tanszéki 
kutatócsoportok kutatási lehetőségei a KKKI szer
ves kémiai részlegének kiépülése után se csökken
jenek. Az időközben bekövetkezett változások fi
gyelembevételével felül kell vizsgálni és a szüksé
ges mértékben módosítani kell azokat a régeboi 
koncepciókat, amelyek a szerves kémiai részlegre 
vonatkoznak. Tovább kell erősíteni a KKKl-nek 
az egyetemi tanszékekkel, valamint az ipari kutató
helyekkel kiépített kapcsolatokat, ill. együttmű
ködését.

6 .  K í v á n a t o s n a k  t a r t j a  a z  e l n ö k s é g  é s  j a v a s o l j a  
a  f ő t i t k á r n a k  a  b i o l ó g i a i  s z e m p o n t b ó l  k ü l ö n ö s e n  
f o n t o s  s z e r v e s  k é m i a i  k u t a t á s o k  t e k i n t e t é b e n  a  
KKKI é s a S z e g e d i  B i o l ó g i a i  K ö z p o n t  k ö z ö t t i  e g y ü t t 
m ű k ö d é s  t o v á b b f e j l e s z t é s é t  é s  s z e r v e z e t t e b b é  t é t e 
l é t ,  t o v á b b á  a  b i o l ó g i a i  k u t a t ó h e l y e k e n  a  h a t a s  
v i z s g á l a t o k  j e l e n l e g i  s z ű k  k e r e s z t m e t s z e t é n e k  b ő 
v í t é s é t .

7. Az elnökség fontosnak tartja, hogy a — bioló
giát érintő problémaköreiben — a Kémiai Tudo
mányok Osztálya, az Agrár-, az Orvosi- és a Bioló
giai Osztályokkal együttműködve fejlessze tovább 
a tevékenységét, dolgozzon ki prognózisokat a fon
tosabb ágazatok jövőjére, és adjon ezáltal a további 
kutatások számára konkrétabb perspektívákat. 
Segítsék elő ezen osztályok az érdekelt tudósok 
együttműködését.

8. Ugyancsak fontosnak tartja az elnökség, hogy 
a kutatási főirányt koordináló tanács, illetve prog
ramirodája munkájába az érdekelt tudományos 
osztályok aktívan és kezdeményezően is kapcsolód
janak be.

8.1. Az elnök kérje fel a Koordináló Tanácsot 
arra, hogy a főirány fejlesztési koncepciója, ill. 
kutatási tervének kidolgozásában kezdettől fogva 
vegye igénybe az Akadémia tudományos osztályait, 
és támaszkodjék ajánlásaikra.

8.2. Egyidejűleg felhívja a Koordináló Tanács 
munkájában résztvevő akadémikusokat, hogy e 
munkájuk során támaszkodjanak a tudományos 
testületekre.

Az egyetemek és főiskolák szervezetének korszerűsí
téséről, valamint az egyetemi-főiskolai kutatásirá
nyítási rendszer továbbfejlesztéséről szóló művelő
désügyi minisztériumi előterjesztések véleményezése

A Művelődésügyi Minisztérium a fenti két elő
terjesztést véleményezés végett küldötte meg az 
Akadémiának.

Az akadémiai vélemény kialakításának előké
szítése érdekében az előterjesztések iránt érdeklődő 
akadémikusok ankét keretében vitatták meg a két 
dokumentumot. Az elnökség az ankéton elhang
zottak figyelembevételével alakította ki a véle
ményét.

Az elnökség 39/1973. számú határozata
A) Javaslat az egyetemek és főiskolák szerve

zetének korszerűsítésére
1. Az elnökség megállapítja, hogy a javaslat 

a világszerte érvényesülő korszerű tendenciáknak 
megfeíelő elvek szerint irányozza elő nagyobb egy
ségek kialakítását az egyetemeken, s ezzel a ten
denciával általában egyetért. Ezen tendenciák gya
korlati érvényesítésében azonban a tartalmi kér
désekből kellene kiindulni, vagyis abból, hogy az 
új szervezet jobban szolgálja az egyetemi kiképzés 
célját és feladatait, mint az eddigi. Ezzel szemben 
a javaslat az egyetemek és főiskolák korszerűsíté
sét elsősorban szervezeti oldalról, illetve a felettes 
szervek irányítási módja révén közelíti meg.

1.1. Az elnökség szerint helyes lenne abból 
kiindulni, hogy a jelenlegi szervezet miért nem 
felel meg a korszerű kiképzés céljainak és feladatai
nak, mik ennek az okai, és mennyiben vezethetők 
vissza az akadályok a jelenlegi szervezeti keretekre,
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továbbá milyen módon és milyen mértékben segí
tené az új szervezet az oktató-nevelő munka haté
konyságának növelését. Fontos lenne mélyrehatóan 
elemezni, hogy az új szervezet mennyiben járulna 
hozzá az önálló gondolkodásra, és a széles értelem
ben vett alkotó munkára neveléshez, ill. a jelenlegi 
oktatási rendszer legnagyobb hiányosságának — 
a túlnyomóan receptív, ill. reproduktív irányú neve
lésnek — a kiküszöböléséhez, továbbá az egyetemek 
kapacitásának jobb kihasználásához az oktatás és a 
kutatás vonatkozásában. A szervezeti változtatások 
a tartalmi célokból és feladatokból következzenek, 
figyelembe véve a reális tárgyi és személyi feltéte
leket, ill. lehetőségeket.

1.2. Szükségesnek tartja az Akadémia nyoma
tékkai hangsúlyozni, hogy a szervezeti változás egy
szerűsítse az irányítást, igazgatást, ill. ügyintézést, 
és ne növelje, hanem csökkentse a bürokráciát.

2. Szervezeti vonatkozásban egyetért az Aka
démia azzal, hogy az önálló kis egységekre való 
széttagoltság számos karon az oktatás és a kutatás 
vonatkozásában egyaránt hátrányos, és ezért töre
kedni kell nagyobb integrált egységek kialakítására. 
A javaslat helyesen utal arra, hogy ennek megva
lósítása csak akkor időszerű, ha megvannak a szük
séges tárgyi és személyi feltételek. Mégis szükséges
nek véli az Akadémia e vonatkozásban néhány 
mozzanatnak nagyobb súllyal való kiemelését, vala
mint rámutatni a különböző tényezők egységes mér
legelésének fontosságára, annál is inkább, mert 
nem minden ez irányban tett lépéssel érvényesült 
eléggé a konkrét körülmények körültekintő mér
legelése. Utal arra a tervezet, hogy az integrált 
egységek szervezésének jelentős tényezője a személyi 
és tárgyi feltételek biztosítása. Az Akadémia egyet
ért ezzel és javasolja, hogy a feltételek meglétének 
megítélésére elsősorban az egyetem vezetősége le
gyen illetékes. Ezzel összefüggésben célszerű az 
alábbi kérdésekkel részletesebben is foglalkozni.

2.1. Kívánatos lenne részletesebben kidolgozni 
a nagyobb egységekbe való integráció feltételeit, 
figyelembe véve, hogy e feltételek nem csak tudo
mányszakok szerint különbözőek, hanem a kar 
jellegétől is függenek. Más az integráció szerepe az 
egyszakú (pl. orvosi, jogi) karokon, mint a több- 
szakú (pl. természettudományi vagy bölcsészet
tudományi) karokon.

2.2. Helyes lenne jobban hangsúlyozni az egye
temek vezetőségének szerepét annak a megítélésé
ben, hogy a tartalmi célok és feladatok érdekében 
indokolt szervezeti átalakításoknak megvannak-e 
a tárgyi és személyi feltételei, ill. milyen konkrét 
intézkedésekkel kell előkészíteni az átszervezést. 
A pusztán személyi okokból megvalósított integ
rálódás veszélyekkel jár.

2.3. Megfontolandó az is, hogy indokolt-e olyan 
nagy (száz körüli létszámú) tanszékeket összevonni, 
amelyek már önmagukban is kielégítik az egyetemi 
intézet kritériumait.

2.4. Több kis egység összevonása esetén is óva
kodni kell az olyan nagy (több százas) létszámú 
integrált egységek létrehozásától, amelyeket a ve
zető érdemileg már nem lehet képes irányítani.

2.5. Indokolt azt is megvizsgálni, hogy az új 
szervezet kialakítása megtakarítással, vagy több
letköltséggel jár-e, az utóbbi esetben pedig mérle
gelni, hogy a szervezeti átalakításhoz szükséges 
anyagi eszközök nem lennének-e gyümölcsözőb
ben felhasználhatók az oktatás, ill. kutatási eszkö
zök fejlesztésére.

/
2.6. A javaslat szerint a tanszéket mint oktatási 

szervezeti egységet és mint kutatóhelyet nem kell 
feltétlenül túlhaladott szervezetnek tekinteni. Az 
Akadémia ezt az állásfoglalást nem tartja elég 
határozottnak, és úgy véli, hogy a javaslat nem 
tulajdonít elegendő súlyt a tanszékeknek. Ez kitű
nik abból is, hogy a többi szervezeti egységeket 
definiálja a javaslat, a tanszék definíciója azonban 
hiányzik. Az Akadémia továbbra is nagy súlyt 
tulajdonít a tanszéknek mint az egyetemekre spe
cifikusan jellemző legkisebb szervezeti egységnek, 
amelyben érvényesül a professzoroknak és docensek
nek az egyéni nevelő hatása a többi oktatóra, ill. 
tudományos munkatársakra, valamint a hallga
tókra. Nem csökkenő a tanszékek szerepe tudomá
nyos iskolák kialakításában, ill. működésében sem. 
Ezért az Akadémia fontosnak tartja, hogy a tan
szék mint legkisebb szervezeti egység az egyete
meken általában megmaradjon, akkor is ha több 
tanszék nagyobb egységbe integrálódik. Helyes 
lenne körültekintően definiálni a tanszéket, továbbá 
részletesebben kidolgozni a tanszékek helyét és 
szerepét az integrált egységekben. Emellett azon
ban helyes lenne kimondani azt is, hogy a jövőben 
önálló kis tanszékek csak kivételesen indokolt eset
ben létesüljenek.

2.7. A javaslat említést tesz arról, hogy néhány 
esetben már megtörtént egyes tanszékek tanszék- 
csoporttá, illetve intézetté történő összevonása. 
Helyes lenne behatóan elemezni az eddig megva
lósult integrációk tapasztalatait.

2.8. Megfontolandó az új szervezeti felállás szé
les körű megvalósítása előtt egy hosszabb ideig 
tartó, kísérleti jellegű tapasztalatszerzés a külön
böző szervezeti módok működésére vonatkozóan.

3. Nem tesz említést az előterjesztés arról, hogy 
nem csak egy egyetemen, ill. karon belül fordul elő 
túl sok önálló egységre való szétforgácsolódás, 
hanem gyakori az is, hogy különböző egyetemeken 
egymástól elszakadva működnek azonos vagy ГО' 
kontárgyak tanszékei. Indokolt lenne ezért irányt 
mutatni arra is, hogy milyen jellegű integráció 
ajánlható egyetemek közötti vonatkozásban.

4. Az egyetemen belüli, ill. egyetemek közötti 
integrálódás mellett helyes lenne vizsgálat tárgyává 
tenni azt, hogy nem indokolt-e kis létszámú kutató- 
intézeteket kislétszámú tanszékekkel egyesítve 
egyetemi intézeteket létesíteni. Ez elősegítené né
hány területen a kutatóintézeti és egyetemi kuta
tás közötti elkülönülés csökkentését.

B) Az egyetemi és főiskolai kutatdsirdnyítási 
rendszer továbbfejlesztésének irányelvei

1. Az Akadémia az irányelvek fő vonalaival 
egyetért azzal a megjegyzéssel, hogy a helyzetkép 
tulajdonképpen csak a Művelődésügyi Miniszté-
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rium felügyelete alá tartozó egyetemekre vonatko
zik, a MÉM és az Egészségügyi Minisztérium fel
ügyelete alá tartozó egyetemeken és főiskolákon 
egyszerűbbek a viszonyok. Fontosnak tartja annak 
a hangsúlyozását, hogy az irányítási rendszer to
vábbfejlesztése során a hatékonyság növelésével 
egyszerűsödjék az adminisztráció, nehogy a bürok
rácia növekedése újabb behézségeket okozzon.

2. A részleteket illetően az Akadémia az alábbi 
észrevételeket teszi.

2.1. A kutatások anyagi támogatásával kapcso
latban fel kell hívni a minisztériumok figyelmét 
arra, hogy a kutatások több csatornás támogatásá
nak a lehetősége a gyakorlatban még nem érvénye
sül eléggé; pl. számos egyetemi szerv még kitart 
azon álláspontja mellett, hogy az Akadémia által 
támogatott kutatásokat az egyetem, ne támogassa.

2.2. Egyetért az Akadémia azzal, hogy a szer
ződéses munkák az egyetemi, ill. főiskolai kutató
munka fontos és hasznos részei. A kellő mértékkel 
vállalt szerződéses megbízások tudományos vonat
kozásban is előnyösek feltéve, hogy azok valóban 
tudományos jellegűek és segítik az egyetemek kap
csolatát a gyakorlattal. Az ellenőrzéssel kapcsolat
ban, az irányelvekben szereplő főleg negatív krité
riumok (pl. mit ne akadályozzon a szerződéses 
munka vállalása) mellett helyes lenne jobban kidom
borítani azt, hogy a szerződéses munkák a gyakor
lattal való kapcsolat erősítésének, az önálló mun
kára való nevelésnek, és a kutatási eredmények 
alkalmazására való felkészítésnek legyenek az esz
közei.

2.3. Nem helyeselhető fenntartás nélkül az egye
temi évkönyvek és Acta-jellegű helyi folyóiratok 
kiadásának további fejlesztése, különösen a ter
mészettudományok területén. Az évkönyveknek 
mint primer publikációs orgánumoknak szakmai 
jelentősége csekély, már csak azért is, mert rend
kívül széles tudományágazatot fognak át. Külön 
évkönyvek és Acták helyett sok esetben helyesebb 
lenne a központi folyóiratokat erősíteni (feltéve, 
hogy ez nem vezet monopóliumok kialakulásához), 
illetve monográfiákat kiadni. Más elbírálás alá 
esnek azok az évkönyvek, amelyek nem a specialis
ták saját szakterületükről való információját szol
gálják, hanem rövid összefoglalókban az intézmény 
egészének működéséről adnak tájékoztatást.

2.4. A műszerek nem kellő kihasználása miatti 
kritika helytálló, de emellett arra is rá kell mutatni, 
hogy a kihasználásra irányuló igények sem nagy 
számúak. A nagyműszereken való munka — az 
esetek többségében az adott kutatási problémák 
szerint változó — annyi segédberendezést igényel, 
hogy többnyire valójában egy egész laboratórium 
működéséről van szó. így a felszerelésnek a külön
böző témák céljára való felhasználás érdekében 
szükséges módosítása nem teszi lehetővé minden 
töredék idő kihasználását. Segítené mindenesetre 
a műszerek jobft kihasználását, ha a kutatókon kívül 
a segédszemélyzet is érdekeltté tehető lenne ebben. 
Jó tapasztalatok vannak a nagyműszerek több 
intézmény együttműködése révén való közös be
szerzése területén. Az Akadémia nyomatékkai 
ajánlja szélesebb körre kiterjeszteni a nagyműsze
rek közös beszerzését.

2.5. Egyetért az Akadémia azzal, hogy a Mi
nisztérium gondoskodik szakbizottságainak az aka
démiai szak- és munkabizottságaival való együtt
működéséről. A szakbizottsági munka felesleges 
kettőződésének elkerülésére ajálható, hogy mind
azokon a területeken, amelyeken lehetséges, az 
Akadémia és az érdekelt minisztérium közös szak- 
bizottságokat működtessen, illetve tudományos 
kérdésekben a minisztériumok vegyék figyelembe 
az Akadémia tudományos bizottságainak az egész 
tudományágra vonatkozó ajánlásait.

2.6. A tanszéki kutatási támogatás pályázat 
útján való odaítélését — az Akadémia — elvileg 
helyesli. Bevezetése azonban csak akkor indokolt, 
ha valóban pályázatról van szó, és nem előre elígért 
támogatást takar a pályázat. A Minisztérium tanács
adó testületével kapcsolatban azonban ismételten 
megfontolás tárgyává kellene tenni, hogy alkal- 
mas-e ez a testület a különböző szakmákra vonat
kozó reális pályázati feltételek és a kutatási igé
nyeket szakszerű, a helyi körülményekkel is össz
hangban való véleményezésére.

2.7. Nem ért egyet az Akadémia külön kutató- 
csoport létrehozásával az egyetemi kutatások kér
désének a tanulmányozására. Az egyetemi kutató
munka szervezésének és irányításának elméleti 
kérdései kielégítően beiktathatok meglevő kutató
helyek tematikájába.

„A két világrendszer koegzisztenciájával kapcsola
tos ideológiai harc kérdéseivel foglalkozó nemzet
közi problémabizottság” magyar tagozataként mű
ködő problémabizottság, valamint a Pécsi Akadé

miai Bizottság személyi összetétele

Az elnökség a május 29-i ülésen néhány elnök
ségi bizottságot megválasztott. További elnökségi 
bizottságok tárgyában a júliusi ülésen határozott.

Az elnökség 41/1973. számú határozata
Az elnökség ,,A két világrendszer koegziszten

ciájával kapcsolatos ideológiai harc kérdéseivel 
foglalkozó nemzetközi problémabizottság” magyar 
tagozataként működő problémabizottság, valamint 
a Pécsi Akadémiai Bizottság tagjait és tisztség- 
viselőit az alábbiak szerint választotta meg:

1. „A két világrendszer koegzisztenciájával kap
csolatos ideológiai harc kérdéseivel foglalkozó nem
zetközi problémabizottság” magyar tagozataként 

működő problémabizottság

Elnök: Lakos Sándor, a közgazdaságtudományok 
kandidátusa

Tagok: Balogh István, a történelemtudományok 
kandidátusa
Bencze László, az MM Marxizmus —Leni- 
nizmus Oktatási Főosztály vezetője 
Gyovai Gyula, a Magyar Külügyi Intézet 
igazgatója
Kovács István akadémikus
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Mátyás Antal, a közgazdaságtudományok 
doktora
Pálos Tamás, az MSZMP KB osztály
vezetőhelyettese
Ránki György, a történelemtudományok 
doktora
Szabolcsi Miklós akadémikus 
Szecskő Tamás, a közgazdasági tudomá
nyok kandidátusa 
Tőkei Ferenc akadémikus 
Vészi Béla, a filozófiai tudományok kan
didátusa

Titkár: Balázs József, a Magyar Külügyi Intézet 
osztályvezetője

2. Pécsi Akadémiai Bizottság

Elnök: Bihari Ottó akadémikus

Alelnök: Tigyi József akadémikus
Titkár: Czeglédi Béla, a műszaki tudományok 

kandidátusa
Tagok: Balogh Ferenc, az orvostudományok dok

tora
Dómján Károly, a pszichológiai tudomá
nyok kandidátusa 
Donhoffer Szilárd akadémikus 
Ernst Jenő akadémikus 
Flerkó Béla akadémikus 
Jóri János, a filozófiai tudományok kan
didátusa
Földvári János, a mezőgazdasági tudomá
nyok kandidátusa
Komjáti Zoltán, a közgazdasági tudomá
nyok kandidátusa 
Kurnik Ernő akadémikus 
Lissák Kálmán akadémikus 
Szotáczky Mihály, az állam- és jogtudo
mányok kandidátusa

A tudomány és technika társadalmi hatásaival fog
lalkozó elnökségi bizottság tisztségviselőinek és 

tagjainak megválasztása

Az elnökség május 29-i ülésén felhívta Szalai 
Sándor akadémikust, hogy ,,A tudomány és tech
nika társadalmi hatásaival foglalkozó elnökségi 
bizottság” tisztségviselőinek és tagjainak megvá
lasztására, valamint a bizottság tárgykörére és 
szervezetére, a tervezett al- és munkabizottságokra 
tegyen javaslatot.

Szalai Sándor akadémikus, akit az elnökség a 
bizottság elnökévé már a májusi ülésen megválasz
tott, javaslatot tett a bizottság további tisztség- 
viselőire és tagjaira. Tájékoztatta továbbá elnök
séget a bizottság tárgykörére, valamint szervezetére 
vonatkozó eddigi elgondolásairól. A tájékoztatás 
szerint

,,annyi már is nyilvánvaló, hogy az elnökségi 
bizottság egyik fő feladata lesz a környezetvéde
lemmel és az új termelési, ill. termelésszervezési

1973. augusztus 3.

technikák (köztük az automatizálásnak) a dol
gozó emberre, a városi és falusi népesség életvi
szonyaira, családi és társadalmi életére való ki
hatásaival kapcsolatos komplex problémák tár
gyalása. Bár a bizottság személyi összetételére 
tett javaslat igyekszik a megfelelő interdiszcip
lináris profil érvényesítésére, s a bizottság plé
numa alkalmas lesz az idevágó kérdések magas 
tudományos szintű megvitatására, mégis felte
hető, hogy az említett problémakör — a környe
zet- és embervédelem — egy vagy esetleg két 
állandó albizottság felállítását teszi majd szük
ségessé további szakemberek bevonásával.

Itt egyeztetésre lesz szükség többek között a
VI. Osztállyal, amely osztályközi komplex bi
zottság megszervezését vette tervbe a környezet- 
védelem kérdéseivel kapcsolatban. Ez a környe
zetvédelmi bizottság, amelynek szakmai súly
pontja a VI. Osztálynál volna, az elnökségi bi
zottság al- és munkabizottságainak rendszeréhez 
kapcsolódhatnék.

Bizonyosnak látszik az is, hogy a bizottság 
munkája során fel fognak merülni új, hazánkban 
még nem képviselt vagy megfelelő intézményi 
bázissal nem rendelkező tudományos kutatási 
területek és technikai fejlemények problémái. 
Nem pontosan látható előre azonban az, hogy 
ezek a problémák a plenáris tárgyaláson túl mi
lyen külön albizottság vagy ad hoc munkabizott
ság felállítását fogják igényelni az elnökségnek 
teendő javaslatok kidolgozása céljából.

Itt szükségessé válhatik — a IX. Osztállyal 
egyeztetve — az Osztály által felállítani javasolt 
Tudományszervezési Bizottsággal való kooperá
ció, illetve esetleg a Tudományszervezési Bizott
ságnak az Elnökségi Bizottság al- és munka- 
bizottsági rendszerével való összekapcsolása.
Végül remélni lehet, hogy maga az elnökség is 

igénybe veszi majd az elnökségi bizottság szak
értelmét bizonyos, az elnökség elé kerülő s a bi
zottság profiljába vágó komplex interdiszcipli
náris problémák kimunkálása, véleményezése 
s az azokban való javaslattétel céljából. Az el
nökségi bizottság szervezetének és munkamód
szerének kialakításánál ezt is tekintetbe kell 
majd venni.”
Az előterjesztő kérte, hogy a bizottság tárgy

körének szabatos megfogalmazására, valamint a 
szervezetre, a tervezett al- és munkabizottságokra 
vonatkozó előterjesztését az év vége előtt terjeszt
hesse az elnökség elé.

Az elnökség 42/1973. számú határozata
1. Az elnökség a bizottság tárgykörére és szer

vezetére vonatkozó elgondolásokat tájékoztatás
ként tudomásul vette, és felhívta a bizottság el
nökét, hogy a bizottság munkakörére és szerveze
tére vonatkozóan a f. év végéig tegyen előterjesztést.

2. Az elnökség ,,a tudomány és technika társa
dalmi hatásaival foglalkozó elnökségi bizottságot” 
az alábbiak szerint választotta meg:
Elnök: Szalai Sándor akadémikus (megvá

lasztva a 30/1973. számú határozattal
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Alelnök: Láng István főtitkárhelyettes
Titkár: Pethes György állatorvos tud. kandidá

tus

Tagok: Augusztinovics Mária közgazd. tud.
kandidátusa
Bérend T. Iván akadémikus
Bodrogi Tibor tört. tud. kandidátusa
Bogárdi János akadémikus
Bognár József akadémikus
Földiák Gábor kém. tud. doktora
Fülöp József akadémikus
Heller László akadémikus
Keresztesi Béla akadémikus
Marx György akadémikus
Osztrovszky György akadémikus
Pécsi Márton akadémikus
Radnót Magda akadémikus
Szántó Lajos közgazd. tud. kandidátusa
Szentágothai János akadémikus, alelnök
Szigeti József akadémikus
Vámos Tibor akadémikus
Világhy Miklós akadémikus.

A Magyar Tudomány c. folyóirat Szerkesztő 
Bizottságának megválasztása

A Magyar Tudomány c. folyóirat Szerkesztő 
Bizottságát legutóbb 1970-ben választotta meg az 
elnökség. A Bizottság megbízatása — mint minden 
akadémiai testületi szervé — az 1973. évi közgyű
léssel lejárt. Ezért került sor újabb, háromévi idő
tartamra szóló választásra.

Az elnökség 43/1973. számú határozata
Az elnökség a Magyar Tudomány c. folyóirat 

Szerkesztő Bizottságát — 3 évi időtartamra — az 
alábbiak szerint választotta meg:

— felelős szerkesztő Köpeczi Béla főtitkár 

Budapest, 1973. július 4.

— szerkesztőbizott
sági tagok Babies Antal akadémikus

Barta György akadémikus 
Csáki Frigyes akadémikus 
Elekes Lajos akadémikus 
Eörsi Gyula akadémikus 
Jánossy Lajos akadémikus 
Klaniczay Tibor akadémikus 
Márta Ferenc akadémikus 
Mócsy János akadémikus 
Straub F. Brúnó akadémikus

— szerkesztők Rejtő István, a Könyvtár mb.
igazgatója

Szántó Lajos, a Tudomány- 
szervezési Csoport igazga
tója.

A Tudós Klub tanácstagi, valamint titkári 
tisztségeinek betöltése

Az Akadémia Tudós Klubjának Szervezeti Sza
bályzata szerint a Klub Tanács tagjait és titkárát 
1 évi időtartamra az elnökség bízza meg.
Az elnökség 44/1973. számú határozata

Az elnökség a következő évre, 1974. június hó 
30-ig a Klub Tanács tagjául Major Máté és Király 
István akadémikusokat, titkárául pedig Érti Mi- 
hályné klubvezetőt választotta meg, akik eddig is 
közmegelégedésre látták el e tevékenységüket.

Az elnökség egyéb állásfoglalása az 1973. július hó 
3-i ülésen

Javaslat a Tudományos Minősítő Bizottság 
elnöke, titkára és tagjai felmentésére, illetve kine
vezésére.

Erdey-Grúz Tibor s. k.,
elnök

j\z Akadém iai Kiadói Tanács 
halározala

Az Akadémiai Kiadói Tanács 
h a t á r o z a t a

a kiemelkedő tudományos könyvek és kritikák 
szerzőinek „Akadémiai Kiadói Nívódíj ”-jal való 

^ jutalmazásáról

I. Könyv-nívódíj
1. Az Akadémiai Kiadói Tanács a kiemelkedő 

udoTiányos könyvek magyar szerzőinek jutáim a- 
ására a következőket határozza.

2. Az Akadémiai Kiadó Nívódíj keretében ju
talmat olyan könyvek szerzői kaphatnak, amely 
könyvek az Akadémiai Kiadónál — a jutalom oda
ítélése előtt legalább 1 és legfeljebb 4 évvel — jelen
tek meg.

2.1. Jutalomban részesíthetők a magyar vagy 
idegen nyelven megjelent, nemzetközi vonatkozás
ban is új eredményeket tartalmazó, magas szín
vonalú, önálló tudományos művek és az akadémiai 
ismeretterjesztő sorozatban megjelent kiemelkedő 
művek szerzői.

2.1.1. A több kötetből álló művek egyes köte
teit a kiadói nívódíjra vonatkozó általános felté
teleken túlmenően akkor lehet nívódíjban részesí
teni, ha a kötet vagy kötetek
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2.1.1.1. zárt egészet alkotnak, mintegy önálló 
műnek tekinthetők,

2.1.1.2. ha nemzetközi vonatkozásban jelentős 
új eredményt adnak akár tartalmilag, akár mód
szerben, és

2.1.1.3. ha a megítélendő műért akadémiai díj
ban vagy jutalomban még nem részesültek.

3. Valamennyi tervező szerv (központi keret, 
a tíz tudományos osztály, Akadémiai Kiadó) min
den év június 30-ig egy-egy művet javasol nívó
díjra, valamint felhívhatja a figyelmet olyan műre, 
amely kiemelt nívódíjban részesülhet.

3.1. Évente kiosztható tizenkét Akadémiai Ki
adói Nívódíj. Ezen felül tervező szervekre való te
kintet nélkül további két nívódíj adható. Ez utób
biak a 2. pontban meghatározott időszak legkiemel
kedőbb művei legyenek. így tehát évente össze
sen — a kritikai nívódíjakat nem számítva — tizen
négy Akadémiai Kiadói Nívódíj kerülhet kiosztásra.

A jutalomban részesülő művekről, illetőleg a 
jutalom összegére vonatkozóan minden év novem
ber 1-ig az Akadémiai Kiadói Tanács dönt.

.3.2. Egy-egy mű jutalmazási összege 10 000 
Ft-nál kevesebb nem lehet.

4. A tervező szervek a lektori vélemények és a 
könyvről megjelent kritikák figyelembevételével 
teszik meg javaslatukat.

5. A nívódíj kiosztás ideje: minden év novem
ber közepe.

6. A díjakat az Akadémiai Kiadói Tanács el
nöke nyújtja át az Akadémiai Kiadó nevében. 
A nívódíjakról az MTA és az Akadémiai Kiadó hi
vatalos kiadványai, valamint a szaksajtó tájékoz
tatja a szakközönséget.

6.1. Kivételt képezhet olyan mű, vagy művek 
nagyobb körben való népszerűsítése, amelyhez 
különösebb kulturális, illetve tudományos vagy 
politikai érdek fűződik.

7. Az Akadémiai Kiadói Tanács nívódíjakka* 
kapcsolatos ezen határozatát a tudományos osz
tályokkal az Akadémia Tudományos Testületi 
Titkársága közli.

II. Kritikai nívódíj
1. Az elnökség 86/1968. sz. határozata értelmé

ben kritikai ismertetések is részesíthetők nívódíj
ban, ezek jutalma: 1000—3000 Ft. Az akadémia 
tudományos osztályai és az Akadémiai Kiadói 
Tanács a kritikai nívódíjra vonatkozó javaslatuk
ban legyenek figyelemmel a magyar szerzőktől 
Magyarországon, magyar, vagy idegen nyelven ki
adott, tudományos művekről készült, s akadémiai 
folyóiratban megjelent kritikai ismertetésekre.

1.1. Kritikai nívódíjban azok a kritikai ismer
tetések részesíthetők, amelyek nem korábban, mint
a díj odaítélését megelőző naptári évben jelentek | 
meg.

1.2. Az Akadémia tudományos osztályai a kri
tikai ismertetésekre vonatkozó nívódíj-javaslatu- 
kat — megjelölve a kritika megjelenésének pontos

helyét — az Akadémiai Kiadói Tanácsnak, a könyv- 
nívódíjra vonatkozó javaslatokkal egyidejűleg, 
minden év június 30-ig küldik meg.

1.3. Azok a kritikai ismertetések, amelyek 
osztályprémiumban részesültek, kritikai nívódíj
ban nem részesíthetők.

Budapest, 1973. július 12.
Köpeczi Béla s. k., 

az Akadémiai Kiadói Tanács 
elnöke

K özlem ények

PÁ LYÁZATI  FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli 
Tudományos Intézete (Pécs, Kulich Gyula u. 22.) 
Zala, Somogy, Baranya és Tolna megyék pedagó
gusai számára szerződéses munkaviszonyban pá
lyázatot hirdet a következő témák kidolgozására:

1. Egy dunántúli terület (4—5 szabadon választ
ható, egymás melletti falu) gazdálkodásának és tár
sadalmának alakulása 1935 — 1970 között. (Gazda
ságtörténelem.)

2. Dél-Dunántúl egy választott vízgyűjtője kis
vízi vízkészletének meghatározása, és hasznosít- 
hatósági lehetőségeinek tanulmányozása. (Hidroló
gia.)

3. A felszíni és felszín alatti vízminőség megha
tározása és értelmezése a természeti és társadalmi — 
gazdasági tényezők tükrében Dél-Dunántúl válasz
tott területén.

A feladatok részleteit az Intézet igazgatója ha
tározza meg. Az elvárt eredmény: dokumentáció, 
és ennek, valamint a vonatkozó irodalom felhasz
nálásával készült tanulmány. A munkaviszony tar
tama: 1973. szeptember 1 — 1974. augusztus 31. 
A prémium mindenegyes témára 6000,— Ft, amit 
500 forintos havonkénti részletekben fizet ki az 
Intézet.

Pályázhatnak felsőoktatási intézményekben ké
pesítést szerzett pedagógusok, akik alsó- vagy kö
zépfokú oktatási intézményekben, vagy a művelő
désügyi igazgatás területén dolgoznak, kutató mun
kára alkalmasak, szakterületük tudományos kér
dései iránt érdeklődnek, és a kutatómunkában való 
részvételüket munkahelyük vezetője is támogatja. 
Nem pályázhatnak tudományosan minősítettek. 
Csak egy téma pályázható meg a hirdetett három 
közül.

A pályázatokat az Intézet igazgatójához 1973. 
augusztus 25-ig kell beküldeni.

Pécs, 1973. július 10.
Dr. Lovász György s. k.,

igazgatóh elyettes
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PÁ LY Á Z A T I  FELHÍVÁS
az MTA Izotóp Intézetében betöltendő tudományos 

csoportvezetői állásra
Az MTA Izotóp Intézete pályázatot hirdet szén- 

hidrogének szintézisével foglalkozó tudományos 
csoportvezetői munkakör betöltésére.

A kinevezendő kutató feladata a szénhidrogén
kémiai kutatásokhoz szükséges, speciális szénhidro
gének szintézis-módszereinek kidolgozása és a kísér
leti anyagok elkészítése.

Pályázhatnak azok az oki. vegyészmérnökök, 
vegyészek, gyógyszerészek stb., akik a munkakör 
betöltéséhez szükséges elméleti és gyakorlati isme
retekkel, valamint lehetőleg tudományos fokozat
tal és nyelvvizsgával rendelkeznek.

A pályázatokat az Intézet Személyzeti Osztá
lyára (1525 Budapest 114, Pf. 77) 1973. szeptember 
30-ig írásban kell benyújtani.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását és 

fizetését;
— a pályázó eddigi szakmai munkájának és mun

kája eredményeinek részletes ismertetését;
— kutatói és tudományos tevékenységét (a meg

jelent, ill. beküldött vagy előadott közlemények 
pontos felsorolásával);

— idegen nyelvismeretét és hosszabb külföldi ta- 
nulmányütjainak fontosabb adatait.

A pályázathoz mellékelni kell:
— részletes életrajzot;
— szakképzettségét (tudományos fokozatát, nyelv

vizsgáját) tanúsító okmányok másolatát.
Földiák Gábor s. k.,

igazgató

P Á LY Á Z A T I  FELHÍVÁS
a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőgazda- 
sági Gépészmérnöki Karán egyetemi tanári állásra.

A Gödöllői Agrártudományi Egyetem pályáza
tot hirdet a Mezőgazdasági Gépészmérnöki Kar

Mezőgazdaság Villamosítása és Állattenyésztés 
Gépei Tanszékre, egyetemi tanári állásra.

A kinevezett egyetemi tanár feladata az élelmi- 
szeripari folyamatok gépesítése tárgykörben elő
adások tartása, a tananyag rendszeres tudományos 
továbbfejlesztése:
— a tárgykörrel kapcsolatos fakultatív tárgyak 

előadásainak szervezése és irányítása;
— a tárgykörhöz kapcsolódó témákban tudomá

nyos kutatómunka végzése, szervezése, vala
mint az oktatói és tudományos káderutánpót
lás szakmai irányítása.
Pályázhatnak azok az okleveles gépészmér

nökök, akik akadémiai tudományos fokozattal, a 
témakörben kellő szakmai gyakorlattal, szakiro
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dalmi munkássággal és hosszabb oktatási tapasz
talattal rendelkeznek.

A betöltendő állás után a 201/1970. (M. K. 5.) 
MM—MüM számú utasításban meghatározott egye
temi tanári fizetés jár.

A pályázatokat a Gödöllői Agrártudományi 
Egyetem rektorának címezve kell beküldeni a je
len felhívás megjelenésétől számított 4 héten belül.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást a 
Személyzeti Osztály nyújt.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
— a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását és 

fizetését;
— a pályázó eddigi szakmai munkájának és mun

kája eredményeinek részletes ismertetését;
- kutatói és tudományos tevékenységét (a meg

jelent tanulmányok felsorolásával, megjelölve 
hogy hol és mikor jelentek meg);

— kitüntetését, idegen nyelvismeretét, külföldi 
tanulmányútját, tudományos fokozatát;

— a pályázat elnyerése esetén tudományos és ok
tatómunkájára vonatkozó jövendő terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
— részletes életrajzot két példányban;
— szakképzettséget (tudományos fokozatot) ta

núsító oklevelek hiteles másolatát;
— az Egyetem Személyzeti Osztályától beszerzett 

és géppel kitöltött törzslapot;
— hatósági erkölcsi bizonyítványt.

Gödöllő, 1973. június 4.
Dr. Pet hő György s. k.,

rektor

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS  
a Kertészeti Egyetemen oktatói állás betöltésére 

A Kertészeti Egyetem pályázatot hirdet

Termesztési Kar
Kertészeti Géptani Tanszékre egyetemi tanári 

állásra.
A kinevezendő egyetemi tanár feladata a Tan

szék oktató, nevelő és kutató munkájában való 
részvétel, nevezetesen a szőlőtermesztés és a fel
dolgozás, valamint a borászat gépesítési tárgyköré
nek önálló előadása a Tanszék Tartósítóipari cso
portjának közvetlen irányítása és ennek kapcsán 
az Élelmiszeripari Szakgéptan c. tárgy oktatásának 
gondozása és irányítása.

Pályázhatnak azok az egyetemi diplomások, 
akik tudományos fokozattal rendelkeznek, egye
temi szinten eredményes oktató-nevelő és tudomá
nyos munkát végeztek.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
— a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását és 

fizetését;

AKADÉMIAI KÖZLÖNY
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— a pályázó eddigi szakmai munkájának és mun
kája eredményeinek részletes ismertetését;

— kutatói és tudományos tevékenységet a meg
jelent tanulmányok felsorolásával, megjelölve, 
hogy hol és mikor jelentek meg;

— kitüntetéseit, idegen nyelvismeretét, külföldi 
tanulmányúját, tudományos fokozatát;

— a pályázat elnyerése esetén tudományos és 
oktató munkájára vonatkozó jövendő terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
— részletes életrajzot két példányban;
— szakképzettséget (tudományos fokozatot) ta

núsító oklevelek hiteles másolatát;
— az Egyetem Személyzeti Osztályától beszerzett 

és géppel kitöltött törzslapot;
— hatósági erkölcsi bizonyítványt.

A pályázatot a felhívás megjelenésétől számított 
4 héten belül kell az Egyetem Rektori Hivatalához 
benyújtani.

Részletes felvilágosítást az Egyetem Személy
zeti Osztálya ad.

Dr. Somos András s. k., 
egyetemi tanár 

rektor

P Á LY Á Z A T I  FELHÍVÁS  
a Kertészeti Egyetemen 

tanszékvezető egyetemi tanári állás betöltésére
A Kertészeti Egyetem pályázatot hirdet a Ma

tematika és Fizikai Tanszéken betöltésre kerülő 
tanszékvezető egyetemi tanári állásra.

A tanszékvezető egyetemi tanár feladata lesz 
a tanszékvezetői teendők ellátása, a tanszék fel
adatkörébe tartozó fizika tantárgy előadásának 
megtartása, az oktató és tudományos kutatói 
munka irányítása, továbbá a gyakorlatok irányí
tása és ellenőrzése.

A pályázónak tanári oklevéllel és tudományos 
fokozattal kell rendelkeznie.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
— a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, 

besorolását és fizetését,
— a pályázó eddigi szakmai munkájának és mun

kája eredményeinek részletes ismertetését, ezek 
között

— oktatói tudományos munkájának részletes is
mertetését,

— az általa írt könyvek, jegyzetek, tanulmányok 
stb. felsorolását, megjelölve, hogy azok mikor 
és hol jelentek meg,

— tudományos fokozatát, kitüntetéseit és idegen 
nyelvismeretét, jelentősebb külföldi tanulmány
útjait,

— a pályázónak a tudományos és oktató munká
jára vonatkozó jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
— részletes önéletrajzot,
— a szakképzettséget, illetőleg tudományos foko

zatot tanúsító oklevelek hiteles másolatát,
— az egyetemről beszerzett és kitöltött törzslapot,
— hatósági erkölcsi bizonyítványt.

A pályázatot mellékleteivel együtt a közzé
tételtől számított 4 héten belül kell az Egyetem 
rektorához eljuttatni.

A pályázattal kapcsolatos részletes felvilágosí
tást az Egyetem Személyzeti Osztálya (Budapest 
XI., Villányi út 35—43.) ad.

A betöltendő állás után a 201/1970. (M. K. 5.) 
MM—MüM számú együttes utasításban megálla
pított illetmény jár.

Dr. Somos András s. k.,
egyetemi tanár 

rektor

PÁ LY ÁZ AT I  FELHÍVÁS
A Debreceni Agrártudományi Egyetem, Mező

gazdaságtudományi Egyetemi Karán pályázatot 
hirdet a
Talajtani- és Mikrobiológiai Tanszéken

1 egyetemi docensi állásra, a „Talajtan” c. tárgy 
oktatására.

Pályázhatnak azok, akik Tudományegyetem 
Természettudományi Kara Biológia-Kémia Szakán, 
Kémia-Fizika Szakán vagy Vegyész Szakán, il
letve külföldi egyetem Agrokémia- és Talajtan 
Szakán szereztek oklevelet és legalább 5 éves ok
tatási tapasztalattal, valamint tudományos foko
zattal rendelkeznek.

A kinevezendő egyetemi docens feladata lesz a 
„Talajtan” c. tárgy gyakorlati oktatásában való 
részvétel, a tantárgyat előadó professzor eseten
kénti helyettesítése az előadásokon, valamint a 
tanszék nevelő- és kutatómunkájában való rész
vétel, továbbá szaktanácsadás.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, 

besorolását és fizetését,
2. eddigi szakmai munkájának és munkaered- 

ményének részletes ismertetését, ezek között
— oktató, és tudományos munkájának részletes 

ismertetését,
— a pályázó által írt tanulmányok stb. felsorolá

sát, megjelölve, hogy azok mikor és hol jelen
tek meg,

— kitüntetéseit és idegen nyelvismeretét, esetle
ges külföldi tanulmányútjait,
3. a pályázónak az oktató és tudományos mun

kájára vonatkozó jövőbeni terveit.
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A pályázathoz mellékelni kell:
a) részletes önéletrajzot 2 példányban,
b) szakképzettséget tanúsító oklevelek hiteles 

másolatát,
c) az intézménytől beszerzett és kitöltött Törzs- 

lap-ot,
d) a lakóhely szerint illetékes rendőrkapitány

ságtól beszerzett, 3 hónapnál nem régibb keletű 
hatósági erkölcsi bizonyítványt.

A betöltendő állás után a 202/1973. (M. K. 4.) 
MM—MüM számú utasítással módosított 201/1970. 
(M. K. 5.) MM—MüM számú együttes utasításban 
megállapított illetmény jár.

A pályázatok benyújtásának határideje a közzé
tételtől számított 4 hét.

A pályázatokat az egyetem Mezőgazdaságtu
dományi Egyetemi Kara Dékáni Hivatalában kell 
benyújtani. A pályázatokra vonatkozóan részletes 
felvilágosítást a kar Dékáni Hivatala ad munka
napokon a hivatalos órák alatt.

Az egyetem címe: 4001 Debrecen, Böszörményi 
út 138. Tel.: 12-230.

Debrecen, 1973. július hó 3.
Dr, Ács Antal s. k.,

egyetemi tanár 
rektor

PÁ LY Á Z A T I  FELHÍVÁS
Az Élelmiszeripari Főiskola pályázatot hirdet 

az Állattenyésztési Karon, Hódmezővásárhelyen
1 főiskolai docensi állás betöltésére.
A kinevezésre kerülő docens feladata lesz a 

Vadgazdálkodási Tanszék keretében a vadászattan, 
vadtenyésztés és vadgazdálkodástan tárgyak okta
tása, gyakorlatok vezetése és vizsgáztatás.

Pályázhatnak mezőgazdasági és erdőmérnökök. 
A kinevezésnél előnyben részesülnek a vadgazdál
kodási képesítéssel és gyakorlattal, tudományos 
fokozattal és pedagógiai gyakorlattal rendelkező 
szakemberek.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
— a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, 

besorolását és fizetését;
— eddigi szakmai munkájának és munkaeredmé

nyeinek részletes ismertetését;
— tudományos oktatómunkájának részletes is

mertetését;
— a pályázó által írt könyvek és tanulmányok pon

tos felsoroTását, megjelölve, hogy azok mikor 
és hol jelentek meg;

— tudományos fokozatának, kitüntetéseinek, ide
gen nyelvismeretének és jelentősebb külföldi 
tanulmányútjainak megjelölését;

— a pályázó tudományos és oktatómunkájára 
vonatkozó jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
— részletes önéletrajzot két példányban;
— az oklevelek hiteles másolatát;
— születési anyakönyvi kivonatot, vagy be kell 

mutatni a személyi igazolványt;
— az intézménytől beszerzett, pontosan kitöltött 

törzslapot;
— a lakhely szerint illetékes rendőrkapitányságtól 

beszerzett erkölcsi bizonyítványt.
A pályázat beadásának határideje a közzététel

től számított 4 hét.
A betöltendő állás után a 201/1970. (M. K. 5.) 

MM—MüM számú utasításban meghatározott fő
iskolai docensi fizetés jár.

A pályázatot az Élelmiszeripari Főiskola Állat- 
tenyésztési Karának (6803 Hódmezővásárhely, 
Lenin u. 15. Telefon: 11—066) igazgatójához keli 
benyújtani.

Dr. Horváth Károly s. k., 
fő igazgató

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS
a Nyíregyházi Mezőgazdasági Főiskolán oktatói 

állások betöltésére.
A Nyíregyházi Mezőgazdasági Főiskola pályáza

tot hirdet
A Repülőgép Műszaki Tanszéken 
1 főiskolai docensi állásra
repülőmérnöki végzettséggel a tanszékhez tar
tozó szaktárgyak oktatására.

A Mezőgépek Gyártása és Javítása Tanszéken 
1 főiskolai tanársegéd állásra 
mezőgazdasági gépészmérnöki végzettséggel anyag- 
ismeret, gyártástechnológia, valamint gépjavítás 
tantárgyak oktatására.

Az oktatók feladata a szaktárgyak oktatásán 
kívül gyakorlatok vezetése, valamint a tanszék 
oktató-nevelő és tudományos munkájában való ak
tív részvétel.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, 

besorolását és fizetését;
2. eddigi szakmai munkájának részletes ismer

tetését;
3. a pályázó által írt könyvek, tanulmányok 

felsorolását;
4. tudományos fokozatát;
5. kitüntetéseit, idegen nyelvismeretét és jelen

tősebb külföldi tanulmányútjait.

A pályázathoz mellékelni kell:
a) az intézettől beszerzett, pontosan kitöltött 

törzslapot;
b) részletes önéletrajzot 2 példányban;
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c) szakképzettséget, ill. tudományos fokozatot 
tanúsító oklevelek hiteles másolatát;

d) a lakóhely szerint illetékes rendőrkapitány
ságtól beszerzett, 3 hónapnál nem régibb keletű 
hatósági erkölcsi bizonyítványt.

A betöltendő állások után a 201/1970. (M. K. 5.) 
MM—MüM számú együttes utasításban megálla
pított illetmény jár.

A pályázatok benyújtásának határideje a közzé
tételtől számított 4 hét.

A pályázatokat a Mezőgazdasági Főiskola Fő
igazgatójának címezve kell benyújtani.

Részletesebb felvilágosítást az intézet személy
zeti osztálya ad.

Cím: Mezőgazdasági Főiskola, Nyíregyháza, 
Rákóczi u. 69.

Dr. Vétek János s. k . ,  

fő igazgató
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vek jogi személyiséggel rendelkező társulásaira és 
a társadalmi szervek vállalataira (továbbiakban 
együtt: vállalat).

A gazdasági bírság alkalmazásának köre

2- §
Gazdasági bírságot kell kiszabni, ha a vállalat 

jogszabályba vagy hatósági rendelkezésbe ütköző, 
illetőleg a szocialista gazdálkodás elveivel ellen
tétes módon

a) jelentős anyagi előnyre tesz szert, illetőleg 
jelentős kárt okoz (különösen, ha árdrágítással, 
tisztességtelen haszon-szerzéssel, illetőleg gazda
sági erőfölényével visszaélve jut jelentős anyagi 
előnyhöz), vagy

b) súlyosan sérti, illetőleg veszélyezteti a lakos
ság jogos érdekeit (különösen, ha rendszeresen 
vagy jelentős mennyiségben rossz minőségű termé
ket állít elő vagy hoz forgalomba), vagy

c) jelentősen sérti, illetőleg veszélyezteti a nép
gazdaság érdekeit (különösen, ha fedezetlen köte
lezettség-vállalással, pénztartozásainak rendszeres 
késedelmesfizetésével, a termékforgalmazásra vonat
kozó előírások megsértésével számottevően meg
zavarja a pénz-, hitel- vagy termékforgalom rend
jét; ha tevékenységi körét túllépve jelentős termék- 
mennyiség tekintetében tiltott gazdasági tevékeny
séget folytat), vagy

d) jogszabályban előírt engedély nélkül vagy 
az engedélyben meghatározott feltételektől eltérően 
végez külkereskedelmi tevékenységet, vagy

e) ?i munka egészséges és biztonságos végzésére 
vonatkozó szabályokban előírt kötelezettségek el
mulasztásával vagy megszegésével a vállalat dolgo
zóinak életét, testi épségét vagy egészségét súlyo
san veszélyezteti.

A gazdasági bírság kiszabásának indítványozása

3. §
Gazdasági bírság kiszabását indítványozzák:
a) a legfőbb ügyész,
b) a Központi Népi Ellenőrzési Bizottság,
c) a Szakszervezetek Országos Tanácsa, a szak

mai (ágazati) szakszervezetek elnöksége és a műkö
dési területükön a szakszervezetek megyei (buda
pesti) tanácsa,

d) feladatkörüket érintő vállalati tevékenység
gel kapcsolatban a minisztériumok, országos hatás
körű szervek, valamint a megyei (fővárosi) taná
csok végrehajtó bizottságai,

e) érdekképviseleti feladatkörükben a szövet
kezetek országos tanácsai.

4- §
(1) A 3. §-ban felsorolt és ellenőrzési joggal ren

delkező állami szerv a gazdasági bírság kiszabá
sát ellenőrzés és vizsgálat alapján indítványozza. 
Más szerv köteles az indítvány megalapozottságá
ról meggyőződni.

(2) Ha a bíróság vagy más állami szerv az 
előtte folyamatban levő ügyben olyan körülményt 
tár fel, amely gazdasági bírság kiszabására alapul 
szolgálhat, erről a 3. § a) —c) pontjában megjelölt 
valamelyik szervet, valamint — feladatkörüket 
érintő körülmény esetén — a 3. § d) pontjában meg
jelölt szerveket értesíti a szükséges vizsgálat és 
— annak eredményéhez képest — gazdasági bír
ság indítványozása végett.

5. §
A gazdasági bírság kiszabására irányuló indít

ványt két év elteltével nem lehet előterjeszteni. 
E határidőt a bírság alapjául szolgáló magatartás 
befejezésétől, beruházással kapcsolatos magatartás 
esetén pedig a beruházás üzembe helyezésétől kell 
számítani.

A gazdasági bírság összege

6- §

(1) A gazdasági bírság összegét úgy kell meg
állapítani, hogy az meghaladja a vállalat által 
elért jogosulatlanul szerzett előny, illetőleg oko
zott kár összegét.

(2) Ha a gazdasági bírság kiszabásának feltéte
lei fennállnak, de a vállalat anyagi előnyre nem tett 
szert, illetőleg kár az elbírálásig nem keletkezett, 
a bíróság a bírság összegét a veszélyeztetés jelle
gétől és mértékétől, illetőleg a veszélyeztetés foly
tán előreláthatólag bekövetkező kár vagy anyagi 
előny összegétől függően állapítja meg.

(3) A gazdasági bírság kiszabásának alapjául 
szolgáló összeg becsléssel is megállapítható.

(4) Ha a gazdasági bírság kiszabására a kül
kereskedelmi szabályok megsértése miatt kerül 
sor, a gazdasági bírság összege annak a vagyoni 
értéknek a 30%-a, amellyel kapcsolatban a tilos 
külkereskedelmi tevékenységet végezték.

7. §
Különös méltánylást érdemlő esetben — külö

nösen ha a vállalat a hiányosságot megszüntette, 
a hibát kijavította, a kárt megtérítette — a bír
ság összege a 6. §-ban említett mértékek alatt is 
megállapítható, vagy a bírság kiszabása mellőz
hető.

A gazdasági bírság kiszabása

8- §
(1) A gazdasági bírság kiszabása iránt indított 

ügyekben a megyei (fővárosi) bíróság a Polgári 
Perrendtartás ötödik részének szabályai szerint 
jár el.

(2) Az eljárás költségét a bíróság előlegezi. 
Ez a költség a gazdasági bírság kiszabása, valamint 
a 7. § szerinti mellőzése esetén a vállalatot terheli. 
Az indítvány visszavonása vagy elutasítása esetén 
az eljárás költségét az állam viseli.

(3) A bíróság határozatában intézkedik az iránt, 
hogy a vállalat a bírságot, illetőleg az eljárási költ-
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séget a Pénzügyminisztérium megfelelő számlájára 
fizesse be.

(4) A bíróság a gazdasági bírságot kiszabó 
határozatot megküldi a felügyeletet és az ágazati 
irányítást gyakorló miniszternek (országos hatás
körű szerv vezetőjének), a vállalat más felügyeleti 
szervének, szövetkezettel szemben hozott határo
zat esetén az állami törvényességi felügyeletet 
gyakorló szervnek és az érdekelt szövetkezeti orszá
gos érdekképviseleti szervnek, továbbá minden 
esetben a Pénzügyminisztérium Bevételi Főigaz
gatóságának.

9- §
(1) A gazdasági bírságot kiszabó határozatot 

ismertetni kell a vállalat dolgozói (szövetkezet tag
jai) előtt.

(2) A gazdasági bírság termelési költségként 
nem számolható el.

Vegyes rendelkezések

10. §

(1) A gazdasági bírság kiszabása nem mentesíti 
a felelős személyeket fegyelmi, szabálysértési, 
büntetőjogi, illetőleg a kártérítési vagy más vagyoni 
felelősség alól.

(2) A megbírságolt vállalat, illetőleg annak fel
ügyeleti szerve köteles a hatáskörébe tartozó sze
mélyek felelősségre vonásáról gondoskodni. A fele
lősségre vonásról a bíróság jogerős határozatának 
kézbesítésétől számított 60 napon belül értesíteni 
kell a gazdasági bírság kiszabását indítványozó 
szervet és a bírságot kiszabó bíróságot.

П. §
(1) A vállalat kártérítési vagy más vagyoni fele

lősségét, továbbá a pénzügyi (adó stb.) kötelezett
ségeit ez a rendelet nem érinti.

(2) Ez a rendelet nem érinti a hatóságoknak azt 
a jogkörét, hogy a vállalattal szemben a jogszabá
lyokban meghatározott esetekben bírságot szab
hatnak ki.

Hatálybalépés

12. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép ha
tályba, rendelkezéseit a folyamatban levő ügyek
ben is alkalmazni kell. Egyidejűleg a gazdasági 
bírságról szóló 1/1968 (I. 16.) Korm. számú rendelet, 
valamint a gazdaságilag előnytelen importvásár
lás esetére szóló bírság kivetéséről rendelkező 
11/1964 (VI. 10.) Korm. számú rendelet hatályát 
veszti.

(2) Felhatalmazást kap a pénzügyminiszter, 
hogy a gazdasági bírság elszámolásával, átutalá
sával összefüggő kérdéseket szabályozza.

Dr. Ajtai Miklós s. k., 
a  M i n i s z t e r t a n á c s  e l n ö k h e l y e t t e s e

\  Magyar Tudományos Akadémia 
főlilkáráuak uiasílása

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának 
4/1973. (A. K. 14.) MTA—F. számú

u t a s í t á s a

a fiatal kutatók képzésének és továbbképzésének 
rendjéről

A szakember-utánpótlás biztosítása, a tudomá
nyos intézetekben és a támogatott akadémiai kutató
helyeken dolgozó fiatal kutatók szakmai-ideológiai 
képzésének és továbbképzésének szervezett meg
valósítása, valamint az ehhez szükséges egységes 
módszerek bevezetése érdekében a következőket 
rendelem el.

1. Az utasítás alkalmazása szempontjából
— fiatal kutató a 30. életévét be nem töltött 

tudományos ösztöndíjas gyakornok, egyéb ösztön
díjas, tudományos segédmunkatárs és tudományos 
munkatárs,

— életkorától függetlenül az a kezdő kutató, 
aki az egyetem (főiskola) elvégzését követően öt éven 
belül került a fentebb említett tudományos munka
körök valamelyikébe, és ebben működése három 
évet nem halad meg.

A tudományos ösztöndíjas gyakornokokra, egyéb ösz
töndíjasokra és a tudományos segédmunkatársakra 

vonatkozó rendelkezések
2. A tudományos ösztöndíjas gyakornok (a 

továbbiakban: gyakornok), az egyéb ösztöndíjas 
és a tudományos segédmunkatárs (a továbbiakban 
együtt: kezdő kutató) számára lehetőséget kell 
biztosítani ahhoz, hogy a képzési időszak alatt 
bebizonyítsa a kutatómunkára való alkalmasságát, 
s meg kell szervezni részére a rendszeres tovább
képzést. Ennek érdekében a kutatóhely vezetője 
köteles gondoskodni arról, hogy a kezdő kutató

a) megismerje a tudományos kutatómunka sajá
tosságát, és részfeladatok önálló végzésével részt 
vegyen az intézet kutatási tervében foglalt kutatási 
célok megoldásában,

b) egyéni kutatási feladatot is végezzen, és
c) szakmailag továbbképezze magát.
3. A kezdő kutató feladatát alkalmazása első 

3 évében — egyéni fejlődésének elősegítése érdeké
ben — úgy kell meghatározni, hogy munkaidejé
nek mintegy felét a kutatóhelyi tervmunkára, 
másik felét pedig az egyéni tervmunkára, egyetemi 
doktori értekezésének írására, továbbképzésre és 
nyelvtanulásra fordítsa. A későbbiek során arra 
kell törekedni, hogy az intézet kutatási tervében 
foglalt kutatási célok megoldásában való részvétel 
aránya növekedjék.

4. A kezdő kutatóval meg kell ismertetni a 
kutatóhelyen folyó fontosabb tervtémák proble
matikáját. Lehetővé kell tenni továbbá, hogy gya
kornoki idejének második évében az eredeti témá-
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jához közel eső más módszereket is megtanuljon az 
intézet egyéb laboratóriumaiban vagy osztályain,
esetleg más intézetben.

5. A gyakornok, egyéb ösztöndíjas és — köz
vetlenül az egyetem elvégzése után — tudományos 
segédmunkatársi munkakörben alkalmazott kutató 
részére tájékoztatást kell adni az intézetről és a 
tudományszervezés alapvető kérdéseiről (intézet 
tevékenysége, szervezeti helye a tudományos élet
ben, különböző ügyek elintézésének módja, kutatás
tervezés, publikációk nyomdai előkészítése stb.). 
A hazai rokonintézetek és tanszékek megismerése 
(tapasztalatcsere, általános tájékozódás, konkrét 
munkamódszerek elsajátítása) céljából a kezdő 
kutató részére jól előkészített intézetlátogatásokat 
és rövid belföldi tanulmányutakat kell szervezni.

6. A kezdő kutató képességével összhangban 
kell meghatározni az intézet kutatási tervében fog
lalt kutatási célok megoldására irányuló részfel
adatok végzését, úgyhogy az a megszabott idő 
alatt elvégezhető, illetve a teljesítés mértéke meg
állapítható legyen.

7. A kezdő kutatónak, ahol azt a szaktudomány 
jellege megkívánja, a képzési időn belül félévet 
gyakorlati munkahelyen, termelő üzemben kell 
töltenie. Az ezzel kapcsolatban felmerülő költségek 
a kezdő kutatót alkalmazó szerv költségvetését 
terhelik.

8. A kezdő kutató egyetemi doktori értekezésé
nek témáját abból a témakörből kell kiválasztani, 
amelyben később az intézet mint kutatót alkalmazni 
kívánja.

9. A tudományos segédmunkatárs a harmadik 
év végére köteles kiválasztani szakterületét, s erre 
figyelemmel össze kell állítania kandidátusi érteke
zésének problematikáját. Törekedni kell arra, hogy 
ennek témája szorosan kapcsolódjék az intézet 
kutatási tervében foglalt kutatási célok megoldásá
hoz, illetve azokhoz a részfeladatokhoz, amelyek 
kidolgozásában a kezdő kutató az intézetben részt 
vesz.

10. A kezdő kutatónak részt kell vennie az 
intézetben folyó szakmai-ideológiai képzésben, osz
tályok, csoportok szakmai szemináriumain, az inté
zeti beszámolókon. Elő kell segíteni, hogy a témá
jával összefüggő más kutatóhelyeken rendezett 
szemináriumokon részt vehessen. A gyakornok 
részére konkrét feladatokat kell adni, szükség szerint 
fakultatív módon, speciális előadásokat, tanfolya
mokat kell részükre szervezni.

11. A kezdő kutató részére — felkészültségét, 
szakmai-ideológiai-módszertani tájékozottságát 
messzemenően figyelembe vevő — továbbképzési 
tervet kell összeállítani. Ennek tartalmaznia kell 
leendő szakterületének legjelentősebb szakmunkáit 
és olyan műveket is, amelyekből tájékoztatást kap 
a leendő szakterületéhez szorosabban kapcsolódó 
tudományterületek elméleti-módszertani problémái
ról. A tervnek fel kell ölelnie az ideológiai tovább
képzést és egy idegen nyelv intenzív tanulását.

12. A kutatóhelyeken elő kell segíteni a kezdő 
kutatók nyelvtanulását, szükség szerint intézeti

nyelvtanfolyamokat kell indítani, és ehhez anyagi 
segítséget kell részükre adni. A tudományos segéd
munkatársnak három éven belül egy élő idegen 
nyelvből állami nyelvvizsgát kell tennie. Ennek elő
segítése érdekében — a lehetőséghez mérten — a 
segédmunkatárs részére munkaidő-kedvezményt és 
anyagi támogatást kell biztosítani.

13. Törekedni kell arra, hogy a gyakornok 
kétéves gyakornoki idejének második évében egy 
alkalommal 1 —3 hónapos külföldi tanulmányúton 
vegyen részt azzal a céllal, hogy választott kutatási 
területének szakmai problémáiról tájékozódhasson, 
ott kutatómunkát végezzen, illetőleg, hogy idegen 
nyelvtudását gyakorolhassa.

14. A kutatóhelyek segítsék elő a segédmunka
társak részvételét a belföldi tudományos rendez
vényeken, nyári iskolákon, különböző szervek által 
rendezett továbbképző tanfolyamokon, speciális 
szakmai tanfolyamokon.

15. A tudományos segédmunkatársak részére 
a második-harmadik évben — a kutatóhelyek 
lehetőségeitől függően — rövid időtartamú kül
földi tanulmányutakat kell biztosítani szocialista 
országokba, lehetőleg tapasztalt kutatók vezeté
sével.

16. Az intézetek vezetői ösztönözzék a segéd
munkatársakat ideológiai ismereteik bővítésére; 
ajánlják számukra a Marxizmus — Leninizmus Esti 
Egyetem 3 éves vagy szakosított (2 éves) tanfolya
mainak elvégzését.

17. A kezdő kutató munkáját az intézet vezető
sége által kijelölt tapasztalt kutató irányítja, aki
nek feladata különösen:

a) a kezdő kutató bevezetése
— a tudományos kutatásba, a tervmunkába és 

a tervmunka módszertani eljárásaiba;
— az adatgyűjtés, az adattárolás és feldolgozás 

módszereibe;
— a szakirodalom olvasásának és értékelésé

nek módszereibe;
— az adott témában és laboratóriumban alkal

mazott kutatási eszközök és metodikák alkalma
zásába;

b) szakmai tanácsadás az egyetemi doktori 
értekezés témájának megválasztásában és kidolgo
zásában;

c) az egyéni kutatási és továbbképzési tervnek 
a kezdő kutatóval együtt történő összeállítása;

d) а kezdő kutató szakmai munkájának, ideo
lógiai fejlődésének és általános műveltsége alakulá
sának rendszeres ellenőrzése;

e) az intézet vezetőjének félévenként történő 
tájékoztatása a kezdő kutató szakmai és ideológiai 
fejlődéséről.

18. Ha a kezdő kutató a képzési időszak alatt 
elkészítette egyetemi doktori értekezését, a kutató
hely jutalmazási alapja terhére rendkívüli jutalom
ban kell részesíteni; az irányításra kijelölt kutató 
ugyancsak rendkívüli jutalomban részesítendő, 
kádernevelő tevékenységét pedig a négyévenként
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esedékes személyi minősítések alkalmából külön is 
értékelni kell.

19. A kezdő kutató köteles munkájáról rend
szeresen beszámolni a munkáját közvetlenül irá
nyító kutatónak.

20. Az intézet vezetője az évenkénti intézeti 
beszámolóban (költségvetési beszámoló szöveges 
indokolásában) ,,A fiatal kutatók intézeten belüli 
képzése és továbbképzése” címszó alatt köteles 
tájékoztatást adni a fiatal kutatók képzésével és 
továbbképzésével kapcsolatban tett intézkedései
ről, illetve az e téren elért eredményekről.

Tudományos munkatársakra vonatkozó rendelkezések
21. A fiatal tudományos munkatárs mellé kandi

dátusi disszertációjának megírásához konzultánst 
kell kijelölni, illetve megbízni.

22. A tudományos közélet iránti érdeklődése 
kifejlesztésének érdekében a fiatal tudományos 
munkatársat be kell vonni az egyszerűbb tudomány- 
szervezési feladatok (belső munkaértekezlet meg
szervezése, tudományos kongresszusok stb. szerve
zési részfeladatai) ellátásába.

23. A kutatóhely vezetőjének elő kell segítenie, 
hogy a fiatal tudományos munkatársak hosszabb 
időtartamú külföldi tanulmányúton vegyenek részt. 
Külföldi tudományos rendezvényekre utazó dele
gációkban — a delegáció létszámától függően — 
egy-egy fiatal tudományos munkatárs részvételét 
is biztosítani kell.

Hatálybalépés
Ez az utasítás az Akadémiai Közlönyben való 

közzététele napján lép hatályba.
Budapest, 1973. július 24.

Köpeczi Béla s. k., 
főtitkár

Miniszteri utasítás
A pénzügyminiszter 9/1973. (PK 16.) PM számú 

u t a s í t á s a

az üdülők élelmezési normáiról

A Minisztertanácstól kapott felhatalmazás alap
ján — a munkaügyi miniszterrel, a művelődésügyi 
miniszterrel, az egészségügyi miniszterrel és a 
Szakszervezetek Országos Tanácsával egyetértés
ben — az alábbiakat rendelem:

> Az utasítás hatálya

1 . §
Az utasítás hatálya kiterjed a központi és tanácsi 

költségvetési szervekre, ideértve a költségvetési 
folyószámlás szerveket is.

Élelmezési norma

2 . §

Üdültetési naponként az élelmezési nyersanyag- 
költség (norma)

felnőtt üdültetésnél 24,— forint,
szanatóriumi üdültetésnél 24,— forint,
szakmunkás tanulók

üdültetésénél 24,— forint,
gyermeküdültetésnél 21,50 forint.

Szállított élelem

3- §
Ha az üdülő más üdülőt is ellát élelemmel, 

akkor az élelmezésért a következő térítési díjakat 
kell felszámítani:

A z  é l e l e m  
n y e r s a n y a g k ö l t s é g e  

F t
E l s z á l l í t o t t H e l y b e n

f o g y a s z t o t t
é l e l e m  t é r í t é s i  d í j a  ( f o r i n t )

2 4 ,- 38,40 43,20
21,50 34,40 38,70
1 2 , - 19,20 21,60

Vegyes rendelkezések

4- §
(1) A fegyveres testületek által fenntartott üdü

lők élelmezési nyersanyagnormáit az illetékes 
miniszterek a pénzügyminiszterrel egyetértésben 
külön szabályozzák.

(2) A jelen utasításban nem szabályozott kér
dések tekintetében — ideértve az üdülők alkalma
zottainak étkeztetését is — a 8/1972. (PK 25.) PM 
számú utasítás és az egyéb ide vonatkozó jogszabá
lyok rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) Ez az utasítás közzététele napján lép ha
tályba, a 2. § rendelkezéseit azonban az 1973. július 
hó 1 . napját követően kezdődő üdülési turnusoknál 
lehet alkalmazni.

(4) A 109/1966. (P К 4.) PM—MüM —EüM—MM 
számú együttes utasítás 3. §-ának (7) bekezdése 
hatályát veszti.

Dr. Garamvölgyi Károly s. k., 
a pénzügyminiszter első helyettese

Közlem ények

K ö z l e m é n y
a Magyar Tudományos Akadémia Központi 

Hivatala Társadalomtudományi Főosztálya fel
ügyelete alá tartozó egyes intézetek Igazgató
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Tanácsa személyi összetételében bekövetkezett vál
tozásokról.

Nyelvtudományi Intézet

A Tanács vezetője: Tamás Lajos
titkára: Szüts László
tagjai: Király Péter, Imre Samu,

0. Nagy Gábor, Rédei Károly, 
Klebovich Imréné, Juhász 
József, Grétsy László, Bakos
Ferenc, Szépe György

Szociológiai Kutatóintézet 
A Tanács vezetője: Kulcsár Kálmán 

titkára:
tagjai: Farkas János, Ferge Zsuzsa,

Losonczi Ágnes, Szelényi Iván 
Peschka Vilmosné, Vágvölgyi 
András

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS
a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen egyetemi 

tanári állásra

A Gödöllői Agrártudományi Egyetem pályáza
tot hirdet a Mezőgazdaságtudományi Kar Agrár- 
gazdaságiam Tanszékére egyetemi tanári állás be
töltésére.'

A kinevezett egyetemi tanár feladata a tanszék 
oktató-nevelő és tudományos kutató munkájában 
való részvétel, nevezetesen:

— a tanszék által oktatott tantárgyakból a tan
tervben előírt előadások megtartása, a gyakorlatok 
megtervezése, a gyakorlatvezetés irányítása és ellen
őrzése;

— a tananyag továbbfejlesztése;
— a tanszék tudományos munkájában önálló és 

irányító jellegű részvétel.
Pályázhatnak azok az Agrártudományi Egye

temet végzett szakemberek, akik:
— tudományos fokozattal rendelkeznek;
— egyetemi szinten hosszabb időn át eredmé

nyes oktató-nevelő és tananyagfejlesztő munkát 
végeztek;

— hosszabb vezetői gyakorlattal és megfelelő 
tudományos munkássággal rendelkeznek.

A betöltendő állás után a 201/1970. (M. K. 5.) 
MM—MüM számú utasításban meghatározott egye
temi tanári fizetés jár.

A pályázatokat a Gödöllői Agrártudományi 
Egyetem rektorának címezve kell beküldeni a jelen 
felhívás megjelenésétől számított 4 héten belül. 
(A részletes pályázati felhívás a MÉM Értesítőben 
jelenik meg !)

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást a 
Személyzeti Osztály nyújt.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
— a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását 

és fizetését;
— a pályázó eddigi szakmai munkájának és 

munkája eredményeinek részletes ismertetését;
— kutatói és tudományos tevékenységét (a 

megjelent tanulmányok felsorolásával, megjelölve, 
hogy hol és mikor jelentek meg);

— kitüntetését, idegen nyelvismeretét, külföldi 
tanulmányútját, tudományos fokozatát;

— a pályázat elnyerése esetén tudományos és 
oktatómunkájára vonatkozó jövendő terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
— részletes életrajzot két példányban,
— szakképzettséget (tudományos fokozatot) 

tanúsító oklevelek hiteles másolatát,
— az Egyetem Személyzeti Osztályától beszer

zett és géppel kitöltött törzslapot,
— hatósági erkölcsi bizonyítványt.

Gödöllő, 1973. július 19.
Pethö György s. k.,

r e k t o r

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS

A Kaposvári Mezőgazdasági Főiskola pályáza
tot hirdet az Üzemszervezési Szakon egy főiskolai 
tanári állásra.

A kinevezendő tanár feladata lesz a növény- 
termesztési technológiai tantárgy oktatása, elő
adások megtartása, gyakorlatok szervezése, irányí
tása, valamint a nevelési, kutatási munkákban való 
részvétel.

Pályázhatnak azok, akik agrármérnöki oklevél
lel és hosszabb oktatási gyakorlattal rendelkeznek.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
— a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, 

fizetését,
— eddigi szakmai munkájának és a munka 

eredményeinek részletes ismertetését;
— tudományos és oktató munkájának részle

tes ismertetését;
— a pályázó tudományos és oktató munkájára 

vonatkozó jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
— részletes önéletrajzot, két példányban,
— szakképzettséget tanúsító oklevél hiteles 

másolatát,
— erkölcsi bizonyítványt.
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A pályázatokat a közzétételtől számított négy 
héten belül a főigazgatóhoz kell benyújtani.

A betöltendő állás után a 201/1970. (M. K. 5.) 
MM számú utasításban közölt illetmény jár.

Kaposvár, 1973. július 16.
Dr. Guba Sándor s. k., 

főigazgató

FOGADÓÓRA

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke min
den hétfőn 16—17.30 óra között — bármilyen ter
mészetű ügyben — fogadóórát tart. A Magyar 
Tudományos Akadémia tagjainak más időpontok
ban is rendelkezésére áll.

Központi Igazgatási Titkárság
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Szem élyi rész

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa
7 5 . születésnapja alkalmából, eredményes mun

kássága elismeréséül
t Kardos László Kossuth-díjas akadémikusnak, 

irodalomtörténésznek, nyugalmazott egyetemi tanár- 
n sk 3,

Munka Vörös Zászló Érdemrendje;

70. születésnapja alkalmából, tudományos mun
kássága elismeréséül
V  Soó Rezső kétszeres Kossuth-díjas akadémikus
nak, nyugalmazott egyetemi tanárnak;

60. születésnapja alkalmából, tudományos mun
kássága elisrrçeréséül
V Szőkefalvi-Nagy Béla kétszeres Kossuth-díjas 
akadémikusnak, a Szegedi József Attila 1 udomány- 
egyetem Bolyai Intézete tanszékvezető egyetemi 
tanárának a

Munka Érdemrend
arany fokozata kitüntetést adományozta.

Jogszabályok
A Minisztertanács 1031/1973. (VIII. 16.) számú 

h a t á r o z a t a

a Tudományos Minősítő Bizottság elnökének, 
titkárának és tagjainak felmentéséről, illetőleg 

kinevezéséről

1. A Minisztertanács a Tudományos Minősítő 
Bizottság elnökét, titkárát és tagjait — eredményes 
munkájuk elismerése mellett — ezen megbízatásuk 
alól felmenti.

2. A Minisztertanács a Tudományos Minősítő 
Bizottság

elnökévé: Kónya Albertet, az MTA levelező tagját, 

titkárává: Kulcsár Kálmánt, az MTA levelező tagját, ex' 

tagjaivá:
Beck Mihályt, az MTA levelező tagját/- 
Csikai Gyulát, az MTA ievelező tagját, ^
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'Csizmadia Ernőt, az MTA levelező tagját,
4ponhoffer Szilárd akadémikust,

Dómján Károlyt, a neveléstudományok kandi
dátusát,

Erdős Tibort, a közgazdaságtudományok dok
torát,

Földesi Tamást, a filozófiai tudományok dok
torát,

Frigyes Andort, a műszaki tudományok kandi
dátusát,

I Gábor Lászlót, az MTA levelező tagját,
V Hajdú Pétert, az MTA levelező tagját,

Hajdú Tibort, a történelemtudományok doktorát, 
Malay Tibort, a közgazdaságtudományok kandi

dátusát,
Horn Artúr akadémikust,\1
Hutás Imrét, az orvostudományok kandidátusát, 
Kobulej Tibort, az állatorvostudományok kandi

dátusát,
4Kovács Istvánt, az Állam- és Jogtudományi 

Injjpzet igazgatóhelyettesét, az MTA levelező tagját, 
Жигтк Ernőt, az MTA levelező tagját,
44Mérei Gyulát, az MTA levelező tagját,
. Meisel Jánost, a föld- és ásványtani tudományok 

kandidátusát,
ч Nemecz Ernőt, az MTA levelező tagját,

Pokorádi Árpádot, a műszaki tudományok kandi
dátusát,

4Rapcsák Andrást, az MTA levelező tagját, 
Simon Sándort, a műszaki tudományok doktorát, 
Simon Tibort, a biológiai tudományok doktorát, 

4Sőtér István akadémikust,
\)Szabolcsi Gertrúdot, az MTA levelező tagját,
J JTamássy Istvánt, az MTA levelező tagját,
VTüdős Ferencet, az MTA levelező tagját,

Vajda Györgyöt, a műszaki tudományok doktorát,
a Művelődésügyi Minisztérium képviselőjeként 

Polinszky Károly miniszterhelyettest, az MTA leve
lező tagját,

az Egészségügyi Minisztérium képviselőjeként 
Farádi Lászlót, az Orvostovábbképző Intézet fő
igazgatóját, az orvostudományok doktorát,

a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium 
képviselőjeként Madas András miniszterhelyettest, 
a mezőgazdasági tudományok doktorát,

a Honvédelmi Minisztérium képviselőjeként 
Nagy Gábor ezredest, a hadtudományok kandidá
tusát,

az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság kép
viselőjeként Osztrovszky Györgyöt, az Országos Mű
szaki Fejlesztési Bizottság elnökhelyettesét, az MTA 
levelező tagját,

az MTA Központi Hivatala képviselőjeként 
Tepláti Istvánt, a kémiai tudományok kandidátusát
kinevezi.

Dr. Ajtai Miklós s. k., 
a Minisztertanács elnökhelyettese

A Minisztertanács 1032/1973. (VIII. 23.) számú 

h a t á r o z a t a

a gazdálkodás felügyeleti és belső ellenőrzésének 
fejlesztéséről

A Minisztertanács a felügyeleti és a belső ellen
őrzés hatékonyságának fokozása, a gazdálkodás 
egyes területein tapasztalható hibák megelőzése és 
megszüntetése, a gazdaságpolitikai célok eredmé
nyes megvalósítása érdekében a következő határo
zatot hozza:

I.

A felügyeleti ellenőrzés

1. A felügyeleti szervek az alapító szerv jogán 
felelősek a felügyeletük alá tartozó vállalatok és 
egyéb állami gazdálkodó szervezetek (a továbbiak
ban: vállalat) eredményes működéséért, az állam 
tulajdonosi érdekeinek és ennek kapcsán a központi 
gazdaságpolitikai döntések érvényesítéséért. E fele
lősség alapján a Minisztertanács felhívja a felügye
leti szerveket, hogy feladataik eredményes ellátása 
érdekében fokozzák a felügyeleti ellenőrzés haté
konyságát, és indokolt esetben éljenek a felelősségre- 
vonás eszközeivel.

2. A felügyeleti szervek rendszeresen és átfogóan 
ellenőrizzék a vállalátok gazdálkodási tevékenysé
gét, a fejlesztési feladatok megvalósítását, a vállalati 
gazdálkodás távlati döntéseit, valamint a kutatási, 
műszaki fejlesztési, a munkaerőgazdálkodási és a 
szakképesítési feladatok teljesítését. Fokozottabban 
ellenőrizzék a vállalati fejlesztési politikának a köz
ponti célkitűzésekkel való összhangját, valamint a 
beruházási tevékenység előkészítését és alakulását.

3. Ha a felügyeleti szervek az ésszerűtlen gazdál
kodásra, törvénysértő tevékenységre vagy egyéb 
súlyos fogyatékosságra utaló jelenségeket tapasztal
nak, kötelesek a vállalati tevékenységnek ellenőrzé
sét soronkívül elrendelni.

4. A felügyeleti szervek alakítsanak ki átfogó 
tervet a felügyeleti ellenőrzés közvetlen és távlati 
feladatairól, a kiemelt feladatok vizsgálatáról, vala
mint egyes vállalatok ellenőrzésének ütemezéséről. 
Ennek során különös gondot kell fordítani a kiemelt 
nagyvállalatok ellenőrzésére.

5 .a )  A felügyeleti, valamint más ellenőrző szer
vek vizsgálataik szervezésében, végrehajtásában és 
a megállapítások hasznosításában alakítsanak ki az 
eddiginél jobb munkakapcsolatot.

b) A felügyeleti szervek — az ellenőrzés haté
konysága érdekében — vizsgálják meg az ellenőrzést 
végző bizottságok fejlesztésének lehetőségeit, s han
golják össze a saját szervezetük, a komplex bizott
ságok, valamint a felügyelő bizottságok ellenőrzési 
tevékenységét.

6. A felügyeleti ellenőrzés színvonalának és ered
ményességének fokozása érdekében gondoskodni 
kell az ellenőrzést végző szakemberek képzéséről és
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továbbképzéséről, megfelelő • anyagi és erkölcsi el
ismerésükről, valamint szükség esetén a külső szak
értők nagyobb arányú bevonásáról.

II.

A belső ellenőrzés

1. A belső ellenőrzésnek hozzá kell járulnia a 
gazdálkodó szervezet tevékenységének javításához, 
a gazdálkodási fegyelem állandó fokozásához, a szer
vezet tevékenysége során felmerült helytelen intéz
kedések kellő időben történő feltárásához.

2. A belső ellenőrzést a feladatok eredményes 
megvalósítása érdekében tovább kell erősíteni. Az 
eddiginél mélyebb elemzések végzésével, a gazdálko
dással összefüggő jelenségek okainak feltárásával 
hatékonyabban kell elősegítenie a helyes vezetői 
döntések meghozatalát és a vezetés megfelelő tájé
koztatását. Ennek megvalósítása érdekében szükség 
esetén gondoskodni kell műszaki-gazdasági szak
értők bevonásáról.

3. A szervezet felelős vezetője, szövetkezeteknél 
az illetékes vezető testület — az irányító tevékeny
ség szerves részeként — a belső ellenőrzésnek olyan 
rendszerét köteles kialakítani, amely a gazdálkodás 
állandó, és teljes körű ellenőrzését biztosítja. A belső 
ellenőrzés magába foglalja a vezetők ellenőrzését, a 
gazdasági-műszaki folyamatokba épített ellenőrzést, 
valamint — a szövetkezetek, vízgazdálkodási tár
sulatok, egyesületek kivételével — az operatív mun
kától függetlenített belső ellenőr (ellenőrök) tevé
kenységét. A szövetkezetek a belső ellenőrzés meg
felelő színvonalú ellátása érdekében törekedjenek a 
területi (szakmai) szövetségek keretében működő 
revizori irodák, illetőleg a külső szakértők kötelező 
kétévenkénti igénybevétele mellett — az adottsá
gaikhoz igazodóan — a belső ellenőrzés egyéb szer
vezeti és adminisztratív feltételeinek megteremté
sére is.

4. A belső ellenőrzés továbbfejlesztése érdekében 
gondoskodni kell a belső ellenőrök képzéséről, 
továbbképzéséről, megfelelő anyagi és erkölcsi meg
becsüléséről, működési feltételeik megteremtéséről.

III.

1. Ez a határozat kihirdetése napján lép ha
tályba. Végrehajtásáról a miniszterek, (az országos 
hatáskörű szervek vezetői, a tanácsok végrehajtó 
bizottságai) és a gazdálkodó szervezetek vezetői e 
határozat mellékletében foglaltak figyelembevételével 
kötelesek gondoskodni.

2. A Minisztertanács felkéri a szövetkezetek 
országos érdekképviseleti szerveit, segítsék elő a 
szövetkezeteknél a határozatban és mellékletében 
foglaltak megvalósítását.

Fehér Lajos s. k.,
a Minisztertanács elnökhelyettese

___Melleidet az 1032/1973. (VIII .  23.) Mt. h. számú
határozathoz

I.

A felügyeleti ellenőrzés

A felügyeleti hatáskör gyakorlásában határozot
tabb fellépésre van szükség a termelés gazdaságos
ságának javítása, a gazdaságtalan termelés vissza
fejlesztése, a népgazdasági jelentőségű termelési 
problémák feltárása és megoldása terén. Fokozni 
kell az ezzel kapcsolatos határozatok megvalósításá
nak ellenőrzését. Ellenőrzéseik során fordítsanak 
figyelmet a vezetés és ellenőrzés egységének erősí
tésére, a vállalati belső ellenőrzés fejlesztésére.

A felügyeleti szervek a fentiek figyelembevételé
vel határozzák meg, hogy mely időszakban, mely 
vállalatnál tartanak átfogó vizsgálatot vagy néhány 
kiemelt témára összpontosított célvizsgálatot. Jelöl
jék ki a felügyeleti ellenőrzés súlypontjait, tartalmi 
célkitűzéseit, az egyes vállalatok ellenőrzésének 
gyakoriságát.

A felügyeleti gazdasági ellenőrzés hatékonyabbá 
tétele érdekében a felügyeleti szervek soronkívül 
kötelesek vizsgálatot tartani azoknál a vállalatoknál, 
amelyeknél a gazdálkodás ésszerűtlenségére, tör
vénysértő tevékenységre vagy egyéb súlyos fogya
tékosságra utaló jelenségek vannak, különösen 
azoknál,

— amelyek éves mérleg szerinti eredményei az 
előző időszakokhoz képest számottevően csökken
tek, vagy veszteségessé váltak, illetőleg eredmény- 
romlásuk olyan mértékű, hogy szanálási eljárás el
rendelése válik szükségessé;

amelyek a Magyar Nemzeti Bank megállapí
tása szerint tartósan fizetésképtelenné váltak, 
továbbá

— részesedési, illetve fejlesztési alaphiány, ár
emelésből származó jelentős nyereség, a termelés 
alakulásával arányban nem álló exportcsökkenés, 
illetve importanyag beszerzés növekedése esetén, ha 
a vállalatoktól bekért írásbeli indokolás alapján a 
soronkívüli helyszíni ellenőrzést szükségesnek ítélik.

II.

A belső ellenőrzés
A vállalatok, szövetkezetek, egyéb gazdálkodó 

szervezetek (továbbiakban: gazdálkodó szervezetek) 
belső ellenőrzése — mint a vezetés egyik nélkülöz
hetetlen eszköze — különösen jelentős a gazdasági 
tevékenység javítása, továbbá a belső rend és fegye
lem biztosítása, a társadalmi tulajdon védelme 
szempontjából. Fontos feladata a gazdálkodás figye
lemmel kísérése, a hiányosságok, tévedések, meg
alapozatlan vagy helytelennek minősülő intézke
dések időben történő feltárása. A gazdálkodó szer
vezeteknél a belső ellenőri tevékenységet fenti cél
kitűzés elérése érdekében kell továbbfejleszteni.

A belső ellenőrzés szervezeti formáit, feladatait, 
eszközeit, módszereit szervezeti és működési sza-
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bályzatban, illetőleg szövetkezeteknél alapszabály
ban kell rögzíteni, és ezzel az ellenőrzési rendszer 
ellenőrizhetőségét is lehetővé kell tenni.

A belső ellenőrzés rendszerének kialakításáért, 
feltételei megteremtéséért és eredményes műkö
déséért a maga területén minden gazdasági vezető, 
az egészért pedig a gazdálkodó szerv vezetője 
felelős.

a) A vezetői ellenőrzést az irányítói tevékenység 
szerves részének kell tekinteni. A vezetői ellenőrzés 
nem egy vezető tevékenységét jelenti, hanem tartal
mazza a gazdálkodó szerv valamennyi gazdasági és 
műszaki vezetőjének — szövetkezet esetében a 
vezetőségnek —, valamint a funkcionális szervek
nek a tevékenységét is. A gazdasági folyamatok 
összetettsége megköveteli, hogy a működési felelős
ségi területeket elhatárolják, a végrehajtás folya
matát koordinálják, s ezáltal a gazdálkodás állandó 
és teljes körű ellenőrzését biztosítsák.

A gazdálkodó szerv egyszemélyi felelős vezetőjé
nek, szövetkezetnél az általános hatáskörű vezető 
testületnek a belső ellenőrzés egész rendszere — 
szövetkezetnél a felügyelő bizottság (ellenőrző bi
zottság) kivételével — és működése felett felügyele
tet kell gyakorolnia. Az ellenőrzés minden formáját, 
szervét hatékony rendszerré kell szervezni.

Az ellenőrzés eszközeit, módszereit a feladatok 
változó körülményeihez kell igazítani. Ezek közül 
az ellenőrzést leginkább segítheti:

— a gazdasági döntésekkel kapcsolatos műszaki 
és gazdasági adatok elemzése, amelyeknek alapját 
a termelés, a munka- és üzemszervezés, az eszközök
kel való gazdálkodás egészét átfogó számviteli, 
statisztikai adatok biztosítják;

— beszámoltatás az általános ügyrendi, vala
mint a tervekben előírt feladatok, továbbá az eseti 
intézkedések teljesítéséről, amely lehet rendszeres, 
meghatározott időszakra szóló és eseti;

— az aláírási jog gyakorlása és a láttamoztatás 
bevezetése, amellyel a gazdálkodó szervtől kimenő 
levelek, iratok, utalványok és engedélyek formai, 
tartalmi helyességét, jogszerűségét, indokoltságát 
ellenőrzik.

Az információk elemzése és az aláírási jog gya
korlása mellett a vezetőnek személy szerint helyszíni 
ellenőrzési kötelezettsége is van. Ennek során győ
ződjenek meg a feladatok teljesítésének állásáról, 
az elért eredményekről, a fogyatékosságokról, az 
alkalmazott eljárások, szabályozások problémáiról, 
a dolgozók szakképzettségéről, a munkafegyelem
ről stb.

b) A belső ellenőrzés eredményes működése 
érdekében a gazdálkodó szerv vezetője, szövetkeze
teknél az illetékes vezető testület köteles gondos
kodni a munkafolyamatokba épített ellenőrzés, a 
gazdasági és műszaki munkafolyamatok olyan meg
szervezéséről, amelyben valamely munkaművelet 
egyben egy megelőző munkaművelet ellenőrzését is 
feltételezi. Ez a munkaszervezés biztosítja, hogy

— az egyes gazdasági folyamatok megszakítás 
nélkül ellenőrzésre kerüljenek;

— a hibák, nemkívánatos jelenségek időben fel
ismerhetők és megakadályozhatok legyenek;

— a gazdasági folyamatokban jelentkező rend
ellenességek megszüntetésére gyors intézkedések 
történjenek;

— a dolgozók személyi felelőssége a végrehajtás 
minden szakaszában növekedjék.

E feladatok eredményes ellátása céljából tovább 
kell javítani a termelőfolyamat szervezettségét. 
Törekedni kell az automatikus jelzőrendszerek ki
építésére, az információáramlás gyorsítására. 
A munkaköri leírásokban, szabályozásokban rögzí
teni kell a munka előírásszerű elvégzéséért az egyéni 
felelősséget.

c) A jogszabályokban előírt belső ellenőrzési 
célok és ebből eredő feladatok megvalósítását a gaz
dálkodó szervezeten belül — a szövetkezeteknél 
adottságaiknak megfelelően — függetlenített belső 
ellenőr (ellenőrök)-nek is segítenie kell.

A belső ellenőr (ellenőrők)-nek személyileg és 
anyagilag függetlennek kell lennie az általa ellen
őrzött szervezeti egységek vezetőitől, s a gazdálkodó 
szervezet vezetőjéhez kell tartoznia. A vezető ki
jelöli feladatait, s felügyeletet gyakorol egész mű
ködése felett.

A belső ellenőr (ellenőrök) feladatait munkaterv
ben kell rögzíteni. A belső ellenőr (ellenőrök) nem 
bízható meg olyan feladattal, amelyet utólag ellen
őriznie kell. A belső ellenőrzés megállapításait az 
ellenőrizhetőség érdekében írásba kell foglalni.

Az ellenőrzési feladatok hatékony végrehajtása 
céljából gondoskodni kell arról, hogy a belső ellenőr 
(ellenőrök) tájékoztatva legyen minden fontosabb 
intézkedésről, utasításról, külső szervek ellenőrzési 
megállapításairól stb.

A belső ellenőrzés hatékonyságának fokozása 
egyre inkább megköveteli az ellenőrzés komplex 
gazdasági-műszaki ellenőrzéssé való fejlesztését. 
Ezért az ellenőrzéseket a gyakorlatban műszaki 
szakemberek eseti bevonásával célszerű végrehaj
tani.

A gazdasági folyamatok átfogó vizsgálatához, a 
gazdálkodás jelenségeinek konkrét értékeléséhez fo
kozott mértékben kívánatos, hogy a belső ellenőrök 
szakmai képzettsége növekedjék.

A vezetőnek a belső ellenőrök munkáját azoknak 
a területeknek vizsgálatára kell irányítania, amelyek 
a vállalat gazdaságos működése és a társadalmi 
tulajdon védelme szempontjából döntő jelentősé
gűek, és ahol a jelentkező problémák, visszásságok 
feltárásával a belső ellenőrzés adott időben a leg
nagyobb segítséget tudja adni a vezetés számára a 
vállalat, a szövetkezet gazdaságosabb, hatékonyabb 
működéséhez.

A belső ellenőrzés jogszabály szerinti célja köré
ben a belső ellenőr (ellenőrök) fontos feladata az éves 
mérleg és eredménykimutatás valódiságának vizs
gálata a mérlegmegállapítást megelőzően.

A belső ellenőr (ellenőrök) tevékenysége során 
folyamatosan ellenőrzi továbbá a költséggazdálko
dást, az áralakulást, a beruházási tevékenységet, a 
munka- és üzemszervezést és a vagyonbiztonság 
különböző kérdéseit (pl. károkozás esetén a kár
térítésre kötelezést, a selejtezés szabályszerűségét, 
a hiányok, többletek okait stb.).
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A szövetkezeteknél az 1971. évi III. törvény, az 
1967. évi III. törvény és végrehajtási rendelete, 
valamint az 1047/1970. (XI. 5.) Komi. sz. határozat 
és a 30/1971. (X. 2.) Korm. sz. rendelet intézkedett 
az ellenőrzés erősítéséről. A szövetkezetek vezető
sége, vagy ha a vezetőség ezt elmulasztotta, a fel
ügyelő bizottság (ellenőrző bizottság) két évenként 
köteles legalább egyszer külső szakember közremű
ködését, illetve az e célra szervezett revizori irodák 
ilyen irányú szolgáltatását igénybe venni. Ahol füg
getlenített belső ellenőr is működik, ott — a szövet
kezeti sajátosságok figyelembevételével — a belső 
ellenőrökre vonatkozó általános előírásokat is figye
lembe kell venni.

A szövetkezetek felügyelő bizottságai (ellenőrző 
bizottságai), valamint a vezetőség (igazgatóság) a 
közgyűléseken tájékoztassák a szövetkezeti tagságot 
az ellenőrzések megállapításairól, a javasolt intéz
kedésekről, és kísérjék figyelemmel vizsgálati meg
állapításaiknak hasznosítását. Ha az ellenőrzést 
külső szakértő vagy revizori iroda végezte, a veze
tőség (igazgatóság), felügyelő bizottság (ellenőrző 
bizottság) köteles az ellenőrzési anyagot tárgyaló 
testületi ülésére az ellenőrzést végző szakértőt, revi
zori irodát meghívni; és a meghívottak kötelesek 
ezeken személyesen megjelenni és a vitatott meg
állapításokkal kapcsolatban nyilatkozni.

K özlem ények
Az MTA Központi Hivatala Természettudo

mányi II. (biológiai) Főosztályának

k ö z l e m é n y e

a belföldi tudományos tanulmányutakról

A Természettudományi II. (biológiai) Főosztály 
felügyelete alá tartozó intézetek, tanszéki kutató- 
csoportok és egyéb kutatóhelyek közötti tudomá
nyos kapcsolatok fejlesztése, a kutatók szakmai fej
lődésének előmozdítása, a kutatóhelyek káderután
pótlásának biztosítása, a kutatás 'Hatékonyságának 
növelése, más kutatóhelyeken kidolgozott módszerek 
elsajátítása érdekében lehetőség van belföldi tudo
mányos tanulmányutakra.

A Természettudományi II. (biológiai) Főo.sztály 
felügyelete alá tartozó egyes kutatóhelyek a mellék
letben felsorolt témákban tudnak fogadni belföldi 
tanulmányútra kutatókat.

A tanulmányutak megvalósításának részletes 
szabályait a 12/1972. (A. K. 15.) MTA —F. sz. 
főtitkári utasítás tartalmazza.

Kérjük a kutatóhelyek vezetőit, hogy a tanul
mányutak szervezése érdekében vegyék fel a kap
csolatot a melléklet alapján belföldi tanulmányúba 
kiküldött munkatársakat fogadni kész kutató
helyekkel.

Kérjük, hogy a megvalósuló tanulmányutakat 
esetenként a fogadó kutatóhely vezetői szívesked
jenek bejelenteni a Természettudományi II. Fő
osztálynak.

Dr. Teplán István s. k.,
főosztályvezető

Melléklet

a belföldi tudományos tanulmányutakról szóló 
közleményhez.

Az MTA Központi Hivatala Természettudomá
nyi II. Főosztálya területéhez tartozó egyes kutató
helyeken művelhető témák jegyzéke.

Agrár kutatóhelyek

MTA Állategészségügyi Kutató Intézete 
1143 Budapest 
Hungária körút 21.
Témák:
1. Mikoplazma kutatás
2. Virológiái és immunológiai kérdések
3. Baromfibetegségekkel kapcsolatos általános 

kérdések

MTA Mezőgazdasági Kutató Intézete 
2462 Martonvásár
T émák :
1. Kukoricafiziológia
2. Jarovizáció-biokémia
3. Ősziesítésgenetika
4. Generatív és vegetatív hibridizáció
5. Triticum-hibridek és mutánsok
6. Búzanemesítés
7. Kukoricanemesítés
8. Földművelés és kemizálás 
9̂  Búza-agrotechnika

10. Kukorica-agrotechnika

MTA Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézete 
1022 Budapest 
Herman Ottó u. 15.
Témák :
1. Hazai talajok képződési folyamatainak, rend

szertanának és földrajzi elterjedésének vizsgálata
2. A talajpusztulási folyamatok vizsgálata, vé

dekezés az erózió ellen, az erodált talajok termékeny
ségének visszaállítása

3. A homoktalajok alaptulajdonságainak kuta
tása, valamint a termékenységüket növelő további 
módszerek kidolgozása

4. A szikesedési folyamatok és befolyásolási 
lehetőségeik vizsgálata

5. A talaj és a trágyázás közötti kölcsönhatások 
kutatása

6. A növényi tápanyagok biokémiája a talajban
7. A különböző eredetű szerves és szervetlen 

vegyületek talajban történő biológiai transzformá
ciójának tanulmányozása, különös tekintettel a 
vegyi szennyeződésekre

MTA Öntözési Munkaközösség 
2100 Gödöllő
T éma :
1. A zöldségágazatok ökonómiai kérdései, külö

nös tekintettel a programozásra
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Állatorvostudományi Egyetem Állathigiéniai 
T anszék

1077 Budapest
Rottenbiller u. 50.
Témák:
1. Fertőtlenítőszerek laboratóriumi értékmérése: 

fenol koefficiens, baktericid hatás, fehérje index 
meghatározása, valamint baktériumhordozók alkal
mazása, mint acél- és üveghenger, fonal, gáz és bak
tericid hatás mérésében, különböző teszt-mikro- 
organizmusok szerepe a fertőtlenítőszerek értékelé
sében

2. Levegőbakteriológia: istállólevegő baktérium
szennyezettségének qualitativ és quantitativ meg
határozása a témában elterjedt módszerek segítsé
gével, portechnikai mérések

3. Aeroszol fertőtlenítés, aeroszol fertőtlenítés 
alkalmazása a levegő és felületek csíraszegényíté- 
sére, aeroszol fertőtlenítés laboratóriumi és gyakor
lati elbírálása, hatását befolyásoló tényezők és fer
tőtlenítőszerek bemutatása; Szigorúan anaerob vi
szonyokat igénylő mikroorganizmusok izolálásához 
és identifikálásához nélkülözhetetlen anaerob tech
nika elsajátítása; Anyagcsere és klímaélettani vizs
gálatok és metodikák elsajátításához

Erdészeti és Faipari Egyetem, Termőhely ismer et- 
tani Tanszék

9400 Sopron
Téma:
1. A szennyvizek mezőgazdasági hasznosítása, 

a fehérjetermelés magasabbrendű gombákkal

Biológiai kutatóhelyek
Szegedi Biológiai Központ
Genetikai Intézete
6701 Szeged
Odesszai körút 62.
Témák:
1. Szomatikus sejtgenetika
2. Drosophila genetika és biológia
3. Rovarhormonok hatásának vizsgálata hor

montesztek témakörben
4. A celluláris és humorális immun-válasz gene

tikai és hormonális regulációja
5. RNS szintézis regulációja E. coliban. Exo- 

proteáz és exoamiláz szintézis regulációja B. sub- 
tilisben témakörben

6. Citogenetika
7. Szövettenyésztés
8. Rhizobium N-kötésének genetikai szabályo

zása, bakteriális DNS vizsgálata, Rhizobium fág 
genetika

Szegedi Biológiai Központ
Biokémiai Intézete
6701 Szeged
Odesszai körút 62.

T émák :
1. Nukleinsavak és fehérjék kölcsönhatásának 

vizsgálata
2. Specifikus DNS szakaszok vizsgálata
3. A biogén aminok anyagcseréjének szabályo

zása. A biogén aminok receptorainak funkcionális 
vizsgálata

Szegedi Biológiai Központ
Biokémiai Intézete Bpesti Enzimológiai Részleg
1113 Budapest
Karolina u. 29.
Téma:
1. Az anyagcsereszabályozás és ezen keresztül 

a biológiai funkciók szabályozásában az enzimek 
szerkezetének és a szabályozás alapjainak megisme
résére irányuló vizsgálatok

Szegedi Biológiai Központ 
Növényélettani Intézete 
6701 Szeged 
Odesszai körút 62.
Témák:
1. A vírusfertőzött növények nukleinsav és 

fehérje anyagcseréjének vizsgálata
2. A fotoszintetikus fényhasznosítást szabályozó 

tényezők vizsgálata

M TA Biológiai Kutató Intézete 
8237 Tihany
T éma :
1. Elemi ingerületi jelenségek kutatása (neuro- 

fiziológia, neuromorfológia, neurokémia, továbbá 
hidrobiológia területén)

M TA Botanikai Kutató Intézete 
2163 Vácrátót
Témák:
1. Természetes ökoszisztémák vizsgálata, ter

helhetősége
2. Primer produkció vizsgálat
3. Bioinetriai módszertan
4. Talajökológiai módszertan
5. Gyógyszerismeret, tekintettel az ökológiai 

vonatkozásokra. Növényi hatóanyagok meghatá
rozása

SOTE I. sz. Anatómiai Intézete 
1094 Budapest 
Tűzoltó u. 58.
Téma:
1. Neuroanatómiai, neurofiziológiai és neuro- 

hisztokémiai témakörben

SOTE II. sz. Anatómiai Intézete 
1094 Budapest 
Tűzoltó u. 58.
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Téma:
1. Neuroendokrin és membrán struktúra

POTE Anatómiai Intézete 
7624 Pécs 
Sziget u. 12.
Témák:
1. Neuroendokrin vizsgálatok, különös tekintet

tel a gonad-genitális rendszer, illetve a thyreotroph 
hormon-pajzsmirigy rendszer vizsgálatára

2. Immunhisztokémia
3. Neuro-embryológiai vizsgálatok

POTE Biofizikai Intézete 
7622 Pécs 
Rákóczi u. 80.
Témák:
1. Az izomműködés mechanikai vizsgálata
2. Ingerületkutatás
3. Sugárbiofizikai kutatások
4. Víztranszport biológiai rendszerekben

DOTE Biológiai Intézete 
4012 Debrecen 
Bem tér 18/b.
Témák:
1. Streptomycesek morfológiai tanulmányozása
2. Mikrobiológiai enzimreguláció
3. Streptomycin bioszintézis

JATE Növénytani Tanszék 
6722 Szeged 
Táncsics M. u. 2.
T émák :
1. Fitotron metodika
2. Fényviszonyok hatása a fotoszintetikus ener

giahasznosításra
3. A fény hatása a morfogenezisre
4. Fotoszintetikus pigmentek mennyiségi és 

minőségi vizsgálata
5. Ökológiai szövettani vizsgálatok
6. Fosszilis és recens palynológiai vizsgálatok

ELTE Állatrendszertani Intézet
1088 Budapest 
Puskin u. 3.
T émák:
1. Nematodák rendszere és ökológiája
2. Az Oligochaeták rendszere és ökológiája
3. Az Aretehnoideák rendszere és ökológiája

Orvosi kutatóhelyek
Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 
1083. Budapest 
Szigony u. 43.
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Témák:
1. Neuroendokrin szabályozás
2. Központi idegrendszeri kolinerg izgatok ha

tásmechanizmusának farmakológiai vizsgálata
3. A szervkeringés szabályozása
4. Biogén aminok központi idegrendszeri anyag

cseréjének és szubcelluláris frakciók enzimaktivitá
sának vizsgálata

5. IR spektroszkópiás és gázkromatográfiás 
módszerek elsajátítása

6. Módszertani ismeretszerzés (morfológiai, fizio
lógiai, biokémiai)

Mikrobiológiai Kutatócsoport 
1529. Budapest 
Pihenő u. 1.
Témák:
1. Interferonnal kapcsolatos kutatások
2. Immunológiai kutatások

SOTE Gyógyszertani Intézet 
1085. Budapest 
Üllői út 26.
Téma:
1. Neuro-pszichofarmakológiai kutatások

Orvos-radiológiai Kutatócsoport 
1082. Budapest 
Üllői u. 78/a.

Témák:
1. Endogén regeneratio vizsgálata emlősök akut 

haematológiai sugársyndromájában, különös tekin
tettel az őssejt-kinetikára

2. A bőr lysosomális enzimeinek aktivitásválto
zása sugárhatásra

SOTE II. sz. Belklinika 
1088. Budapest 
Szentkirályi u. 46.
Témák :
1. Perctérfogat elosztásának vizsgálata patká

nyokon (Sapirstein módszer)
2. Elektromagnetikus véráramlásmérés és elekt- 

romanométeres nyomásmérés kutyákon
3. Szokásos kísérletes nephrológiai módszerek 

kutyákon és patkányokon
4. Aldosteron meghatározás különböző mód

szerekkel

SOTE Mikrobiológiai Intézet 
1092. Budapest 
Hőgyes Endre u. 7—9.
Téma:
1. Víruskutatás
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Idegélettani Kutatócsoport, Pécs
7622. Pécs,
Rákóczi u. 80.
1. A tanulási folyamat központi idegrendszeri 

mechanizmusai
2. A központi idegrendszer egyes komponensei

nek és anyagcsere folyamatainak elemzése az onto
genezis során

3. A szervezet adaptációjában, valamint a rep
rodukcióban szerepet játszó neuroendokrin folya
matok neurális és immorális szerveződésének tanul
mányozása elektrofiziológiai, magatartási és endo
krinológiai módszerekkel.

KÖZLEMÉNY

az MTA Pedagógiai Kutató Csoportja Igazgató 
T anácsáról

A Tanács vezetője: Vájó Péter 
titkára: Pósa Zsolt

' tagjai: Földes Éva, Ligetiné dr. Verebély Anna, 
Mihály Ottó, Lantos István, Sántha Pál, Veress Judit

Állandó meghívottak: Biczó Rudolf né, Csató Éva

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A gödöllői Agrártudományi Egyetem pályázatot 
hirdet a Mezőgazdaságtudományi Kar Állatélettani 
és Állategészségtani Tanszékén betöltésre kerülő:

egyetemi adjunktusi állásra.
A kinevezendő adjunktus feladata: az oktató-, 

nevelő- és kutató munkában való részvétel, első
sorban az élettan gyakorlatok vezetése. Részletes 
feladatokat a Tanszékvezető határozza meg.

Pályázhatnak akik állatorvosi oklevéllel rendel
keznek, és az élettan témakörben oktatási gyakor
lattal bírnak.

A betöltésre kerülő állás után a 201/1970. (M.
K. 5.) MM—MüM számú együttes utasításban meg
állapított illetmény jár.

A pályázatot az előírt mellékletekkel együtt a 
MÉM Értesítőben történő közzétételtől számított 
négy héten belül kell benyújtani az Agrártudományi 
Egyetem (2103 Gödöllő) Rektorához címezve.

A pályázattal kapcsolatos részletes felvilágosí
tást az Egyetem Személyzeti Osztálya ad.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
— a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, be

sorolását és fizetését;
— eddigi oktató- és kutatómunkájának részletes 

ismertetését;
— szakirodalmi működésének részletes felsorolását;

— tudományos fokozatának, esetleges kitüntetései
nek, idegen nyelvismeretének és jelentősebb kül
földi tanulmányútjainak megjelölését;

— oktató- és tudományos munkájára vonatkozó 
jövőbeli terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
— részletes önéletrajzot;
— állatorvosi végzettséget tanúsító oklevél hiteles 

másolatát;
— három hónapnál nem régibb keletű hatósági 

erkölcsi bizonyítványt;
— az egyetemtől beszerzett és kitöltött törzslapot. 

Gödöllő, 1973. augusztus 13.
Pét hő György s. k.,

rektor

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Debreceni Agrártudományi Egyetem Mező

gazdaságtudományi Egyetemi Karán pályázatot 
hirdet az

Alkalmazott Üzemtani Tanszéken
1 egyetemi docensi állásra.
Pályázhatnak azok, akik agrármérnök végzett

séggel és tanári diplomával rendelkeznek, valamint 
hosszabb szakmai gyakorlatuk van.

A kinevezendő egyetemi docens feladata lesz: 
A tanszék keretén belül működő Vezető- és szak- 
mérnöktovábbképző csoport oktatómunkájában, 
beiskolázási és szervezési teendőinek ellátásában 
részt venni.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, 

besorolását és fizetését
2. eddigi szakmai munkájának és munkaered

ményének részletes ismertetését, ezek között
— oktató- és tudományos munkájának részletes 

ismertetését,
— a pályázó által írt tanulmányok stb. felsorolását, 

megjelölve, hogy azok mikor és hol jelentek meg,
— kitüntetéseit és idegen nyelvismeretét, esetleges 

külföldi tanulmányútjait,
3. a pályázónak az oktató- és tudományos mün- 

kájára vonatkozó jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
a) részletes önéletrajzot 2 példányban,
b) szakképzettséget tanúsító oklevelek hiteles 

másolatát,
c) az intézménytől beszerzett és kitöltött Törzs

lapot,
d) a lakóhely szerint illetékes rendőrkapitány

ságtól beszerzett, 3 hónapnál nem régibb keletű 
hatósági erkölcsi bizonyítványt.
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A betöltendő állás után a 202/1973. (M. K. 4.) 
MM—MüM számú utasítással módosított 201/1970. 
(M. K. 5.) MM—MüM számú együttes utasításban 
megállapított illetmény jár.

A pályázatok benyújtásának határideje a közzé
tételtől számított 4 hét.

A pályázatokat az Egyetem Mezőgazdaságtudo
mányi Egyetemi Kara Dékáni Hivatalában kell 
benyújtani. A pályázatokra vonatkozóan részletes 
felvilágosítást az Alkalmazott Üzemtan Tanszék 
vezetője ad munkanapokon a hivatalos órák alatt.

Az egyetem címe: 4001 Debrecen, Böszörményi 
út 138. Tel.: 12-230.

Debrecen, 1973. augusztus 22.
Dr. Ács Antal s. k.,

egyetemi tanár, 
rektor

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

tudományos továbbképzési ösztöndíjra
A Kertészeti Egyetem — az 1004/1970. (V. 10.) 

Korm. számú határozat és ennek végrehajtása tár
gyában kiadott 132/1970. (M. K. 15.) MM számú 
utasítás alapján — pályázatot hirdet 2 éves tudo
mányos továbbképzési ösztöndíjra

Termesztési Kar

Marxizmus —Leninizmus Tanszékre

Pályázhatnak történelem vagy filozófia szakos, 
30 évnél nem idősebb az 1972/73 tanévben végzett 
orosz és angol nyelvtudással rendelkező közép
iskolai tanárok.

Az ösztöndíjas gyakornok feladata lesz: szemi
náriumok vezetése dialektikus és történelmi mate
rializmusból, részvétel a tanszék faluszociológiai 
kutatásában, erről résztanulmányok készítése a 
témafelelős irányítása mellett.

Az ösztöndíj folyósításának időtartamára az ösz
töndíjas és az egyetem szerződést köt egymással. 
Az ösztöndíj mértékét az 1014/1970. (V. 10.) Korm. 
számú határozat alapján a rektor állapítja meg.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
— a pályázó végzettségét;
— eddigi szakmai, ill. tudományos működését;
— nyelvismeretét;
— munkaviszonyban álló pályázónál jelenlegi mun

kahelyét, beosztását, besorolását, fizetését.

A pályázathoz mellékelni kell:
— önéletrajzot;
— az intézménynél beszerzett és kitöltött törzs
lapot;
— hatósági erkölcsi bizonyítványt;

a munkaviszony esetén a munkáltató vélemé
nyét;

— végzettséget tanúsító oklevelet.
A pályázatot a felhívás megjelenésétől számított 

3 héten belül kell benyújtani az Egyetem Rektori 
Hivatalához.

Részletes felvilágosítást az Egyetem Személyzeti 
Osztálya ad.

Dr. Somos András s. k.,
egyetemi tanár, rektor

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az Élelmiszeripari Főiskola pályázatot hirdet az 

Állattenyésztési Karon, Hódmezővásárhelyen, a 
Marxizmus—Leninizmus Tanszéken

1 főiskolai docensi állás
betöltésére.

A kinevezésre kerülő docens feladata lesz a tudo
mányos szocializmus tantárgy előadásainak tartása, 
szemináriumok vezetése és a vizsgáztatás, továbbá 
a tanszékvezető által meghatározott egyéb feladatok 
ellátása.

Pályázhatnak tudományegyetemi végzettségű, 
tudományos fokozattal vagy egyetemi doktori cím
mel, a marxizmus—leninizmus oktatásában nagy 
gyakorlattal rendelkező oktatók.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, be

sorolását és fizetését;
eddigi szakmai munkájának és munkaeredmé
nyeinek részletes ismertetését;
tudományos oktatómunkájának részletes ismer
tetését;
a pályázó által írt könyvek és tanulmányok 
pontos felsorolását, megjelölve, hogy azok mikor 
és hol jelentek meg;
tudományos fokozatának, kitüntetéseinek, ide
gen nyelvismeretének és jelentősebb külföldi 
tanulmányútjainak megjelölését;

— a pályázó tudományos és oktatómunkájára vo
natkozó jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
— részletes önéletrajzot két példányban;
— a szakképzettséget, illetőleg a tudományos foko

zatot tanúsító oklevelek hiteles másolatát;
— a pályázattal kapcsolatban az intézménytől be

szerzett, pontosan kitöltött'törzslapot;
— a lakhely szerint illetékes rendőrkapitányságtól 

beszerzett/erkölcsi bizonyítványt.
A pályázat beadásának határideje a közzététel

től számított 4 hét.
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A betöltendő állás után a 201/1970. (MK 5.) 
MM—MüM számú utasításban meghatározott fő
iskolai docensi fizetés jár.

A pályázatot az Élelmiszeripari Főiskola Állat- 
tenyésztési Karának (6801 Hódmezővásárhely, 
Lenin u. 15. Telefon: 11-066) igazgatójához kell 
benyújtani.

Dr. Horváth Károly s. k., 
főigazgató

FOGADÓÓRA

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke minden 
hétfőn 16 — 17.30 óra között — bármilyen természetű 
ügyben — fogadóórát tart. A Magyar Tudományos 
Akadémia tagjainak más időpontokban is rendel
kezésére áll.

Központi Igazgatási Titkárság
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Jogszabályok

A Minisztertanács 1034/1973. (IX. 2.) számú 

h a t á r o z a t a

a Magyar Tudományos Akadémia Afro-Ázsiai 
Kutató Központjának Világgazdasági Kutató 

Intézetté való átszervezéséről

1. A Minisztertanács hozzájárul, hogy a Magyar 
Tudományos Akadémia főtitkára a Magyar Tudo
mányos Akadémia Afro-Ázsiai Kutató Központját 
Világgazdasági Kutató Intézetté szervezze át. Az 
átszervezéshez szükséges pénzeszközöket az 1973-as 
évben az Akadémia a rendelkezésére álló anyagi 
eszközökből biztosítsa. Az 1974. évi fejlesztési 
szükségletről a "Magyar Tudományos Akadémia éves 
költségvetésében kell gondoskodni.

2. Ez a határozat a kihirdetése napján lép 
hatályba.

Dr. Ajtai Miklós s. k.,
a Minisztertanács elnökhelyettese

Miniszteri rendelet
A pénzügyminiszter 25/1973. (VII. 31.) PM számú 

r e n d e l e t e

a nem teljesített kötelezettségekből és a 
pénztartozások késedelmes fizetéséből adódó 

követelések nyilvántartásáról
A nem teljesített kötelezettségekből és pénz- 

tartozások késedelmes fizetéséből adódó követelések 
nyilvántartásával kapcsolatban a következőket 
rendelem:

1 . §
Az 56/1970. (XII. 30.) PM számú rendelet 1. §-a 

( 1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott 
gazdálkodó szervek a nem teljesített kötelezettsé
gekből, a 60/1970. (XII. 31.) PM számú rendelet 
1 . §-ának ( 1) bekezdésében meghatározott szerveze
tek a pénztartozások késedelmes fizetéséből adódó 
követelésekről nyilvántartást kötelesek vezetni. 
A nyilvántartást e rendelet melléklete szerint kell 
megszervezni és vezetni.

MAGYAR
ÏLD0MÂNY0S AKADÉMIA.
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2- §
(1) A nyilvántartás szervezésére és vezetésére 

kötelezett gazdálkodó szerv vezetője a sajátosságok
nak megfelelően ügyrendben (szervezeti és műkö
dési szabályzatban) határozza meg a nyilvántartás 
formáját, a bizonylati rendet, a nyilvántartást 
vezető szervet, valamint az 1. §-ban foglalt köve
telések érvényesítéséről, illetőleg annak mellőzésé
ről dönteni jogosult szervezeti egység vezetőjét.

(2) A rendelet szerinti nyilvántartást, valamint 
kizárólag a nyilvántartás célját szolgáló bizony
latokat öt évig kell megőrizni.

3. §
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba; 

rendelkezéseit első ízben az 1973. január 1. után 
létrejött valamennyi belföldi szerződés alapján a 
más gazdálkodó szervek által a rendelet hatályba
lépésének napjáig nem teljesített kötelezettségekből 
adódó követelésekre (kötbér, kártérítés stb.), vala
mint az 1973. július 31-én fennálló vagy azt köve
tően keletkezett pénztartozások késedelmes fizeté
séből adódó követelésekre (késedelmi kamat) kell 
alkalmazni.

Melléklet a 2511973. (VII.  31.) PM számú 
rendelethez

A nem teljesített kötelezettségekből 
és a pénztartozások késedelmes fizetéséből adódó 

követelések nyilvántartási rendje

I.

A belföldi szerződésekkel kapcsolatban a más 
gazdálkodó szervek által nem teljesített kötelezett
ségekből adódó követelések (kötbér, kártérítés és 
azok kamata stb.; a továbbiakban: igény) nyilván
tartásának rendje a következő:

1. A nyilvántartás szervezésének és vezetésének 
kötelezettsége

a) A szállítási, termékértékesítési, vállalkozási, 
bizományi és egyéb szerződésekkel kapcsolatos 
igényekről a szerződő felek nyilvántartást kötelesek 
vezetni.

b) A nyilvántartási kötelezettség kiterjed az 
írásban, a szóban, valamint a ráutaló magatartással 
létrejött szerződéses kapcsolatokra, illetőleg az ilyen 
kapcsolatokból adódó igényekre.

c) A nyilvántartási kötelezettség nem terjed ki 
a rövid úton — azonnali szállításra létrejött szerző
dések alapján — történő raktári beszerzésekre.

d) Az ügyrendben (szervezeti és működési sza
bályzatban) kell meghatározni

— a nyilvántartás formáját és a bizonylati 
rendet (könyv-, kartoték-, gyűjtő- vagy tasak- 
rendszer);

- azt, hogy a nyilvántartást decentralizáltan 
(pl. gyáregységenként, üzemegységenként stb.) vagy 
központosítva vezessék; valamint

— a szerződésszegésen alapuló igények érvé
nyesítéséről vagy mellőzéséről dönteni jogosult 
szervezeti egység vezetőjét.

2. A nyilvántartás tartalmi követelményei
A belföldi szerződésekkel kapcsolatban a más 

gazdálkodó szervek által nem teljesített kötelezett
ségekből adódó követelésekről, igényekről (kötbé
rek, kártérítések stb.) olyan nyilvántartást kell 
vezetni, amelyből folyamatosan megállapítható, 
hogy a gazdálkodó szerv a szerződésszegésen alapuló, 
kötelezően érvényesítendő jogait érvényesítette-e, 
a nem kötelezően érvényesítendő igényeit pedig 
minden indokolt esetben érvényesíti-e, illetőleg 
hogy ez utóbbi esetben az egyes követelések érvé
nyesítésétől kinek a döntése alapján tekintett el. 
A nyilvántartásnak feltétlenül tartalmaznia kell:

— a létrejött szerződés számát (munkaszámát);
— a szerződő felek megnevezését, telephelyét;
— a szerződés létrejöttének és módosításának 

időpontját;
— az ellenszolgáltatás összegét;
— a teljesítési (szolgáltatási) határidőt, illetve 

határidőket, ideértve a közbenső szállítási (szolgál
tatási) határidőt is;

— a tényleges teljesítés időpontját (időpontjait);
— a kötbér (kártérítés stb.) érvényesítésének 

jogcímét (pl. késedelem, hibás teljesítés, meghiúsu
lás stb.);

— a szerződésszegésen alapuló igények érvénye
sítésének ,.kötelező” vagy ,,nem kötelező” meg
jelölését;

— a kötbérigény (kártérítés stb.) befolyt össze
gét;

— a kötbérigény (kártérítés stb.) kiegyenlítésé
nek időpontját vagy a követelés nem érvényesítése 
esetén az erre vonatkozó bizonylat számát és keltét.

3. A nyilvántartás vezetéséhez szükséges 
bizonylatok

— a létrejött szerződések;
— a szolgáltatás teljesítését igazoló bizonylatok 

(pl. fuvarlevél, átvételi elismervény vagy ellenőr
zött számla stb.);

— a kötbér (kártérítés) kiegyenlítésével kapcso
latos bizonylatok;

— a kötbérigény (kártérítés stb.) érvényesíté
séért felelős személy aláírásával és keltezéssel el
látott nyilatkozata a kötbérigény (kártérítés stb.) 
elengedéséről.

A nyilvántartás vezetéséhez szükséges bizony
latokat a megőrzés helyén úgy kell kezelni és irat- 
tározni, hogy a nyilvántartásban foglalt adatokat, 
valamint az egyes bizonylatokon szereplő adatokat 
ellenőrizni lehessen.

II.
A gazdálkodó szervek egymás közötti viszonyá

ban a pénztartozások késedelmes fizetéséből adódó
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követelések (késedelmi kamat) nyilvántartásának 
rendje a következő:

7. A nyilvántartás szervezésének és vezetésének 
kötelezettsége

a) A pénztartozások késedelmes fizetéséből 
adódó követelésekkel kapcsolatos nyilvántartás 
szervezésének és vezetésének kötelezettsége kiterjed 
mindazon gazdálkodó szervezetekre, amelyek a 
10/1969. (II. 27.) Korm. számú rendelet alapján ki
adott 60/1970. (XII. 31.) PM számú rendelet szerint 
a pénztartozások késedelmes fizetéséből adódó 
[34/1967. (XII. 24.) PM számú rendelet 8. §] köve
telések után évi 15%-os késedelmi kamatot érvé
nyesíthetnek.

b) A nyilvántartási kötelezettség nem terjed ki 
az 1000 Ft-ot meg nem haladó pénztartozások 
késedelmes fizetéséből adódó követelésekre.

c) Az ügyrendben (szervezeti és működési sza
bályzatban) kell meghatározni a nyilvántartás for
máját és a bizonylati rendet (követelés nyilván
tartás vagy a folyószámla [vevők] könyvelés, vagy 
az említettektől független operatív nyilvántartás 
stb.), valamint a pénztartozások késedelmes fizeté
séből adódó késedelmi kamat érvényesítéséről, ille
tőleg annak mellőzéséről dönteni jogosult szerve
zeti egység vezetőjét.

2. A nyilvántartás tartalmi követelményei
A gazdálkodó szervezetek egymás közötti viszo

nyában a pénztartozások késedelmes fizetéséből 
adódó követelésekről (késedelmi kamat) olyan nyil
vántartást kell vezetni, amelyből folyamatosan 
megállapítható, hogy a gazdálkodó szerv minden 
esetben érvényesíti-e a követelését (késedelmi ka
mat), és hogy az ilyen követelések érvényesítésétől 
kinek a döntése alapján tekint el. A nyilvántartás
nak feltétlenül tartalmaznia kell:

— a pénztartozást késedelmesen fizető fél (adós) 
megnevezését és telephelyét;

— a követelés összegét;
— a fizetés esedékességének napját;
— a követelés kiegyenlítésének időpontját (idő

pontjait);
— az érvényesíthető késedelmi kamat összegét;
— a késedelmes fizetés miatt befolyt késedelmi 

kamat összegét és időpontját vagy a késedelmi 
kamat nem érvényesítése esetén az erre utaló 
bizonylat számát és keltét.

3. A nyilvántartás vezetéséhez szükséges 
bizonylatok

-  A szolgáltatás teljesítését, a követelés összegét, 
a követelés «^egyenlítését igazoló bizonylatok (fu
varlevél, átvételi elismervény, lekönyvelt számlák, 
banki jóváírások, folyószámlák);

-  az érvényesíthető késedelmi kamat kiszámí
tását igazoló bizonylatok;

-  a késedelmi kamat érvényesítésével és ki- 
egyenlítésével kapcsolatos bizonylatok;

— az ügyrendben (szervezeti és működési sza
bályzatban) arra felhatalmazott személy aláírásá
val és keltezéssel ellátott nyilatkozata a késedelmi 
kamat elengedéséről.

A nyilvántartás vezetéséhez szükséges bizony
latokat a megőrzés helyén úgy kell kezelni és irat- 
tározni, hogy a nyilvántartásban foglalt adatokat, 
valamint az egyes bizonylatokon szereplő adatokat 
ellenőrizni lehessen.

III.
A gazdálkodó szervezetek az I. és II. részben 

előírt nyilvántartási kötelezettségüket a már ko
rábban vezetett más nyilvántartásaik (rendelés, ille
tőleg szerződésnyilvántartás stb.) keretében is 
teljesíthetik, ha azokból az előírt adatok megálla
píthatók, vagy ha azokat e mellékletben előírtak 
szerint kiegészítik.

A Magyar Tudományos Akadémia 
íőlilkárának ulasilása

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának 
5/1973. MTA —F. (A.'K. 16.) számú

u t a s í t á s a
a Magyar Tudományos Akadémia Afro-Ázsiai
Kutató Központjának Világgazdasági Kutató 

Intézetté történő átszervezéséről
1. Az 1034/1973. (IX. 2.) Mt. számú határozat

ban kapott felhatalmazás alapján a hazai világ- 
gazdasági kutatások hatékonyságának fokozása 
érdekében az Afro-Ázsiai Kutató Központot Világ- 
gazdasági Kutató Intézetté (a továbbiakban: Inté
zet) átszervezem.

2. Az Intézet elnevezése: Magyar Tudományos 
Akadémia Világgazdasági Kutató Intézete. Szék
helye: Budapest.

3. Az Intézet feladata:
a) általában a jellegéből adódó tudomány- 

politikai célok elérésének elősegítése, továbbá
b) az illetékes állami vezető szervek közép- és 

hosszútávú nemzetközi gazdaságpolitikájának tu
dományos alátámasztása; ennek érdekében

c) a szocialista országok gazdaságának, gazda
ságpolitikai fejlődési tendenciáinak, a KGST integ
ráció problémáinak, ezen országok külső kapcsola
tainak és azok várható alakulásának kutatása;

d) a fejlett tőkés országok gazdaságának, közép- 
és hosszútávon várható változásainak, integrációi
nak vizsgálata, külgazdasági politikájának elem
zése, ezen országok gazdaságában egyes, a világ- 
gazdaságra ható jelenségek és folyamatok vizsgá
lata;

e) a fejlődő országok gazdaságfejlesztési straté
giáinak, gazdasági növekedésük alakulása ágazati 
és funkcionális kérdéseinek kutatása;

f )  általános világgazdasági kérdések keretében 
középtávú világgazdasági prognózis készítése, az 
európai biztonsági rendszer gazdaságpolitikai aspekr-
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tusainak vizsgálata, a nemzetközi munkamegosztás 
új motívumainak, illetőleg azon konstrukcióknak' 
kutatása, melyek a szocialista világ külgazdasági 
módszereit korszerűbbé tehetik.

4. Az Intézet kutatási feladatai keretében elmé
leti, módszertani és alkalmazott kutatásokat végez, 
információk gyűjtésére (szakkönyvtár, folyóirattár, 
archívum stb.) tájékoztató szolgálatot tart fenn, 
a kutatási eredmények közzétételére magyar és 
idegen nyelven saját kiadványai útján kiadási tevé
kenységet folytat (szerkesztőség, sokszorosítás), 
egyben ellátja a Világgazdasági Tudományos Tanács 
működésével kapcsolatos szervezési, adminisztratív 
és lebonyolítási feladatokat is. Az Intézet az Orszá
gos Távlati Tudományos Kutatási Terv „Középtávú 
világgazdasági prognózis, különös tekintettel a nép- 
gazdasági tervezés szempontjaira” c. tárcaszintű 
főiránya szervező és koordináló intézménye.

5. Az Intézet igazgatóját a Magyar Tudományos 
Akadémia főtitkára bízza meg; az Intézet többi 
dolgozójának kinevezésére a 3/1972. (A. K. 5.) 
MTA —F. számú utasítás előírásai az irányadók.

6. Az Intézet a 107/1968. PM (P. K. 4.), illetőleg az 
ennek módosításáról szóló 2/1971. PM (P. K. 3.) 
számú utasítás, továbbá a költségvetési rend szerint 
működő kutatóhelyek gazdálkodási és anyagi ösz
tönzési rendszeréről szóló 106/1970. PM (P. K. 13.) 
számú utasítás szerint, az valamint ennek végrehajtá
sáról szóló 6/1970. (A. K. 18.) MTA —F. számú uta
sításnak megfelelően költségvetési folyószámla
rendben önállóan gazdálkodik; személyi és dologi 
szükségleteinek fedezéséről a Magyar Tudományos 
Akadémia költségvetésében — a Társadalomtudo
mányi Főosztály keretén belül — kell gondoskodni. 
Az Intézet dolgozóinak bérezési besorolására a 
101/1971. (1—2.) MüM számú utasítással kiegészí
tett 127/1967. (23.) MüM számú utasítás az irány
adó.

7. Az Intézet közvetlen irányítását és felügye
letét a Magyar Tudományos Akadémia Központi 
Hivatala Társadalomtudományi Főosztálya gyako
rolja.

8. Az Intézet Szervezeti és Működési Szabály
zatát — az igazgató előterjesztésére — az MTA 
főtitkára hagyja jóvá.

Ez az utasítás 1973. szeptember 2-án lép ha
tályba, azonban az átszervezés végrehajtását 1973. 
július 1-ével kell megkezdettnek tekinteni. Az uta
sítás kiadásával egyidejűleg a 4/1965. MTA (A. K.
14.), továbbá a 4/1967. MTA (A. K. 4.) számú 
utasítások hatályukat vesztik.

Tétényi Pál s. k., 
főtitkárhelyettes

K özlem ények
I r á n y e l v e k

az egyetemi-főiskolai kutatásirányítási rendszer 
továbbfejlesztésére

A T u d o m á n y p o l i t i k a i  Bizottság 1 9 7 2 .  szeptem
ber 1 - é n  „Az egyetemi kutatások legfontosabb elvi

problémáiról” szóló előterjesztést megvitatta é: 
elvi állásfoglalásként elfogadta. Ennek alapján a 
irányító főhatóságok meghatározzák teendőiket é 
a felügyeletük alá tartozó intézményekben végre 
hajtandó feladatokat.

A Művelődésügyi Minisztérium — figyelemé 
véve az MSZMP Központi Bizottságának tudó 
mánypolitikai irányelveit, a Minisztertanács 1012 
1972. (IV. 27.) sz. határozatának előírásait az Orszá 
gos Távlati Tudományos Kutatási Tervről -  a tan
széki kutatások körébe eső feladatok megvalósításá
nak irányelveit a következőképpen határozza meg.

I.
1. A párt tudománypolitikai irányelveinek és 

a kormány határozatának megfelelően az állami 
kutatásirányításban fokozatosan erősíteni kell a 
minisztériumok és az egyéb országos hatáskörű 
szervek felelősségét a felügyeletük alatt folyó kuta
tások hatékony megszervezéséért.

A Művelődésügyi Minisztérium felügyelete 554 
tanszéki kutatóhelyre terjed ki, amelyből 150 
természettudományi, 4 agrártudományi, 150 mű
szaki tudományi és 250 társadalomtudományi tan
széki kutatóhely.

A Művelődésügyi Minisztérium az ország összes 
tanszékeinek 62%-át irányítja. A Minisztérium 
felelősségének súlyát jelzi az is, hogy a tanszéken 
oktatói és más állományban dolgozók létszáma több 
mint 9 ezer fő, vagyis az összes egyetemi-főiskolai 
dolgozók létszámának 59%-a. A tanszéki kutatások 
pénzügyi támogatásának összege a Művelődésügyi 
Minisztérium felügyelete alá tartozó tanszékeken 
az országos tanszéki kutatási ráfordításnak mintegy 
65%-át teszi ki.*

2. A Művelődésügyi Minisztérium felelőssége az 
egyetemi kutatások irányításáért sajátos formában 
jelentkezik. Biztosítja a kutatások végzéséhez szük
séges személyi-tárgyi feltételeket, gondoskodik az 
oktatók-kutatók szakmai-tudományos képzéséről 
és neveléséről, a tudományos kutatások megszerve
zéséről. A tudományos kutatások felső szintű irá
nyításában kialakult hatásköri megosztás szerint 
azonban a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára 
és az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság elnöke 
koordinálja az egyetemi tanszékeken folyó termé
szettudományi, társadalomtudományi, illetve mű
szaki tudományi kutatásokat. A Magyar Tudomá
nyos Akadémia értékeli a Minisztérium felügyelete 
alatt működő egyetemi tanszékek terveit, beszámo
ló jelentéseit, közvetlenül irányít és pénzügyileg 
támogat egyetemi tanszéki kutatóhelyeket.

A Minisztérium felelősségének tartalmát mind
ezek figyelembevételével lehet és kell meghatározni.

3. A Minisztérium felelős a felügyelete alatt 
működő egyetemek és főiskolák kutató tevékeny
ségének egészéért, kutatásirányítói és szervezői 
funkciói — a hatályos irányelvek és határozatok 
alapján — különösen négy feladatcsoport ellátásá
ban elsődleges jelentőségűek:

— a kutatások anyagi feltételeinek biztosításá
ban;

* Az adatok az 1971. december 31-i állapotot tükrözik.
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-  a kutatás-tervezés és a beszámoltatás (ellen
őrzés, információ és nyilvántartás) rendszerének 
továbbfejlesztésében;

-  a felsőoktatási kutatóhelyek szervezeti struk
túrájának fejlesztésében;

-  a hatékonyabb kutatási módszerek kidolgo
zásában és elterjesztésében.

II.
1. Az 1971-es költségvetési évben a Miniszté

rium felügyelete alatt működő tanszékek összesen 
434 millió forintot használtak fel tudományos kuta
tásra.

A pénzügyi támogatás forrásai különböző jelle
gűek. Az említett összegből egyértelműen kutatási 
költségként számolható el a Magyar Tudományos 
Akadémia által folyósított 34 millió forint az akadé
miai irányítás alá tartozó tanszékek támogatására, 
valamint a Művelődésügyi Minisztérium által a 
költségvetésben kifejezetten a tanszéki kutatások 
támogatására (320-02. sz. költséghely) biztosított 
41 millió forint. Ugyancsak pontosan megállapít
ható a szerződéses munkák (KK munkák) teljesíté
séből származó bevétel összege: 230 millió forint.

A jelenleg érvényben levő kutatási statisztika 
a kutatási támogatás forrásaként becsült adatokat 
is megjelöl. Az egyik legjelentősebb kutatás ráfordí
tási forrás (kutatási ráfordítások mintegy 20%-a) 
abból adódik, hogy a statisztikai nyilvántartás az 
oktatók tényleges évi bruttó béralapjának 50%-át 
kutatási költségként könyveli el. Ugyancsak becs
lésen alapul a tanszékfejlesztési alap kutatásra for
dított részének meghatározása (a kutatási ráfordí
tások kb. 4%-a).

Az egyetemi-főiskolai beruházások nagy része 
nemcsak oktatási, hanem kutatási célokat is szolgál. 
A statisztikai nyilvántartás azonban csak oktatási 
célú beruházásokat tart nyilván. Ezért a valóságban 
az egyetemeken és a főiskolákon a kutatásokra fordí
tott összegek az ilyen címen nyilvántartottaknál lénye
gesen nagyobbak.

Az anyagi támogatás forrásainak eltérő jelleg
zetessége, valamint a kutatási statisztika hiányos
sága miatt jelenleg pontosan nem állapíthatók meg 
az egyetemi-főiskolai kutatóhelyek tényleges kuta
tási ráfordításai, a felhasználás hatékonysága.

A becslésen alapuló kutatás- ráfordítási források 
kutatási célokra való felhasználását csak valószínű
síteni lehet, a felhasználás hatékonyságának teljes 
ellenőrzése jelenleg megoldhatatlan.

A szerződések alapján végzett munka teljesí
tésének közvetlen ellenőrzése nagyrészt kívül esik 
a minisztériumi hatáskörön; megbízásos viszony
latokban ugyanis a megbízó joga és kötelessége a 
teljesítést számon kérni.

A tanszéki kutatási támogatás összegének fel
osztása a kutatóhelyek között, valamint a felhasz
nálás ellenőrzése részben már megoldott, a tovább
fejlesztés igénye azonban ezzel kapcsolatban is fenn
áll.

Megállapítható tehát, hogy a Minisztérium 
felelőssége a felügyelete alá tartozó felsőoktatási 
kutatóhelyek irányításáért egyre jelentősebb, az

anyagi juttatások felhasználásának ellenőrzési lehe
tőségei viszont többnyire feltáratlanok. A jelenleg 
alkalmazott rendszeres éves ellenőrzési formák (a 
Központi Statisztikai Hivatal elnöke által elrendelt 
éves tudományos kutatási statisztika, a Művelődés- 
ügyi Minisztérium által kért évi szöveges kutatási 

• beszámoló, valamint a pénzügyi beszámolók) nem 
nyújtanak elégséges információt a kutatási támo
gatások felhasználásának eredményességéről. Ezért 
a Minisztérium szükségesnek tartja a kutatási rá
fordítások pontosabb, orientálóbb meghatározási 
módszereinek kidolgozását.

2. Az egyetemi-főiskolai kutatások pénzügyi 
támogatási rendszerének továbbfejlesztésénél a 
Minisztérium abból indul ki, hogy — az egyetemi 
funkciók és kutatások sajátossága miatt — a finan
szírozás rendszere továbbra is az intézményfinan
szírozás elvén alapulhat.

Az intézményfinanszírozási rendszer keretében, 
azt továbbfejlesztve a Minisztérium gondoskodik 
arról, hogy

— az egyetemek és főiskolák a költségvetés fel
osztása során a jóváhagyott kutatási terveket 
figyelembe véve biztosítsák a diszciplináris kutatá
sok folytatását;

— az országos, tárcaszintű vagy más kiemelt 
kutatásokban részt vevő kutatóhelyek kiemelt pénz
ügyi támogatásban részesüljenek.

Az intézményfinanszírozás mellett a Miniszté
rium mind szélesebb körben alkalmazza a feladat 
szerinti finanszírozás elvét. E finanszírozási módnak 
különösen a kormány-, illetőleg tárcaszintű kuta
tási főirányok, célprogramok és más kiemelt jelen
tőségű témák pénzügyi támogatása esetében nagy 
a hatékonysága.

A Minisztérium szorgalmazza, hogy az egyete
mek és főiskolák

— a kiemelt témákat jelentősebb pénzügyi 
támogatásban részesítsék;

— önállóan is tűzzenek ki kutatási feladatokat, 
s ezeknél alkalmazzák a feladatfinanszírozás elvét, 
támogassák a több intézmény, kar, tanszék közö
sen végzett kutatásait;

— fordítsanak gondot a természettudományi és 
társadalomtudományi alapkutatásokat végző kuta
tóhelyek kutatási feltételeinek fokozatos javítására.

3. A szerződéses munkák vállalása és végzése 
az egyetemi-főiskolai kutatómunka fontos eleme. 
A kutatóhelyek a szerződések révén közvetlenül 
kapcsolódnak a termeléshez, szellemi kapacitásukat, 
valamint felszerelésüket társadalmilag hasznos célok 
szolgálatába állíthatják.

Az egyetemi, főiskolai kutatóhelyek vezetőinek 
a szerződéses munkák vállalásánál azonban az 
eddiginél következetesebben kell érvényesíteniük 
a hatályos jogszabályokban rögzített elveket. Külö
nösképpen arra kell tekintettel lenniük, hogy szer
ződéses munka csak akkor engedélyezhető, ha:

— megfelel az intézményben folyó képzés és 
tudományos munka szakirányának;

— elősegíti az intézmény oktató-nevelő és tudo
mányos munkájának megfelelő színvonalon való 
ellátását;
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— magas színvonalú, széles körű tudományos 
előkészítést igényel, vagy elősegíti az oktatók szak
mai, tudományos és pedagógiai fejlődését, illetőleg

— segítséget nyújt a hallgatók elméleti és gya
korlati képzéséhez;

— személyi feltételei (szellemi kapacitás) az 
intézményen belül túlnyomórészt, tárgyi feltételei 
pedig teljes egészében rendelkezésre állanak, illetve 
a munkával kapcsolatos árbevételből megteremt
hetők.

Az intézmények a jövőben kétévenként a jog
szabályok előírásait figyelembe véve elemezzék 
saját szerződéses kutató tevékenységüket, és vizs
gálják meg, hogy

— a szerződéses munkák vállalásának mértéke 
nem akadályozza-e az országos vagy más kiemelt 
kutatásokban való részvételt;

— a szerződéses és más kutatómunkák aránya 
az egyes kutatóhelyeken hogyan alakult, és hogyan 
szolgálja az oktatást és az oktatók fejlődését.

A tudományágak kutatási feltételei — többek 
között a szerződéses munkák vállalásának eltérő 
lehetőségei miatt is — nagymértékben különbözőek. 
Az ebből adódó feszültségek csökkentése érdekében 
a Minisztérium a társadalomtudományi és a termé
szettudományi alapkutatások, valamint más, támo
gatásra szoruló tudományterületek kutatási felté
teleinek javítására a szerződéses munkák árbevé
teléből meghatározott százalék elvonásával köz
ponti kutatási alapok létesítését tervezi. E köz
ponti alap létesítésének és felhasználásának rendjét 
a Minisztérium részletesen meghatározza.

4. A Minisztérium fontosnak tartja, hogy az 
egyetemek, főiskolák a számukra biztosított tan
széki kutatási hitelkeret felosztásánál e fejezet 2. pont
jában megfogalmazott elvek figyelembevételével 
járjanak el.

A kutatások orientálására a Minisztérium a tan
széki kutatások c. költséghely meghatározott száza
lékának erejéig pályázatokat ír ki, és nagyobb összeg
határon felüli tanszéki kutatási támogatás elnyeré
sét is pályázati kérelem benyújtásához köti. A pá
lyázati feltételeket évenként meghatározza, és a 
pályázatok elbírálására bizottságot kér fel. Az or
szágos távlati tervek esetében a bizottságok a koor
dináló tanácsok, illetve annak operatív szervei. 
Az ilyen formában elnyert tanszéki kutatási támo
gatás felhasználásának értékelésére szintén szak
testületet bíz meg.

5. A kutatási eszközök jobb kihasználása érde
kében a tanszékek kötelesek a saját oktató- és 
kutatómunkájukban nem teljesen kihasznált mű
szereket más tanszékek, egyetemi egységek számára 
hozzáférhetővé tenni. Az intézmények vezetőinek 
az igénybevétel formáit és részletes feltételeit 1974. 
január 1-ig meg kell határozniuk.

III.

1. A Minisztérium továbbra is felhasználja a 
középtávú kutatás-tervezés eddig alkalmazott rend
szerének pozitív elemeit.

A kutatási terveket és beszámolókat egyrészt 
az egyetemi, illetve a minisztériumi szerveknek, 
másrészt az Akadémia illetékes tudományos osz
tályának, valamint az akadémiai támogatásban 
részesülő tanszékek (kutatóhelyek) esetében az 
Akadémia Hivatala illetékes tudományági főosztá
lyának kell megküldeni.

A következő időszakban a Minisztérium fokozni 
kívánja saját és az egyetemek ellenőrző szerepét a 
tervezésben és a beszámoltatásban.

2. A Minisztérium saját szervező és ellenőrző 
tevékenységének javítása érdekében a középtávú 
kutatási tervek véleményezésében és a tervek meg
valósításának értékelésében az eddigi gyakorlatnak 
megfelelően támaszkodni kíván a Magyar Tudomá
nyos Akadémia tudományos osztályainak, szak- 
bizottságainak véleményére, továbbá azokra az 
elemzésekre, prognózisokra, amelyeket az Akadémia 
az egyes tudományágak helyzetéről készít. Kívá
natosnak tartja azonban az akadémiai szakbizott
ságok és a minisztériumi szakbizottságok koordinál- 
tabb együttműködését nemcsak az oktatás, hanem 
a kutatásirányítás területén is. Gondoskodik arról, 
hogy az együttműködésre a minisztériumi szak- 
bizottságok alkalmasabbá váljanak.

Olyan tudományágazatokban, amelyek kép
viseletében akadémiai szakbizottság nem működik, 
a Minisztérium szakbizottságokat hoz létre, vagy 
a meglevőket átszervezi, hogy az oktatás segítése 
mellett az egyetemi kutatómunka tervezésében és 
ellenőrzésében is hatékonyan közreműködhessenek.

Az előbbieknek megfelelően a Minisztérium a 
szakbizottságokat megbízza a Minisztérium által 
kért éves kutatási beszámolók megvitatásával, a 
kutatómunka javítására irányuló javaslatok készí
tésével.

A Minisztérium rektorhelyettesekből és más 
szakemberekből esetenként alakított tanácsadó tes
tület véleményét kikérve dönt különösen a követ
kező kérdésekben:

— a kutatási pályázatok feltételeinek meg
határozása;

— a tanszéki kutatási hitelek iránti igények 
rangsorolása;

— szerződéses munkák árbevételéből képzett 
külön alap felosztása az intézmények között;

— a szerződéses munkák tapasztalatainak idő
szakos értékelése.

3. A kutatási tervek jóváhagyása és a kutatási 
tervek végrehajtásának folyamatos értékelése az 
egyetemek, főiskolák vezető testületéinek feladat
körébe tartozik.

A döntés szakszerűségének növelése érdekében 
a Minisztérium szükségesnek tartja, hogy az egye
temek, főiskolák tudományágazatonként vagy más 
célszerű csoportosításban olyan véleményező bizott
ságokat hozzanak létre, amelyek az akadémiai véle
ményt figyelembe véve az egyetem, főiskola vezető 
szerveinek a pénzügyi támogatás mértékére is 
javaslatot tudnak tenni.

Azon kutatóhelyek tevékenységének évenkénti 
értékelését, amelyektől a Minisztérium éves beszá
molót nem kér, maguk az intézmények végezzék.
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Az értekelesnél igénybe vehetik a minisztériumi 
szakbizottságok, szükség esetén pedig az akadémiai 
szakbizottságok segítségét is.

A kutatási tervek végrehajtásáról készült érté
kelést figyelembe kell venni a kutatóhelyek pénz
ügyi támogatásának további biztosításánál. A tá
mogatás odaítélésekor azokat a kutatóhelyeket kell 
előnyben részesíteni, amelyek a kutatási tervüket 
megvalósították.

A tudományos kutatási információs rendszer 
bővítése érdekében a Minisztérium pártfogolja és 
ajánlja olyan egyetemi évkönyvek kiadását, publi
kálását, amelyek a tanszéken folyó kutatómunkáról 
adnak tájékoztatást. Az évkönyvek a minisztériumi 
információszerzés és az iparral, a gyakorlattal való 
kapcsolatteremtés szempontjából is jelentősek.

IV.

Az egyetemi, főiskolai vezető szerveknek, az 
oktatási szervezeti egységeknek és az igazgatási 
szerveknek kutatási feladatok ellátására való alkal
masabbá tétele szükségessé teszi a Művelődésügyi 
Minisztérium felügyelete alatt működő egyetemi, 
főiskolai kutatóhelyek struktúrájának és szervezeti 
felépítésének továbbfejlesztését.

Az oktatási, kutatási szervezet jelenlegi rend
szerére a felaprózottság a jellemző. A Minisztérium 
folytatja a kérdés végleges rendelkezését előkészítő 
struktúravizsgálatokat. Indokolt esetben támogatja 
a nagyobb szervezeti egység (intézetek, tanszék- 
csoportok) létrehozását célzó munkát. Ennek érde
kében a Minisztérium részletesen kidolgozza a szerve
zés irányelveit, meghatározza nagyobb egységek fel
építésének, működésének, jogállásának szabályait, és 
e tárgyban előterjesztést készít a Minisztertanács
hoz.

Az egyetemek és főiskolák költségvetésének fel
osztása során — a kutatás szempontjából — a Minisz
térium a több tanszéket magába foglaló intézetet 
és tanszékcsoportot egy kutatóhelynek tekinti. 
Ugyanez vonatkozik a tervezés és beszámoltatás 
rendjére is.

A Minisztérium támogatja meghatározott kuta
tási feladat, illetve más célok teljesítése érdekében 
az egyetemek, főiskolák között, az egyetemi tan
székek között, illetve tanszékek és tudományos 
kutatóintézetek között szervezett együttműködést 
és társulások kialakítását. A társulások célját, 
a résztvevők jogait és kötelességeit, az együttmű
ködés módozatait a társuló felek közötti megállapo
dás rögzíti. Ennek irányelveit a Minisztérium meg
határozza.

195

Az egyetemek igazgatási szervezetében célszerű 
külön igazgatási egységet (irodát) létrehozni, amely 
az egyetem által vállalt nagy volumenű kutatások 
igazgatását és pénzügyi lebonyolítását látja el; 
vagy a már meglevő igazgatási szerveket kell alkal
massá tenni ilyen feladatok ellátására. 
(125.299/1973.)

Dr. Polinszky Károly s. k., 
m in iszterh e ly ettes

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS

Az ELTE TTK Biokémiai Csoportja pályázatot 
hirdet a Csoport kutatómunkájába való bekapcso
lódásra egy biológia kémia vagy kémia—fizika 
szakos pedagógus számára.

Pályázhatnak középfokú oktatási intézmények 
politikailag, szakmailag megfelelő, kutatómunkára 
alkalmas pedagógusai. A pályázónak pedagógusi 
munkakörének ellátása mellett munkaviszonyon 
kívüli megbízásos jogviszony formájában kell be
kapcsolódnia a Biokémiai Csoport kutatómunká
jába, mely az ,,Életfolyamatok Szabályozása” 
kutatási főirányon belül az izomműködés szabályo
zásával foglalkozik.

A Magyar Tudományos Akadémia a pedagógus 
tevékenységét a szerződés lejárta után egyszeri 
díjazással jutalmazza, de erre a jutalomra a szerző
dés fennállása alatt havonta folyósítandó állandó 
összegű előleget fizet ki a szerződő pedagógusnak.

A Biokémiai Csoport az eredményesen pályázó 
pedagógussal egy éves időtartamra szerződést köt.

A pályázatot az ELTETTK Biokémiai Csoport
jának vezetőjéhez (1088 Budapest, Puskin u. 3.) 
kell 1973. október 15-ig benyújtani.

Budapest, 1973. szept. 11.
Dr. Biró Endre s. k.,

eg y etem i tanár

FOGADÓÓRA

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke min
den hétfőn 16 — 17.30 óra között — bármilyen ter
mészetű ügyben — fogadóórát tart. A Magyar 
Tudományos Akadémia tagjainak más időpontok
ban is rendelkezésére áll.

Központi Igazgatási Titkárság
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Jogszabályok

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának
1973. évi 24. számú

törvényerejű rendelete

a Magyar Népköztársaság oktatási 
rendszerének továbbfejlesztéséről

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa az 
oktatási rendszer továbbfejlesztése érdekében az 
1961. évi Ili. számú törvényt (a továbbiakban: 
Törvény) az alábbiak szerint módosítja:

1. §. A Törvény 3. §-ának (2) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:

„(2) Az általános iskolába a gyermeknek a 
nyolcadik osztály sikerese elvégzéséig, legkésőbb 
azonban annak a tanévnek a végéig kell járnia, 
amelyben a 16. életévét betölti. A gyermek 14. 
életévének betöltése után külön engedéllyel a dol
gozók általános iskoláját is látogathatja.”

2. §. A Törvény 6. §-ában foglaltak helyébe a 
következő rendelkezések lépnek:

,,6. §. (1) Az alsófokú oktatás-nevelés — az óvo
dai intézményekben folyó, valamint más szervezett 
iskolára előkészítés eredményét is figyelembe 
véve — az általános iskolákban, a gyógypedagógiai 
intézményekben és a továbbképző iskolákban 
folyik.

(2) Az alsófokú oktatási intézmények létesítése 
és fenntartása az állam feladata.

(3) Az általános iskolának nyolc, a továbbképző 
iskolának két évfolyama van.

(4) A gyógypedagógiai intézmények képzési 
időtartama a fogyatékosság jellegéhez igazodik.”

3. §. A Törvény 7. §-a a következő (3) bekezdés
sel egészül ki:

,,(3) A gyógypedagógiai intézmények a testileg, 
érzékszervileg vagy értelmileg fogyatékos, de ké
pezhető tanköteles gyermekek oktatásáról és ne
veléséről az általános iskola képzési céljához iga
zodva gondoskodnak.”

4. §. A Törvény 9—16. §-ában foglaltak helyébe 
a következő rendelkezések lépnek:

,,9. §. (1) A középfokú oktatás szakmunkás- 
képző iskolákban, egészségügyi szakiskolákban, 
gépíró és gyorsíró iskolákban, gimnáziumokban 
és szakközépiskolákban történik.

(2) A szakmunkásképző iskolákról, az egészség- 
ügyi szakiskolákról, valamint a gépíró és gyors
író iskolákról külön jogszabály rendelkezik.

10. §. Gimnázium és szakközépiskola létesítése 
és fenntartása az állam feladata; gimnáziumot az 
állam és az egyházak között létrejött egyezmények 
alapján egyházak is fenntarthatnak.

. 11. §. A gimnázium elmélyíti és bővíti az álta 
lános iskolában szerzett ismereteket; továbbfej 
leszti a tanulók műveltségét, szocialista világnézeti 
erkölcsi, esztétikai és testi nevelését; felkészí 
a továbbtanulásra, illetőleg segíti a gyakorlat 
életre való felkészülést.

12. §. A gimnázium tanulóinak gyakorlati okta 
tásában üzemek és intézmények is közreműköd 
hetnek.

13. §. (1) A gimnázium négy évfolyamának sike 
rés elvégzése általános jellegű, középfokú iskola 
végzettséghez kötött munkakörök betöltésére ké 
pesít.

(2) A gimnázium IV. évfolyamának sikeres el
végzése után a tanuló érettségi vizsgát tehet 
A gimnáziumi érettségi bizonyítvány felsőfoké 
oktatási intézménybe való jelentkezésre jogosít.

14. §. (1) A szakközépiskola elmélyíti és bővíti 
az általános iskolában szerzett ismereteket; to
vábbfejleszti a tanulók műveltségét, szocialista 
világnézeti, erkölcsi, esztétikai és testi nevelését; 
szakképesítést — a magasabb elméleti képzettsé
get kívánó, valamint élelmiszer- és fagazdasági 
szakmákban szakmunkás képesítést — nyújt, és 
előkészít — elsősorban a szakközépiskola jellegének 
megfelelő — felsőfokú továbbtanulásra.

(2) A szakközépiskola együttműködik a képzés 
szakirányának megfelelő üzemmel, illetőleg intéz
ménnyel. A tanulók a képzés során szakgyakorla
ton vesznek részt, az ipari, valamint az élelmiszer- 
és fagazdasági szakközépiskola tanulói pedig elmé
leti és gyakorlati oktatásban részesülnek.

15. §. (1) A szakközépiskola négy évfolyamának 
sikeres elvégzése után a tanuló érettségi vizsgát 
tehet.

(2) A szakközépiskola IV. évfolyamának sikeres 
elvégzése általános jellegű, középfokú iskolai vég
zettséghez kötött munkakörök betöltésére képesít. 
A szakközépiskolai érettségi bizonyítvány az iskola 
szakosításának megfelelő, jogszabályokban meg
határozott munkakörök — a magasabb elméleti 
képzettséget kívánó ipari, valamint élelmiszer- és, 
fagazdasági szakmákban szakmunkás munkakör — 
betöltésére képesít, valamint felsőfokú oktatási in
tézménybe való jelentkezésre jogosít.

16. §. A szakközépiskola közreműködik a közép
fokú szakmai végzettséggel rendelkező vagy a nél
kül középfokú szakmai munkakört betöltő szak
emberek továbbképzésében.”

5. §. A Törvény 18. §-a helyébe a következő- 
rendelkezés lép:

,,18. §. (1) A felsőfokú oktatás a középfokú ok
tatásra, épül és felsőfokú intézetekben, főiskolákon, 
egyetemi jellegű főiskolákon, valamint egyeteme
ken folyik.

(2) Felsőfokú intézetet a Minisztertanács, fő
iskolát, egyetemi jellegű főiskolát és egyetemet a 
Népköztársaság Elnöki Tanácsa létesíthet és szün
tethet meg. *

(3) Egyetemi és főiskolai kar létesítése vagy 
megszüntetése a Minisztertanács hatáskörébe tar



1973. október 18. AKADÉMIAI KÖZLÖNY 199

tozik; szakok, főtanszakok létesítésének összevo
násának és megszüntetésének módját a Miniszter- 
tanács szabályozza.”

6. §. A Törvény 20. és 21. §-ában foglaltak he
lyébe a következő rendelkezések lépnek:

,,20. §. (1) A felsőoktatási intézmények képzési 
feladataikat egymással együttműködve is megold
hatják; egyetemeken és főiskolákon az egyetemi, 
illetőleg a főiskolai végzettségnél alacsonyabb 
szintű felsőfokú szakképesítés is szerezhető.

(2) A felsőfokú végzettségű szakemberek to
vábbképzése a felsőoktatási intézmények feladata. 
A felsőoktatási intézmények a továbbképzés ke
retében különleges szakképesítések megszerzését 
biztosíthatják.

(3) A felsőfokú végzettségű szakemberek tovább
képzését külön e célra szervezett intézetek is el
láthatják.

21. §. A felsőfokú oktatásnak a gyakorlattal, a 
termelőmunkával való fokozott kapcsolata érde
kében

a) a hallgatók a tanulmányi idő alatt a képzés 
jellegének megfelelően szakmai gyakorlatot foly
tatnak;

b) szakmunkásképesítéssel rendelkezők felsőok
tatási intézménybe középiskolai végzettség nélkül 
is felvehetők, ha a külön meghatározott feltételek
nek megfelelnek;

c) az üzemek a felsőoktatási intézményekkel 
együttműködve gondoskodnak a szakmai gyakor
latot folytató hallgatóknak szakmai képzést elő
segítő munkahelyekre való beosztásáról, termelő- 
munkájuk díjazásáról, segítik a hallgatók szakmai 
és politikai fejlődését.”

7. §. A Törvény 24. §-ának (1) bekezdése he
lyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) A tanköteles koron túl levők a felnőttek ok
tatásának sajátos követelményeihez igazodó esti 
vagy levelező oktatás keretében végezhetik el az 
általános iskolát, továbbá középfokú, illetőleg fel
sőfokú képesítést szerezhetnek. Az általános isko
lai, a gimnáziumi, valamint a külön jogszabály
ban meghatározott szakközépiskolai és felsőfokú 
végzettség egyéni tanulással, az előírt vizsgák 
eredményes letételével is megszerezhető.”

8. §. A Törvény 24. §-ának (1) bekezdése he
lyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A továbbképző iskolát végzett tanuló szak
munkásképző iskolában,

a szakmunkásképző iskolát, az egészségügyi 
szakiskolát,^valamint a gépíró és gyorsíró iskolát 
végzettek más középfokú iskolában,

a felsőfokú technikumot, felsőfokú szakiskolát 
és felsőfokú intézetet végzett hallgatók pedig az 
egyetemeken, egyetemi jellegű főiskoláidon és fő
iskolákon jogszabályban meghatározott feltételek 
szerint megfelelő tanulmányi idő beszámításával 
tanulhatnak tovább.”

9. §. Ez a törvényerejű rendelet kihirdetése 
napján lép hatályba. A Törvény 9—17. §-ainak 
címe „Középfokú oktatás” címre változik. Az 1969. 
évi VI. számú törvény 34. §-a hatályát veszti.
Losonczi Pál s. k.,

a M agyar 
N épköztársaság  

E lnöki T anácsának  
elnöke

Cseterki Lajos s. k.,
a M agyar 

N épköztársaság  
E lnöki T anácsának  

titkára

A Minisztertanács 1035/1973. (IX. 19.) számú 
h a t á r o z a t a

az országos távlati tudományos kutatási terv 
kiegészítéséről

1. Az 1971—1985. közötti időszakra szóló orszá
gos távlati tudományos kutatási tervről hozott 
1012/1972. (IV. 27.) Mt. h. számú határozat (a to
vábbiakban: Határozat) II. fejezete 23. pontjában 
meghatározott országos szintű kutatási főirányokat 
a köznevelés fejlesztését szolgáló pedagógiai kuta
tásokkal kell kiegészíteni az alábbiak szerint:

„6. A köznevelés fejlesztését szolgáló pedagógiai 
kutatások.

Tárgyuk:
A távlati közneveléspolitikai döntéseknek tudo

mányos kutatások, vizsgálatok, kísérletek segítsé
gével való megalapozása, a köznevelés és ezen be
lül az iskolaügyi tervezés elméleti-módszertani 
kérdéseinek tisztázása, a kiépítendő köznevelési 
rendszer szerkezetének és tartalmának kimunká
lása s mindezzel együtt a neveléstudomány jelen
tős mértékű fejlesztése; továbbá a köznevelési 
rendszernek a mai keretek között való tartalmi 
korszerűsítése, a tanulóifjúság helyzetének és ne
velésének, valamint a felnőttek szervezett iskolai 
és iskolán kívüli oktatásának, továbbképzésének 
vizsgálata, a népgazdasági tervezéssel való állandó 
kölcsönhatásban.

Felelős: a művelődésügyi miniszter.”
2. A Határozat 25. pontjához fűzött 1. számú 

melléklet „A köznevelés fejlesztését szolgáló pe
dagógiai kutatások (1973—1990) (Annotáció)” című 
és az érdekeltekkel közvetlenül közölt tervtanul
mány vázlattal egészül ki.

3. Ez a határozat a kihirdetése napján lép ha
tályba.

Fehér Lajos s. k., 
a M inisztertanács eln ökhelyettese

A Minisztertanács 1036/1973. (IX. 19.) számú 
h a t á r o z a t a

a pedagógiai tudományos kutatásokkal 
összefüggő kérdések rendezéséről

A Minisztertanács a pedagógiai tudományos ku
tatásokkal összefüggő kérdések rendezéséről az 
alábbiakat határozza:

1. A Belkereskedelmi Minisztérium, az Egész
ségügyi Minisztérium, a Mezőgazdasági és Élel
mezésügyi Minisztérium, a Munkaügyi Miniszté-
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rium, a Művelődésügyi Minisztérium, az Országos 
Tervhivatal, a Magyar Tudományos Akadémia és a 
Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség Központi 
Bizottsága képviselőiből, valamint a köznevelés 
fejlesztését szolgáló tudományos kutatások (a to
vábbiakban: kutatások) részfeladatainak összehan
golását ellátó intézmények vezetőiből Tárcaközi 
Koordináló Bizottságot (a továbbiakban: Bizott
ság) kell alakítani.

A Bizottság feladata a főirányon belüli kutatá
sok összehangoltságának biztosítása, a rész- és a 
végső eredmények szakmai tudományos elbírálásá
nak megszervezése, időszakos beszámolók meg
vitatása, valamint az egyes kutatási témák felelő
seinek kiválasztására és megbízására, a kutatá
sokra fordítható pénzeszközök elosztására vonat
kozó javaslattétel.

A Bizottság elnökét és tagjait — az illetékes 
miniszterrel, illetőleg országos hatáskörű szerv 
vezetőjével egyetértésben —, továbbá titkárát a 
művelődésügyi miniszter nevezi ki.

A Bizottság megalakítására határidő: 1973. ok
tóber 15.

Felelős: a művelődésügyi miniszter.
2. a) A kutatások anyagi támogatását — az 

e célra rendelkezésre álló eszközök figyelembevé
telével — elsősorban az állami költségvetésből kell 
biztosítani. Az Országos Tervhivatal elnöke és a 
pénzügyminiszter az ötéves népgazdasági tervben, 
illetőleg a középtávú pénzügyi tervben gondoskod
jék a kutatások pénzügyi-anyagi megalapozásáról. 
A kutatások ütemezésének (4. pont) megfelelően 
a szükséges fedezetet az éves népgazdasági terv, 
illetve az éves költségvetés útján bocsássák a mű
velődésügyi miniszter rendelkezésére. A kutatások 
gyorsabb ütemü előrehaladását az állami és tár
sadalmi szervek önkéntes hozzájárulásaikkal is se
gítsék elő.

b) A kutatások pénzfedezetének felhasználásá
ról — a Bizottság javaslata alapján — a művelő
désügyi miniszter rendelkezik. A Bizottság a jóvá
hagyott kutatási témák és a hosszabb időre számí
tásba vehető pénzügyi fedezet összehangolása után 
a pénzeszközöknek részfeladatok szerint és a szük
séghez képest több évre terjedő elosztására tegyen 
javaslatot.

c) A kutatási főirány anyagi eszközei tekinteté
ben a feladatfinanszírozást kell alkalmazni. Ennek 
részletes szabályait — a pénzügyminiszterrel és a 
kutatómunkában érdekelt miniszterekkel, illető
leg országos hatáskörű szervek vezetőivel egyet
értésben — a művelődésügyi miniszter állapítja 
meg.

Határidő: 1973. december 31.
Felelős: a művelődésügyi miniszter.

3. a) A kutatások alapján kidolgozott javaslatok 
bevezetésének előkészítésére az alsó- és középfokú 
oktatási-nevelési intézmények köréből kísérleti isko
lákat és bázis-iskolákat kell kijelölni.

A kísérleti iskolák feladata, hogy lehetőséget 
nyújtsanak a kutatásokat végző intézmények szá
mára több éven át tartó, illetőleg egy iskolában 
ugyanazon időben több területen folyó kísérletek 
végzésére. A bázis-iskolák feladata a pedagógusok

továbbképzésének keretében a kísérleti munka 
eredményeinek átadása, gyakorlati bemutatása, a 
korszerű eszközök és módszerek terjesztése.

b) A kísérleti iskolákat — a kísérletet irányító 
tudományos intézetek javaslatára — az iskolafenn
tartó jelöli ki.

A bázis-iskola kijelölése a megyei tanács vég
rehajtó bizottsága művelődésügyi feladatot ellátó 
szakigazgatási szervének, illetőleg Budapest Fő
város Tanácsa Végrehajtó Bizottsága művelődés- 
ügyi feladatot ellátó szakigazgatási szervének ha
táskörébe tartozik.

A kísérleti iskolák és a bázis-iskolák működésé
nek rendjét a munkaügyi miniszterrel, valamint 
a szakmai főhatósági felügyeletet ellátó érdekelt 
miniszterrel, pénzellátásának és elszámolásának 
rendjét pedig a pénzügyminiszterrel és a Minisz
tertanács Tanácsi Hivatalának elnökével egyetér
tésben a művelődésügyi miniszter szabályozza.

Határidő: 1973. december 31.
4. A kutatások ütemezése:
1973— 1975.
A kutatási részfeladatok tervtanulmányainak 

kidolgozása, a kutatások és kísérletek előkészítése 
és megszervezése az alábbi témákban:

— Döntéselőkészítő modell-variánsok az iskola- 
rendszer távlati fejlesztésére.

— Irányelvek és variánsok az 1970-es évek vé
gén a mai iskolarendszer keretein belül beveze
tendő tantervekre, valamennyi alsó- és középfokú 
iskolatípusban.

— A pedagógiai hatékonyság növelésének lehe
tőségei.

— A tanulóifjúság életmódja és alakításának 
fő tényezői.

1975— 1980.
Döntésre alkalmas javaslatok kidolgozása az 

alábbi témákban:
— Modell-variánsok az új iskolarendszerre, új 

kísérletek.
— Üj tantervek valamennyi alsó- és középfokú 

iskolatípus részére.
— Az oktatási eszközök komplex fejlesztési 

terve.
— A tanulóifjúság közösségei és a pedagógiai 

hatékonyság növelésének módszerei e területen.
1980—1990.
Szintézisek kidolgozása az alábbi témakörökben:
— A kialakítandó köznevelési rendszer alapvető 

jellemzői, cél- és feladat-rendszere, alapstruktú
rája, oktatásszervezeti formái, a rendszer fokozatos 
bevezetésének előkészítése.

— Az új iskolarendszer nevelési, illetőleg tan
tervei.

— Az oktatás-nevelés módszerei és eszközei.
— A további kutatások előkészítése, megalapo

zása.
5. Ez a határozat a kihirdetése napján lép ha

tályba.
Fehér Lajos s. k., 

a M in isztertanács e ln ök h elyettese
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\  MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ELNÖKSÉGÉNEK
HATÁROZATAI*

az 1973. szeptember 25-i ülésen

A Magyar Tudományos Akadémia közreműködése 
a közoktatás korszerűsítésében

Az MSZMP KB oktatáspolitikai határozatának 
végrehajtása érdekében a Művelődésügyi Minisz
térium megkezdte a 70-es évek második felében 
valamennyi iskolatípusban bevezetendő üj vagy 
átdolgozott tantervek kidolgozását, továbbá a 80-as 
évekre kialakítandó új iskolarendszer variációinak 
és ezek pedagógiai tartalmának felvázolását. A 
miniszter és illetékes helyettese fontosnak tartja, 
hogy az Akadémia tudományos testületéi segítsék 
e munkát.

A minisztérium egyrészt kérte az Akadémia 
részvételét a 80-as évek új iskolarendszerének, 
a megfelelő távlati tantervek irányelveinek, tar
talmának és tantervi vázlatának a kimunkálásá
ban, kísérletek indítványozásában, valamint a 
lehetséges megoldások kipróbálásában. Kívánatos, 
hogy e munkálatok minél komplexebb témakörök
ből induljanak ki, és a jelenlegi tantárgyi szét
aprózottság megszüntetésével a maiaknál komp
lexebb témaköröket, ill. tanterveket eredményez
zenek.

Az érvényben levő tantervek az iskolai fokok 
egymásutánjában lényegében koncentrikus felépí
tésűek. Ezzel szemben kívánatos, hogy az új tan
tervek a lehetséges mértékig lineárisabban legye
nek felépítve, 12 évfolyam (6—18 éves életkor) 
egységes koncepció szellemében készüljenek. El
kerülhetetlennek látszik az óvodáskor és bizonyos 
mértékig a felsőfokú oktatás figyelembevétele is.

Kérte másrészt a minisztérium az Akadémia 
tudományos testületéit, hogy vállalják el a szak
értői véleményezését a 70-es évek második felére 
készülő tantervi irányelveknek és konkrét tantervi 
vázlatoknak, továbbá a tankönyvek kéziratainak 
a bírálatát, illetve mind e kérdések megvitatását.

Az elnökség az Akadémia közreműködésére 
vonatkozó előzetes javaslat kidolgozásának irányí
tásával Szentdgothai János alelnököt bízta meg. 
Az előterjesztés egy elnökségi- és három (természet- 
tudományi, társadalomtudományi és matematikai) 
albizottság létrehozását javasolta.

Az elnökségi bizottság feladata az egységes 
koncepció kialakításával összefüggő tevékenység 
összefogása és irányítása, valamint az akadémiai 
közoktatási koncepció tényleges elkészítése lenne, 
míg az albizottságok a részkoncepciók, részlet- 
munkák kidolgozását végeznék.

Az elnökségi bizottságnak az 1980-ig terjedő 
átmeneti időszakra vonatkozó ajánlásait 1974. 
május 1-ig, az 1980 utáni időszakra vonatkozó 
ajánlásait pedig 1975. április 1-ig kell a Művelődés- 
ügyi Minisztérium számára elkészíteni.

* A nem teljes szöveggel közölt határozatokat az Aka
démia tagjai részére — kérésükre — a Tudományos Testületi 
Titkárság tájékoztatásul megküldi.

Az elnökség 45/1973. számú határozata

1. Az elnökség nagy jelentőséget tulajdonít a 
közoktatási koncepció kidolgozásában való akadé
miai részvételnek.

1.1. Ügy véli, hogy ennek a munkának a során 
az Akadémiának — a tantervi irányelvek, 
konkrét tantervi vázlatok, továbbá a tan
könyvek kéziratai bírálata mellett, amelyek 
igen fontosak — a közoktatás elvi struktú
rájának a kidolgozására kell a fő súlyt 
helyeznie.

1.2. Szükségesnek tartja, hogy a koncepció 
kidolgozása során kerüljön sor a korszerű 
szocialista műveltség fogalmának olymér
tékű tisztázására is, amely megfelel a ki
tűzött céloknak.

2. Az elnökség az Akadémia közreműködésére 
vonatkozó konkrét javaslatot jóváhagyólag 
elfogadja.

2.1. Megbízza Szentágothai János alelnököt, hogy 
az előterjesztésében foglaltaknak megfele
lően alakítsa meg az Elnökség Közoktatási 
Bizottságát, valamint annak három munka- 
bizottságát, és felkéri, hogy az 1974 áprilisi 
elnökségi ülésen számoljon be a bizottságok 
munkájáról.

3. Az elnökség nagy fontosságot tulajdonít 
annak, hogy a közoktatási koncepció kidol
gozásában az Akadémia tagjainak széles köre 
vegyen részt.

Az Akadémia 150 éves jubileumi ünnepségeinek 
előkészítése

A Jubileumi Előkészítő Bizottság megvitatta 
az előkészítő munka soron következő feladatait, 
és javasolta az elnökségnek, hogy meghívásos 
pályázatot írjon ki az emlékéremre és a székház 
két domborműjére.

A Könyvtár gondozásában készülő, az MTA 
tagjainak névmutatója tekintetében javasolta az 
elnökségnek, hogy a lexikális adatközlés mellett 
a névmutató tartalmazzon tudománypolitikai in
dokolást is, amelyet végül is az elnökség hagyna 
jóvá.

Tájékoztatta az elnökséget, hogy a jubileum 
alkalmával rendezendő kiállítás megszervezésének 
előkészítésére a Könyvtár által létrehozandó munka- 
közösség a Könyvtár, a Történettudományi Intézet, 
a Petőfi Irodalmi Múzeum, továbbá a Nemzeti 
Múzeum és a KESz képviselőiből áll majd.

Az elnökség 46/1973. számú határozata
1. Az elnökség a Jubileumi Előkészítő Bizottság 

jelentését jóváhagyólag tudomásul veszi.
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2. Szükségesnek tartja az emlékkiállítás elő
készítésére létrehozandó munkaközösséget kiegé
szíteni a Technikatörténeti Múzeum képviselőjé
vel.

A jubileumi emlékérem és domborművek 
pályázati kiírása

A jubileumi emlékéremre és a Székház elő
csarnokában elhelyezésre javasolt két domborműre 
kiírandó pályázat, illetve majd a döntés szélesebb 
megalapozása érdekében az Akadémia valamennyi 
tagja felkérést kapott: közölje véleményét az emlék
érem, illetve a domborművek tárgyát illetően. 
Noha nem lenne helyes a témaválasztás tekinteté
ben megkötni a pályázó művészek kezét, mégis 
mivel nyilván nem ismerik közelebbről az Akadé
mia múltját és jelenét, indokolt olyan témákat 
nem kötelezően ajánlani, amelyek az Akadémia 
elnökségének a véleménye szerint méltóak lesznek 
az emlékművekhez.

A javaslat szerint az emlékérem témája az 
Akadémia múltjának a pályázó által megválasztandó 
eseménye legyen. Ajánlható téma az érem egyik 
oldalára Széchenyi István alapítói felajánlása az 
Országgyűlésen, másik oldalon az Akadémia Szék
háza „Magyar Tudományos Akadémia 1825— 
1975.” körirattal. Lehet ehelyett más témával is 
pályázni.

A dombormű tekintetében az előterjesztés szerint 
ajánlható témák az alábbiak:

A nyugati falra triptichon a következő témákkal:
1. Vásárhelyi Pál folyószabályozási tevékenysége 

közben,
2. Eötvös Loránd torziós ingával terepen való 

mérés közben,
3. Bartók Béla és Kodály Zoltán népdalgyűjtés 

közben fonográffal.

A keleti falra az akadémiai kutatóintézetek 
néhány jellegzetes épülete képzeletbeli „akadémiai 
várossá” csoportosítva. (Pl. a KFKI atomreaktora, 
a Szegedi Biológiai Központ épülete, a Marton- 
vásári fitotron, a Várbeli társadalomtudományi 
központ, a Budaörsi-úti kutatóközpont épülés 
közben, utalva a fejlődés folyamatosságára.) (Lehet 
ezek mellett más témával is pályázni.)

Az elnökség 47/1973. számú határozata
l.Az elnökség felhatalmazza az elnököt, hogy 

a 150 éves jubileum alkalmából az emlék
éremre és a székház két domborműjére — 
a Képző- és Iparművészeti Lektorátussal 
egyeztetve — meghívásos pályázatot írjon ki 
azzal, hogy

LL az emlékérem témája az Akadémia múlt
jának a pályázó által megválasztandó ese
ménye legyen; ajánlható téma az érem 
egyik oldalára: Széchenyi István alapítói 
felajánlása az Országgyűlésen, a másik 
oldalon: az Akadémia székháza „Magyar 
Tudományos Akadémia 1825—1975.” kör
irattal,

1.2. a két dombormű egyike az Akadémia 
múltját, a másika pedig a jelenét ábrázolja. 
A pályázók szabadon választhatják meg 
pályamunkájuk konkrét témáját. Ajánlha
tók az alábbi témakörök.

1.2.1. A múltra vonatkozóan (a nyugati falra)
az Akadémia múltjából vett személyek, 
események, tevékenységek, intézmények, 
szimbólumok (pl. triptichon szerű elhe
lyezésben) szerepeljenek a mű témája
ként;

1.2.2. a jelen tekintetében (a keleti falra) az
akadémiai kutatóintézetek néhány jel
legzetes épülete (pl. a KFKI atom
reaktora, a Szegedi Biológiai Központ 
épülete, a Martonvásári fitotron, a Vár
beli társadalomtudományi központ, a 
Budaörsi kutatóközpont épülés közben) 
képzeletbeli „akadémiai várossá” cso
portosítva ajánlható példaképpen a mű
vészeknek.

1.2.3. A két domborműre külön kell pályázni,
a két pályázat azonban ugyanattól a 
művésztől is származhat.

2. A műalkotások közérthetők legyenek.
3. Az elnökség szükségesnek tartja, hogy a mű

vészek tájékoztatására készüljön néhány ol
dalas összefoglaló azokról a személyekről, 
eseményekről, valamint intézményekről, akik
nek, illetve amelyeknek jelentős szerepük volt 
az Akadémia tevékenységét vezérlő gondola
tok kialakításában és megvalósításában.

3.1. Az elnökség felkéri a Jubileumi Előkészítő 
Bizottságot, hogy az összefoglalót október 
hó 8-ig készíttesse el.

4. Az elnökség a műalkotások megvalósítása 
tekintetében a végső döntést — a Lektorátus 
véleményének meghallgatásával — magának 
tartja fenn. Amennyiben az elnökség egyik 
pályázatot sem tartja megfelelőnek, a mű
alkotás nem kerül megvalósításra.

Javaslat a tudományos testületek és a szakigazgatás 
együttműködésére az akadémiai kutatóhálózat 

távlati fejlesztésének kidolgozásában

Az Akadémia ez évi közgyűlése határozatában 
felkérte a főtitkárt, hogy az akadémiai kutatóháló
zat átdolgozott fejlesztési irányelveit terjessze .az 
elnökség elé. A tudományos osztályok pedig nyújt
sanak segítséget ezek kidolgozásához.

Az előterjesztés hangsúlyozta, hogy az Akadémia 
távlati intézetfejlesztési tervének körültekintő ki
dolgozása érdekében hatékony együttműködés szük
séges a tudományos testületek és a szakigazgatás 
között. Ennek érdekében javasolta: kérje fel az 
elnökség a főtitkárt, hogy az 1973. évi főtitkári be
számoló erre vonatkozó irányelvei alapján dolgoz
tassa ki tudományágak szerint csoportosítva a 
kutatóhálózat fejlesztésére vonatkozó további konk
rét elgondolásokat, az 5. ötéves tervidőszakra
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vonatkozóan részletesebben, a távlati terv további 
időszakára nagy vonásokban.

Az osztályok — a fejlődési irányok ismereté
ben — alakítsák ki reális koncepciójukat az egyes 
tudományágak kutatóhálózatának országos fej
lesztésére vonatkozóan. Ezen belül a főtitkártól 
kapott munkaanyag figyelembevételével dolgoz
zanak ki ajánlásokat az akadémiai kutatóhálózat
nak az országos hálózattal összhangban levő fej
lesztésére. Az Akadémián kívüli kutatóhálózat 
fejlesztésére vonatkozó ajánlásokat az elnökség 
az illetékes szaktárcák rendelkezésére fogja bo
csátani.

A kutatóintézeti hálózat továbbfejlesztésére 
vonatkozó ajánlások tartsák szem előtt, hogy a 
jövőben tovább erősödjék az intézetek problémákra 
orientáltsága. Az intézetek osztályai céltudatosan 
integrálódva dolgozzanak együtt a főfeladatként 
kitűzött egy vagy néhány problémakör megoldásán. 
Az Akadémia tudományos osztályainak az intéze
tek fejlesztésére vonatkozó ajánlásai jelöljék meg 
a számukra javasolt fő problémaköröket is.

A tudományos osztályok országos ajánlásai 
alapján a szakigazgatás készítse el az akadémiai 
kutatóhálózat konkrét fejlesztési terveit (az 5. 
ötéves tervidőszakra részletesen, a továbbiakra 
vázlatosabban). E terveket a tudományos osztályok 
külön vagy csoportosan vitassák meg, majd az 
elnökség foglaljon állást az 1975. évi közgyűlési 
előterjesztés tárgyában.

Az elnökség 49/1973. számú határozata

1. Az elnökség felkéri a főtitkárt, hogy az 1973. 
évi főtitkári beszámoló erre vonatkozó irány
elvei alapján dolgoztassa ki tudományágak 
szerint csoportosítva az akadémiai kutatóhálózat 
fejlesztésére vonatkozó további elgondolásokat, az
5. ötéves tervidőszakra vonatkozóan részletesebben, 
a távlati terv további időszakára nagy vonásokban, 
és bocsássa azt a testületek rendelkezésére.

2. Az elnökség felhívja az osztályokat, hogy a 
fejlődési irányok ismeretében alakítsák ki az egyes 
tudományágak kutatóhálózatára vonatkozó alap
kutatással kapcsolatos országos koncepciójukat. Ezen 
belül a főtitkártól kapott munkaanyag figyelembe
vételével dolgozzanak ki ajánlásokat az akadémiai 
kutatóhálózatnak az országos hálózattal össz
hangban levő fejlesztésére.

2.1. Az elnökség külön is szükségesnek tartja 
hangsúlyozni, hogy az osztályok ajánlásaik 
kidolgozásánál azokból az alapkoncepciók
ból induljanak ki, amelyeket az 1973. évi 
közgyűlés a főtitkári beszámoló részeként 
jóváhagyott.

2.2. Az alapkutatással kapcsolatos országos 
koncepció kidolgozása — amellyel az osz
tályod hozzájárulhatnak az ipari kutató- 
hálózat fejlesztéséhez is — a tárcákkal és 
az OMFB-vel együttműködve, illetve egyet
értésben történjék.

3. Az elnökség ajánlja az osztályoknak: legyenek 
figyelemmel az ajánlások kidolgozása során 
arra, hogy
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3.1. a jövőben tovább erősödjék az intézetek 
problémákra orientáltsága,

3.2. a tanszéki kutatások kapjanak megfelelő 
súlyt,

3.3. az ajánlások terjedjenek ki a kutatóhálózat 
mozgására, amelynek során — a tudomány 
helyzetére figyelemmel — meglevő kutató
bázis más tematikára történő átállítására 
vagy megszüntetésére is sor kerülhet,

3.4. az ajánlások az akadémiai intézetek fej
lesztésére vonatkozóan jelöljék meg az 
intézetek számára javasolt főbb megoldandó 
problémákat is.

Jelentés a Magyar Tudományos Akadémia és a
Szovjetunió Tudományos Akadémiája közötti 

tudományos kapcsolatok helyzetéről
A Magyar Tudományos Akadémia nemzetközi 

tudományos együttműködésében kiemelkedő helyet 
foglalnak el a szovjet—magyar kapcsolatok.

Ez nemcsak abból adódik, hogy a Szovjetunió
val van a legkiterjedtebb, legelmélyültebb és leg
érdemibb együttműködésünk, hanem abból is, 
hogy a kétoldalú kapcsolatokon túlmenően, a 
szocialista országok közötti többoldalú együtt
működésben is a Szovjetunió tudományos intéz
ményei játsszák a döntő szerepet.

A Magyar Tudományos Akadémiának a Szovjet
unió viszonylatában négy tudományos akadémiával 
van együttműködési megállapodása, mégpedig a 
Szovjetunió Tudományos Akadémiájával, az Orvos- 
tudományi Akadémiával, az Össz-szövetségi Lenin 
Mezőgazdasági Tudományos Akadémiával és az 
Örmény SzSzK Tudományos Akadémiájával.

A jelentés tájékoztatást nyújt a kapcsolatok 
általános jellemző vonásairól, majd részletesen 
jellemzi azokat. Ez utóbbi keretében a devizamen
tes cserekeretek kihasználásáról, a közös témák 
kutatásáról, a tudományos rendezvényeken való 
részvételről, a munkavállalás jellegű tanulmány
utakról, a külön meghívások tapasztalatairól, a 
közös folyóiratok kiadásáról, a magyar állami 
ösztöndíjas tanulmányutakról, a vegyesbizottsá
gokról, valamint az intézetek, illetve a két akadémia 
külügyi osztályai közötti kapcsolatokról ad számot.

A továbbiakban a jelentés méltatja az MTA és 
az SzMTA szerepét a szocialista akadémiák több
oldalú tudományos együttműködésében, majd a 
magyar szovjet akadémiai tudományos kapcso
latok főbb feladatait vázolja.

Az elnökség 50/1973. számú határozata
1. Az elnökség a tájékoztatót tudomásul veszi, 

és a vitában elhangzottakra figyelemmel kívánatos
nak tartja, hogy a dokumentumot az érdekeltek 
tájékoztatás végett kapják meg.

2. Az előterjesztés vitája során felvetett azon 
javaslattal, hogy a jövőben elnökség vitasson meg 
a nemzetközi kapcsolatok érdemi értékelését tar
talmazó dokumentumokat is, az elnökség egyetért.
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2.1. Felkéri ezért a Nemzetközi Kapcsolatok 
Bizottságát és az Elnökség Külügyi Titkárságát, 
hogy decemberig dolgozzanak ki módszertani ja
vaslatot a nemzetközi kapcsolatok érdemi értéke
lésére.

Az A1LC (Nemzetközi Összehasonlító Irodalom
történeti Társaság) kongresszus 1976. évi 

Magyarországon történő megtartása

Az 1973. augusztus 12—19-ig Kanadában meg
rendezett AILC kongresszus alkalmával a magyar 
delegáció felhatalmazást kapott arra, hogy amennyi
ben szükséges, az 1976-ban esedékes következő 
kongresszus megszervezését az MTA nevében vál
lalja el. Az AILC-nek jelenleg magyar elnöke van 
Sótér István akadémikus személyében.

A kongresszus elvállalását indokolta az, hogy 
Kanada után európai szocialista ország jött szá
mításba a kongresszus megszervezése szempontjá
ból, az összehasonlító irodalomtörténetnek nálunk 
jélentős hagyománya van; továbbá Magyarország 
alkalmas arra, hogy a szocialista országok küldött
ségei minél nagyobb számban vegyenek részt.

Az elnökség 51/1973. számú határozata

Az elnökség a Nemzetközi Összehasonlító Iro
dalomtörténeti Társaság (AILC) 1976. évben Buda
pesten megrendezésre javasolt Kongresszusának 
megtartását 200 000 Ft MTA támogatással enge
délyezi.

Budapest, 1973. szeptember hó 26.

K özlem ények

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Botanikai 
Kutatóintézete (Vácrátót) Pest megye pedagógusai 
számára — szerződéses munkaviszonyban — kuta
tási téma kidolgozására az alábbi pályázatot hirdeti 
a következő témacsoportban:

,,Természetes, módosított és kultúr ökosziszté
mák analízise, tekintettel a struktúrára, funkcióra, 
energia-áramlásra és produktivitásra.”

A résztéma az Intézet és a szerződő fél közös 
megbeszélése alapján alakítandó ki.

A téma az Intézet tervfeladatában szerepel.
Az elvárt eredmény: a kutatómunka és a vonat

kozó irodalom felhasználásával készült tanulmány.
A munkaviszony tartama: 1973. november 1.— 

1974. október 31.

A Nemzetközi Vékonyréteg Konferencia 1975. évi 
Magyarországon történő megtartása

A Nemzetközi Elméleti és Alkalmazott Fizikai 
Unió Vékonyréteg Bizottsága (International Thin 
Film Committee, ITFC) az MTA elnökéhez intézett 
levelében kérte az Akadémia hozzájárulását a leg
közelebbi, 1975. évben szervezendő Nemzetközi 
Vékonyréteg Konferencia Magyarországon történő 
megtartásához.

Vékonyréteg témakörben Magyarországon elő
ször 1965-ben, majd 1967-ben rendeztek mintegy 
200 fő részvételével konferenciát a MTESZ és az 
Akadémia támogatásával. A konferencián mindkét 
esetben 150 körül volt a külföldi résztvevők száma.

A konferencia magyarországi megrendezését 
javasolták a szocialista országok képviselői a leg
utóbbi, 1972. évi velencei konferencián is.

Indokolja a konferencia megtartásának jóvá
hagyását az a körülmény is, hogy a KGST a leg
utóbbi ötéves rendezvény-tervben 1975-re Buda
pestre javasolt ebben a témakörben egy konferen
ciát, mely a fenti javaslat elfogadása esetén nem
zetközi méretűvé volna kibővíthető.

Az elnökség 52/1973. számú határozata
Az elnökség az 1975. évben Budapesten meg

rendezésre javasolt Nemzetközi Vékonyréteg Kon
ferencia megtartását 50 000 Ft MTA támogatással 
engedélyezi.

Az elnökség egyéb állásfoglalása 
az 1973. szeptember 25-i ülésen

Előzetes tájékoztatás az elnökségi szintű tevé
kenység hatékonyságának növelésére kiküldött 
bizottság munkájáról.

Erdey-Grúz Tibor s. k.,
elnök

A résztéma prémiuma hatezer forint, amiből 
250—250 Ft-ot havonként, a hátralevő összeget 
a munka sikeres befejeztével fizetünk ki.

Pályázhatnak felsőoktatási intézményekben ké
pesítést szerzett pedagógusok, akik alsó- vagy 
középfokú oktatási intézményekben vagy a műve
lődésügyi igazgatás területén dolgoznak, kutató
munkára alkalmasak, szakterületük tudományos 
kérdései iránt érdeklődnek, és a kutatómunkában 
való részvételüket munkahelyük vezetője is tá
mogatja. Nem pályázhatnak, akik már tudományos 
minősítéssel rendelkeznek.

A pályázatokat az Intézet Igazgatójához 1973. 
október 25-ig kell beküldeni.

Vácrátót, 1973. szeptember 18.

Dr. Zólyomi Bálint s. k., 
akadémikus, 

az Intézet igazgatója
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P Á L Y ÁZ AT I  FELHÍVÁS
A József Attila Tudományegyetem Növénytani 
Tanszéke a tudományos kutatómunkában való 
szerződéses foglalkozásra pedagógusok számára 

pályázatot hirdet.
A pályázók az alábbi kutatási témák megoldá

sában működhetnek közre:
1. Környezeti tényezők hatása növények vagy 

növényállományok szervesanyag produkciójára és 
fényenergia hasznosítására.

2. Az állományszerkezet hatása természetes 
és kultúrnövény állományok szervesanyag produk
ciójára és fényenergia hasznosítására.

3. A fényviszonyok hatása a szervek szöveti 
szerkezetére.

4. A Tisza élővilágának kutatása.
5. A talaj, a víz vagy a levegő szennyezettségé

nek hatása természetes- és kultúrnövényállomá
nyokra.

A pályázat feltételeiről és a díjazásról az MTA 
főtitkárának 4072/T/1969. sz. rendelkezése intéz
kedik.

A pályázatot a JATE Növénytani Tanszékének 
kell benyújtani (Szeged, Táncsics Mihály u. 2.) 
1973. október 20-ig.

Szeged, 1973. szeptember 14.
Dr. Horváth Imre s. k., 

tanszékvezető egyetemi tanár

FOGADÓÓRÁK
A Magyar Tudományos Akadémia elnöke min

den hétfőn 16—17.30 óra között — bármilyen ter
mészetű ügyben — fogadóórát tart. A Magyar 
Tudományos Akadémia tagjainak más időpontok
ban is rendelkezésére áll.

Központi Igazgatási Titkárság
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Jogszabályok

1973. évi
III. Törvény

a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa 
tagjainak és az államtitkároknak 

jogállásáról és felelősségéről

Az Országgyűlés az Alkotmány 39. §-ának (2) 
bekezdésében foglalt rendelkezés alapján a Minisz
tertanács tagjainak, valamint az államtitkároknak 
jogállásáról és felelősségéről a következő törvényt 
alkotja:

A minisztertanácsi tagság 
és az államtitkári tisztség keletkezése 

és megszűnése
1. §. (1) Az Országgyűlés a Népköztársaság 

Elnöki Tanácsának javaslatára választja meg, 
menti fel, illetőleg hívja vissza

a) a Minisztertanács élnökét,
b) a Minisztertanács elnökhelyetteseit és tagjait.

(2) A Minisztertanács elnökének, elnökhelyette
sének és tagjainak (a továbbiakban együtt: a Mi
nisztertanács tagjainak) megbízatása — a 2 . §-ban 
foglaltakon kívül — az új Minisztertanács meg
választásáig tart.

2. §. A Minisztertanács tagjainak megbízatása
a) lemondás,
b) felmentés,
c) visszahívás 

útján szűnik meg.
3. §. Ha az Országgyűlés nem ülésezik, a Minisz

tertanács tagjait a Népköztársaság Elnöki Tanácsa 
választja meg, menti fel, illetőleg hívja vissza.

4. §. A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Minisz
tertanács javaslatára nevezi ki és menti fel az ál
lamtitkárt.

A Minisztertanács tagjai és az államtitkárok jogai
5. §. (1) A Minisztertanács tagjai és az államtit

károk az Alkotmány rendelkezései alapján, az Or
szággyűlés, a Népköztársaság Elnöki Tanácsa és a 
Minisztertanács által meghatározott rendben vesz
nek részt az Országgyűlésnek és a Népköztársaság 
Elnöki Tanácsának munkájában, továbbá
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Törvények, 1973. évi III. tv. A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa tagjainak
rendeletek, és az államtitkároknak jogállásáról és felelősségéről 207
határozatok

1973. évi ÍV. tv. A Magyar Népköztársaság minisztériumainak felsoro
lásáról...........................................................................  208

1973. évi V. tv. A statisztikáról ..........................................................  209
27/1973. (X. 12.) A statisztikáról szóló 1973. évi V. törvény végrehaj-

MT rendelet tásáról .............................................................................. 210

Közlemények Az MTA Központi Hivatala Természettudományi
II. (biológiai) Főosztályának pályázati felhívásai 214—215

A Magyar Jogász Szövetség jelentkezési felhívása a mun
kaügyi döntőbizottsági tisztségviselők továbbképző 
tanfolyamára ..............................................................215

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének fogadó
órája ..................................................................................  216



2U8 AKADÉMIAI KÖZLÖNY 1973. október 31.

a) a Minisztertanács által meghatározott módon 
vesznek részt a Minisztertanács testületi munká
jában,

b) a Minisztertanács által megállapított módon 
vezetik az államigazgatásnak feladatkörükbe tar
tozó ágait, irányítják az alájuk rendelt szerveket, 
illetőleg állami felügyeletet gyakorolnak a külön 
jogszabályokban meghatározott szervek tevékeny
sége felett.

(2) A miniszterek a vezetésük alatt álló állam- 
igazgatási ágat, az alájuk rendelt Szervek munká
ját, valamint az összkormányzati tevékenységet 
érintő kérdésekben javaslatokat terjeszthetnek a 
Minisztertanács elé, és részt vesznek a döntések meg
hozatalában.

(3) A (2) bekezdésben foglalt jogok értelemszerű
en illetik meg az országos hatáskörű szerv vezetésé
vel megbízott államtitkárokat.

6. §. (1) A Minisztertanács tagjait a testületi 
döntések meghozatalában egyenlő szavazati jog 
illeti meg. A döntéseket szavazattöbbséggel hoz
zák; szavazategyenlőség esetén a Minisztertanács 
elnöke dönt.

(2) A minisztert helyettesítő államtitkárt a tes
tületi döntések meghozatalánál a miniszterrel azo
nos szavazati jog illeti meg.

7. §. (1) A Minisztertanács előterjesztéseit az 
Országgyűlésen — a Minisztertanács határozata 
szerint — a Minisztertanács elnöke, elnökhelyet
tese, tagja vagy államtitkár terjeszti elő.

(2) A Népköztársaság Elnöki Tanácsához benyúj
tott előterjesztés előadóját a Minisztertanács jelöli 
ki.

12. §. A Minisztertanács tagjainak, illetőleg az 
államtitkároknak büntetőjogi, polgári jogi, munka
jogi és államigazgatási jogi felelősségére az erre 
vonatkozó törvények az irányadók.

Záró rendelkezések

13. §. Felhatalmazást kap a Minisztertanács el
nöke, hogy a Minisztertanács tagjainak és az ál
lamtitkároknak munkaviszonyával összefüggő kér
déseket — a Munka Törvénykönyve általános ren
delkezéseinek figyelembevételével — szabályozza.

14. §. E törvény a kihirdetése napján lép ha
tályba. Egyidejűleg hatályát veszti az államtitkári 
tisztségről szóló 1968. évi 5. számú törvényerejű 
rendelet.

Losonczi Pál s. k., Cseterki Lajos s. k.,
a  M a g y a r  N é p k ö z t á r s a s á g  a  M a g y a r  N é p k ö z t á r s a s á g
E l n ö k i  T a n á c s á n a k  e l n ö k e  E l n ö k i  T a n á c s á n a k  t i t k á r a

1973. évi
IV. Törvény

a Magyar Népköztársaság 
minisztériumainak felsorolásáról

Az Országgyűlés az Alkotmány 34. §-ának vég
rehajtása érdekében a következő törvényt alkotja:

8. §. A minisztert akadályoztatása esetén az 
Országgyűlés ülésein az államtitkár vagy a Minisz
tertanácsnak ezzel megbízott tagja helyettesíti.

A Minisztertanács tagjainak és az államtitkároknak 
felelőssége

9. §. A Minisztertanács tagjai és az államtitká
rok a Minisztertanácsnak, továbbá az Országgyű
lésnek, illetőleg a Népköztársaság Elnöki Tanácsá
nak felelősek.

10. §. (1) A Minisztertanács tagjai felelősek
a) a törvények és más jogszabályok végrehaj

tásáért,
b) a Minisztertanács testületi működéséért,
c) a feladatkörükbe tartozó államigazgatási ágak 

vezetéséért és az alájuk rendelt szervek irányítá
sáért.

(2) Az országos hatáskörű szerv vezetésével meg
bízott államtitkár felelősségére az (1) bekezdés a) 
és c) pontjában foglaltak az irányadók.

(3) A minisztériumi államtitkár felelősséggel 
tartozik a minisztériumot vezető miniszternek is.

11. §. Minden olyan tevékenység vagy maga
tartás, amely ellentétben áll a társadalom érde
keivel, összeférhetetlen a minisztertanácsi tagság
gal, illetőleg az államtitkári tisztséggel.

1. §. A Magyar Népköztársaság minisztériumai 
a következők:

Belkereskedelmi Minisztérium,
Bel ügy mi n isztéri и m,
Egészségügyi Minisztérium,
Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium, 
Honvédelmi Minisztérium,
Igazságügyi Minisztérium,
Kohó- és Gépipari Minisztérium, 
Könnyűipari Minisztérium,
Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium,
К ülkeresked el mi Min isztéri um,
К ülügymi nisztérium,
Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium, 
Munkaügyi Minisztérium,
Művelődésügyi Minisztérium,
Nehézipari Minisztérium,
Országos Tervhivatal,
Pénzügym i n i sztéri um.

2. §. Ez a törvény kihirdetése napján lép 
hatályba.

Losonczi Pál s. k.,
a  M a g y a r  N é p k ö z t á r s a s á g  
E l n ö k i  T a n á c s á n a k  e l n ö k e

Cseterki Lajos s. k.,
a  M a g y a r  N é p k ö z t á r s a s á g  
E l n ö k i  T a n á c s á n a k  t i t k á r a
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1973. évi
V. Törvény

a statisztikáról

A törvény célja és hatálya

1. §. (1) A törvény az állami, szövetkezeti szer
vek, a társadalmi és más szervezetek, az állampol
gárok statisztikai tevékenységét, ezzel kapcsolatos 
jogait és kötelezettségeit szabályozza.

(2) A statisztikai tevékenység: a társadalmi, gaz
dasági jelenségekre és folyamatokra, továbbá az 
államigazgatási és más hatósági tevékenységre vo
natkozó adatok gyűjtése, szolgáltatása, feldolgo
zása, elemzése, közzététele és tárolása.

Az állami statisztika

2. §. (1) Az állami statisztika feladata, hogy a 
társadalom és a gazdaság sokoldalú megismerésé
hez, az állam vezetéséhez, a tervgazdálkodáshoz 
korszerű tudományos módszerek alkalmazásával 
folyamatos, hatékonyan felhasználható tájékozta
tást adjon.

(2) Az állami statisztika feladata különösen
a) a társadalmi, a gazdasági jelenségek és folya

matok, az államigazgatási és más hatósági tevé
kenység statisztikai megfigyelése;

b) a népgazdasági tervek megalapozásához sta
tisztikai adatok és elemzések szolgáltatása, a ter
vek megvalósulásának figyelemmel kísérése;

c) az irányítás, a vezetés számára a döntések 
előkészítéséhez szükséges statisztikai adatok és 
elemzések szolgáltatása, a döntések végrehajtásá
nak statisztikai ellenőrzése,

cl) a tudományok műveléséhez statisztikai ada
tok szolgáltatása:

e) a statisztikai adatokkal a közvélemény tájé
koztatása.

3. §. (1) Az állami statisztika egységes rendszere 
egyrészt a központi, másrészt az ágazati, funkcio
nális és területi (a továbbiakban együtt: igazga
tási) állami statisztikából áll.

(2) Az állami statisztika egységes rendszerében 
az adatgyűjtési, feldolgozási, tájékoztatási (közlési) 
és tárolási tevékenységet azonos elvek szerint kell 
megvalósítani.

(3) Az állami statisztika feladatait a Miniszter- * 
tanács által meghatározott módon és keretek kö
zött a központi állami statisztika vonatkozásában 
a Központi Statisztikai Hivatal, az igazgatási sta
tisztika vonatkozásában a minisztériumok, országos 
hatáskörű szervek és tanácsok látják el.

A központi állami statisztika

4. §. A központi'állami'statisztika'a társadalom 
és a gazdaság helyzetére, fejlődésére vonatkozó, 
az állam vezetéséhez, a népgazdasági tervek meg
alapozásához és megvalósulásának méréséhez szük- 
ége s alapvető statisztikai adatokra terjed ki.

Az igazgatási statisztika
5. §. Az igazgatási statisztika a minisztériumok, 

országos hatáskörű szervek és tanácsok feladatai
nak ellátásához szükséges statisztikai tevékeny
ségre terjed ki. Ennek keretében a szükséges ada
tok gyűjtését elsősorban a központi állami statisz
tika rendszere biztosítja. Az e rendszerben ren
delkezésre nem álló adatokat e szervek önállóan 
gyűjtik.

Az önkéntes adatszolgáltatáson alapuló statisztika
6. §. (1) Az állami statisztika egységes rendsze

rébe nem tartozó állami, szövetkezeti szervek, tár
sadalmi és más szervezetek adatgyűjtést csak ön
kéntes adatszolgáltatás alapján, a Minisztertanács 
által meghatározott módon, az állami statisztika 
egységes rendszerében rendelkezésükre nem álló 
adatokra vonatkozóan végezhetnek.

(2) Az adatszolgáltatás önkéntességére az adat
gyűjtő szerv köteles a figyelmet felhívni.

(3) Az (1) bekezdésben megjelölt szervek és szer
vezetek statisztikai tevékenységét a vezetőjük ala
kítja ki, és felelős érte.

A statisztikai tevékenységek összehangolása
7. §. Az állami statisztika egységes rendszerének 

megvalósítása érdekében a különböző statisztikai 
tevékenységeket össze kell hangolni. Ennek során

a) biztosítani kell, hogy az arra jogosult ré
szére kellő időben megbízható adatok álljanak ren
delkezésre;

b) meg kell akadályozni az indokolatlan, párhu
zamos vagy szakszerűtlen statisztikai tevékenysé
get;

c) ki kell alakítani az egységes statisztikai fogal
makat, osztályozásokat, jegyzékeket, számjeleket és 
módszereket, és biztosítani kell alkalmazásukat;

d) el kell érni a számítástechnika hatékony al
kalmazását a statisztikai tevékenységben;

e) gondoskodni kell arról, hogy a statisztikai 
tevékenységet végző szervek az adatokat megőriz
zék és egymásnak kölcsönösen átadják.

8. §. A statisztikai tevékenységek összehango
lása, fejlesztése és ellenőrzése — a Minisztertanács 
által meghatározott módon — az állami statisztika 
egységes rendszerébe tartozó szervek együttes fel
adata.

A Központi Statisztikai Hivatal
9. §. (1) A Központi Statisztikai Hivatal a sta

tisztikai tevékenységek szakmai irányítását ellátó 
országos hatáskörű központi szerv.

(2) A Központi Statisztikai Hivatal a Miniszter- 
tanács közvetlen felügyelete alatt áll.

Az igazgatási statisztikai tevékenységet végző állami 
szervek

10. §. A minisztériumok, országos hatáskörű 
szervek és tanácsok igazgatási statisztikai tevé
kenységének szabályait a Minisztertanács állapítja 
meg.
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Statisztikai adatszolgáltatás
11. §. (1) Az állami, a szövetkezeti szerv, a 

társadalmi és más szervezet, valamint a magánsze
mély köteles az állami statisztika egységes rend
szerének körében elrendelt statisztikai adatszolgál
tatást a meghatározott módon, határidőben és a 
valóságnak megfelelően teljesíteni.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt szervek és 
szervezetek ezzel összefüggő tevékenységéért a 
szerv vezetője felelős.

12. §. Magánszemélyt statisztikai adatszolgálta
tásra csak törvény, törvényerejű rendelet, minisz
tertanácsi rendelet .és a Minisztertanács felhatal
mazása alapján a Központi Statisztikai Hivatal el
nöke kötelezhet.

13. §. Önkéntes adatszolgáltatáson alapuló sta
tisztikai adatgyűjtés esetében az adatszolgáltatás 
nem kötelező; ha azonban a felkért szerv, szer
vezet vagy magánszemély az adatszolgáltatást ön
ként teljesíti, a valóságnak megfelelő adatot kell 
szolgáltatnia.

A statisztikai adatok védelme
14. §. Állami, szövetkezeti szervre, társadalmi 

és más szervezetre vonatkozó egyedi statisztikai 
adat a Minisztertanács által megállapított feltéte
lek mellett tehető közzé vagy közölhető.

15. §. Magánszemély személyi, családi és más 
körülményeire vonatkozó egyedi statisztikai adatot 
csak statisztikai célra szabad felhasználni.

Záró rendelkezések
16. §. Aki az e törvényben foglalt kötelezettsé

gét megszegi, a szabálysértésekről szóló jogszabá
lyokban, illetőleg a Büntető Törvénykönyvben 
meghatározott esetekben szabálysértési, illetőleg 
büntetőjogi felelősséggel tartozik.

17. §. Ez a törvény kihirdetése napján lép ha
tályba, végrehajtásáról a Minisztertanács gondos
kodik. Egyidejűleg az állami statisztikáról szóló 
1952. évi VI. törvény hatályát veszti.

Losonczi Pál s. k., Cseterki Lajos s. k.,
a  M a g y a r  N é p k ö z t á r s a s á g  a  M a g y a r  N é p k ö z t á r s a s á g
E l n ö k i  T a n á c s á n a k  e l n ö k e  E l n ö k i  T a n á c s á n a k  t i t k á r a

A M i n i s z t e r t a n á c s  27/1973. (X 12.) s z á m ú  

r e n d e l e t e

a statisztikáról szóló 
1973. évi V. törvény végrehajtásáról

A s t a t i s z t i k á r ó l  s z ó l ó  1973. é v i  V. t ö r v é n y  (a t o 
v á b b i a k b a n :  Tv.) 17. § - á b a n  f o g l a l t  f e l h a t a l m a z á s  
a l a p j á n  a  M i n i s z t e r t a n á c s  a  k ö v e t k e z ő k e t  r e n d e l i :

(A Tv. 3. §-ához)

1. §
Az állami statisztika egységes rendszerébe a 

Központi Statisztikai Hivatalnak, továbbá az

1973 . o k tó b e r  31 .

alábbi állami szerveknek a statisztikai tevékenysége 
tartozik:

a) a minisztériumok,
b) az Országos Tervhivatal,
c) a Legfőbb Ügyészség,
d) a Magyar Tudományos Akadémia,
e) a Magyar Nemzeti Bank,
f )  a Minisztertanács Tanácsi Hivatala,
g) az Országos Anyag- és Árhivatal
h) az Országos Vízügyi Hivatal,
i) a Központi Népi Ellenőrzési Bizottság,
j )  a Fővárosi Tanács és a megyei tanácsok.

(A Tv. 6. §-ához)

2- §
(1) A Tv. 6. §-a (1) bekezdésének megfelelően 

az önkéntes adatszolgáltatáson alapuló statisztikai j 
adatgyűjtés tervezetét

a) az állami szerv a felügyeletét ellátó minisz- j 
tóriumnak (országos hatáskörű szervnek),

b) a helyi tanács a megyei (fővárosi) tanácsnak, 
a megyei (fővárosi) tanács a Minisztertanács Ta- j 
nácsi Hivatalának,

c) a szövetkezeti szerv az ágazati irányítását el- f 
látó illetékes minisztériumnak,

d) a társadalmi szervezet az illetékes központi 
szervének az adatgyűjtés végrehajtása előtt köte- I 
les bemutatni.

(2) Az (1) bekezdésben említett felettes szervek : 
a tervezett adatgyűjtés indokoltságával és tártál- , 
mával kapcsolatos állásfoglalásukat a tervezetet 
bemutató szervvel a szükséghez képest közük, és I 
az észrevételek figyelembevételével kialakított adat- I 
gyűjtést nyilvántartásba veszik, erről a Központi I 
Statisztikai Hivatalt tájékoztatják.

(3) A Központi Statisztikai Hivatal az önkéntes [ 
adatszolgáltatáson alapuló statisztikai tevékenysé- | 
get felülvizsgálhatja.

(1) Ha az állami statisztika egységes rendsze- j 
rébe nem tartozó szerv indokolt esetben adatszol- I 
gáltatási kötelezettséggel járó statisztikai adat- ! 
gyűjtést kíván végrehajtani, az adatgyűjtést a kö- j 
vetkezők rendelhetik el:

a) a Minisztertanács közvetlen felügyelete alá 
tartozó országos hatáskörű szerv esetében a Köz- i 
ponti Statisztikai Hivatal elnöke,

b) egyéb állami szerv esetében a szerv felügye- j 
letét ellátó miniszter (országos hatáskörű szerv ! 
vezetője),

c) szövetkezeti szerv esetében az ágazati irá- ! 
nyitást ellátó illetékes miniszter,

d) társadalmi szervezet esetében a Központi j 
Statisztikai Hivatal elnöke.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatgyűjtés elren- ] 
delésénél e rendelet 17. és 19., valamint 25—27. 
§-ait kell alkalmazni.
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4- §
Önkéntes adatszolgáltatáson alapuló statisztikai 

adatgyűjtést az állami statisztika egységes rend
szerébe tartozó szervek is végrehajthatnak.

(A Tv. 7. §-ához)

5- §
(1) A különböző statisztikai tevékenységek ösz- 

szehangolása az állami statisztika egységes rend
szerébe tartozó adatgyűjtési, feldolgozási, tájékoz
tatási (közlési) és tárolási tevékenységre terjed ki.

(2) Az összehangolás során figyelemmel kell 
lenni arra, hogy egyrészt az állami statisztika egy
séges rendszere, másrészt a népgazdasági tervezés 
fogalmi és mutatószám rendszere, a számviteli in
formációk (a mérlegbeszámolók és a pénzügyi fo
lyamatokkal kapcsolatos adatszolgáltatás) rend
szere között összhang legyen.

(A Tv. 8. §-ához)

6. §
A statisztikai tevékenységek összehangolásának, 

fejlesztésének és ellenőrzésének irányítása a Köz
ponti Statisztikai Hivatal elnökének feladata.

7. §
(1) A Központi Statisztikai Hivatal
a) az állami statisztika egységes rendszerébe 

tartozó állami szervtől a statisztikai tevékenységé
ről tájékoztatást kér, és arra indokolt esetben ész
revételt tesz;

b) nyilvántartást vezet az állami statisztika egy
séges rendszerébe tartozó statisztikai tevékenység
ről.

(2) Ha az (1) bekezdés a) pontjában említett ész
revétel a Tv. 7. §-ának b) és c) pontján alapul, 
az állami szerv az észrevételben foglaltaknak kö
teles eleget tenni.

8- §

(1) A Központi Statisztikai Hivatal mellett — 
a Tv. 8. §-ában meghatározott együttműködés elő
segítésére — tanácsadó és véleményező szervként 
Statisztikai Koordinációs Bizottság működik.

(2) A Bizottság elnöke: a Központi Statisztikai 
Hivatal elnöke. Tagjai a Központi Statisztikai Hi
vatal elnökhelyettesei, valamint az állami statisz
tika egységes rendszerébe tartozó, leginkább ér
dekelt állami szervek képviselői.

(3) A Bizottságban képviselt állami szerveket 
a Központi Statisztikai Hivatal elnöke jelöli ki. 
A szerv képviseletét ellátó bizottsági tagot a ki
jelölt állami s^erv vezetője nevezi ki és menti fel.

(4) A Bizottság munkájában biztosítani kell az 
érdekelt társadalmi szervezetek részvételét is.

9- §
(1) A Statisztikai Koordinációs Bizottság ülésére 

— az ügykörüket érintő kérdések tárgyalására —

meg kell hívni az állami statisztika egységes rend
szerébe tartozó olyan állami szervek vezetőit, 
amely szervek a Bizottságban nincsenek képvi
selve.

(2) Ha a Bizottság a szövetkezeteket érintő kér
dést tárgyal, az ülésre meg kell hívni az illetékes 
országos érdekképviseleti szerv vezetőjét.

(3) A megbízott szervek képviselőjét a szervet 
érintő kérdés tárgyalásánál a Bizottság tagjaival 
azonos jogkör illeti meg.

10. §

A Statisztikai Koordinációs Bizottság a követ
kező feladatokat látja el:

a) kialakítja az állami statisztika egységes rend
szerét alapvetően érintő irányelveket és elvi ál
lásfoglalásokat;

b) állást foglal az olyan ellentétes vélemények 
kérdésében, amelyek az állami statisztika egységes 
rendszerébe tartozó szervek között a statisztikai 
tevékenység összehangolása körében merültek fel;

c) az állami statisztika egységes rendszerébe 
tartozó állami szervek vezetőinek felkérésére sta
tisztikai kérdésekben eseti állásfoglalást alakít ki.

П .  §

A Statisztikai Koordinációs Bizottság részletes 
ügyrendjét a Bizottság elnöke állapítja meg.

(A Tv. 9. §-dhoz)

12. §

(1) A Központi Statisztikai Hivatal elnökét és 
elnökhelyetteseit a Minisztertanács nevezi ki.

(2) A Központi Statisztikai Hivatal szervezetét 
a Hivatal elnöke állapítja meg.

(3) A Hivatal központi és területi szervezeti 
egységekből áll; felügyelete alatt más, a Hivatal 
feladataival összefüggő tevékenységet végző költ
ségvetési szervek és vállalatok működnek.

(4) A Hivatal területi szervei: a megyei (fővá
rosi) statisztikai igazgatóságok és a járási (városi) 
statisztikai felügyelőségek.

13. §
A központi állami statisztika rendszerét, a benne 

alkalmazott egységes statisztikai előírásokat a Köz
ponti Statisztikai Hivatal alakítja ki. A Hivatal 
elnöke elrendeli az ebbe a rendszerbe tartozó kö
telező adatszolgáltatást, és felelős a központi ál
lami statisztikai tevékenységért.

14. §
A Központi Statisztikai Hivatal a központi 

állami statisztika keretében
a) kidolgozza a statisztikai fogalmakat, mód

szereket, osztályozásokat, névjegyzékeket és szám
jeleket;
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b) statisztikai adatokat gyűjt, dolgoz fel, elemez, 
tárol, és ellenőrzi helyességüket;

c) a társadalom és a népgazdaság helyzetére és 
fejlődésére vonatkozó statisztikai adatokat és 
elemzéseket szolgáltat a központi és a helyi állami 
szerveknek;

d) a népgazdasági és a tanácsi tervek megala
pozásához adatokat és elemzéseket szolgáltat, és 
a tervek megvalósulását figyelemmel kíséri;

e) közzéteszi a társadalom és a népgazdaság 
helyzetére, fejlődésére, a népgazdasági és a tanácsi 
tervek megvalósítására vonatkozó adatokat és 
elemzéseket.

15. §
A Központi Statisztikai Hivatal
a) fejleszti a statisztikai tevékenység módsze

reit, és elősegíti a korszerű módszerek alkalma
zását;

b) részt vesz a nemzetközi statisztikai tevékeny
ségben és a nemzetközi szervezetek statisztikai 
munkájában;

c) köteles példányra jogosult könyvtárat, szak- 
levéltárat és statisztikai dokumentációs szolgálatot 
tart fenn;

d) vezeti a Magyar Népköztársaság Államigaz
gatási Helynévkönyvét.

16. §
A Központi Statisztikai Hivatal
a) a statisztikai tevékenység országos szakmai 

irányítása keretében valamennyi statisztikai te
vékenységet ellenőrizheti; a jogszabályt, a nép
gazdaság érdekét vagy az állami statisztika egy
séges rendszerét sértő statisztikai tevékenység ész
lelése esetén megteszi a szükséges intézkedést;

b) közreműködik a statisztikai oktatás, szak
képzés és továbbképzés elvi irányításában és el
lenőrzésében, együttműködik a statisztikusi képe
sítési feltételek meghatározásában.

17. §
(1) A Központi Statisztikai Hivatal elnöke
a) a központi állami statisztika rendszerében 

elrendeli az adatgyűjtést, és gondoskodik a végre
hajtásáról; meghatározza az állami, szövetkezeti 
szervek, társadalmi szervezetek és magánszemé
lyek statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségét;

b) a Statisztikai Koordinációs Bizottság meg
hallgatásával dönt a statisztikai fogalmak, mód
szerek, osztályozások, névjegyzékek és számjelek 
alkalmazásáról, szabályozza az állami statisztika 
egységes rendszerét;

c) ellátja az állami népességnyilvántartás irá
nyítását és felügyeletét;

dj az állami statisztika egységes rendszerébe 
tartozó állami szervek vezetőivel egyetértésben 
meghatározza a statisztikai munkakörök betöltésé
hez szükséges képesítést és a statisztikai szakvizs
gák szabályozásának rendjét;

e) ellátja a számítástechnika alkalmazásának 
országos szakmai felügyeletét és a számítástechni
kával kapcsolatban rábízott egyéb feladatokat.

(2) A Központi Statisztikai Hivatal elnökének 
a népgazdasági tervezés fogalom- és mutatószám-, 
valamint a számviteli információk, mérlegbeszá
molók és a pénzügyi folyamatokra vonatkozó adat
szolgáltatás rendszerének meghatározásával kap
csolatos hatáskörét a népgazdasági tervezésre és 
a számvitel rendjére vonatkozó jogszabályok tar
talmazzák.

18. §
(1) A Központi Statisztikai Hivatal a feladatai

nak ellátásához szükséges alapvető mutatószámok, 
illetőleg az ehhez kapcsolódó adatgyűjtés rendsze
rét középtávú (általában ötéves) tervidőszakokra, 
az egyéb adatigényét biztosító adatgyűjtési rend
szert pedig általában évenként alakítja ki.

(2) A Hivatal adatgyűjtési rendszerébe tartozik 
a tíz évenkénti népszámlálás, valamint a népes
ségre, a társadalmi és gazdasági jelenségekre ki
terjedő időszaki (eseti) összeírás vagy folyamatos 
adatgyűjtés.

(3) A Hivatal adatgyűjtési rendszerét az ál
lami statisztika egységes rendszerébe tartozó szer
vek, a Szakszervezetek Országos Tanácsa és a 
szövetkezetek országos érdekképviseleti szervei 
javaslatára figyelemmel alakítja ki, és az így ki
alakított rendszert, valamint az azzal kapcsolatos 
fogalmi és módszertani előírásokat megküldi az 
említett szerveknek.

19. §
A Központi Statisztikai Hivatal az adatgyűjtés 

elrendelését a kérdőíven, illetőleg az adatgyűjtést 
szolgáló egyéb iraton (a továbbiakban kérdőív) 
az elrendelés számával együtt feltünteti.

20. §

(1) A Központi Statisztikai Hivatal az adatgyűj
tési rendszerébe tartozó adatokat részben maga, 
részben más szervek (szervezetek) útján gyűjti be. »

(2) Az állami statisztika egységes rendszerébe 
tartozó szervek a Központi Statisztikai Hivatal 
adatgyűjtési rendszerébe tartozó adatokat a Hiva
tal által meghatározott fogalmak, osztályozások és 
módszerek alkalmazásával, határidőben begyűjtik, 
feldolgozzák és a kívánt formában átadják.

21. §

A Központi Statisztikai Hivatal az adatgyűjtési 
rendszeréből rendelkezésére álló statisztikai ada
tokat őrzi, tárolja, és azokat az állami statisztika 
egységes rendszerébe tartozó szervnek — illetékes 
vezetője kérésére — átadja.

22. §

(1)A Központi Statisztikai Hivatal statisztikai 
tájékoztatási tevékenysége keretében különböző v
rendszeres közlési módokat alakít ki a vezetés,
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valamint a közvélemény tájékoztatására, a tudo
mányos célokra, a nemzetközi adatszolgáltatási 
kötelezettségek teljesítésére.

(2) A Hivatal tájékoztatási rendszere összefog
laló és részletező (ágazati, területi, nemzetközi, 
módszertani stb.) időszaki és esetenkénti kiadvá
nyokból, jelentésekből, adatközlésekből és tanul
mányokból áll.

(3) A tájékoztatási rendszer keretében gondos
kodni kell az államtitoknak, illetőleg szolgálati 
titoknak nem minősülő statisztikai adatok széles 
körű ismertetéséről.

(4) A Központi Statisztikai Hivatal által közölt, 
illetőleg közzétett statisztikai adat hivatalos adat
nak tekintendő.

23. §
A nemzetközi statisztikai adatszolgáltatást a 

Központi Statisztikai Hivatal és az illetékes szervek 
összehangoltan látják el.

24. §
Nemzetközi statisztikai adatszolgáltatásra a 

Központi Statisztikai Hivatalon kívül
a) saját tevékenységi körükben az igazgatási 

statisztikai tevékenységet folytató szervek,
b) e rendelet 2. és 3. §-ában szabályozott el

járás alkalmazásával egyéb állami, szövetkezeti 
szervek, társadalmi szervezetek jogosultak.

(A  Tv. 10. §-ához)

25. §
(1) Az igazgatási statisztikai tevékenységet 

végző állami szervek statisztikai rendszerét a 
szerv alakítja ki; vezetője elrendeli az e rend
szerbe tartozó kötelező adatszolgáltatást, és felelős 
a szerv statisztikai tevékenységéért.

(2) Az (1) bekezdésben említett szerv vezetője 
gondoskodik a szerv és a felügyelete alá tartozó 
más szervek statisztikai tevékenységének össze
hangolásáról.

26. §

(1) Az igazgatási statisztikai tevékenységet 
végző állami szervek a felügyeletük alá tartozó 
vállalatokra (szervekre) adatszolgáltatási kötele
zettséggel járó statisztikai adatgyűjtést rendelhet
nek el, és statisztikai tevékenységüket ellenőriz
hetik.

(2) A statisztikai adatgyűjtést és az adatszolgál
tatási kötelezettséget az állami statisztika egysé
ges rendszerébe tartozó szerv vezetője rendeli 
el. Az elrendelés tényét a kérdőíven az elrendelés 
számával eg}?titt fel kell tüntetni.

(3) Az (1) bekezdésben megjelölt szervek az 
ágazati, funkcionális és területi irányítási tevé
kenységükből eredő adatigényeik kielégítésére olyan 
statisztikai adatgyűjtést is végezhetnek, amely 
a felügyeletük alá nem tartozó adatszolgáltatókra 
is kiterjed. Ilyen esetben az adatgyűjtő szerv |

a tervezett adatgyűjtésről az érintett adatszolgál
tatók felügyeletét ellátó szervet, szövetkezetek 
esetében pedig az illetékes országos szövetkezeti 
érdekképviseleti szervet értesíti. Az így elrendelt 
adatszolgáltatást az elrendelő ellenőrizheti.

27. §

(1) Az igazgatási statisztikai tevékenységet 
végző állami szervek a központi állami statisztika 
adatgyűjtési rendszerén túlmenő adatgyűjtési rend
szerüket, annak időközi változásait, eseti adat
gyűjtéseiket az adatgyűjtések elrendelése előtt 
összehangolás céljából bemutatják a Központi Sta
tisztikai Hivatalnak.

(2) A Hivatal a bemutatott adatgyűjtési terve
zetre közli észrevételét, amelyet az adatgyűjtés 
elrendelésénél mérlegelni kell. Ha az észrevétel 
a Tv. 7. §-ának b) és c) pontján alapul, a szerv 
az észrevételben foglaltaknak köteles eleget tenni.

28. §

Az igazgatási statisztikai tevékenységet végző 
szerv a saját statisztikai rendszerében gyűjtött ada
tokat őrzi, tárolja és a Központi Statisztikai 
Hivatalnak — kérésére — átadja.

29. §
Az igazgatási statisztikai tevékenységet végző 

állami szervek az önkéntes adatszolgáltatáson ala
puló adatgyűjtéseiket nyilvántartásba veszik.

30. §
Az igazgatási statisztikai tevékenységet végző 

állami szerv úgy alakítja ki adatfeldolgozási rend
szerét, hogy az a saját igényeinek kielégítése 
mellett

a) alkalmas legyen a Központi Statisztikai Hi
vatal statisztikai rendszerében szereplő adatigé
nyek kielégítésére;

b) lehetővé tegye a számítástechnika korszerű 
módszereinek és eszközeinek alkalmazását;

c) alkalmas legyen a népgazdasági, az állam- 
igazgatási és más hatósági adattárolási rendszerek 
kiszolgálására.

31. §
Ha az igazgatási statisztikai tevékenységet 

végző állami szerv a Központi Statisztikai Hivatal 
által közzétett hivatalos adatoktól, fogalmaktól, 
módszerektől, osztályozásoktól, névjegyzékektől 
vagy számjelektől jelentésében vagy adatközlésé
ben el kíván térni, ezt a körülményt és indokait 
a jelentésben (adatközlésben) fel kell tüntetnie.

(A  Tv. 11. §-ához)

32. §
Az adatszolgáltatás tartalmi valódiságáért, a 

meghatározott fogalmak, osztályozások, módszerek,
I n é v j e g y z é k e k ,  s z á m j e l e k  h e l y e s  a l k a l m a z á s á é r t  a z



214 a k a d é m ia i  k ö z l ö n y 1973. október 31.

adatszolgáltatásra kötelezett állami, szövetkezeti 
szervnek, illetőleg társadalmi szervezetnek és más 
jogi személynek az a dolgozója felelős, akit az 
adatgyűjtést elrendelő szerv a kérdőív aláírására 
kötelezett.

33. §
Az adatszolgáltató szerv bizonylati rendszerét 

ügy kell kialakítani, hogy alkalmas legyen az 
adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére és az 
adatok valódiságának ellenőrzésére.

34. §
A statisztikai tevékenység ellenőrzése kiterjed 

az ellenőrzött szerv egész statisztikai munkájára. 
Ellenőrizni lehet a bizonylati rendszert, az adatok 
alapjául szolgáló bizonylatok tartalmi valódiságát, 
formai helyességét, valamint az egységes fogalmak, 
osztályozások, módszerek, névjegyzékek és szám
jelek alkalmazását is.

35. §
Az adatszolgáltatásra felhívott nem köteles tel

jesíteni az olyan adatgyűjtést, amelynek kérdő
ívén az elrendelés (az elrendelő megnevezése, az 
elrendelés száma) nincs feltüntetve.

(A Tv. 12. §-ához)

36. §
A Minisztertanács külön szabályozza a Központi 

Statisztikai Hivatal elnökének azt a jogkörét, hogy 
magánszemélyt statisztikai adatszolgáltatásra kö
telezzen.

(A Tv. 13. §-ához)
37. §

Az állami statisztika egységes rendszerébe tar
tozó állami szervek az adatgyűjtési rendszerükből 
rendelkezésükre álló statisztikai adatokat a szövet
kezetek érdekképviseleti szerveinek és a szakszer
vezeteknek — kérésükre — átadják. Az említett 
szervek ezt meghaladó adatokhoz az önkéntes 
adatszolgáltatáson alapuló adatgyűjtés szabályai 
szerint juthatnak.

(A Tv. 14. §-ához)

38. §
A Tv. 14. §-ában említett egyedi statisztikai 

adatot az adatszolgáltató szerv vezetőjének vagy 
a Központi Statisztikai Hivatal elnökének, illető
leg e rendelet 2. §-ában felsorolt felettes szervek 
vezetőjének előzetes engedélyével lehet közzétenni 
vagy más állami, szövetkezeti szervvel, társa
dalmi szervezettel közölni. Magánszeméllyel ilyen 
adat nem közölhető.

(A Tv. 17. §-ához)
39. §

A fegyveres erők és fegyveres testületek, az 
igazságügyi és ügyészi szervek statisztikai tévé- !

kenységére vonatkozólag, valamint más indokolt 
esetben a Központi Statisztikai Hivatal elnöke az 
érdekelt szerv vezetőjével egyetértésben e ren
delettől eltérő szabályokat is megállapíthat.

40. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba; 
végrehajtásáról a Központi Statisztikai Hivatal 
elnöke, illetőleg az általa megállapított szabályok 
keretei között az illetékes miniszterek (országos 
hatáskörű szervek vezetői) gondoskodnak.

Fock Jenő s. k., 
a Minisztertanács elnöke

K özlem ények

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Központi 
Hivatala Természettudományi II. (biológiai) Fő
osztálya pályázatot hirdet a Szegedi Biológiai Köz
pont Növényélettani és Genetikai Intézet igazgatói 
munkakörére 1974. január 1-i hatállyal.

Az igazgató feladata az intézet szervezeti és 
működési szabályzatában meghatározott feladatok 
ellátása.

A pályázókkal szembeni követelmények:
— egyetemi végzettség és tudományos fokozat;
— jelentős tudományos eredmények a növényélet

tani, növénybiokémiai, ill. a genetikai alapkuta
tás területén;

— kutatóintézet vagy nagyobb kutatási egység 
vezetésében szerzett megfelelő gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
— a pályázó jelenlegi munkahelyének, besorolásá

nak, beosztásának és fizetésének megjelölését;
— eddigi szakmai munkájának és a munka ered

ményeinek ismertetését;
— a pályázó által írt tanulmányok, könyvek jegy

zékét pontos bibliográfiával;
— tudományosfokozatának, kitüntetéseinek, idegen 

nyelvismeretének megjelölését;
— jövőbeni működésére vonatkozó elképzeléseit.

A pályázathoz mellékelni kell:

— az oklevelek hiteles másolatát; 
részletes önéletrajzot 2 példányban;

— erkölcsi bizonyítványt.
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Az igazgatói besorolásra és vezetői megbízásra a 
127/1967. (23.), valamint a 101/1971. (1—2.) MüM 
számú utasítás, ill. az 5/1971. MTA—F (A. K. 7.) sz. 
főtitkári utasítás az irányadó.

A pályázatot a Magyar Tudományos Akadémia 
Központi Hivatala Természettudományi II. (bio
lógiai) Főosztályához (Bp. V., Münnich Ferenc u. 7.) 
kell benyújtani 1973. november 15-ig.

Budapest, 1973. október
Dr. Tepldn István s. k., 

főosztályvezető

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Központi 
Hivatala Természettudományi II. (biológiai) Fő
osztálya pályázatot hirdet a Szegedi Biológiai Köz
pont Genetikai, Biokémiai Intézet (Enzimológiai 
részleg, Budapest.), és a Kísérleti Orvostudományi 
Kutató Intézet tudományos igazgatóhelyettesi mun
kakörére 1974. január 1-i hatállyal.

Az igazgatóhelyettes feladata az intézet szerve
zeti és működési szabályzatában meghatározott 
feladatok ellátása.

A pályázókkal szembeni követelmények:

— egyetemi végzettség és tudományos fokozat;
— tudományos eredmények a genetikai, biokémiai, 

ill. a bioi. aktív anyagok vizsgálata és szintézise 
alapkutatás területén;

— kutatóintézet vagy nagyobb kutatási egység 
vezetésében szerzett megfelelő gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

— a pályázó jelenlegi munkahelyének, besorolásá
nak, beosztásának és fizetésének megjelölését;

— eddigi szakmai munkájának és a munka ered
ményeinek ismertetését;

— a pályázó által írt tanulmányok, könyvek jegy
zékét pontos bibliográfiával;

— tudományos fokozatának, kitüntetéseinek, ide
gen nyelvismeretének pontos megjelölését;

— jövőbeni működésére vonatkozó elképzeléseit.

A pályázathoz mellékelni kell:
— az oklevelek hiteles másolatát;
— részletes önéletrajzot 2 példányban;
— erkölcsi bizonyítványt.

Az igazgatóhelyettesi besorolásra és vezetői 
megbízásra a 127/1967. (23), valamint a 101/1972. 
(1—2). MüM számú utasítás, ill. az 5/1971. MTA—F 
(A. K. 7.) sz. főtitkári utasítás az irányadó.

A pályázatot a Magyar Tudományos Akadémia 
Központi Hivatala Természettudományi II. (bio
lógiai) Főosztályához (Bpest, V., Münnich Ferenc u.
7.) kell benyújtani 1973. november 15-ig.
Budapest. 1973. október

Dr. Teplán István s. k., 
főosztályvezető

JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS

a munkaügyi döntőbizottsági tisztségviselők 
továbbképző tanfolyamára

A 119/1968. (13.) MüM—SZOT számú együttes 
utasítás rendelkezésének megfelelően az 1973/74. 
oktatási évben is megszervezésre kerül Budapesten és 
a megyei székhelyeken (más városokban is)amunka- 
ügyi döntőbizottságok tisztségviselőinek tovább
képző tanfolyama.

Tekintettel arra, hogy a munkaügyi viták intézé
sének szabályai 1973. évtől kezdődően megváltoztak, 
indokolt, hogy a most induló oktatáson ne csak az 
elmúlt oktatási év hallgatói vegyenek részt, hanem 
valamennyi munkaügyi döntőbizottság elnöke, el
nökhelyettesei, illetőleg tagjai. Jelentkezhetnek nem 
döntőbizottsági tisztségviselők is, főként olyanok, 
akik a vállalatnál (intézménynél stb.) munkajoggal, 
munkaüggyel foglalkoznak, illetve munkaügyi vitát 
előidézhető jogkörrel rendelkeznek (a munkaügyi, 
személyzeti ügyintézők, részlegvezetők, művezetők 
stb.).

Az 1973/74. oktatási év témái az alábbiak:

1. Munkaviszony létesítése és módosítása
2—3. A munkaviszony megszűnése
4. A munkavégzés
5. A munkaidő, pihenőidő
6. A munka díjazásának egyes kérdései
7. A fegyelmi felelősség
8. Időszerű kérdések

A tanfolyam 1973 novemberében kezdődik, és a 
következő év júniusában fejeződik be.

A tanfolyamra 1973. október 31-ig lehet jelent
kezni, az erre a célra szolgáló „Jelentkezési lap”-on. 
A jelentkezéssel kapcsolatos egyéb tudnivalókat 
tartalmazó tájékoztató-t és jelentkezési lapot a 
munkaügyi döntőbizottságok elnökei részére októ
ber hónap első felében megküldjük.

A tanfolyam díját, a kieső munkaidőre járó át
lagkeresetet, úgyszintén a vidékiek esetleges utazási 
költségét a munkaügyi döntőbizottsági tisztségvi
selők esetében— a 103/1965. (2 ) MüM—SZOT sz. 
együttes utasítás 7. pontjában foglaltak szerint — 
a vállalatoknak kell megtéríteniük.
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A tanfolyam befejezése után a hallgatók igazo
lást kapnak.

A tanfolyam előadásainak anyagát az is megren
delheti, aki egyébként a tanfolyamra nem jelentke
zett. Ilyen megrendelést a Munkaügyi Szemle és a 
Munkaügyi Közlöny szeptemberi és októberi számá
ban közölt megrendelőlapon lehet feladni.

Magyar Jogász Szövetség

FOGADÓÓRA

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke min
den hétfőn 16—17.30 óra között — bármilyen ter
mészetű ügyben — fogadóórát tart. A Magyar 
Tudományos Akadémia tagjainak más időpontok
ban is rendelkezésére áll.

Központi Igazgatási Titkárság
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Karikás Józsefnek, a Magyar Tudományos 
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йШЮМАкуоз
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MUNKA ÉRDEMREND
ezüst fokozata;
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MUNKA ÉRDEMREND
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kitüntetést adományozta.
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A MAGVAK TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ELNÖKSÉGÉNEK
HATÁROZATAI-

az 1973. október 30-i ülésen

A természettudományok helyzete és problémái
• A Magyar Tudományos Akadémia Központi 

Hivatala előterjesztést készített a természettudo
mányok helyzetéről és problémáiról, amely az el
nökségi ülést megelőzően az 1973. szeptember 19-

• én rendezett ankéton megvitatásra került. (Az anké- 
ton elhangzott észrevételekkel kapcsolatban az elő
terjesztő jelezte, hogy mely javaslatokat tervezi 
az anyag átdolgozása során figyelembe venni.)Az 
előterjesztés, amely az általános kérdések, valamint 
a fő fejlődési tendenciák elemzését tűzte ki célul és 
nem az egyes tudományágak, továbbá eredményeik 
részletes értékelését (hiszen ezekről a kérdésekről 
az 1973. májusi közgyűlés már kialakította állás- 
foglalását), az 1967 71. évek időszakában bekövet
kezett változásokat vette figyelembe.

• A felszabadulás előtt a tudományos kutató
munka fő bázisát a szűkösen ellátott egyetemi tan
székek és 6 tudományos intézet képezte. A felsza
badulás után bekövetkezett fejlődés eredménye
képpen ma 20 kutatóintézet, 197 egyetemi tanszék 
és 2 egyéb kutatóhely foglalkozik természettudo
mányi kutatásokkal. À kutatóintézetek zöme az 
MTA keretében működik, és az egyetemi tanszékek 
26%-a kap akadémiai támogatást.

A vizsgált időszakban kisebb mértékben nőtt 
a tudományos kutatók száma, nagyobb mértékben 
az összlétszám, de sem a foglalkoztatottak létszá
mának, sem a kutatóhelyek költségeinek és rá
fordításának növekedése nem érte el a többi tudo
mányterület növekedési ütemét. A természettudo
mányi kutatások részesedési arányának további 
csökkenését meg kell akadályozni. Nőtt a kutatási 
kapacitások koncentrációja, bár e kérdésben — kü
lönösen az egyetemi tanszékek vonatkozásában 
— sok még a tennivaló. Szükség van a természet- 
tudományi kutatások koncentrálására egy-egy fő
iskolán vagy egyetemen belül, a már meglevő kon
centrált bázis bővítésének anyagi fedezetét pedig 
hosszabb távon biztosítani kell. Tovább kell erő
síteni az egyetemek és a kutatóintézetek kapcsola
tát is.

Nem követte a szervezettség fokozódását a téma
koncentráció; ennek oka az 50-es években kialakult 
természettudományi kutatási spektrum helytelen, 
autark szemlélete. Meg kell tehát vizsgálni, mely 
kutatási irányok tekintendők diszciplináris jelle- 
gűeknek, és melyeknek fejlesztését kell fokozottabb 
mértékben biztosítani. Az egy témára jutó kutatók 
száma is csökkent. A jövőben jobban kell szorgal
mazni mind a témák, mind a kutatási energiák 
koncentrálását. Az előterjesztés szerint nem lehe
tünk elégedettek a publikációk arányával és a be
jelentett szabadalmak számával, amely a két idő- *

* A nem teljes szöveggel közölt határozatokat az 
Akadémia tagjai részére — kérésükre — a Tudományos 
Testületi Titkárság tájékoztatásul megküldi.

j pont között csökkent, illetve stagnált. A további- 
; akban nagyobb figyelmet kell fordítani a publiká- 
I ciós tevékenység alakulására, az ankéten elhang

zottakat figyelembe véve arra is, hogy a számbeli 
csökkenés elismerést is érdemelhet, ha tudományos 
érték, ill. a társaság növekedésével jár együtt.

Az előterjesztés szerint kedvezőtlen jelenség, 
hogy a természettudományi kutatások jelentős 
mértékben önmagukat szolgálják, és kevéssé érez
hető a természettudományi kutatási eredmények 
más tudományágakban való jelentkezésének világ
szerte érvényesülő tendenciája. Az ankéton azon
ban rámutattak arra, hogy ez nagyrészt a rendel
kezésre álló statisztika hiányossága által keltett 
látszat: a statisztika ui. minden kutatóhelyet egyet
len tudományágazatba sorol be, és figyelmen kívül 
hagyja egyrészt, hogy a nagyobb kutatóintézetek ku
tatásai több ágazatra terjednek ki, másrészt az ered
ményeket más tudományágazatokban is felhasznál
ják. Az interdiszciplinaritást tovább kell erősíteni, 
különösen a természettudományok —társadalom- 
tudományok kapcsolataiban.

Jelentősen, mintegy 70%-kal nőtt a nemzetközi 
együttműködés keretében kutatott témák száma; 
a KGST-témák száma pedig megkétszereződött. 
Folynak kutatások a szocialista akadémiákkal való 
két- és többoldalú együttműködési program és 
egyéb intézményekkel való kapcsolatok alapján is. 
Számottevően megnőtt a tudományos célú külföldi 
utazások száma, különösen a KGST és más szocia
lista országok közötti tudományos-műszaki együtt
működési megállapodás keretében. Célszerű volna 
a KGST-országok közös intézetalapító munkájába 
való bekapcsolódás irányelveit kidolgozni összhang
ban saját intézetfejlesztési koncepciónkkal.

A közelmúlt időszak lényeges fejleménye a 
kutatóintézeteknek a gyakorlat felé fordulása volt. 
Érzékletesen példázza ezt, hogy erősen növekszik 
a szerződéses tevékenység volumene, ezen belül is 
a nagyobb lélegzetű, több éves komplex kutatásokat 
igénylő megbízások aránya. Jelentősek az ered
mények a szabadalom-hasznosítás, a közvetlen és 
önálló, valamint a közvetett eredményhasznosítás 
(szakismeretek terjesztése, szakemberképzés) terén 
is. Gátolja azonban a kutatások gyakorlati haszno
sítását a nem eléggé koncentrált kutatási kapacitás 
miatt hosszúra nyúlt átfutási idő, valamint a 
kutatók nem elegendő mértékű érdekeltsége. A 
tudományos eredmények hasznosítása terén fo
kozni kell az erőfeszítéseket a szabadalmi és a szer
ződéses tevékenység, valamint az érdekeltség nö
velése útján is. :

Az elnökség 53/1973. számú határozata
l.Az elnökség elismeréssel és köszönettel veszi 

tudomásul az előterjesztést, amely az adott lehető
ségek határain belül nagy körültekintéssel készült, 
és céljának megfelel.
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2. Felkéri az előterjesztő főtitkárhelyettest, 
hogy az e tárgyban megtartott ankéton elhangzott 
észrevételeket olyan szellemben vegye figyelembe 
az előterjesztés átdolgozása során, mint amilyen 
szellemben azt az elnökség elé terjesztett kiegészítő 
dokumentumban tervezte.

3. A természettudományi kutatások súlyának 
aránycsökkenésével kapcsolatban az elnökség fon
tosnak tartja annak — a dokumentumban történő 
— kidomborítását, hogy indokolt a természettudo
mányi kutatások fejlesztési ütemének növelése.

4. Indokoltnak tartja az elnökség, hogy az át
dolgozott előterjesztés a jelenleginél erőteljesebben 
hívja fel a figyelmet a statisztikai adatszolgáltatás 
jelenlegi rendszerének korlátáira, amelyek torz 
képek kialakítására vezethetnek.

5. Megfontolásra javasolja az elnökség a tudo
mányos káderutánpótlás kérdéseinek az előterjesz
tésben való szélesebb körű feltárását annak meg
állapítása mellett, hogy a káderutánpótlás a ter
mészettudományi kutatások területén nem volt 
lassító tényező.

6. Indokoltnak tartja az elnökség, hogy az elő
terjesztésnek a természettudományok zártságára, 
„befelé fordulására” vonatkozó megállapítását az 
előterjesztő olyan értelemben dolgozza át, illetve 
pontosítsa, hogy az ne adjon félreértésre lehetősé
get.

7. Az elnökség egyetért azzal, hogy a határozat
ban foglaltak figyelembevételével átdolgozott 
anyagot az előterjesztő a Tudománypolitikai Bizott
ság elé terjessze.

A társadalomtudományok helyzete

A társadalomtudományok helyzetéről és prob
lémáiról szóló előterjesztés az MSZMP KB 1972. 
november 14 — 15-i ülése határozatainak végrehaj
tásával kapcsolatban készült. Az előterjesztés az 
1973, október 2-án megrendezett ankéton is meg
vitatásra került. Az ankéton elhangzott észrevéte
lek alapján az előterjesztő az anyagot átdolgozta, és 
az átdolgozott anyagot terjesztette az elnökség elé.

Az előterjesztés szerint a társadalomtudományi 
kutatás 1972-ben 367 kutatóhelyen (30 önálló kuta
tóintézet, 311 egyetemi és főiskolai tanszék, 26 
egyéb intézmény) folyt, A kutatóintézetek egy ré
szének mennyiségi fejlesztése még nem fejeződött 
be, legtöbbjüknél hiányoznak a korszerű doku
mentáció és információ feltételei, A kutatói állo
mány összetételére kedvezőtlenül hatott a kutatók 
viszonylag alacsony bére: fokozódott a fluktuáció, 
elterjedt a különmunka-vállalás. Az egyetemi ku
tatások feltételei javultak, de sok helyütt még a 
minimális szükségleteket sem sikerült biztosítani,

A társadalomtudományi kutatóhelyek kutatási 
ráfordításai az utóbbi években általában növeked
tek, de nem tartottak lépést az igényekkel és a szük
ségletekkel. 1968 óta megjelentek a szerződéses 
munkák is, de a közgazdaságtudomány kivételével 
ezek árbevétele nem jelentős.

A társadalomtudományi kutatóállomány igen 
nagy hányada, 57,1%-a dolgozik a Közgazdaság- 
tudomány területén, létszám és ráfordítás tekinteté
ben ezt követi a nyelv- és irodalomtudomány, 
valamint a pedagógia, legkisebb a szociológia, a 
demográfia, az állam- és jogtudomány részesedése. 
E belső aránytalanság miatt ma még ellentmondás 
van a szociológia, a pszichológia bizonyos ágai, a 
pedagógia, a munkatudomány és a szervezéstudo
mány területén rendelkezésre álló kutatási kapaci
tás mérete és minősége, valamint a velük szemben 
támasztott társadalmi igények között. E kedvezőt
len jelenségen lényegében nem változtatott a peda
gógia, pszichológia, szociológia területén különösen 
1968 óta érezhető gyorsabb ütemű fejlődés sem.

A társadalomtudományok az utóbbi években 
mind tartalmi, mind módszertani vonatkozásban 
jelentősen fejlődtek. Kiszélesedett a társadalom 
problémáinak, a fejlődés gyakorlati kérdéseinek 
megoldását, valamint a tudatformálást szolgáló 
kutatások köre. Jól szolgálja ezt a végrehajtott erő
koncentráció, valamint az új, hatékonyabb kutatási 
módszerek alkalmazása (matematikai módszerek, 
prognosztika, számítógépi technika). Az új kutatási 
módszerek egyben az interdiszciplináris szemléletet 
is fejlesztik. Elmaradt azonban az iránta támasztott 
társadalmi igényektől a pedagógia és a filozófia, 
amely egyelőre nem képes a szocialista építés gya
korlata által fölvetett kérdések színvonalas meg
oldására, ezért a filozófiai kutatások bázisát felül 
kell vizsgálni.

Nem fejlődött kellő ütemben a polgári társa
dalomelméletek, antimarxista nézetek marxista 
kritikája sem, és ezzel összefüggésben kevés a nyil
vánosság előtti vita. A kutatások színvonalának 
emelése, hatékonyságának fokozása érdekében szük
séges a társadalomtudományi szakirodalmi infor
mációellátás és dokumentációs tevékenység fej
lesztése is.

Az utóbbi években a társadalomtudományok 
nemzetközi kapcsolatai, különösen a szocialista 
országok vonatkozásában szélesedtek, és számos új 
forma is meghonosodott. Ez ösztönzően hatott a 
hazai tudomány fejlődésére, amelynek eredményei 
külföldön is elismerést és érdeklődést váltanak ki, 
A nemzetközi tudományos fórumokon erősödött a 
szocialista országok tudósainak koordinált fellépése, 
Szükek, esetlegesek vagy kiépítetlenek azonban a 
pszichológia, a pedagógia és a szociológia nemzet
közi kapcsolatai.

Fejlődött és operatívabbá vált a társadalom
tudományok párt- és állami irányítása, Üj kapcso
latok jöttek létre a tudományirányító főhatóságok 
között. Ez jelentősen elősegítheti a kutatási ered
mények alkalmazását, a kutatás és a gyakorlat 
hosszútávú egészséges kölcsönhatását, Kívánatos 
lenne ezt a gyakorlatot kiterjeszteni minden tár
sadalomtudományi ágazatra.

A kutatási főirányok, valamint a kutatási fel
adatok koordinálását egyelőre megnehezíti a több 
irányító szerv együttműködésének nem teljes össz
hangja, a megfelelő kutatási kapacitás hiánya, mód
szertani problémák stb. A tapasztalható fejlődés 
ellenére nem tekinthető elég hatékonynak a tár-

t
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sadalomtudományok irányítása és koordinálása. 
Jobban kellene érvényesíteni a projektum-szem
léletet. A társadalomtudományok országos koordi
nálásáért az Akadémia főtitkára felelős, részletei
ben azonban nem tisztázottak a fontos tudomány
ági koordinálással összefüggő jogok és kötelességek. 
Nem kielégítő a nagyszámú tanszék kutatási tevé
kenységének befolyásolása és koncentrálása sem. 
Az előterjesztés szerint szükséges lenne olyan, pályá
zattal összekötött céltámogatási rendszert kidol
gozni, amely elősegíti a központilag fontosnak ítélt 
témák kutatását, és egyúttal felszínre hozza a vi
szonylag kevés támogatással is hasznosítható ered
ményeket nyújtó kutatási igényeket, ill. elképzelé
seket.

Nehézkessé teszi az irányító munkát, valamint 
az új kutatási feladatok mielőbbi megindítását a 
központi tartalék hiánya. Indokolt ilyen tartalék 
létrehozása.

Az elnökség 54/1973. számú határozata

1. Az elnökség a széleskörűen és mélyrehatóan 
'megvitatott előterjesztést elismeréssel és köszönet
tel tudomásul veszi.

2. Felkéri az elnökség a főtitkárt, hogy a vita 
alapján — az azt összefoglaló zárszava szellemében 
— az előterjesztést dolgozza át, és egyetért azzal, 
hogy azt a Tudománypolitikai Bizottság, illetve 
Minisztertanács elé terjessze.

Tájékoztató a szovjet—magyar szilárdtestfizikai 
vegyesbizottság megalakulásáról

A SZUTA és az MTA 1973 — 75. évei együtt
működési tervének megfelelően a két akadémia 
küldöttsége 1973. július 4 — 14. között Budapesten 
megtartotta a Szovjet—Magyar Szilárdtestfizikai 
Vegyesbizottság alakuló ülését.

Az ülésen a vegyesbizottság által kidolgozott 
elvi, munka- és szervezési dokumentumokkal mind a
III., VI. és VII. Osztály Szilárdtestfizikai Komplex 
Bizottsága, mind pedig a III. Osztály egyetértett.

Al i i .  Osztály ezeket az erre vonatkozó doku
mentumokat jóváhagyás végett az elnökség elé 
terjesztette.

Az elnökség 55/1973. számú határozata
Az elnökség a Szovjet-Magyar Szilárdtest- 

fizikai Vegyesbizottság alakuló üléséről szóló tájé
koztatást köszönettel tudom Ja \ veszi, és az erről 
szóló jegyzőkönyvben,* valamint mellékleteiben** 
foglaltakat jóváhagyja.

* ** Az érdekeltek közvetlenül megkapták.

Javaslat az országos és tárcaszintű kutatási
főirányok körében elért eredmények 1973. évi 

jutalmazásának előkészítésére

Az országos és tárcaszintű kutatási főirányok 
körében elért jelentős eredmények jutalmazására 
az Akadémia ez évben is pályázatot írt ki.

A benyújtott pályamunkákat az egyes főirányo
kért felelős tárcák véleményezik és rangsorolják, 
majd a november hó 1-ig megküldött véleményük 
alapján a jutalmak odaítéléséről az-Akadémia el
nöke dönt [1/1973. MTA —E.(A. K. 3.) számú el
nöki utasítás].

A döntés alapos előkészítése érdekében — az el
múlt évben követett eljárással megegyezően — 
elnökségi bizottság kiküldése indokolt.

Az elnökség 56/1973. számú határozata

1. Az elnökség az országos és tárcaszintű kuta
tási főirányok körében elért jelentős eredmények 
1973. évi jutalmazásának előkészítésére az alábbi 
bizottságot küldi ki:

Elnök: Bognár Géza akadémikus
Titkár: Gujdi Barna, a Személyzeti Fő

osztály vezetője
Tagok: Csáki Frigyes akadémikus

Császár Ákos akadémikus 
Farkas Gábor akadémikus 
Knoll József akadémikus 
Kulcsár Kálmán akadémikus 
Láng István főtitkárhelyettes 
Mátrai László akadémikus 
Osztrovszki György akadémikus 
Polinszky Károly akadémikus 
Weltner Andor akadémikus

2. Javaslatában a bizottság — összhangban az 
OTTKT-ra vonatkozó minisztertanácsi határozattal 
— döntő mértékben támaszkodjék az egyes főirá
nyokért felelős tárcák, illetve országos hatáskörű 
szervek véleményére. Szükség esetén, vitatott kér
dések megítélésében vegye igénybe a bizottság a 
tudományos osztályok, bizottságaik, illetve felkért 
szakértők közreműködését.

3. A bizottság november hó 26-ig tegye meg ja
vaslatát az elnöknek.

4. Az elnökség felkéri a Bizottságot, hogy igye
kezzék véleményt alkotni arról, vajon eléri-e a 
pályázati rendelet eredeti célját, illetve hogy meg
felelő arányban vannak-e képviselve a pályázatok 
között az egyes tudományágazatok.

Javaslat az Akadémia 1974. évi közgyűlési ülés
szakának szervezeti rendjére, valamint a közgyűlés 

nyilvános ülésének tudományos előadására

Az Akadémia 1 9 7 3 .  évi közgyűlésének szerveze
ti rendjével kapcsolatos kedvező tapasztalatok 
alapján indokolt, hogy az 1 9 7 4 .  évi május 6 — 1 1 ,
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között rendezendő közgyűlés szervezeti rendje 
lényegében megegyezzen az 1973. évi rendszerrel.

A közgyűlés keretében — az elmúlt években 
kialakított gyakorlatnak megfelelően — a nyilvá
nos ülésen sor kerül arra, hogy az Akadémia egyik 
tagja általános érdekű tudományos problémáról 
tart előadást, amelyben saját nézeteit fejti ki.

Az elnökség 57/1973. számú határozata

1. Az elnökség elhatározza, hogy az Akadémia
1974. évi közgyűlése 1974. május 6—11. között 
legyen, az 1973. évi közgyűlésnek megfelelő szer
vezeti rend szerint.

2. Felhatalmazza az elnököt, kérje fel Marx 
György akadémikust, hogy „Tudomány és köz- 
művelődés” témában tartson a közgyűlés nyilvános 
ülésén előadást.

Előterjesztés a Magyar—Szovjet Tudományos- 
Műszaki Együttműködési Egyezmény aláírásának 
25. évfordulója alkalmából tervezett rendezvényekről

A Magyar—Szovjet Tudományos-Műszaki
Együttműködési Egyezmény aláírásának 25. év
fordulója alkalmából 1974 júliusában országos meg
emlékezésre kerül sor. A rendezés feladatát köz
ponti koordinációs bizottság látja el, amelynek 
munkájában az MTA részéről Bognár Géza alelnök 
vesz részt.

A javaslat szerint a Magyar Tudományos Aka
démia az évforduló megünneplésére a következőket 
tervezi:

1. 1974 nyarán 3 napos tudományos ülésszak 
megtartását a Magyar—Szovjet Tudományos-Mű
szaki Együttműködés és az MTA —SZUTA két
oldalú egyezményben szereplő tudományos, ill. 
műszaki jellegű témakörben, 40 külföldi és 200 
magyar résztvevővel.

Budapest, 1973. október 31.

A Magyar Tudományos Akadémia 
iő lilkárának  u iasílása

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának 
6/1973. MTA —F. (A. K. 19.) számú

> u t a s í t á s a
a tanszéki akadémiai kutatócsoportok szervezetéről 

és működéséről
Az egyetemek (főiskolák) tanszékei mellett szer

vezett tanszéki akadémiai kutatócsoportok szer
vezetének és működésének általános szabályait —

2. A tudományos ülésszak legfontosabb előadá
sainak rövidített, max. 20 ív terjedelmű, magyar 
és orosz nyelvű kiadását 2 — 3000 példányban.

Az elnökség 58/1973. számú határozata
(Nem teljes szöveg)
1. Az elnökség elhatározza, hogy a Magyar— 

Szovjet Tudományos-Műszaki Együttműködési 
Egyezemény aláírásának 25. évfordulója alkalmá
ból 1974. év nyarán kerüljön sor 3 napos tudomá
nyos ülésszak megtartására, amelynek keretében 
az érintett tudományos osztályok a KGST, ill. a 
szovjet és a magyar Akadémia közötti egyezmé
nyekben szereplő valamely problémakörben elért 
eredményeket vitatják meg.

1.1. Az elnökség felhívja az érintett osztály
elnököket, hogy november hó 30-ig jelöljék meg, mit 
kívánnak az ülésszak témájául kitűzni.

2. Az elnökség elvileg egyetért azzal, hogy a tu
dományos ülésszak megrendezésére 40 fő külföldi 
meghívott részvételével kerüljön sor.

2.1. Felhívja az érintett osztályok tudományos 
titkárait, hogy a szakigazgatás főosztályvezetőivel 
együttműködve és egyetértésben november hó 
30-ig állítsák össze a meghívandók névsorát.

2.2. Felkéri az NKFO vezetőjét, hogy — amennyi
ben a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll — a meghí
vók kiküldéséről 1974. január 31-ig gondoskodjék.

3. A tudományos ülésszak előadásait tartalmazó 
kétnyelvű kiadvány előkészítésére — amennyiben 
a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll — szerkesztő 
bizottságot kell létrehozni, amelynek elnöke Bognár 
Géza akadémikus legyen.

3.1. Az elnökség felkéri a szerkesztő bizottság 
elnökét, hogy a felelős szerkesztőre és a bizottság 
tagjaira tegyen előterjesztést.

4. Felkéri az elnökség Bognár Géza akadémikust, 
hogy a tervezett rendezvényekkel (kiadvánnyal) 
kapcsolatos konkrét költségvetést mielőbb készítse 
el.

Erdey-Grúz Tibor s. k.,
elnök

a művelődésügyi miniszterrel, az egészségügyi mi
niszterrel, a mezőgazdasági és élelmezésügyi mi
niszterrel, a pénzügyminiszterrel és a munkaügyi 
miniszterrel egyetértésben — az alábbiak szerint 
állapítom meg.

!•§
Szervezeti alapelvek és a felügyeleti jogkör

(1) A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára 
az egyetemek (főiskolák) oktatási szervezeti egy
ségei mellett — a felügyeletet ellátó miniszterrel 
egyetértésben — tanszéki akadémiai kutatócsopor
tokat (a továbbiakban: kutatócsoportok) szervez 
és tart fenn.
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(2) A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára 
az egyetem szervezetéhez igazodva több tanszék
hez (tanszékcsoporthoz, intézethez stb.) kapcsolódó 
kutatócsoportot is szervezhet, továbbá a rektor 
irányítása alatt álló egyetemi, illetőleg a dékán irá
nyítása alatt álló kari jellegű egyetemi oktató
kutató egységek mellett is létesíthet kutatócso
portokat.

(3) A kutatócsoport létesítéséhez kérni kell az 
egyetem, főiskola (a továbbiakban: egyetem) rek
torának, igazgatójának (a továbbiakban: rektorá
nak) előzetes véleményét.

(4) A kutatócsoportok az Akadémia Központi 
Hivatala kutatóhálózatának — az egyetem szer
vezetébe és munkarendjébe beilleszkedő — szerves 
részét képezik, és a szakmájuk szerint illetékes tu
dományági főosztályhoz tartoznak. A kutatási 
tervük alapján az egyetemi tanszék(ek)-kel együtt
működve tudományos kutatást végeznek, illető
leg azokkal a tudományos kutatás vonatkozásában 
egy kollektívát képeznek.

(5) A kutatócsoport felügyeletét az Akadémia 
főtitkára az illetékes miniszterrel együtt — a rek
tor véleményének ismeretében — látja el.

2-§

A kutatócsoport vezetése és irányítása

(1) A kutatócsoport vezetője a tanszékvezető 
vagy más, a tudományos munka irányítására alkal
mas egyetemi tanár vagy docens lehet, akinek a 
megbízást a kutatócsoport vezetésére a felügyeletet 
gyakorló miniszter, illetőleg a miniszter felhatal
mazása alapján az egyetem rektorának egyetértésé
vel az Akadémia illetékes főtitkárhelyettese adja. 
A megbízás új munkaviszonyt nem létesít. A kuta
tócsoport vezetője az Akadémia Központi Hiva
talától ezen tevékenységéért — a kutatóintézetek 
vezetőire (osztályvezető, főosztályvezető) érvényes 
vezetői pótléknak megfelelő — díjazásban részesül, 
melyet a rektorral egyetértésben kell megállapítani.

(2) A kutatócsoport vezetője a kutatócsoport 
munkáját közvetlenül irányítja és ellenőrzi. Fel
adatköre kiterjed:

— a kutatócsoport képviseletére;
— a hatáskörébe utalt munkáltatói (kinevezési, 

megbízási, fegyelmi stb.) jogkör gyakorlására; 
tudományos munkakörben való alkalmazás csak 
az egyetem rektorának vagy az általa feljogosított 
egyetemi szervnek előzetes hozzájárulásával tör
ténhet;

— a kutatási terv megállapítására és a terv 
teljesítésének megszervezésére;

— a kutatómunka közvetlen irányítására, a 
tudományos színvonal biztosítására;

— a munkatársak szakmai, ideológiai és poli
tikai fejlődésének elősegítésére;

— a gazdálkodási tevékenység irányítására;
— a kutatómunkában részt vevő külső munka

társak kiválasztására, megbízására, tevékenységük 
irányítására;

— mindazoknak a feladatoknak az ellátására, 
amelyeket jogszabály vagy a felügyeleti szerv 
intézkedése a hatáskörébe utal.

(3) A kutatócsoport tudományos tevékenységé
nek rendjét a kutatócsoport vezetője állapítja meg.
A tanszéki oktatók részvételét a kutatócsoport 
munkájában az egyetem munkarendjével összhang
ban, az oktató munka zavartalanságának biztosí
tását is figyelembe véve a kutatócsoport vezetője 
a tanszék vagy tanszékcsoport, illetőleg intézet 
vezetőjének egyetértésével állapítja meg.

(4) A kutatócsoport vezetője az Akadémia Köz
ponti Hivatala által jóváhagyott és biztosított költ
ségvetéssel és beruházási kerettel önállóan gazdál
kodik. Gyakorolja a kötelezettségvállalási, utal
ványozási és kiadmányozási jogkört; a munkáltatói 
(kinevezési, megbízási, fegyelmi stb.) jogkör gya
korlásánál — az illetékes egyetemi szervek közre
működésével — az akadémiai kutatóintézmények 
igazgatóira megállapított hatáskör illeti meg.

(5) A kutatócsoportok elhelyezéséről és fenn
tartási (épületkarbantartás, fűtés, energiaellátás, 
takarítás) költségeiről az egyetem saját költség- 
vetése terhére gondoskodik. A kutatócsoportnak 
a fenntartási költségeket növelő fejlesztése az egye
tem felügyeletet gyakorló miniszter egyetértésével 
történhet.

3-  §

A kutatási terv és beszámoló

(1) A kutatócsoport az Akadémia főtitkára és az 
illetékes miniszterek együttes utasításának meg
felelően kutatási tervet készít. Az illetékes tudo
mányági főosztály által az országos és tárcaszintű 
(OTTKT) vagy más központilag kiemelt főirányok
ra tekintettel meghatározott feladatokat a kutató- , 
csoport kutatási tervébe fel kell venni.

(2) A tudományos kutatásokról a beszámolásra 
vonatkozó akadémiai utasítás előírásainak meg- , 
felelően — munkaértekezleten történt megvitatása 
után — beszámoló jelentést kell készíteni.

(3) A kutatási tervekre és a beszámoló jelenté
sekre — az Akadémia Központi Hivatala illetékes 
tudományági főosztályaihoz történő felterjesztés 
előtt — az egyetem illetékes vezetőjének vélemé
nyét is ki kell kérni.

4-  §

Működési szabályok

(1) A kutatócsoport vezetője a kutatócsoport „ 
munkatársaival és a kutatócsoport munkájában * 
— külön díjazás nélkül — közreműködő tanszéki 
oktatókkal rendszeresen, de legalább félévenként
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egyszer megtárgyalja a kutatócsoport munkáját. 
A kutatócsoport munkaértekezleteire meg kell 
hívni a kutatásban együttműködő tanszékek veze
tőit, az egyetem tudományos rektor- vagy dékán 
helyettesét, továbbá az Akadémia Központi Hi
vatala illetékes tudományági főosztályának veze
tőjét.

(2) A kutatócsoport vezetője az általa meg
szabott időben és módon beszámoltatja a kutató
kat végzett munkájukról, és kijelöli további fel
adataikat.

(3) A tudományos dolgozók külön díjazás nélkül 
hivatalos munkaidejük terhére heti legfeljebb 4 
tanrendi órában — a tudományos felkészültségük
nek megfelelően — az oktató-nevelő munkába is 
bevonhatók. A kutatómunkában külső munkatár
sak is részt vehetnek.

(4) A kutatócsoport működésével összefüggő 
gazdasági, személyzeti, munkaügyi, továbbá az ál
talános igazgatás körébe tartozó feladatokat az 
egyetemi szervek a működésükre megállapított 
szabályok, továbbá az Akadémia Központi Hiva
tala rendelkezései szerint látják el, és az ezekkel 
kapcsolatos tevékenységek és feladatok végzését 
a kutatócsoportnál ellenőrzik. Az Akadémia Köz
ponti Hivatala illetékes szerveinek vezetői az e 
tevékenységgel kapcsolatos észrevételeiket, javas
lataikat az egyetem illetékes szerveivel közvetlenül 
közlik; vitás kérdésekben az Akadémia főtitkára 
vagy az illetékes főtitkárhelyettes állásfoglalásáról 
a rektort és — szükség szerint — az illetékes mi
nisztert tájékoztatja.

(5) A gazdálkodás részletes rendje, így a beszá
moltatás, az ellenőrzés, a vagyoni gazdálkodás, a 
szerződéses munkák vállalása stb. az általános ér
vényű rendelkezések alapján külön kerül szabá
lyozásra.

(6) A kutatócsoport hivatalos levelezésének le
bonyolítására elnevezésének és székhelyének feltün
tetésével ellátott levélpapírt és bélyegzőt használ
hat. A kutatócsoport hivatalos bélyegzője: kör
bélyegző, köriratban a kutatócsoport hivatalos 
nevével és székhelyével.

5-§
Zárórendelkezések

(1) A kutatócsoportok az ezen utasításban fog
lalt általános szabályoknak megfelelően kötelesek 
szervezeti és működési szabályzatot készíteni, és azt 
a kutatócsoport vezetőjének előterjesztésére a rek
tor előzetes egyetértésével az Akadémia illetékes 
főtitkárhelyettese hagyja jóvá.

(2) Ez *z utasítás közzététele napján lép hatály
ba, egyidejűleg a 6/1965. MTA (A. K. 16.) és a 
7/1967. MTA (A. K. 21.) számú utasítások hatályu
kat vesztik.

Budapest, 1973. november 5.
Köpeczi Béla s. k., 

főtitkár
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Miniszteri utasítás

A művelődésügyi miniszter 175/1973. (M. K. 21.) 
MM számú

u t a s í t á s a

a jogi továbbképzés megszervezéséről és Jogi 
Továbbképző Intézet létesítéséről az Eötvös Loránd 

Tudományegyetemen

Az érdekelt miniszterekkel és országos hatás
körű szervek vezetőivel, továbbá a 18. a -b .  pont 
tekintetében a munkaügyi miniszterrel is egyet
értésben az alábbiakat rendelem el.

1. Az egyetemi továbbképzés keretében gondos
kodni kell a jogászok szakismereteinek elmélyíté
séről, a jogászi hivatás ellátásához szükséges új 
tudományos eredmények megismertetéséről, vala
mint a meghatározott szakirányú jogi továbbkép
zésről.

2. Az 1. pontban meghatározott feladatok ellá
tására az Eötvös Loránd Tudományegyetemen (a 
továbbiakban: Egyetem) Jogi Továbbképző Inté
zetet (a továbbiakban Intézet) létesítek.

3. Az egyetemen folyó jogi továbbképzés elvi 
irányítását a rektor felügyelete alatt működő Jogi 
Továbbképző Tanács (a továbbiakban: Tanács) 
gyakorolja.

4. A Tanácsot
— az állam- és jogtudományi karok tanácsai,
— az MTA Állam- és Jogtudományi Intézet,
— az Országos Kriminológiai és Kriminalisz

tikai Intézet,
— a BM Rendőrtiszti Főiskola,
— a Magyar Jogász Szövetség,
— az Országos Vezetőképző Központ,
— a Tanácsakadémia,
— a jogi továbbképzésben érdekelt minisztériu

mok és országos hatáskörű, valamint társadalmi 
szervek képviselőiből,

— a jogi karok dékánjaiból kell megalakítani.

A Tanácsnak az Intézet igazgatója hivatalból 
tagja. A Tanács megalakításáról az Egyetem rek
tora. gondoskodik.

5. A Tanács elnökét háromévi időtartamra a 
művelődésügyi miniszter bízza meg. A Tanács el
nökének megbízására — a Tanács véleményének 
meghallgatásával — az Egyetem rektora tesz ja
vaslatot.

6. A Tanács fő feladatai:

— az Intézet munkájának elvi irányítása;
— a továbbképzési formák és módszerek kiala

kítása, valamint továbbfejlesztése;
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— a minisztériumok és az országos hatáskörű 
szervek igényeinek egyeztetésével a továbbképzés 
távlati és éves terveinek megállapítása;

— az Intézet éves munkatervének jóváhagyása 
és tervszerű munkájának ellenőrzése;

— az Intézet oktatói kiválasztásának elvi 
irányítása;

-- a továbbképzésre vonatkozó tájékoztatás 
irányítása;

— vélemény-nyilvánítás a továbbképzésre elő
irányzott költségvetési keretek felhasználására;

— vélemény-nyilvánítás a Tanács elnökének és 
az Intézet igazgatójának személyére tett javaslatra, 
továbbá más, az Intézet működésével kapcsolatos 
kérdésekben.

7. A Tanács az ügyrendjét maga állapítja meg, 
s azt a rektor hagyja jóvá.

8. Egyes feladatok ellátására a Tanács állandó 
és ideiglenes bizottságokat szervezhet. A bizottsá
gok összetételét és működésének rendjét a Tanács 
határozza meg. A bizottságokban külső szakembe
rek is részt vehetnek. A bizottságok működését a 
Tanács elnöke irányítja.

9. Az intézet egyetemi intézetként működik. 
Szervezeti és működési szabályzatát a Tanács elő
terjesztése alapján az egyetemi tanács állapítja meg. 
Az Intézetet a művelődésügyi miniszter által meg
bízott igazgató vezeti. Az igazgató feladatait és 
hatáskörét a szervezeti és működési szabályzat 
állapítja meg. Az igazgató személyére, az Egyetem 
tanárai és docensei közül — a Tanács véleményé
nek és az egyetemi tanács véleményének meghall
gatása alapján — a rektor tesz javaslatot.

10. Az Intézet fő feladatai:
— a továbbképzési formák kezdeményezése és 

a továbbképzés szervezése,
— az Intézet munkájával összefüggő kiadvá

nyok megjelentetése,
— tájékoztató munka a továbbképzési lehető

ségekről,
— az Intézeten kívül folyó jogi továbbképzés 

és képzés elősegítése szaktanácsadással, tanfolyami 
előadók és tananyagok rendelkezésre bocsátásá
val,

— a Tanács, valamint az Intézet működésével 
kapcsolatos ügyviteli feladatok ellátása.

11. A jogi továbbképzés a korszerű oktatási for
mák alkalmazásával, szaktanácsadással, valamint 
tananyagok és tansegédletek készítésével és ki
adásával történik.

12. A továbbképzési formák jellegét, időtar
tamát és a továbbképzésben részvétel feltételeit a 
tananyag és a továbbképzés céljának megfelelően 
kell megállapítani. A részvétel meghatározott fel
sőfokú végzettséghez, valamely munkakör betöl
téséhez vagy munkáltatói javaslathoz köthető.

1 3 .  Az Intézetben folytatott továbbképzés szer
vezését, illetőleg a továbbképzési kiadványok meg
jelentetését a vállalatok, az intézmények és irányító 
szerveik, valamint a társadalmi szervek is kezde
ményezhetik.

14. A továbbképzésben részt vevők a foglalko
zásokon való részvételről igazolást kapnak. A vizs
gaköteles tanfolyamok sikeres elvégzéséről szóló 
igazolásban ,,kitűnő eredménnyel vizsgázott” , il
letve „eredményesen vizsgázott” minősítést is feí 
kell tüntetni. Az igazolás iskolai végzettséget nem 
tanúsít. Az Intézet foglalkozásain való részvétel 
és az ott tett vizsgák oktatási intézményben foly
tatott tanulmányokba nem számíthatók be.

15. Az Intézet tanfolyamokat és konzultációs 
foglalkozásokat a székhelyén kívül vagy közvetle
nül, vagy egyetemi jogi kar közreműködésével 
szervezhet.

16. Az Intézet által rendezett tanfolyamok elő
adóit, gyakorlatvezetőit, valamint a vizsgaköteles 
tanfolyamok vizsgabizottságának tagjait az igaz
gató bízza meg a jogi karok oktatói, a tudományos 
intézetek kutatói és a gyakorlati szakemberek kö
zül.

17. Az Intézet költségvetési folyószámlás szerv
ként, önköltséges alapon működik.

18. A továbbképzésben közreműködő oktatók 
és más dolgozók díjazását, továbbá a hallgatók 
tandíját az alábbiak szerint szabályozom:

a) Előadói óradíj, ha az előadás az Intézet 
által rendezett tanfolyam keretében 
először kerül megtartásra — — — 120,—
Ismétlődő előadás esetén — — — 80,—
A vizsgabizottság tagjainak díja 
vizsgázónként _ _ _ _ _ _  30,—
A takarító, a teremkezelő és a jegy
zeteladó óradíja — 7,—

b) A felsőfokú végzettséggel nem rendelkező 
hallgatók tanfolyamain: előadói óradíj: 
25-80  Ft.
A vizsgabizottság tagjainak díja vizsgázón
ként 5 — 30 Ft.

c) A hallgatók tandíját az önköltségre figye
lemmel az igazgató állapítja meg. Az elő
adók és vizsgáztatók részére fizethető díja
kat a b) alpontban foglalt határok között 
az Intézet igazgatója határozza meg.

d) Az Intézettel munkaviszonyban álló dol
gozók az oktatásban (előadások, vizsgáz
tatás) való közreműködést munkaköri köte
lezettségként látják el, s ezért külön díjazás
ban nem részesülnek.

A jegyzetírók és a bírálók díjazására, valamint 
a tanfolyamok vállalati és hallgatói költséghozzá
járulására vonatkozóan a vezetőtovábbképző tan
folyamokkal összefüggő díjazás és költségviselési 
kérdésekről szóló 1 8 / 1 9 7 2 .  (VIII. 9 . )  M ü M  sz. ren
deletben foglaltakat kell alkalmazni.
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19. Ez az utasítás néni érinti az országos központi 
szervek által szervezett továbbképzés, valamint a 
szakvizsgára való előkészítés jelenlegi rendszerét. 
Az Intézet azonban megbízás alapján elvállalhatja 
az országos központi szervek által szervezett to
vábbképzés lebonyolítását, és elláthat szakvizsgára 
való előkészítéssel kapcsolatos feladatokat.

Az Intézet jogi végzettséggel nem rendelkező 
szakemberek részére is szervezhet jogi ismereteket 
nyújtó tanfolyamokat.

20. Ez az utasítás a közzététel napján lép ha
tályba.

Dr. Polinszky Károly s. k., 
miniszterhelyettes

K özlem ények

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS

a Gödöllői Agrártudományi Egyetem testnevelő 
tanári állás betöltésére

A Gödöllői Agrártudományi Egyetem pályáza
tot hirdet a Testnevelési Tanszéken betöltésre ke
rülő testnevelő tanári állásra.

A kinevezendő testnevelő tanár feladata: az 
oktató-nevelő és sportmunkában való részvétel. 
Elsősorban az oktató-nevelő munkák gyakorlati 
vezetése, másodsorban az Egyetem Sportkörében 
a kézilabda szakosztály edzése és vezetése. Részletes 
feladatokat a tanszékvezető határozza meg.

Pályázhatnak azok, akik testnevelő tanári ok
levéllel rendelkeznek (Testnevelési Főiskolai vég
zettség), kézilabdában pedig legalább szakedzői 
minősítéssel bírnak.

A betöltésre kerülő állás után a 201/1970. (MK
5.) MM—MüM számú együttes utasításban meg
állapított illetmény jár.

A pályázatot az előírt mellékletekkel együtt a 
MÉM Értesítőben történő közzétételtől számított 
négy héten belül kell benyújtani az Agrártudományi 
Egyetem (2103 Gödöllő, Páter Károly u. 7.) Rekto
rához címezve.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
— a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, 

besorolását és fizetését,

— eddigi oktató- és sportmunkájának részletes 
ismertetését,

— szakirodalmi működésének részletes fel
sorolását,

— edzői fokozatának, esetleges kitüntetéseinek 
(sport), idegen nyelvismeretének és jelentősebb kül
földi tanulmányútjainak (sport és testnevelés) 
megjelölését,

— oktató- és sportmunkájára vonatkozó jövő
beli terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
— részletes önéletrajzot,
— testnevelő tanári végzettséget tanúsító ok

levél hiteles másolatát,
— három hónapnál nem régibb keletű hatósági 

erkölcsi bizonyítványt,
— az Egyetemtől beszerzett és kitöltött törzs

lapot.
Gödöllő, 1973. október 18.

Dr. Pet hő György s. k.,
rektor

A Magyar Tudományos Akadémia Műszaki 
Fizikai Kutató Intézetének az alábbi szövegű 
bélyegzője 1973. október 17-én elveszett:

MTA Műszaki Fizikai Kutató Intézet 
Budapest IV., Fóti út 56.
3. MNB 232-90171-7413 

A bélyegző érvénytelen.

FOGADÓÓRA

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke min
den hétfőn 16 — 17.30 óra között — bármilyen ter
mészetű ügyben — fogadóórát tart. A Magyar 
Tudományos Akadémia tagjainak más időpontok
ban is rendelkezésére áll.

Központi Igazgatási Titkárság
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i\ MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ELNÖKSÉGÉNEK
HATÁROZATAI*

az 1973. november 13-i ülésen

Az állategészségügyi kutatások helyzete
Az MTA elnöksége 10 évvel ezelőtt foglalkozott 

a hazai állategészségyügyi kutatások helyzetével. 
A tudományág kutatásaihoz fűződő nagy népgaz
dasági és közegészségügyi érdekek időszerűvé tették 
a kérdés újabb megvizsgálását.

Az Állatorvostudományi Bizottság és az Agrár- 
tudományok Osztályának előterjesztése rámutat 
arra, hogy a mezőgazdaság szocialista átszervezése 
után, az állattenyésztés intenzívvé, nagyüzemivé 
válását követően megváltozott az állategészségügy 
célja. Korábban az állatok életének megmentése 
volt a feladat, az 1960-as évektől az állategészség
ügy céljává vált a nagyüzemi állattenyésztés gaz
daságos és biztonságos megvalósításának, a jó minő
ségű élelmiszerekkel való ellátásnak és a fokozódó 
export-igények kielégítésének az elősegítése is. 
Mindezeken túl az állategészségügy jelentős köz
egészségügyi missziót teljesít (az állatról emberre 
terjedő, ma n?ár mintegy 100-ra tehető betegség 
megelőzésével), és egyre fokozódó szerepet kap a 
környezetvédelem területén is.

* A nem teljes szöveggel közölt határozatokat az Aka
démia tagjai részére — kérésükre — a Tudományos Testületi 
Titkárság tájékoztatásul megküldi.

Mindannak a jelentős erkölcsi és kisebb rész
ben anyagi támogatásnak az ellenére, amelyet a 
hazai állategészségügyi kutatások az utóbbi 10 év
ben kaptak, nem kielégítő e kutatások hatékony
sága. Ennek oka részint az, hogy a már meglevő 
kutatási eredményeket a gyakorlat nem hasznosítja 
elég széles körben, részint pedig kapacitás hiányá
ban aggasztóan sorvadnak az alapkutatások.

A termelés szempontjából nagy jelentőségű állat
egészségügyi problémák megoldásához szükséges ku
tatási feladatok főleg a kutatással nem főhivatás
ként foglalkozók vállára nehezednek. Emellett a 
gyakorlatban a nagyüzemi gazdálkodás elterjedé
séből adódóan tömegesen jelentkező konkrét és na
gyon súlyos problémák mielőbbi megoldásának igé
nye odavezetett, hogy a napi tennivalók mellett 
szinte nincs lehetőség a jövő megalapozására. E 
vonatkozásban kevés külföldi tapasztalatra lehet 
támaszkodni, egyebek között azért is, mert a nagy
üzemi állattenyésztés úttörő módon folyik hazánk
ban.

Mindennek ellenére, illetve szinte éppen a min
dennapi feladatok megoldása érdekében az állat
egészségügyi kutatások jelenleg is sokrétűek, főleg 
10 témacsoportban folynak.

MAGYAR
TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 

-  KÖNYVTÁRA
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A jövőben — az alapkutatások hangsúlyozott 
megerősítése érdekében is — az eddig készített 
prognózisok alapján az előterjesztés 8 kutatási irány
ra hívta fel a figyelmet. Ezek a kutatási irányok is 
jelzik azokat az új feladatokat, amelyek az intenzív 
nagyüzemi állattartás következményeként jelent
keztek. Kutatásokat kell folytatni az állatok kör
nyezeti igényének a megismerése és az igények 
kielégítése módjának felderítése érdekében. Komp
lex kutatásokat kell végezni a légző és emésztő
szervi megbetegedések területén, különös figyelem
mel azoknak a tényezőknek a kutatására, amelyek 
patológiás elváltozásokat nem okoznak, de a ter
melés gazdaságosságát veszélyeztetik. A nagyüzemi 
állatállományok járványok elleni hatékony védelme 
érdekében tisztázni kell a járványvédelem nem spe
cifikus elemeit. Az immunbiológiai kutatások terén, 
ahol is az immunitást befolyásoló környezeti fel
tételek, fiziológiás és kórélettani működések alapos 
megismerésére kell a kutatásokat koncentrálni. Sür
getővé teszi e témakörben a kutatásokat az, hogy 
a nagyüzemi tartás folytán gyengülnek az állatok 
immunreakciói, ami nagyon korlátozza a védőoltá
sok hatásait. Alapkutatásokat kell végezni az álla
tok legfontosabb parazitáinak biológiájára, a para
zita és a gazdaszervezet közötti viszony tisztázá
sára. Az állatokról emberre terjedő fertőző, para
zitás és gombás betegségek, valamint az ember 
egészségét veszélyeztető élelmiszerek forgalomba 
hozatalának megelőzése érdekében a kórokozók em
berre való átterjedését és ennek megelőzési mód
jait kell tisztázni. Szükséges megismerni azokat a 
tényezőket, amelyek a növények termesztése, be
takarítása és tárolása folyamán a takarmányokban 
toxinok képződésére vezetnek. A környezetvédelem 
érdekében fokozni kell azokat a kutatásokat, ame
lyek a nagyüzemi állattartó telepeken dolgozók és 
a környéken lakók egészségét veszélyeztető ténye
zőkre irányulnak. Sürgős feladat a hulladékok ártal
matlanná tételét, illetve hasznosítását célzó kuta
tások végzése.

Az előterjesztés szerint mind a hagyományos, 
mind pedig a merőben új feladatok akkor oldhatók 
meg, ha a hazai állatorvostudományi kutatások 
személyi és tárgyi bázisa jelentősen bővül, a kuta
tási feltételek javulnak, és a belső tartalékok jobb 
kihasználása is biztosítható. •

Az előterjesztés megvitatása során a feltett kér
désekre adott válaszokból és a hozzászólásokból 
élesen kirajzolódott, hogy az állategészségügyi kuta
tásokhoz nagy népgazdasági érdekek fűződnek. 
A gazdaságos és biztonságos nagyüzemi termelés 
azonban sok olyan új problémát vetett fel, amelyek 
— a hagyományos, de lényegesen bonyolultabbá 
vált feladatokkal együtt — a meglevő lehetőségek 
között nem oldhatók meg. Az állattenyésztés hazai 
helyzetének elemzéséből világosakká váltak azok az 
indokok, amelyek az állategészségügyi kutatások 
erőteljes fejlesztése mellett szólnak.

Bár mindezeket az előkészítés lényegében tar
talmazza, a határozati javaslat főként szervezeti 
kérdésekre koncentrálva, azok megoldásának sür
getésében jelölte meg az állategészségügyi kutatá
sok fejlesztésére irányuló tennivalókat.

Az elnökség 59/1973. számú határozata
1. Az elnökség az állategészségügyi kutatások 

helyzetéről és fejlesztéséről szóló előterjesztést nagy
ra értékeli és elismeréssel veszi tudomásul.

2. Felkéri az előterjesztőket, hogy a vita során 
elhangzottak — amelyek sokoldalúan világították 
meg az állategészségügyi kutatások problémáit — 
figyelembevételével a decemberi elnökségi ülésre 
készítsenek olyan új határozati javaslatot, amely 
kidomborítja az állategészségügyi kutatások fon
tosságát és hazai elvi specifikumait, valamint azo
kat az indokokat, amelyek következtében ezt a 
területet fejleszteni kell.

3. Az átdolgozott határozati javaslat — a 2. 
pontban foglaltak szellemében — térjen ki külö
nösen

3.1. arra a kérdésre, hogy a különböző tudo
mányágak, valamint kutatóik szervezett együtt
működése az állategészségügyi kutatások problé
máinak megoldásában jelentős szerepet kaphat;

3.2. az intenzív nagyüzemi állattartás során je
lentkező új problémákra, ezen belül az állatállo
mány genetikai feszítettségének, valamint az ennek 
következményeként jelentkező megváltozott akció
képesség és csökkent ellenállóképesség kérdéseire;

3.3. az állategészségügyi kutatások mennyiségi 
és minőségi fejlesztésével összefüggésben az országon 
belüli munkamegosztást és koordinációt illető el
gondolásokra.

Az elnökség egyéb állásfoglalásai

Az elnökség tudomásul vette:

— a szocialista országok tudományos akadémiái 
képviselőinek varsói értekezletéről szóló tájékoz
tatót,

— az eltelt időszak jelentősebb szakigazgatási 
eseményeiről szóló beszámolót.

Az elnökség megvitatta:

az elnökségi szintű tevékenység hatékonyságá
nak növelésére kiküldött bizottság jelentését, és a 
bizottság ajánlásait illetően belső határozatot hozott.

Budapest, 1973. november 16. Erdey-Grúz Tibor s. k., 
e l n ö k
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Miniszteri utasítás

A művelődésügyi miniszter 176/1973. (M. K. 22.) 
MM számú

u t a s í t á s a

a könyvtári szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes 
kérdésekről

Az érdekelt miniszterekkel és országos hatáskörű 
szervek vezetőivel, valamint a Szakszervezetek Or
szágos Tanácsával egyetértésben az alábbiakat ren
delem:

1. Az utasítás hatálya kiterjed
a) az egyetemek, egyetemi jellegű főiskolák, a 

főiskolák könyvtáraira (ideértve az egyetemeken 
szervezett főiskolai karok könyvtárait is),

b) az a) pontba nem sorolható országos jellegű 
tudományos szakkönyvtárakra (ideértve az Orszá
gos Széchényi Könyvtárat is),

c) a tanácsi közművelődési könyvtárakra (kivéve 
a kizárólag tiszteletdíjas alkalmazásával működő 
könyvtárakat),

d) a területi jelleggel — nyilvános könyvtárként 
— működő szakszervezeti könyvtárakra.

2. Az 1. pontban megjelölt könyvtárakban a 
könyvtári szolgáltatásokat folyamatosan biztosítani 
kell, és azokat csak kivételesen — a jelen utasítás
ban foglaltak szerint — szabad szüneteltetni vagy 
csökkenteni.

3. Szüneteltethetők a könyvtári szolgáltatások
a) elháríthatatlan esemény (tűzkár, elemi csapás, 

betörés) miatt,
b) a könyvtár elhelyezésére szolgáló épület tata

rozása, restaurálása, átalakítása esetén,
c) a könyvtár más épületbe történő áttelepítése 

kapcsán, továbbá
d) a könyvtár állományellenőrzése idején, feltéve, 

hogy az állomány a 75 000 könyvtári egységet nem 
haladja meg.

A főiskolák (egyetemeken szervezett főiskolai 
karok) könyvtárai a szolgáltatásokat — az a)—d) 
alatt felsorolt eseteken kívül — a nyári oktatási 
szünetben legfeljebb 21 naptári napra szünetel
tethetik.

Amennyiben a könyvtár kezelését egyetlen dol
gozó látja el, a könyvtári szolgáltatások a dolgozó 
szabadsága vagy betegsége idejére is szüneteltethe
tők. Ha azonban a dolgozó említett okokból történő 
távolléte előreláthatóan meghaladja a 21 naptári 
napot, a fenntartó a könyvtáros helyettesítéséről 
köteles gondoskodni és a kölcsönzést, valamint 
(amennyiben ez a könyvtár szolgáltatásai közé tar
tozik) a helybenolvasást is biztosítani.

4. A könyvtári szolgáltatások szüneteltetését
a) az 1. a) pontban említett könyvtárak esetében 

az egyetem (főiskola) vezetője,

b) az 1. b) pontban megjelölt könyvtárak tekin
tetében a fenntartó,

c) az 1. c) pontban említett könyvtárak esetében 
a fenntartó tanács végrehajtó bizottságának műve
lődésügyi feladatot ellátó szakigazgatási szerve,

d) az 1. d) pontban megjelölt könyvtárak vonat
kozásában Budapesten az illetékes szakszervezet, 
vidéken a Szakszervezetek Megyei tanácsa 
engedélyezi. Az engedélyezést — a 3. a) pontban 
foglalt esetek kivételével — előzetesen kell a 
könyvtárnak kérnie. Az engedélyezés során a szü
neteltetés időtartamát, valamint kezdetének idő
pontját is meg kell határozni.

5. A szolgáltatások szüneteltetéséhez a 3. b)—c) 
alatt felsorolt esetekben

a) az 1. a) pontban említett könyvtáraknál a fel
ügyeletet gyakorló főhatóságnak,

b) az 1. c)—d) pontokban említett könyvtárak
nál a területileg illetékes megyei (fővárosi) tanács 
végrehajtó bizottság művelődésügyi feladatot ellátó 
szakigazgatási szervének
az előzetes hozzájárulása is szükséges. A hozzájáru
lás megszervezéséről a 4. pontban megjelölt enge
délyező szervek gondoskodnak.

6. A könyvtár szolgáltatásai szüneteltetésének 
időtartamára olvasóinak könyvtári ellátását más 
könyvtár (könyvtárak) útján kell biztosítani, fel
téve, hogy a szolgáltatásait szüneteltető könyvtár 
székhelyén e feladat ellátására alkalmas könyvtár 
működik.

7. Amennyiben a könyvtár szolgáltatásait a 3. 
b)—d) pontokban foglalt okok miatt vagy a főiskola 
a nyári oktatási szünetben kívánja szüneteltetni, 
az erre irányuló kérelmet a könyvtár vezetője a 
szüneteltetés megkezdése előtt legalább 45 nappal 
köteles előterjeszteni. A könyvtári szolgáltatások 
engedélyezett szüneteltetéséről a könyvtár az olva
sóit a szüneteltetés megkezdése előtt legalább két 
héttel tájékoztatni köteles.

8. A könyvtárak az egyes szolgáltatások ellátá
sára megállapított időtartam mértékét a nyári idő
szakban (június 25. és augusztus 25. között) — a
4. pontban meghatározott szerv engedélyével — 
csökkenthetik.

A könyvtári szolgáltatások közül a kölcsönzés, 
illetőleg a helybenolvasás időtartama az említett 
szolgáltatások egyébként meghatározott időtarta
mának legfeljebb 60%-áva! csökkenthető. A hely
benolvasás időtartama alatt a referensszolgálatot 
teljesítő könyvtárakban ezt a szolgáltatást is fenn 
kell tartani.

9. A könyvtárak könyvtárközi kölcsönzéssel kap
csolatos feladatainak ellátását a könyvtári szolgál
tatás szüneteltetése vagy csökkentése esetén is biz
tosítani kell, kivéve azt az esetet, ha a szolgáltatás 
szüneteltetésére elháríthatatlan esemény miatt ke
rült sor.

10. Ez az utasítás a közzététel napján lép ha
tályba.

Garamvölgyi József s. k.,
m i n i s z t e r h e l y e t t e s
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Közlemények

Pályázati felhívás
a gödöllői Agrártudományi Egyetem Filozófia- 

Tudományos Szocializmus Tanszéken adjunktusi 
állásra

A gödöllői Agrártudományi Egyetem pályázatot 
hirdet a Filozófia-Tudományos Szocializmus Tan
széken egy filozófia szakos adjunktusi állásra.

A kinevezendő adjunktus feladata a tanszék 
oktató, nevelő és tudományos kutató munkájában 
való részvétel.

Feltétel: Filozófia szakos diploma, több éves 
egyetemi oktatási gyakorlat, az egyetem jellegének 
megfelelő tudományos kutató munka, valamint tár
sadalmi, közéleti tevékenység.

A pályázatot a gödöllői Agrártudományi Egye
tem rektorának címezve kell beküldeni a MÉM 
Értesítőben történő közzétételtől számított 4 héten 
belül. A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást a 
Személyzeti Osztály nyújt.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
— a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását 

és fizetését;

— a pályázó eddigi szakmai munkájának rész
letes ismertetését;

— kutató és tudományos tevékenységét.

A pályázathoz mellékelni kell:
— részletes önéletrajzot két példányban, szak- 

képzettséget tanúsító oklevél hiteles máso
latát;

— az Egyetem Személyzeti Osztályától beszer
zett és géppel kitöltött törzslapot;

— hatósági erkölcsi bizonyítványt.
Gödöllő, 1973. november 12.

Dr. Pethö György s. k., 
r e k t o r
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il MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ELNÖKSÉGÉNEK
HATÁROZATAI*

az 1973. november 27-i ülésen

A közlekedéstudományok helyzete
Az előterjesztés megállapítja, hogy korunkat a 

közlekedési technika terén a nagy változások elő
jelei jellemzik. A közlekedési szükségletek fejlődési 
tendenciáira mind a személyközlekedésben, mind az 
áruszállításban a mobilitás fokozása, a forgalom 
nagymértékű növekedése jellemző. A közlekedésnek 
nagy a társadalomszervező, koordináló és politikai 
jelentősége; az ország minden lakosát érinti, így 
fejlettsége erősen befolyásolja a lakosság közhan
gulatát.

A közelmúltban részletes és népgazdasági szintig 
terjedő, átfogó koncepciók készültek, valamint 
azóta lényegében helyesnek bizonyult intézkedések 
történtek. Befejezés előtt állnak a 2000. év tájára 
a vonatkozó prognózisok is. Mindezek a fejlesztési 
elképzelések a lemaradások behozását, a hazai 
igények kielégítését célozzák, további távlatban a 
más országokban már meglevő fejlettségi szintek 
elérését tűzik ki feladatul.

A közlekedési politikát szolgáló korszerű közle
kedéstudomány integratív és interdiszciplináris 
jellegű, mert problémáiban egyaránt szerepük van 
természeti és társadalmi folyamatoknak. Kutatásai 
főleg a közlekedési szükségletek vizsgálata, a köz
lekedési szükségleteknek az általános követelmé
nyek figyelembevételével való hatékonyabb kielé
gítését elősegítő közlekedési folyamatrendszer meg
állapítása, az ember—gép rendszer rendszertechnikai 
értelemben vett elemeinek, ill. ezek paramétereit 
befolyásoló törvényszerűségeknek és elveknek a 
kutatása, a sajátos közlekedési folyamatrendszerek 
és részrendszerek tervezésének, fejlesztésének, mű
ködtetésének tudományos megalapozása, valamint 
az adatföldolgozási módszerek, az információrend
szer területein folynak.

Vasúti közlekedéstudományunk helyzetét és 
feladatait az határozza meg, hogy a körülményeket 
figyelembe véve a vasút nálunk és külföldön egy
aránt a jövőben is a tömeges személy- és áruszállítás 
fő eszköze marad. Folyamatban van a vasút mű
szaki rekonstrukciója. Folyik a gazdaságtalan 
üzemű, kisforgalmú vonalak likvidációja és a 
körzeti állomási rendszer kiépítése. Az elért ered
mények ellenére meg kell említeni, hogy a vasút
hálózat csomópontjainak fejlődése, az utazási, 
áruszállítási sebesség nem kielégítő, a személy- 
szállítás és utaskiszolgálás színvonala kifogásolható, 
és a vasútnak nincs elegendő kapacitástartaléka.

A hazai vasúti közlekedéstudomány a vasúti 
villamosítás világszínvonalon is elismert eredmé
nyein, valamint a nagymúltú jármű- és vasúti

*A nem teljes szöveggel közölt határozatokat az Aka
démia tagjai részére — kérésükre — a Tudományos Tes
tületi Titkárság tájékoztatásul megküldi.

pálya-kutatásokon túl jelentős eredményeket köny
velhet el a korszerű távközlő és vasúti biztosító- 
berendezésekre vonatkozó, részben adaptív jellegű 
fejlesztő-tervező tevékenység, a vasúti üzemvitel 
tudományos megalapozása, a vontatási telepek 
elhelyezési és működtetési kérdéseinek tisztázása, 
valamint az önköltségszámítás metodikájának ki
dolgozása terén. Részben új feladatként jelentkezik 
a régi és az új technológiák együttműködésének, a 
rendszerszemléletű üzemszervezés kialakításának, 
a fokozatos automatizálásnak, az ember—géprend
szer törvényszerűségeinek a kutatása. A vasúti 
üzem új igényei, korszerű irányítási módjai intenzív 
rendszertechnikai kutatásokat kívánnak, de erőtel
jes kutatások szükségesek a villamos és Diesel, 
valamint a gázturbinás vontatás alkalmazásának 
kérdéseiben is.

Közúti közlekedésünk hazai körülményeire az 
elmaradt motorizációs szint gyors ütemű emelke
dése jellemző, ami előtérbe helyezi az útépítés, a 
forgalomszabályozás és a kiszolgáló bázisok meg
közelítőleg lépést tartó fejlesztésének igényét. Ebből 
adódik, hogy a közúti pályatervezéssel és pálya
építéssel, valamint a gépjárművekkel kapcsolatos 
kutatások mellett fokozott jelentőségre tesznek 
szert a csomópontok, valamint hálózatok helyes 
tervezésének, a hálózatfejlesztésnek, a közúti köz
lekedésbiztonságnak, a közúti forgalmi áramlat 
elméletének, a közúti forgalomtechnikának és az 
útpályákkal kapcsolatos gazdaságtudományi kuta
tásoknak a kérdései és megoldandó feladatai.

Hazai körülményeink között Budapesten, vala
mint a vidéki vámosokban a tömegközlekedési háló
zat sűrűsége és kiterjedése, valamint az úthálózat 
szerkezete és sűrűsége általában megfelelő; feszült
ségek vannak azonban az igény és a férőhelykapaci
tás között, az utak és csomópontok műszaki jellem
zői nem felelnek meg a növekvő igényeknek. A vá
rosi közlekedés kutatási feladatai között így első
sorban a budapesti gyorsközlekedési hálózat kiala
kítása, a várható forgalom nagyságának megfelelő 
teljesítőképességű tömegközlekedési eszközök ki
választása, a tartalékok méretezése, a tömeg- és 
egyéni közlekedés, valamint a gyalogosforgalom 
kérdései kerültek előtérbe. Fontosak a jelzőlámpa- 
és balesetelhárító rendszerekre vonatkozó kutatá
sok is.

Sürgető feladat a víziközlekedési tudomány- 
terület kifejlesztése, mivel Európában a belvízi 
hajóutak egységes rendszerré való kiépítése folya
matban van, ebbe a Duna mint nemzetközi víziút 
növekvő mértékben kapcsolódik be.

A repüléstechnika kérdéseivel való tudományos 
foglalkozás hazai viszonyaink között indokolatlan; 
tudományos vizsgálódásokat igényelne ellenben a 
nagyméretű géppark intenzív kihasználását, az 
üzletpolitika fejlesztését, az itthon végzett kisebb
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javítások és jókarbantartás folyamatszabályozását 
szolgáló módszerek kialakítása, ill. fejlesztése.

A közlekedési ágazatok koordinációjának elmé
leti alapvetése és módszertana, valamint a vonat
kozó tömeges vizsgálatok szükségszerűen fölvetet
ték a közlekedési folyamat és a közlekedési rendszer 
legáltalánosabb törvényszerűségeinek, összefüggé
seinek vizsgálati igényét is (közlekedési kibernetika). 
A közlekedés kibernetizálásának megvalósítása ér
dekében a legfontosabb lépés a nagy teljesítményű, 
információk földolgozására alkalmas technikai appa
rátus kidolgozása mellett a közlekedési folyamatok s 
az egész szervezet egységes elvek szerinti elemzése.

Határterületi feladatokként merülnek föl a nép
gazdaság, életszínvonal és közlekedés kölcsönhatá
sainak elemzése, a motorizáltsági fokkal összefüggő 
tudományos kérdések, a közlekedés optimális ener
gia-struktúrája, a közlekedés és környezetszennye
zés problematikája, az új, jobb minőségű anyagok 
és szerkezeti elemek fölhasználására vonatkozó 

’ kutatások.
Az országos távlati tudományos kutatási terv 

keretében a közlekedéstudomány részt vesz a 
„szocialista vállalat” országos szintű kutatási fő
irányának, továbbá a számítástechnika és 17 más 
ágazati célprogramnak a kutatásában.

A felszabadulás előtt önálló közlekedéstudomá
nyi kutatóbázis nem volt, bár több helyen folyt a 
határterületekkel kapcsolatos tudományos munka. 
A közlekedéstudomány kutatóbázisát jelenleg 2 
kutatóintézet, 1 főiskola, a BME és az MKKE 
közlekedésre orientált tanszékei, valamint a Köz
lekedési Múzeum képezik. A nagy lendülettel meg
indult tevékenység azonban nem tartott lépést az 
általános fejlődés ütemével.

A közlekedéstudományban elért, a gyakorlatban 
is hasznosított eredmények ellenére hiányosságok 
tapasztalhatók a módszertan, a koordináció és a 
tervszerűség területén. Az eredmények gyors hasz
nosítását akadályozza a nemkielégítő témakon
centráció, a kutatási feladatok nem megfelelő össze
hangolása, az információrendszer koordinálatlansá
gai és főként a rendszerszemléleti és az üzemi 
folyamati aspektus háttérbe szorulása. Nehezíti 
az új eljárások gyakorlati alkalmazását az érintett 
dolgozó tömeg nagysága is. Mindez végül arra 
vezet, hogy a közlekedéstudomány interdiszcipliná
ris területeire tartozó, az alapösszefüggéseket föltáró 
kutatásokra kevés erő összpontosul. Nincs megfelelő 
kutatóbázisuk a mindjobban előtérbe kerülő koor
dinációs és komplex kutatási feladatoknak. E hely
zet megszüntetésére irányultak azok á régebbi 
javaslatok, amelyek egy akadémiai komplex köz
lekedési kutatóintézet felállítására vonatkoztak. 
Az előterjesztés szerint az intézet távolabbi jövőben 
való megszervezésének egyik kiinduló lépése lehetne 
a Közlekedéstudományi Munkaközösség fejlesztése. 
A BME keretiben indulhatna meg a komplex prob
lémák megoldására megfelelő kutatóbázis kialakí
tása.

Az egyetemi tanszékeket kivéve nem kielégítőek 
a közlekedéstudomány kapcsolatai a külföldi orszá
gokkal, amelyek egyébként számottevően nagyobb 
erőket koncentrálnak a közlekedéstudományi kuta-
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fásokra. Ennek oka az, hogy szűkek az elemző 
kapacitások, korlátozottak a kísérleti lehetőségek, 
nem kielégítő a dokumentációs hálózat, és nem 
megnyugtató a már vázolt szemléletmód sem.

Az előterjesztés a legsürgősebb tennivalókat a 
következőkben foglalta össze: a közlekedésre fordí
tott nagy anyagi áldozatok csak úgy szolgálhatják 
az ország fejlődését, az állandóan növekvő' és 
differenciálódó szükségletek kielégítését, ha a hazai 
viszonyainknak mindenben megfelelő, tudományos 
alapokon nyugvó, korszerű eljárásokat alkalma
zunk. Ezek az igények a kutatóbázis fejlesztését, 
a szakmai színvonal növelését kívánják meg.

A kutatók fejlődése érdekében elő kell mozdítani 
a tudományos fokozatok megszerzését segítő fel
tételek megteremtését.

A kutatóbázisokat és a kutatókat minél széle
sebb körben be kell vonni a döntések és az üzem 
fejlesztésének előkészítésébe. A kutatási feladatok 
üzemmel való szorosabb egybekapcsolásával arra is 
törekedni kell, hogy a kutatásokra fordított anyagi 
erőket az üzemvitel egyik feltételének tekintsék.

Az elnökség 6111973. számú határozata
1. Az elnökség köszönettel tudomásul veszi az 

előterjesztést, amelyből világosan kitűnik, 
hogy a közlekedés és közlekedéstudomány a 
reális hazai igényeket kielégíti, és nemzetközi 
vonatkozásban is tisztes helyet foglal el.
1.1. Megnyugvással veszi tudomásul a Közle

kedés- és Postaügyi Minisztérium és az 
Akadémia gyümölcsöző együttműködését.

2. Az előterjesztés és egyéb információk alapján 
az elnökség indokoltnak tartja, hogy az erre 
illetékes szervek annak idején foglalkozzanak 
a közlekedéstudomány problémáit komplexen 
feldolgozó intézet létrehozásával.
2.1. Helyesli, hogy a hazai közlekedéstudo

mány fejlesztése, népgazdasági hasznossá
gának növelése és az egyetemi kutató
munka elősegítése érdekében a közleke
déstudományi munkaközösség a Buda
pesti Műszaki Egyetem keretében mű
ködjék tovább oly módon, hogy a kutató
munkába — a kutatások komplexitásá
nak biztosítására kerüljön bevonásra a 
Marx Károly Közgazdaságtudományi 
Egyetem, valamint a Győri Műszaki 
Főiskola is.

3. Az elnökség felkéri a Műszaki Tudományok 
Osztályát hogy foglalja össze azokat az 
indokokat és elgondolások főirányait, ame
lyeket a hazai közlekedés, illetve közlekedés- 
tudomány indokolt fejlesztése érdekében érv
ként ajánl a közlekedés- és postaügyi minisz
ter figyelmébe.

A hazai akusztikai kutatások helyzete, 
feladatai

A zaj elleni védekezés
Az előterjesztés szerint az akusztika helye a 

fizikai tudományokban perifériális. Igen sok bioló-
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giai, pszichológiai és technikai vonatkozása is van. 
Fontossága az emberrel való szoros kapcsolatai 
miatt növekszik.

Az ember és az akusztika kapcsolódása két
irányú: a hasznos jel információt hordoz, a haszon
talan akusztikai jel a zaj.

Az akusztikai információt az elektroakusztikai 
ipar szolgáltatja, és az információs igény a jövőben 
várhatólag növekedni fog. A közvetlen emberi 
információk mellett jelentős az akusztika szerepe a 
tudományos, technikai és gyakorlati információk 
szerzésében is.

Az akusztika élettel való kapcsolatának negatív 
oldala szintén jelentős. A rohamosan növekvő ipari 
és közlekedési zaj okozta ártalmak elhárításának 
szükségessége újabb lökést adott az akusztika 
fejlődésének. Utal arra az előterjesztés, hogy az 
idegi eredetű bántalmak, a vérkeringési betegségek, 
az emésztőszervi- és hormonzavarok, sőt a szív
panaszok legnagyobb hányadában is szerepe van a 
zaj akkumulált hatásának.

Az előterjesztés szerint a zajjal kapcsolatos 
akusztikai kutatómunka ez idő szerint világszerte 
előtérben áll. Az alapvető halláskutatás, az építé
szeti és teremakusztikai vizsgálatok, a beszéd- 
akusztika, a műszertechnika és számos más kapcso
lódó kutatási terület összefügg a zajvédelem gya
korlati feladataival. Más kutatási témacsoportok is 
kirajzolódnak. Az egyik az elektroakusztikai ipar 
két legfontosabb elemének, a mikrofonnak és a 
hangszórónak a tökéletesítéséhez kapcsolódik. Az 
elektroakusztikai lánc vizsgálatában és fejlesztésé
ben a jeltovábbítás matematikája és fizikája vált 
a kutatások alapproblémájává.

Igen fontos elméleti és gyakorlati kutatási 
terület a víz alatti akusztika a maga rendkívüli 
bonyolultságával, kereskedelmi és haditechnikai 
fontosságával.

Világszerte hatalmas méreteket ölt a beszédhan
gok akusztikai jellegének felderítésére irányuló 
kutatómunka, amely az ember és a gép viszonyának 
egyik legjelentősebb szabályozó tényezőjét van 
hivatva tisztázni.

Az ultrahang mint méréstechnikai módszer és 
mint vegyi folyamatokat befolyásoló jelenség, 
szintén fontos problémakör.

Nagy jövő előtt álló kutatási terület az akusztika 
és az elektromágneses energiák kölcsönhatásának 
fizikája.

Méltatja az előterjesztés az akusztika hazai 
helyzetét és eredményeit is.

Megállapítja, hogy Magyarországon akusztikai 
képzés semmilyen fokon nem folyik. Az előterjesz
tésnek ez a megállapítása azonban — amint az a 
feltett kérdésekre adott válaszokból és a vita során 
is kiderült —' nem bizonyult helytállónak. Folyik 
ugyanis pl. a műszaki oktatásban akusztikai 
oktatás ha nem is minden ágazatban megfelelő 
súllyal —, de ezt az előterjesztők nem tartják ele
gendőnek akusztikával foglalkozó szakemberek in
tézményes kiképzésére.

A jelenleg az országban folyó akusztikai kutató
munka szórványos. Az egyetlen akadémiai kutató
bázis, az Akusztikai Kutatócsoport, összesen 8 
kutatóval dolgozik. Ezenfelül említést érdemel az 
Elektroakusztikai^ Gyár elektroakusztikai labora
tóriumában, az Építéstudományi Intézetben és a 
Budapesti Műszaki Egyetem Híradástechnikai 
Elektronika Intézetében folyó munka. Más helyütt 
inkább gyakorlati célú tevékenység folyik.

Ennek ellenére tudományos eredményeinket 
nemzetközileg is elismerik és számon tartják, első
sorban a beszédakusztika, a fizikai akusztika és a 
halláskutatás területén.

Az előterjesztés a beszédakusztikai eredmények 
közül kiemeli a beszédhangok sajátságainak megis
merését, a beszéd energia-színképének új módszer
rel való meghatározását és a magán hangzó-fölis- 
merő gép megszerkesztését. Elektroakusztika terén 
elsősorban a hangszórók tökéletesítése nemzetközi 
színvonalú eredmény. Az ultrahangok áthatolása, 
újtípusú gyűjtőlencsékkel való fókuszozása és ter
jedési viszonyainak mélyebb megismerése szintén 
fontos eredményeket hozott.

Népgazdasági szempontból a zajcsökkentés és 
zajvédelem, az építészeti akusztika és az elektro
akusztika a három legfontosabb téma.

A helyzet ma már megért annyira, hogy egyes 
tudomány- és műszaki egyetemeken specializálódási 
lehetőségként az utolsó 4 félévben kívánatos lenne 
az akusztikus képzés bevezetése.

Az iparilag és gazdaságilag legfontosabb prob
lémák között a zajjal kapcsolatos kutatnivalók 
kétségkívül a legsürgetőbbek. A zajtéma áttekin
tését és koordinálását egy szélesebb MTA—OMFB 
szakbizottságra lehetne bízni. Jelenleg ugyanis a 
kutatómunka az egyes intézményekben részben 
egymástól teljesen függetlenül folyik.

Erősen támogatandó témakörnek ítéli az előter
jesztés a beszéd- és kommunikációkutatást is, 
nemcsak azért, mert e területen nemzetközi szinten 
elismert kutatási eredményekkel rendelkezünk, 
hanem azért is, mert az ember—gép kapcsolat 
kialakításában nagy perspektívájú témáról van 
szó. A kutatásnak ez az ága egy későbbi időpontban 
a számítógép-program megvalósításával is össze
kapcsolható. A téma természetesen a beszédelem
zés, összetétel (szintézis), hangstatisztika, nyelvi 
matematika stb. részleteit is magába foglalja. 
A beszédkutatás fő bázisa a megfelelőképpen meg
erősített Akusztikai Kutatócsoport lehet, de a 
kutatást további intézmények (elsősorban mate
matikai, híradástechnikai és nyelvészeti intézetek) 
munkájával is össze kell hangolni.

Nem csökkenthető, sőt gazdasági fontossága 
miatt fokozni kívánatos az elektroakusztikai téma
kör kutatása, beleértve több fizikai akusztikai és 
pszichoakusztikai részproblémát is. Az elektro
akusztikai kutatások bázisául a Budapesti Elektro
akusztikai Gyárat javasolja a dokumentum, más 
kutatóhelyek bevonásával.

A zajproblémákkal való foglalkozástól függet
lenül az építészeti akusztika saját tématerületét
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(szerkezetek, fődéinek, falak hanggátlása, hang
elnyelő anyagok kidolgozása stb.) is aktívan növelni 
kell. A kutatóbázisok részben az Építéstudományi 
Intézetben, részben a Műszaki Egyetemen már 
kialakultak.

Az előterjesztés szerint az adott lehetőségek és 
feladatok fontosságát figyelembe véve, erre a négy 
témakörre kellene koncentrálni az erőteljes támo
gatást.

Az elnökség 62/1973. számú határozata
1. Az elnökség a hazai akusztikai kutatások hely

zetéről szóló jelentést köszönettel tudomásul 
veszi. Megállapítja, hogy a tanulmány jó 
áttekintést ad a hazai akusztikai kutatás hely
zetéről és problémáiról, a hazai kutatási ered
ményekről, a szakmai és szervezési teendők
ről. Ezért az elnökség elismerését fejezi ki a 
tanulmány készítőinek.

2. Az elnökség megelégedéssel veszi tudomásul, 
hogy a hazai akusztikai kutatások — bár 
azok szerény keretek között folynak — egyes 
területeken lépést tartanak a nemzetközi 
színvonallal, és nemzetközi elismerést vál
tottak ki.

3. Az elnökség az akusztika biológiai, pszicholó
giai és technikai vonatkozásaira figyelemmel 
felkéri az előterjesztőket, hogy a vitában 
elhangzottak alapján dolgozzák át az előter
jesztést, és ennek során működjenek együtt a 
Nyelv és Irodalomtudományok, a Műszaki 
Tudományok és a Biológiai Tudományok 
Osztályával.
3.1. A Matematikai és Fizikai Tudományok 

Osztálya az átdolgozásról — az 1974 
januári ülésen — tegyen jelentést az 
elnökségnek.

4. Az elnökség fontosnak tartja az akusztikai 
kutatásokat, ezért felhívja az érdekelt tudo
mányos osztályokat, hogy az Akusztikai 
Albizottsággal együttműködve részletesen 
vizsgálják meg az illetékességük alá tartozó 
tudományterületek akusztikai vonatkozásait.

5. Ajánlja az elnökség nemzetközi együttmű
ködés' fokozását, különösen a szovjet intéz
mények vonatkozásában.

A Zenetudományi Intézet és a Népzenekutató 
Csoport szervezeti egyesítése

A Magyar Tudományos Akadémia elnöksége az 
1968. év folyamán állást foglalt az Akadémia két 
zenetudományi kutató egységének egyesítéséről. 
Az állásfoglalás az egyesítés gyakorlati megvaló
sítására nem^tűzött ki határidőt. Ugyanez a hatá-

Budapest, 1973. november hó 28.

rozat foglalkozott az 1961-ben alakult Bartók 
Archívumnak Zenetudományi Intézetté történő 
átszervezéséről. A Zenetudományi Intézet 1969. 
január 1. hatállyal megkezdte működését. Az Inté
zet feladatai között már szerepeltek a korszerű 
kutatásban növekvő jelentőségű tudományterüle
tek: a zeneszociológia, a népzenekutatás, a munkás- 
dalkutatás, a dallamtipológia, a zeneesztétika, a 
zeneelmélet, a zenei információelmélet stb.

Az alapító okmány arra is kitért, hogy az Intézet 
a különböző tudományágakat egyesítő komplex 
kutatások megszervezésében is vegyen részt. Ennek 
értelmében a népzenekutatás kivételével vala
mennyi területen megindultak a kutató munkála
tok. A népzenekutató tevékenység intenzív műve
lése a Zenetudományi Intézeten belül mindezek 
figyelembevételével annál is indokoltabb, mert 
bizonyos témakörökben, elsősorban a zenefolklór, a 
zenetörténet és a zeneelmélet érintkező területeire 
vonatkozó témákban, már 1973 eleje óta közösen 
folynak a kutatások, és a szűkös kutatóállomány 
sokkal ésszerűbben működhet egy szélesebb alapú, 
közös intézeti keretben. így egyrészt a két kisebb 
egységből hatékonyan működő, a zenetudomány 
egészét felölelő, tekintélyes létszámú intézet válhat, 
másrészt az egyesítés megszüntetheti mind a tudo
mányos kutatás egyes témáinak, mind az admi
nisztráció irányításának felesleges kétszerezéseit.

Az elnökség 64/1973. számú határozata
Az elnökség egyetért a Zenetudományi Intézet 

és a Népzenekutató Csoport 1974. január 1 -ével 
történő egyesítésével.

Az elnökség egyéb állásfoglalása 
az 1973. november 27~i ülésen

Az elnökség megvitatta az 1974. évi közgyűlés 
elnökségi beszámolójának koncepciójára vonatkozó 
javaslatot, és belső határozatot hozott a beszámoló 
első szövegtervezetének elkészítésére.

Az elnökségi ülés napirendjén szerepeltek az 
alábbi tájékoztató anyagok:

1. Tájékoztató az MTA 1974. évi költségvetési 
és beruházási kereteiről.

2. Tájékoztató a tudományos testületek műkö
désével összefüggő 1974. évi költségvetésről.

3. Összefoglaló a TMB szakbizottságai össze
tételéről az újjászervezés után.

4. Tájékoztató az 1974. évi Közgazdasági Világ- 
kongresszus megrendezéséről.

5. Beszámoló az eltelt időszak jelentősebb aka
démiai testületi eseményeiről.

6. Beszámoló az eltelt időszak jelentősebb aka
démiai szakigazgatási eseményeiről.

Erdey-Grúz Tibor s. k.
elnök
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I

Miniszteri rendelet
A mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter 15/1973. 
(XI. 28.) MÉM számú

r e n d e l e t e

az államtitkot és szolgálati titkot nem tartalmazó 
térképek készítéséről

A Minisztertanácstól kapott felhatalmazás alap
ján — az érdekelt miniszterekkel egyetértésben — 
a következőket rendelem.

1. §
(1) Az államtitkot és szolgálati titkot nem tar

talmazó (a továbbiakban: nyílt minősítésű) térké
pek készítéséhez az ország területéről nyílt minősí
tésű földrajzi alaptérképeket (a továbbiakban 
alaptérképek) kell készíteni.

(2) Az alaptérképek tartalmában bekövetkezett 
változásokat folyamatosan vezetni kell.

(3) Az alaptérképek a következők:
a) az ország 1 : 300 000 méretarányú alaptér

képe;
b) megyei alaptérképek 1 : 150 000—1 : 190 000, 

illetve 1 : 210 000—1 : 240 000 méretarányok kö
zött;

ej körzeti alaptérképek 1:20 000, 1:40 000, 
1 : 60 000, 1 : 80 000 méretarányban.

2- §
Az alaptérképek tartalmát, vetületét, pontossági 

követelményeit, jelkulcsát, továbbá az 1. § (3) 
bekezdés b) és c) pontjában meghatározott alaptér
képek méretarányát, a körzetek számát és területét, 
valamint a változások folyamatos vezetésének mód
ját a MÉM Országos Földügyi és Térképészeti 
Hivatal vezetője — a Magyar Néphadsereg Térké
pész Szolgálat főnökével egyetértésben — szabá
lyozza.

3 . §

(1) Az ország területéről nyílt minősítésű térkép 
vagy térképmásolat — az 1 : 1 000 000 vagy annál 
kisebb méretarányú térképek kivételével — 1975. 
június 30. után csak az 1. § (3) bekezdése a) pont
jában foglalt alaptérképről készíthető, illetve hoz
ható forgalomba, 1 : 300 000, 1 : 525 000, 1 : 750 000 
vagy ennél kisebb méretarányban.

(2) Nyílt minősítésű térkép vagy térképmásolat 
a megyék területéről 1976. december 31. után csak 
az 1. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt térképekről, 
azok ' vetiiletében és méretarányában készíthető, 
illetve hozható forgalomba.

(3) A megyénél kisebb területű körzetről nyílt 
minősítésű térkép vagy térképmásolat 1978. június 
30. után csak az 1. § (3) bekezdése c) pontjában fog
lalt térképekről, azok vetületiben és méretarányá
ban készíthető, illetve hozható forgalomba.

4. §
A 3. §-ban foglaltak alól a MÉM Országos 

Földügyi és Térképészeti Hivatal vezetője kivétele
sen mentesítést adhat:

a) a 3. §-ban meghatározott időpont előtt készült 
térképek utánnyomására 1979. december 31-ig;

b) a méretarány-rendszertől eltérő méretarányú 
térképek készítésére.

5- §
Az alaptérképek adatainak felhasználásáért kü

lön jogszabályban meghatározott díjat kell fizetni.

6- §
A nyílt minősítésű térképek kiadásának és sok

szorosításának engedélyezésére a 12/1969. ( I I I .  11.) 
Korín, számú rendelet 13. § (1) bekezdése, valamint 
a 6/1969. (III. 11.) MÉM számú rendelet 43. §-a 
irányadó.

7- §
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Soós Gábor s. k.,
mezőgazdasági és élelmezésügyi minisztériumi 

államtitkár

\  Központi M alis/likai Hivatal 
e ln ö k én ek  ren d elk ezése

A Központi Statisztikai Hivatal elnökének 1/1973. 
(XII. 9.) KSH számú

r e n d e l k e z é s e

a Statisztikai Koordinációs Bizottság összetételéről

1- §
A 27/1973. (X. 12.) MT számú rendelet 8. §-ának *

(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján p 
Statisztikai Koordinációs Bizottságban képviselt 
állami szerveket az alábbiak szerint jelölöm ki:

a) Belkereskedelmi Minisztérium
b) Egészségügyi Minisztérium
c) Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium
d) Kohó- és Gépipari Minisztérium
e) Könnyűipari Minisztérium
f )  Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium
g) Külkereskedelmi Minisztérium
h) Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Miniszté

rium
i) Munkaügyi Minisztérium
j )  Művelődésügyi Minisztérium
k) Nehézipari Minisztérium
l) Pénzügyminisztérium

m) Országos Tervhivatal

■JÂ
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ti) Magyar Tudományos Akadémia
o) Magyar Nemzeti Bank
p) Minisztertanács Tanácsi Hivatala

2. §

Ez a rendelkezés kihirdetése napján lép ha
tályba.

Bálint József s. k., 
államtitkár,

a Központi Statisztikai Hivatal 
elnöke

K özlem ények

Pályázati felhívás
a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mg. Gépész- 
mérnöki Karára tanársegédi állás betöltésére

A Gödöllői Agrártudományi Egyetem pályáza
tot hirdet az Mg. Gépészmérnöki Kar Mezőgazdasági 
Gépek Üzemeltetése Tanszéken betöltésre kerülő 
egyetemi tanársegédi állásra.

A kinevezendő tanársegéd feladata a „Mező- 
gazdasági gépek üzemeltetése” c. tárgy oktatásában 
való részvétel, e tárgyból gyakorlatok vezetése. 
Kutatási területén elsősorban a „Matematikai 
módszerek alkalmazása gépüzemeltetési problémák 
megoldásában” tárgyú kutatómunkába való be
kapcsolódás, mindezek mellett az egyetemi oktatók
tól elvárt nevelő tevékenységben való aktív rész
vétel.

Pályázhatnak azok, akik mg. gépészmérnöki 
oklevéllel és legalább 2 éves gyakorlattal rendelkez
nek.

A betöltésre kerülő állás után a 201/1970. 
(M. K. 5.) MM—MüM számú együttes utasításban 
megállapított illetmény jár.

A pályázatot az előírt mellékletekkel együtt a 
MÉM Értesítőben történt közzétételtől számított 
négy héten belül kell benyújtani az Agrártudományi 
Egyetem (2103/Gödöllő) rektorához címezve.

A pályázattal kapcsolatos részletes felvilágosí
tást az Egyetem Személyzeti Osztálya nyújt.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

— a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, 
fizetését;

— eddigi oktató- és kutatómunkájának ismer
tetését;

— oktató- és tudományos munkájára vonatkozó 
jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
— részletes önéletrajzot;
— szakképzettségét igazoló diploma hiteles má

solatát;

— három hónapnál nem régibb keletű hatósági 
erkölcsi bizonyítványt;

— az egyetemtől beszerzett és kitöltött törzs
lapot.

Gödöllő, 1973. november 19.
Dr. Pcthő György s. k„ 

rektor

Pályázati felhívás

tanszékvezető egyetemi docensi álláshely betöltésére

Az Erdészeti és Faipari Egyetem — Sopron — 
pályázatot hirdet a Marxizmus—Leninizmus Tan
széken egy tanszékvezető egyetemi docensi álláshely 
betöltésére.

A kinevezendő tanszékvezető egyetemi docens 
feladata lesz: a Marxizmus—Leninizmus Tanszék 
vezetése — a Tanszék oktató-, nevelő- és tudomá
nyos munkájának szervezése és irányítása, valamint 
a Politikai gazdaságtan c. tantárgy oktatása.

Pályázhatnak azok, akik közgazdaságtudományi 
egyetemi végzettséggel, tudományos fokozattal és 
legalább 10 éves oktatói gyakorlattal rendelkeznek.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
1 . a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, 

besorolását és fizetését;
2. a pályázó eddigi szakmai munkájának és 

munkája eredményének részletes ismertetését, 
ezek között

oktató-, nevelő- és tudományos munká
jának részletes ismertetését; 
a pályázó által írt könyvek, jegyzetek, 
tanulmányok stb. felsorolását, meg
jelölve, hogy azok mikor és hol jelentek 
meg;

— tudományos fokozatát;
— kitüntetéseit és idegen nyelvismeretét, 

jelentősebb külföldi tanulmányútjait.
3. a pályázónak az oktató-, nevelő- és tudomá

nyos munkájára vonatkozó jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
a) részletes önéletrajzot 2 példányban,
b) a szakképzettséget, illetőleg tudományos fo

kozatot stb. tanúsító oklevelek hiteles máso
latát,

c) az egyetemtől beszerzett és kitöltött törzs
lapot,

d) a lakóhely szerint illetékes rendőrkapitány
ságtól beszerzett, 3 hónapnál nem régibb 
keletű erkölcsi bizonyítványt.

A betöltendő állás után a 201/1970. (M. K. 5.) 
MM— MüM számú együttes utasításban meghatá
rozott illetmény jár.

A pályázatok benyújtásának határideje a pá
lyázati felhívás megjelenésétől számított 4 hét.
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A pályázattal kapcsolatban részletes felvilágo
sítást az egyetem rektora, illetve a személyzeti 
osztályvezető ad.

A pályázatokat az Erdészeti és Faipari Egyetem 
rektorának címezve kell benyújtani. Cím: Erdé
szeti és Faipari Egyetem, 9401 Sopron, Pf. 132.
Sopron, 1973. november 20.

Dr. Cziráki József s. k.,
tanszékvezető egyetemi tanár, 

rektor

Pályázati felhívás

A BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM
pályázatot hirdet az alábbi egyetemi tanári és 

egyetemi docensi állásokra.
A meghirdetett állásokra kinevezendő oktató

nak több éves szakmai, oktatási és ipari gyakor
lattal, a beosztáshoz szükséges képesítéssel, vala
mint a kiírásnak megfelelően tudományos fokozattal 
kell rendelkeznie.

Vezető oktatói szinten részt kell venniük a 
tanszéken folyó eszmei- politikai-, nevelő- tevé
kenységben és rendelkezniük kell az ehhez szüksé
ges ideológiai, világnézeti felkészültséggel.

A kinevezendő oktatók részletes feladatait az 
oktató-nevelő és tudományos munkára vonatko
zóan a tanszékvezető határozza meg.

ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR
A Geotechnika Tanszéken egy egyetemi tanári 

állásra
A kinevezendő egyetemi tanár feladata az 

Alapozás és a Földalatti műtárgyak tantárgyak 
témakörében jelentkező oktatási és kutatási felada
tok ellátása, előadások tartása, gyakorlatok irányí
tása a korszerű kívánalmaknak megfelelő színvona
lon.

Ennek érdekében jelentős egyetemi oktatási és 
kutatási gyakorlattal és tapasztalatokkal, műszaki 
tudományok doktora fokozattal és ipari gyakorlat
tal kell rendelkeznie.

A Vízgazdálkodási és Vízépítési Intézet, Víz
ellátási és Csatornázási Osztályra egy egyetemi 
tanári állásra

A kinevezendő egyetemi tanár feladata: a Víz
ellátás, Csatornázás, Szennyvíztisztítás tárgyak 
témakörében jelentkező oktatási és kutatási felada
tok ellátása, előadások tartása, gyakorlatok irányí
tása. A szakterülettel kapcsolatos egyetemen folyó 
kutatás irányítása, illetőleg a kutatás koordinálása 
más szerveknél folyó hasonló jellegű kutatásokkal.

A pályázónak jelentős egyetemi oktatási és 
kutatási gyakorlattal, műszaki tudományok doktora 
fokozattal kell rendelkeznie.

1
1973. december 31.

A Vízgazdálkodási és Vízépítési Intézet, Vízellá
tási és Csatornázási Osztályra egy egyetemi docensi 
állásra

A kinevezendő egyetemi docens feladata: a 
számítástechnika alkalmazása a vízellátás, csator
názás területén témakörben előadások tartása, gya
korlatok vezetése, továbbá a kutatómunka végzése, 
illetve irányítása.

A vízellátás, csatornázás tárgykörökön belül 
a vízbeszerzéssel a vízhálózatok kialakításával, 
optimális méretezésével foglalkozó tananyag elő
adásainak megtartása, valamint az ivó- és ipari víz
ellátás vízminőségi és mennyiségi kérdéseinek elő
adására vonatkozó új tananyag kidolgozása.

A pályázónak megfelelő oktatói gyakorlattal, a 
nevelőmunka terén is kellő tapasztalattal, számí
tástechnikai ismerettel és tudományos munkás
sággal kell rendelkeznie.

A Vízgazdálkodási és Vízépítési Intézet, Víz
gazdálkodási Tanszéken egy egyetemi docensi 
állásra

A kinevezendő egyetemi docens feladata: a 
Tanszék által oktatott tárgyak, elsősorban a Mező- 
gazdasági Vízgazdálkodás c. tárgy keretein belül a 
Mezőgazdasági Vízhasznosítás, valamint a Számító
gépek alkalmazása c. tantárgy oktatásában és a 
témakör kutatásában való közreműködés. Feladata 
továbbá a számítástechnikának a Mezőgazdasági 
Vízgazdálkodásban való alkalmazásával kapcsolatos 
előadások megtartása.

A pályázónak megfelelő oktatási és szakmai 
gyakorlattal, a nevelőmunka területén is kellő 
tapasztalattal és tudományos fokozattal kell ren
delkeznie.

Az Acélszerkezetek Tanszéken egy egyetemi 
docensi állásra.

A kinevezendő egyetemi docens feladata az új 
tantervben szereplő új tananyagrészek kidolgozá
sában, a laboratóriumi oktatás előkészítésében és 
mindezek lebonyolításában való közreműködés.

A jelöltnek az acélszerkezetek szakterületéhez 
kapcsolódó oktatási és kutatási tapasztalatokkal és 
tudományos fokozattal kell rendelkeznie.

Az Ásvány- és Földtani Tanszéken egy egyetemi 
docensi állásra.

A kinevezendő egyetemi docens feladata az 
építészeti geológia és a mérnökgeológia önálló elő
adása, a kőzetfizikai — mérnökgeológiai oktatási és 
kutatási tevékenység irányítása nappali, levelező 
és szakmérnöki tagozaton.
. A pályázónak a megadott szakmai irányokban 
oktatási, kutatási és laboratóriumi tapasztalattal, 
valamint tudományos fokozattal kell rendelkeznie.

Az Útépítési Tanszéken egy egyetemi docensi 
állásra.

A kinevezendő egyetemi docens feladata: az 
útépítés, az aszfalttechnológia és az útlaborató-
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Hinni oktatás területén oktató- és kutatómunka 
elvégzése; az útlaboratóriumi oktatás szervezése, 
irányítása.

A pályázónak több éves oktatási gyakorlattal és 
széles körű tapasztalatokkal kell rendelkeznie az 
aszfalttechnológiai kutatásban, valamint az útépí
tési laboratóriumi munkában.

GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR
A Mechanikai Technológia és Anyagszerkezet- 

tani Intézetben egy egyetemi tanári állásra.
A kinevezendő egyetemi tanár feladata: „A Fé

mek technológiája című tárgy előadása nappali, 
esti és levelező tagozaton a tanszékvezető (igazgató) 
megbízása alapján, de ezenkívül képesnek kell 
lennie a Mechanikai Technológia és Anyagszerkezet- 
tani Intézet által tanított többi műszaki alaptárgy 
előadására is.

A pályázó feladatát képezi a Mechanikai Tech
nológia és Anyagszerkezettani Intézet által rende
zendő szakmérnökképzés is, elsősorban az Intézet 
által előadott alaptárgy, az Anyagszerkezettan és 
anyagvizsgálat tárgykörében.

A kinevezendő egyetemi tanárnak gépészmér
nöki oklevéllel, a feladatát képező szakterületen 
hosszú oktatói gyakorlattal és a műszaki tudomá
nyok doktora fokozatával kell rendelkeznie.

A Textiltechnológia és Könnyűipari Tanszéken 
egy egyetemi tanári állásra.

A kinevezendő egyetemi tanár feladata: a textil- 
technológiák elméletével és a textíliákból készült 
kelmék szerkezettanával kapcsolatos tantárgyak 
előadása, a tananyag továbbfejlesztése, valamint a 
kapcsolódó tudományos kutatómunka szervezése és 
az utánpótlás szakmai irányítása.

A kinevezendő egyetemi tanárnak a feladatát 
képező szakterületen hosszú oktatási gyakorlattal, 
gépészmérnöki oklevéllel és a műszaki tudományok 
doktori fokozatával kell rendelkeznie.

Az I. Épületgépészeti Tanszéken egy egyetemi 
docensi állásra.

A kinevezendő egyetemi docens feladata: a 
Fűtéstechnika, valamint a Távfűtés c. tárgyak 
előadása, gyakorlatainak irányítása, továbbá az e 
témakörökhöz tartozó tudományos kutatómunka 
szervezése.

A kinevezendő egyetemi docensnek a feladatát 
képező szakterületen több éves oktatói gyakorlattal, 
gépészmérnöki oklevéllel és a műszaki tudományok 
kandidátusi fokozatával kell rendelkeznie.

A Gépg^ártástechnológia Tanszéken két egye
temi docensi állásra.

A kinevezendő egyetemi docensek feladata:
a) A Gépgyártástechnológia oktatásában a tan

székvezető által meghatározott területen 
önálló előadások és gyakorlatok tartása a

nappali és az esti-levelező tagozaton, vala
mint a kapcsolódó kutatási tevékenység 
önálló művelése.
A kinevezendő egyetemi docensnek gépész- 
mérnöki oklevéllel, a műszaki tudományok 
kandidátusi fokozatával, több éves oktatói 
és szakmai gyakorlattal, továbbá alapos jár
tassággal kell rendelkeznie a megjelölt kuta
tási témakörben.

b) A Tanszék által oktatott Forgácsolás és 
szerszámai c. tárgy alapos ismerete, annak 
önálló művelése és továbbfejlesztése. Ezen 
belül a fogazószerszámok témakörben önálló 
előadások, laboratóriumi és tantermi gyakor
latok tartása. Feladata továbbá a fenti szak
tárggyal kapcsolatos módszertani és nevelési 
kérdések kidolgozása és továbbfejlesztése.

A kinevezendő egyetemi docensnek gépészmér
nöki oklevéllel, a műszaki tudományok kandidátusi 
fokozatával, a forgácsolószerszámok gyártása és 
fejlesztése területén több éves szakmai gyakorlattal 
és a fogazószerszámok témaköréből megfelelő szintű 
publikációs tevékenységgel kell rendelkeznie. Le
gyen jártas a tudományos kutatómunka szervezé
sében és végrehajtásában.

A Műszaki Mechanika Tanszéken egy egyetemi 
docensi állásra.

A kinevezendő egyetemi docens feladata: az 
Alkalmazott mechanika c. tárgy előadása és az 
ehhez kapcsolódó kutatási tevékenység a tanszék- 
vezető megbízása alapján.

A kinevezendő egyetemi docensnek gépészmér
nöki oklevéllel, a műszaki mechanika oktatásában 
több éves gyakorlattal és a műszaki tudományok 
kandidátusi fokozatával kell rendelkeznie.

A Vegyipari Gépek és Mezőgazdasági Iparok 
Tanszéken egy egyetemi docensi állásra.

A kinevezendő egyetemi docens feladata: a 
Vegyipari gépek c. tárgy előadása, valamint a 
Vegyipari és élelmiszeripari gépkísérletek c. tárgy 
laboratóriumi gyakorlatainak irányítása a nappali 
és az esti-levelező tagozaton.

A kinevezendő egyetemi docensnek gépészmér
nöki oklevéllel, a feladatát képező szakterületen 
hosszú oktatási gyakorlattal, tudományos szak- 
irodalmi munkássággal, továbbá a szakmai és 
politikai nevelőmunka területén nagy tapasztalattal 
kell rendelkeznie.

ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR
Az Építészettörténeti és Elméleti Intézetben 

egy egyetemi tanári állásra.
Az Intézet leendő tanárának feladata lesz az 

Építészet elméletének és a XX. század építészeté
nek tanterv szerinti előadása, e tárgyak oktatási 
anyagának továbbfejlesztése, az Intézetben folyó 
tervezés-oktatásban való közreműködés és az épí- 
tészetelmélet terén folyó kutatómunkában való 
részvétel, illetve annak irányítása.
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A jelöltnek olyan építészmérnöknek kell lennie, | 
aki eddigi elméleti és gyakorlati tevékenységével 
(tanulmányok, könyvek, tervek, épületek produká
lásával) már t bizonyságot tett alkalmasságáról az 
érintett feladatok ellátására, ezenfelül pedagógiai 
készséggel, gyakorlattal és megfelelő ideológiai 
képzettséggel rendelkezik. Előnyben részesítendő 
az, aki e szakterületen doktori tudományos fokoza
tot szerzett.

Az Építészettörténeti és Elméleti Intézetben 
egy egyetemi docensi állásra.

Az új docens feladata lesz, bogy az egyetem és a 
magyar építészettörténet egy-egy fontos részletét 
előadásokban és gyakorlatokon oktassa a nappali és 
az esti tagozaton egyaránt. Kötelmei közé tartozik, 
hogy e szakterület már megírt tankönyv-fejezetét 
továbbfejlessze, illetőleg a még esedékes következő 
tankönyvkötet megfelelő fejezetét megírja, továbbá 
szűkebb szakterületén kutatómunkát végezzen.

A jelöltnek olyan építészmérnöknek kell lennie 
tehát, aki eddigi szakmai munkásságával (tanul
mányok, könyvek, tervek produkálásával) már bizo
nyította alkalmasságát az említett feladatok ellátá
sára, ehhez megfelelő pedagógiai készséggel, gyakor
lattal és ideológiai képzettséggel rendelkezik. Előny
ben részesítendő az, aki e szakterületen kandidátusi 
tudományos fokozatot szerzett.

Az Építéskivitelezési Tanszéken egy egyetemi 
docensi állásra.

A kinevezendő docensnek az Építéskivitelezés 
tárgy elméleti előadásainak megtartásában és a 
tantermi, illetve munkahelyi gyakorlatok vezeté
sében kell részt vennie.

A pályázó olyan okleveles építészmérnök vagy 
építőmérnök legyen, aki megfelelő több éves kivite
lezési vagy tervezői gyakorlattal és átfogó technoló
giai és szervezéselméleti ismeretekkel rendelkezik, 
elsősorban a magasépítés területén, és legalább egy 
világnyelvet a szakmai tanulmányokhoz szükséges 
mértékben ismer.

Előnyben részesülnek azok a pályázók, akik 
oktatási gyakorlattal is rendelkeznek, illetve akik 
a szakterületen tudományos címet vagy fokozatot 
szereztek.

Az Épületek Szerkezetei és Berendezései Intézet, 
Épületszerkezeti Tanszéken egy egyetemi docensi 
állásra.

A kinevezendő docens feladata lesz a Tanszék 
oktató-nevelő munkája egy adott területének irá
nyítása és az abban való részvétel.

Pályázhat olyan okleveles építészmérnök, aki 
az épülettervezés, épületszerkezetek, az épület- 
fizika és különösen a szerkezettervezés tárgyköré
ben széles körű tapasztalatokkal rendelkezik, szá
mottevő oktatási gyakorlata van, a kutatómunkában 
járatos.

Előnyben részesül az a pályázó, aki tudományos 
fokozattal és idegen nyelvtudással íendelkezik.

A Rajzi és Formaismereti Tanszéken egy egye
temi docensi állásra.

A kinevezendő docens feladata: a tanszék oktató
nevelő, tudományos kutatómunkájában való rész
vétel és a tanszékvezető által meghatározott tárgy- 
csoportok, valamint az ahhoz tartozó szakkörök 
irányítása.

A pályázónak építészmérnöki vagy festőmű- 
vész-rajztanári képesítéssel kell rendelkeznie, szak
területén elért eredményei mellett ajánlatos, ha 
felsőoktatási gyakorlattal, a rajzoktatás területén 
pedig pedagógiai tapasztalattal rendelkezik.

A Városépítési Tanszéken egy egyetemi docensi 
állásra.

A kinevezendő docens feladata lesz: a Tanszék 
oktató-nevelő munkája egy kijelölt területének 
irányítása és az abban való részvétel.

Az állásra olyan okleveles építészmérnökök 
pályázhatnak, akik a városépítés területén tudomá
nyos eredménnyel (lehetőleg valamilyen városépí
tési szakképesítéssel), a szakterület elméleti és 
gyakorlati művelésében megfelelően dokumentál
ható tapasztalattal, az oktatás területén jelentős 
előadói és tervezésoktatási, valamint nevelői gya
korlattal rendelkeznek, legalább egy világnyelvet a 
tudományos munkához szükséges mértékben bírnak.

VEGYÉSZMÉRNÖKI KAR
Az Általános és Analitikai Kémiai Tanszéken 

egy egyetemi docensi állásra.
A kinevezendő docens feladata a Tanszék okta

tási profiljában az elektroanalitika oktatásának, az 
elektroanalitikai kémiai gyakorlatok, .vezetése, elő
adások tartása, továbbá az elektroanalitikai kutató
munka tanszéki irányítása.

A kinevezendő docens feladata továbbá a tan
széki oktatás-korszerűsítés munkájának irányítása.

A kinevezendő docensnek a kémiai tudományok 
kandidátusa fokozattal kell rendelkeznie.

A Biokémiai és Élelmiszertechnológiai Tanszé
ken egy egyetemi docensi állásra.

A kinevezendő docens feladata elsősorban az 
üzemmérnök- képzés keretében a biokémiai és 
technológiai előadások ellátása, számítástechnikai 
alkalmazott ismeretek oktatása (tantárgy kompju- 
terizálás), a mérnök-továbbképzéssel és a tudomá
nyos kutatással kapcsolatos tartalmi és szervezési 
feladatok ellátása.

A kinevezendő docensnek legalább kandidátusi 
fokozattal kell rendelkeznie.

A Fizikai Kémia Tanszéken egy egyetemi docensi 
állásra.

A kinevezendő docens feladata a II. éves hall
gatók laboratóriumi gyakorlatának irányítása, a 
gyakorlatok anyagának állandó felújítása, az esti
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hallgatók részére az egyik félévben a Fizikai kémia 
tárgy előadása, valamint intenzív részvétel a Tan
szék egyik kutatócsoportjának tudományos irányí
tásában.

A kinevezendő docensnek legalább kandidátusi 
fokozattal kell rendelkeznie.

A Szerves Kémia Tanszéken egy egyetemi 
docensi állásra.

A kinevezendő docens feladata a következő: 
a biológus-vegyészmérnök szakon és a szervező
mérnöki szakon a szerves kémia tárgy előadása és a 
laboratóriumi gyakorlatok vezetése, továbbá szer
ves kémiai tárgykörű speciálkollégiumok tartása az 
okleveles vegyészmérnök-képzés keretében, részvé
tel okleveles vegyészmérnök-képzés keretében a 
laboratóriumi gyakorlatok és a diplomamunka 
vezetésében.

A kinevezendő docens szakterülete a kitűzendő 
feladatoknak megfelelően a szerves kémia. Előnyben 
részesülnek azok a pályázók, akiknek jártasságuk 
van az N-heterociklusos vegyületek és alkaloidok 
kémiájának területén. A kinevezés előfeltétele 
többéves gyakorlat a szerves kémia oktatásában, 
valamint eredményekkel dokumentálható jártasság 
a szerves kémiai kutatómunkában.

A kinevezendő docensnek legalább kandidátusi 
fokozattal kell rendelkeznie.

A Szervetlen Kémia Tanszéken egy egyetemi 
docensi állásra.

A kinevezendő docens feladata az ,.Általános és 
szervetlen kémia” c. tárgy előadásainak megtar
tása az esti tagozaton, a tárgyhoz tartozó labora
tóriumi gyakorlatok és számítási gyakorlatok irá
nyítása. Ä Tanszék tudományos profiljának meg
felelően a korróziós szakterületen elektrokémiai 
jelleggel kell tudományos munkát végeznie és 
tudományos tevékenységet irányítania. Feladata 
továbbá előadások tartása és gyakorlatok vezetése a 
korróziós szakmérnökképzés keretében, valamint 
végzett korróziós szakmérnökök doktori cselekmé
nyeinek szakmai irányítása.

A jelölt elsősorban az elektrokémia területén 
rendelkezzen több éves gyakorlattal, illetve, ezen a 
területen végezzen tudományos tevékenységet.

A pályázónak a szervetlen kémia területén 
hosszabb egyetemi oktatási gyakorlattal (előadás, 
laboratóriumi gyakorlatvezetés, vizsgáztatás) kell 
rendelkeznie. Emellett fontos, hogy a jelölt a 
korróziós szakmérnökképzés vonalán is megfelelő 
tapasztalatokkal bírjon, és gyakorlata legyen ipari 
korróziós problémák megoldásában.

A kinevezendő docensnek legalább kandidátusi 
fokozattal kell^rendelkeznie.

VILLAMOSMÉRNÖKI KAR
Az Erősáramú Intézet, Nagyfeszültségű Technika 

Tanszéken egy egyetemi tanári állásra.
A kinevezendő egyetemi tanár feladata a nagy- 

feszültségű technika, a szigeteléstechnika, az elekt

rosztatika téma területének gondozása, egyetemi 
anyagának összeállítása, oktatásának megszerve
zése, irányítása és az Erősáramú Intézet keretén 
belül a Nagyfeszültségű Technika Tanszék irányí
tása. A kinevezendő tanár irányítja a jóváhagyott 
kutatási tervek szerint a felsorolt tudományterüle
teken folyó tanszéki kutatómunkát.

A pályázónak a tudományok doktora fokozattal 
kell rendelkeznie.

A Híradástechnikai Elektronika Intézetben egy 
egyetemi tanári állásra.

A kinevezendő egyetemi tanár feladata a villa
moshálózat elmélet — elsősorban a lineáris hálózatok 
és a számítógépes áramkör tervezés — témakörben 
oktató- és kutatómunka végzése és irányítása, 
ezzel kapcsolatban a tantervben szereplő tárgyak 
előadása.

Szükséges, hogy a pályázó legalább 10 éves 
egyetemi oktató-nevelő gyakorlattal, valamint a 
hálózatelmélet és az áramkör tervezés területén 
széles körű kutatási tevékenységgel rendelkezzék. 
Kívánatos, hogy a pályázónak elismert szakirodalmi 
munkássága legyen.

A pályázónak a tudományok doktora fokozattal 
kell rendelkeznie.

A Géptan Tanszéken egy egyetemi docensi 
állásra.

A kinevezendő docens feladata: a tanszék 
önálló szakmai csoportját képező gépszerkezettan 
tárgycsoport témakörébe tartozó tárgyak nappalt 
és levelező tagozaton történő előadásainak megtar
tása, a tárgyak anyagának fejlesztése, a tárgyhoz 
kapcsolódó kutatási munka, valamint, a gyakorlatok 
irányítása és fejlesztése. A jelöltnek legalább 10 
éves megfelelő felsőfokú oktatási, nevelési és szak
mai tapasztalattal kell rendelkeznie, valamint át
tekintő készsége kell legyen a tanszék által oktatott 
és kutatott többi, elsősorban hőtani, áramlástani és 
gépek üzemtana jellegű szakterületekről.

A Műszer- és Méréstechnika Tanszéken egy 
egyetemi docensi állásra.

A kinevezendő docens fő feladata lesz az új 
tantervben szereplő digitális témakört felölelő 
tárgycsoport — a célkitűzésnek megfelelő — rész
letes kidolgozásában való részvétel. Feladata ezen
kívül az új szemléletnek megfelelően a fakultatív 
tárgyak egységes rendszerének kidolgozása, ezek 
tematikai összehangolása és fakultatív előadások 
tartása.

A pályázónak megfelelő elméleti ismeretekkel 
kell rendelkeznie a tárgy célkitűzésében rögzített 
digitális mérő és adatfeldolgozó, tároló és meg
jelenítő készülékek és egyéb perifériális berendezé
sek területén. Szükséges, hogy az elektronika kap
csolódó területein elegendő hosszú— 10-15 éves —- 
gyakorlati tervezői praxissal rendelkezzék. Előnyös, 
ha a pályázó az adott területen kutatóként dolgo
zik, illetve gyakorlati eredményeken (önálló gyárt
mányfejlesztés, szabadalmak stb.) túlmenően folya
matos publikációs tevékenységet is folytat.
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Előfeltétel egyetemi oktatási gyakorlat, mű
szaki tudományok kandidátusa tudományos foko
zat.

A Villamosgépek Tanszéken egy egyetemi do
censi állásra.

A kinevezendő docens feladata lesz a Villamos 
energiaátalakítók, a Villamosgépek gyártása c. 
tantárgy oktatása az erősáramú szak „A” oktatási 
formában, az Erősáramú elektrotechnika c. tan
tárgy oktatása és laboratóriumi gyakorlatainak 
irányítása a híradástechnikai szakon. Szerveznie és 
irányítania kell a tanszék önálló laboratóriumi 
gyakorlatait. Részt kell vennie a tanszék fakultatív 
tárgyainak kialakításában. Szükséges, hogy a 
pályázó jártas legyen villamos gépek egységes 
elméletében, átfogó ismeretei legyenek villamos 
gépek tervezésével, gyártásával, üzemeltetésével 
és kísérleti vizsgálatával kapcsolatos területen és 
ezt irodalmi-szakértői tevékenységgel támassza 
alá. Szükséges továbbá, hogy a pályázó felsőfokú 
oktatási, nevelési gyakorlattal rendelkezzék.

KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KAR
A Matematika Tanszéken egy egyetemi docensi 

állásra.
A kinevezendő docens feladata lesz': az előadások 

és levelező konferenciák tartása az Alkalmazott 
matematika c. tárgyból, matematikai statisztikai 
előadások speciál-kollégium és mérnök-továbbkép
zés keretében, valamint a tanszék tudományos 
kutató- és szerződéses munkájába való bekapcsoló
dás.

A pályázónak hosszú oktatási és nevelési gya
korlattal és matematikai vagy műszaki tudományos 
fokozattal kell rendelkeznie.

Az Aero- és Tennotechnika Tanszéken egy 
egyetemi docensi állásra.

A kinevezendő docens feladata lesz a hajózás 
körébe vágó oktatási feladatok összefogása, irá
nyítása, a Hajók c. tantárgy előadása és tovább
fejlesztése, továbbá áramlástani előadások és gya
korlatok tartása. Tudományos munka vonatkozá
sában a hajózáshoz kapcsolódó, elsősorban áramlás
tani és stabilitási kutatások végzése és irányítása.

A kinevezendő docens hosszú oktatási és nevelési 
tapasztalattal és a műszaki tudományok kandidá
tusa fokozattal rendelkezzék.

A Vasúti Járművek Tanszéken egy egyetemi 
docensi állásra.

A kinevezendő docens feladata lesz az Általános 
géptan, a Közlekedési akusztika és zajvédelem 
(fakultatív) című tárgyak előadása, illetve gyakor
lati foglalkozásainak az irányítása; részvétel a 
tanszéken folyó, a vasúti járművek lengéstani és 
akusztikai kérdéseivel foglalkozó tudományos kuta
tómunkában; tudományos diákköri munka vezetése 
és részvétel a tanszéken folyó nevelőmunkában.

Kívánatos, hogy a pályázó az egyetemi oktató- 
és nevelőmunkában megfelelő tapasztalatokkal, 
továbbá a tudományos kutatómunkában kellő 
jártassággal és tudományos fokozattal rendelkez
zék.

A Közlekedésüzemi Tanszéken egy egyetemi 
docensi állásra.

A kinevezendő docens feladata az Építési 
Üzemtan (komplex mély- és magasépítési folya
mat és ember—gép rendszertan) tantárgyi program
jának első véglegesítése és továbbfejlesztése, a 
vonatkozó előadási anyag kialakítása, jegyzetének 
elkészítése, előadása és (rajztermi, laboratóriumi, 
termelési) gyakorlatainak szervezése és irányítása, 
továbbá az építési üzemi tudományos kutatásokban 
való részvétel.

A pályázónak az oktatási és nevelési munkában 
való sok éves gyakorlattal, továbbá a vázolt tudo
mányterület kutatási munkáiban való jártassággal 
és tájékozottsággal kell rendelkeznie.

M ARXIZM US LEN IN IZMUS TANSZÉK- 
CSOPORT

A Politikai Gazdaságtan I. Tanszéken egy egye
temi docensi állásra.

A kinevezendő docens feladata: a politikai gaz
daságtan tárgyköréből előadások tartása, gyakorla
tok vezetése az alaptanfolyamokon és a speciális 
kollégiumok keretében, továbbá a tanszékvezető 
által meghatározott egyéb feladatok ellátása.

A pályázónak egyetemi vagy főiskolai oklevéllel, 
tudományos fokozattal, legalább 10 éves oktatói 
és kutatói gyakorlattal és egy világnyelv ismereté
vel kell rendelkeznie.

A Tudományos Szocializmus Tanszéken egy
egyetemi docensi állásra.I

A kinevezendő docens feladata: a tudományos 
szocializmus tárgykörén előadások tartása, a „For
radalmak és forradalmi mozgalmak Latin-Ameriká- 
ban” c. speciális kollégium vezetése, ,,A fejlődő 
országok társadalmi problémái és forradalmi moz
galmai” témacsoport oktató-nevelő és tudományos 
kutatómunkájának irányítása.

A pályázónak egyetemi oklevéllel, legalább 10 
éves oktatói gyakorlattal, tudományos fokozattal 
és két idegen nyelv ismeretével kell rendelkeznie.

Az Ágazati Gazdaságtani Tanszékcsoport, Ipari 
Üzemgazdaságtan Tanszéken egy egyetemi tanári 
állásra.

A kinevezendő egyetemi tanár feladata: a vál
lalat gazdasági-szervezési-vezetési ismeretek okta
tása a tárgyak korszerűsítésében, fejlesztésében 
irányító feladatok ellátása, egyes témákban tudo
mányos kutató munka végzése, illetőleg a kutató 
munka szervezésében való részvétel.

A pályázóknak megfelelő tudományos fokozat
tal, az oktató-nevelő és tudományos kutatómunká
ban több éves gyakorlattal, illetőleg gép- vagy vil
lamos-, vagy vegyipari szervezési-vezetési tapaszta
lattal kell rendelkezniük.
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Az Ágazati Gazdaságtani Tanszékcsoport, Ipari 
Üzemgazdaságtan Tanszéken egy egyetemi docensi 
állásra.

A kinevezendő docens feladata: a szervezési és 
vezetési ismeretek oktatása, operációkutatás előadá
sok tartása a gazdasági mérnök szakon, illetőleg e 
területeken tudományos kutatás folytatása, továbbá 
az e témakörökben dolgozó oktatók és tudományos 
munkatársak munkájának irányítása.

A pályázóknak tudományos fokozattal, meg
felelő oktató-nevelő, tudományos és ipari gyakor
lattal kell rendelkezniük.

Az Ágazati Gazdaságtani Tanszékcsoport, Köz
lekedés- és Építőipari Gazdaságtan Tanszéken egy 
egyetemi tanári állásra.

A kinevezendő egyetemi tanár feladata: előadá
sok tartása a vállalat gazdasági-szervezési-vezetési 
ismeret tárgyköreiből, részvétel ezeknek a tantár
gyaknak fejlesztésében, illetőleg a fejlesztés irányí
tásában, egyéni tudományos kutatás folytatása és a 
kutatómunka szervezésében konkrét feladatok 
ellátása.

A pályázóknak megfelelő tudományos fokozat
tal, több éves oktatási gyakorlattal, az építőipar 
vagy a közlekedés területén szerzett gyakorlattal, 
tudományos és vezetési tapasztalattal kell rendel
kezniük.

Az Ágazati Gazdaságtani Tanszékcsoport, Mun
kavédelmi Csoportba egy egyetemi docensi állásra

A kinevezendő docens feladata: a „Munkavéde
lem” c. tantárgy oktatásában, tananyagainak kor
szerűsítésében, jegyzetek és tankönyvek színvonalas 
elkészítésében való részvétel. A tárgy egyes főbb 
fejezeteinek alkalmazó továbbfejlesztése, kapcso
lódó tudományos kutatások végzése és részbeni 
irányítása.

A pályázóknak mérnöki, illetőleg jogi vagy 
közgazdaságtudományi egyetemi oklevéllel, a mun
kavédelem területén több éves gyakorlattal kell 
rendelkezniük.

' VÍZGAZDÁLKODÁSI FŐISKOLAI KAR  (Baja)
Az Építési és Gazdasági Tanszéken egy főiskolai 

tanári állásra.
A kinevezendő oktató feladata — szakképzett

ségére és különös érdeklődésére figyelemmel, a tan
széki kollektívával való egyeztetés alapján — a 
tanszékhez tartozó tárgyak (Építőanyagok, Vízépí
tési földmunkák, Vízépítési szerkezetek, Alapozás, 
Építésszervezés Statika, Szilárdságtan, Talajmecha
nika) oktatásában részvétel: előadások tartása, 
gyakorlatok szervezése és vezetése, vizsgáztatás, a 
tanszékhez kapcsolódó termelési gyakorlatok, illetve 
szakdolgozatok előkészítésében irányító közremű
ködés, valamint az oktatott tárgyakhoz tartozó 
tudományterület választott részének tudományos 
művelése.

A Mezőgazdasági Vízgazdálkodási Tanszéken 
egy főiskolai tanári vagy főiskolai docensi állásra.

A kinevezendő oktató feladata — szakképzett
ségére és különös érdeklődésére figyelemmel, a tan
széki kollektívával való egyeztetés alapján — a 
tanszékhez tartozó tárgyak (Síkvidéki és domb- 
vidéki vízrendezés, Folyószabályozás és víziutak, 
Öntözés, Halastavak-tározók, Árvízvédelem és Hid
rológia) oktatásában való részvétel: előadások 
tartása, gyakorlatok szervezése és vezetése, vizs
gáztatás, a tanszékhez kapcsolódó szakdolgozatok, 
szakmai és mérőgyakorlatok előkészítésében irányító 
közreműködés, valamint az oktatott tárgyakhoz 
tartozó tudományterület választott részének tudo
mányos művelése.

A fenti két állásra kinevezendő oktatóknak a 
vízépítő mérnöki munka irányításában és szervezé
sében szerzett hosszabb gyakorlattal, illetve mér
nöki alkotómunkában elért jelentősebb eredmény
nyel, esetleg tudományos fokozattal kell rendel
kezniük.

A Társadalomtudományi Tanszéken egy főis
kolai tanári állásra.

A kinevezendő oktató feladata a Politikai gaz
daságtan tantárgy oktatásában való részvétel; 
előadások tartása, gyakorlatok vezetése, vizsgáz
tatás, a tantárgy fejlesztése. A tantárgyhoz tartozó 
tudományterületen a vízgazdálkodási ágazathoz 
kapcsolódó tudományos kutatómunka megszerve
zése és vezetése, valamint ágazati közgazdasági 
témában speciális kollégium szervezése és vezetése.

A kinevezendő oktatónak lehetőleg tudományos 
fokozattal kell rendelkeznie.

A felsőoktatási intézmények oktatói állásainak 
betöltésére irányuló pályázatok általános feltételei 
a Művelődésügyi Közlöny 1973. január 5-i számában 
találhatók.

Budapest, 1973, november 29.
Dr. Perényi Imre s. k.,

rektor

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Kertészeti Egyetem kecskeméti Kertészeti 
Főiskolai Karán oktatói állás betöltésére.

A Kertészeti Egyetem pályázatot hirdet a kecske
méti Kertészeti Főiskolai Kar Marxizmus—Leni- 
nizmus Tanszékére egy politikai gazdaságtan szakos

5012. ksz. főiskolai docens 
állás betöltésére.

A kinevezésre kerülő docens feladata lesz a 
politikai gazdaságtan tárgy előadásainak tartása, 
szemináriumok vezetése és a vizsgáztatás, továbbá 
a tanszékvezető által meghatározott egyéb tanszéki 
és intézeti feladatok ellátása.
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Pályázhatnak tudományegyetemi végzettségű, 
tudományos fokozattal vagy egyetemi doktori 
címmel, a marxizmus leninizmus oktatásban gya
korlattal rendelkező oktatók.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
— a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, 
fizetését;
— eddigi szakmai munkájának és munkaeredmé
nyének részletes ismertetését;

kutatói és tudományos tevékenységét a meg
jelent tanulmányok felsorolásával, megjelölve, hogy 
hol és mikor jelentek meg;

kitüntetéseit, idegen nyelvismeretét, külföldi 
tanulmányútjait, tudományos fokozatát;

tudományos és oktatómunkájára vonatkozó 
jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
— részletes önéletrajzot két példányban;
— szakképzettséget (tudományos fokozatot) tanú
sító oklevelek hiteles másolatát;

a Főiskolai Kar Igazgatói Hivatalából (Kecske
mét, Erdei Ferenc tér 1.) beszerzett és géppel kitöl
tött törzslapot;

hatósági erkölcsi bizonyítványt.
A pályázatot a felhívás megjelenésétől számított 

négy héten belül kell a Főiskolai Kar Igazgatói 
Hivatalához benyújtani.

Részletes felvilágosítást a Főiskolai Kar Igaz
gatói Hivatala ad.

Budapest, 1973. október 26.
Dr. Somos András s. k.,

egyetemi tanár 
rektor

Természettudományi 1. Főosztály 

K Ö Z L E M É N Y
Magyarország gazdasági körzeteinek atlaszairól

A Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium 
Országos Földügyi és Térképészeti Hivatala több 
minisztérium és főhatóság — s ezek között a 
Magyar Tudományos Akadémia — támogatásával 
és közreműködésével 1974. II. n. évében megjelenik 
Magyarország gazdasági körzeteinek

1. Központi körzet (Budapest, Pest megye)
2. Észak-Magyarország (Borsod-Abaúj-Zemp- 

lén, Heves és Nógrád megye)
3. Észak-Alföld (Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szat- 

már és Szolnok megye)
4. Dél-Alföld (Bács-Kiskun, Békés és Csong- 

rád megye)
5. Észak-D unántúl (Győr-Sopron, Vas, Veszp

rém, Komárom és Fejér megye)
6. Dél-Dunántúl (Zala, Somogy, Baranya és 

Tolna megye)
atlaszsorozata.

УAGYAR 
OMÀNÏ OS f  
. r A V 7 V . l l *

1973. december 31.

Az atlasz térképei a hazai földtani, geofizikai, 
vízföldrajzi, geomorfológiai, éghajlati kutatások 
legfrisebb eredményeinek térképi bemutatásán 
kívül részletesen ábrázolják a népesség demográfiai 
viszonyait, szociális-kulturálisellátottságát, az ipari, 
mező- és erdőgazdasági termelés gazdasági mutatóit, 
a termelési munkamegosztás szállítási kapcsola
tait.

A feldolgozott adatok mennyisége biztosítja, a 
térképes ábrázolás pedig lehetővé teszi, hogy a fel
használók gyorsan, teljes körű áttekintést nyerje
nek a termelés, a kommunális és szociális ellátott
ság térbeli sajátságairól, színvonalbeli különbségei
ről is.

A tervezésben való széles körű felhasználás, a 
, kutatómunka, s a regionális problémák gyors áttekin

tésének elősegítése céljából a Minisztertanács Tit
kársága az atlaszokat árkiegészítésben részesíti. 
Az ártámogatás eredményeként a regionális atla
szok ára kötetenként 350,— Ft. A teljes sorozat 
együttes ára 2100,— Ft.

A kutatóhelyek és más akadémiai szervek ren
delési igényüket 1974. január 31-ig az alábbi címre 
szíveskedjenek eljuttatni:

Kartográfiai Vállalat 
1443 Budapest, Pf. 132.

Minthogy az atlaszok kereskedelmi forgalomba 
nem kerülnek, azokat a Kartográfiai Vállalat csak 
az előzetesen igényelt példányszámban jelenteti 
meg.
Magyar Tudományos Akadémia Központi Hivatala 

Természettudományi I. Főosztály

FOGADÓÓRA
A Magyar Tudományos Akadémia elnöke min

den hétfőn 16—17.30 óra között — bármilyen ter
mészetű ügyben — fogadóórát tart. A Magyar 
Tudományos Akadémia tagjainak más időpontok
ban is rendelkezésére áll.

Központi Igazgatási Titkárság

Helyesbítés:

Az Akadémiai Közlöny XXII. (1973.) évfolyam 
19. számában (1973. november 27.) megjelent elnök
ségi határozatok közül ,,A természettudományok 
helyzete és problémái” c. határozat bevezető része, 
218. oldal 4. bekezdés második mondata a követ
kezők szerint módosul: ,,Meg kell tehát vizsgálni, 
mely kutatási irányok fejlesztését kell fokozottabb 
mértékben biztosítani”. Ugyanezen bekezdés utolsó 
sora helyesen: „. . . érték, illetve a tartalom növeke
désével jár együtt”.

Tudományos Testületi Titkárság

AKADÉMIAI KÖZLÖNY



Index: 25.105

AKADÉMIAI KÖZLÖNY, a Magyar Tudományos Akadémia hivatalos lapja. Megjelenik rendszerint havonta kétszer. — A szerkesztésért 
felelős: a Magyar Tudományos Akadémia Központi Igazgatási Titkárságának vezetője

Kiadja: az Akadén^ai Kiadó, 1363 Budapest V., Alkotmány, u. 21. — Felelős: Bernât György, az Akadémiai Kiadó igazgatója -  1000 példány

Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely postahivatalnál, a Posta hírlapüzleteiben és a Posta Központi Hírlapíródénál 
(KHI 1900 Budapest V., József nádor tér 1. sz.) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a KHI 215—96 162 pénzforgalmi

jelzőszámára. Előfizetési díja egy évre 48,— Ft. _
Egyes példányok beszerezhetők az 1055 Budapest V., Bajcsy-Zsilinszky út 76. sz. alatti hírlapboltban. Példányonkénti ára 3 , -  Ft.

73.75790 Akadémiai Nyomda, Budapest — Felelős vezető: Bernât György ______________ __ _______,




	1973-01-19 / 1. szám
	1973-02-07 / 2. szám
	1973-02-21 / 3. szám
	1973-03-06 / 4. szám
	1973-03-27 / 5. szám
	1973-05-03 / 6. szám
	1973-05-16 / 7. szám
	1973-05-30 / 8. szám
	1973-06-05 / 9. szám
	1973-06-20 / 10. szám
	1973-07-17 / 11. szám
	1973-07-24 / 12. szám
	1973-08-03 / 13. szám
	1973-08-21 / 14. szám
	1973-09-17 / 15. szám
	1973-09-24 / 16. szám
	1973-10-18 / 17. szám
	1973-10-31 / 18. szám
	1973-11-27 / 19. szám
	1973-12-12 / 20. szám
	1973-12-31 / 21. szám
	Oldalszámok������������������
	1��������
	2��������
	3��������
	4��������
	5��������
	6��������
	7��������
	8��������
	9��������
	10���������
	11���������
	12���������
	13���������
	14���������
	15���������
	16���������
	17���������
	18���������
	19���������
	20���������
	21���������
	22���������
	23���������
	24���������
	25���������
	26���������
	27���������
	28���������
	29���������
	30���������
	31���������
	32���������
	33���������
	34���������
	35���������
	36���������
	37���������
	38���������
	39���������
	40���������
	41���������
	42���������
	43���������
	44���������
	45���������
	46���������
	47���������
	48���������
	49���������
	50���������
	51���������
	52���������
	53���������
	54���������
	55���������
	56���������
	57���������
	58���������
	59���������
	60���������
	61���������
	62���������
	63���������
	64���������
	65���������
	66���������
	67���������
	68���������
	69���������
	70���������
	71���������
	72���������
	73���������
	74���������
	75���������
	76���������
	77���������
	78���������
	79���������
	80���������
	81���������
	82���������
	83���������
	84���������
	85���������
	86���������
	87���������
	88���������
	89���������
	90���������
	91���������
	92���������
	93���������
	94���������
	95���������
	96���������
	97���������
	98���������
	99���������
	100����������
	101����������
	102����������
	103����������
	104����������
	105����������
	106����������
	107����������
	108����������
	109����������
	110����������
	111����������
	112����������
	113����������
	114����������
	115����������
	116����������
	117����������
	118����������
	119����������
	120����������
	121����������
	122����������
	123����������
	124����������
	125����������
	126����������
	127����������
	128����������
	129����������
	130����������
	131����������
	132����������
	133����������
	134����������
	135����������
	136����������
	137����������
	138����������
	139����������
	140����������
	141����������
	142����������
	143����������
	144����������
	145����������
	146����������
	147����������
	148����������
	149����������
	150����������
	151����������
	152����������
	153����������
	154����������
	155����������
	156����������
	157����������
	158����������
	159����������
	160����������
	161����������
	162����������
	163����������
	164����������
	165����������
	166����������
	167����������
	168����������
	169����������
	170����������
	171����������
	172����������
	173����������
	174����������
	175����������
	176����������
	177����������
	178����������
	179����������
	180����������
	181����������
	182����������
	183����������
	184����������
	185����������
	186����������
	187����������
	188����������
	189����������
	190����������
	191����������
	192����������
	193����������
	194����������
	195����������
	196����������
	197����������
	198����������
	199����������
	200����������
	201����������
	202����������
	203����������
	204����������
	205����������
	206����������
	206_1������������
	206_2������������
	207����������
	208����������
	209����������
	210����������
	211����������
	212����������
	213����������
	214����������
	215����������
	216����������
	216_1������������
	216_2������������
	217����������
	218����������
	219����������
	220����������
	221����������
	222����������
	223����������
	224����������
	225����������
	226����������
	226_1������������
	226_2������������
	227����������
	228����������
	229����������
	230����������
	231����������
	232����������
	233����������
	234����������
	235����������
	236����������
	237����������
	238����������
	239����������
	240����������
	241����������
	242����������
	243����������
	244����������
	245����������
	246����������


