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Jogszabályok

A munkaügyi miniszter 27/1974. (XI1. 24.) 
MüM számú

r e n d e l e t e
a Munka Törvénykönyve költségvetési szerveknél 
történő végrehajtásáról szóló 14/1967. (XI. 9.) MÜM 

számú rendelet módosításáról

A Minisztertanácstól kapott felhatalmazás alap
ján a pénzügyminiszterrel és a Szakszervezetek 
Országos Tanácsával egyetértésben a következő
ket rendelem:

1. §•
A Munka Törvénykönyve költségvetési szervek

nél történő végrehajtásáról szóló 14/1967. (XI. 9.) 
MüM számú rendelet (továbbiakban: R.) 23. 
§-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„23. § (1) A költségvetési szerv étkezést nyújtó 
üdülőjében a beutaltak által fizetett térítési díj 
nem lehet kevesebb

— a dolgozó és házastársa esetében az üdülés 
besorolási csoportjára meghatározott térítési díj
nál;

— a kettő—tizennégy éves korú gyermek eseté
ben napi tizennégy;

— tizenöt éven felüli, iskolai tanulmányokat 
folytató és önálló keresettel nem rendelkező gyer
mekek esetében napi tizennyolc forintnál.

(2) A tanácsok által szervezett iskolai gyermek- 
üdültetés térítési díja napi tíz forint.

(3) A tudósok részére fenntartott üdülőkben a 
felnőttek térítési díja nem lehet kevesebb napi 60, 
a gyermekeké pedig napi 24 forintnál.

(4) Az (1) — (3) bekezdésben nem említett sze
mélyeknek és évi tizennégy napon túli üdülés ese
tében a dolgozónak mindig az üdülés teljes ön
költségét kell megfizetni.

(5) A SZOT beutalójegyekhez adott térítési díj
kiegészítés a szerv jutalmazási, illetve segélyezési 
kerete terhére adható. A költségvetési szervek
nél az állami támogatással megvalósuló üdültetés
ben az e rendeletben meghatározott térítési díj
jal szemben elért többletbevétel legfeljebb 25%-a 
fordítható térítési díj mérséklésére.”

2. §•
(1) Ez a rendelet 1975. január 1. napján lép ha

tályba. >
(2) A fegyveres testületek üdülői működési sza

bályait és a térítési díjak mértékét e rendelet fi
gyelembevételével az illetékes miniszter határozza 
meg.

Karakas László s. k., 
munkaügyi miniszter
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A munkaügyi miniszter 28/1974. (XII. 24.) 
MüM számú

r e n d e l e t e
az egyes szociális-kulturális juttatásokról szóló 
8/1967. (X. 8.) MüM számú rendelet módosításáról

A Minisztertanácstól kapott felhatalmazás alap
ján a pénzügyminiszterrel és a Szakszervezetek 
Országos Tanácsával egyetértésben a következő
ket rendelem:

1. §.
Az egyes szociális-kulturális juttatásokról szóló 

8/1967. (X. 8.) MüM számú rendelet 7. § (1) be
kezdése helyébe a következő rendelkezés lép: a
(2) bekezdés (6) bekezdésre változik:

„7. § (1) A szakszervezet vállalati szerve az e 
§-ban foglaltak alapján és az igazgató véleményé
nek meghallgatása után határozza meg:

a) az üdülés céljaira rendelkezésre álló összeg 
felhasználásának módját;

b) az üdülésben való részvétel feltételeit, a fi
zetendő térítés mértékét, a térítés mérséklésének 
elveit és eseteit;

c) az ellátásra fordítható összeget (nyersanyag- 
normát).

(2) A vállalat által szervezett üdültetést az el
látás és az üdülő színvonalától függően három 
csoportba kell sorolni. Az első csoportba tartozik 
a teljes (étkezési) ellátást nyújtó és üdültetés cél
jaira használt, hideg és meleg folyóvízzel ellátott 
épületben lebonyolított üdültetés. A második cso
portba tartozik a teljes ellátást (étkezést) adó és 
az első csoport elhelyezési feltételeinek meg nem 
felelő üdültetés. Élelmezési ellátást nem adó, min
den egyéb üdülő, vagy üdülés céljaira használt 
épület a harmadik csoportba tartozik.

(3) A felnőtt beutaltak térítési dija az első cso
portba napi 34, a második csoportban napi 22, a 
harmadik csoportban pedig napi 6 forintnál nem 
lehet kevesebb.

(4) Az első és második csoportban a 2—14 éves 
korú gyermekek térítési díja napi 14 forint, a 15 
éven felüli, iskolai tanulmányokat folytató és ön
álló keresettel nem rendelkező gyermekek térítési 
díja napi 18 forint, a harmadik csoportban pedig 
egységesen napi 4 forint. A harmadik és a továb
bi, önálló keresettel nem rendelkező gyermekek 
után térítési díjat fizetni nem kell.

(5) A felnőttek és a gyermekek térítési díja a 
beutaltak szociális és egyéb körülményeire tekin
tettel (pl. nagycsaládos, többgyermekes, alacsony 
jövedelmű, gyermekét egyedül nevelő szülő, ter
melésben élenjáró dolgozó, egészségre ártalmas 
munkakörben, vagy több műszakban dolgozó) mér
sékelhető, a SZOT beutalókhoz pedig térítési díj
kiegészítés adható.”

2. §•

Ez a rendelet 1975. január 1. napján lép ha
tályba.

Karakas László s. k.,
munkaügyi miniszter
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A munkaügyi miniszter, az egészségügyi mi
niszter és a pénzügyminiszter 1/1967. (XI. 22.) 
MüM—EüM—PM számú

e g y ü t t e s  r e n d e l e t e
a csökkent munkaképességű dolgozók helyzetének 

rendezéséről
(Egységes szerkezetbe foglalt szöveg*)

A rendelet hatálya 

1. §■
(1) * 1 * E rendelet hatálya kiterjed a munkavi

szonyban, ipari szövetkezeti tagsági viszonyban 
(a továbbiakban: munkaviszonyban) és a bedol
gozói munkaviszonyban, bedolgozói tagsági vi
szonyban (a továbbiakban: bedolgozói munkavi
szonyban) álló azokra a csökkent munkaképességű 
dolgozókra, akik

a) egészségi állapotuk romlásából eredő munka
képességcsökkenés miatt munkahelyükön teljes 
értékű munka végzésére alkalmatlanokká váltak, 
de öregségi- vagy rokkantsági nyugdíjra még nem
jogosultak;

b) 2 munkaviszonyban, vagy bedolgozói munka- 
viszonyban elszenvedett üzemi baleset, vagy fog
lalkozási betegség következtében baleseti járadék
ban, vagy rokkantsági nyugdíjban részesülnek és 
a jelenlegi munkahelyükön teljes értékű munka 
végzésére alkalmatlanokká váltak;

c) gümőkóros betegség miatt munkahelyükön 
jogszabályi tilalom folytán nem foglalkoztatha
tók.

(2) A rendelet hatálya kiterjed még
a) azokra a csökkent munkaképességű dolgo

zókra is, akik az Mt. 19. § (1) bekezdése alapján 
a vállalattal újból munkaviszonyt létesítenek, to
vábbá ,

b) a fegyveres erőktől, a fegyveres testületek
től és a rendészeti szervektől csökkent munkaké
pességük, illetőleg egészségi okból szolgálatra al
kalmatlanságuk miatt leszerelt személyekre.

(3) 3 4 E rendelet hatálya nem terjed ki
a) * a másodállású és mellékfoglalkozású munka- 

viszonyra, továbbá
b) az (1) aj és ej pontjában megjelölt dolgozók

ra, ha a munkaképesség csökkenést, illetőleg meg
betegedést a próbaidő, vagy határozott időre léte
sített munkaviszony tartama alatt állapítják meg.

*A hatályos szöveget az időközben hatályba lépett 
rendelkezések figyelembevételével közöljük. A módosító jog
szabályokat lábjegyzetben mindenütt feltüntettük.

1 A 29/1974. (XII. 24.) MüM — EüM — PM számú együt
tes rendelet 1. §. (1) bekezdésével módosított szöveg.

- A 29/1974. (XII. 24.) MüM— EüM —PM számú együt
tes rendelet 1. §. (2) bekezdésével módosított szöveg.

1 Az eredeti (3) bekezdést hatályon kívül helyezte és a 
(4) bekezdést (3) bekezdésre változtatta a 21/1971. (XII. 31.) 
MüM számú rendelet 41. §-ának (2) bekezdése.

4 Az eredeti a) pontot hatályon kívül helyezte és a 
b) pontot a) pontra, a c) pontot pedig b) pontra változtatta 
a 29/1974. (XII. 24.) MüM —EüM —PM sz. együttes ren
delet 1. •§. (3) bekezdése.

A csökkent munkaképességű dolgozók 
rehabilitációjával kapcsolatos vállalati feladatok

2- §•
(1) Az 1. §. (1) bekezdésében és (2) bekezdés aj 

pontjában megjelölt csökkent munkaképességű 
dolgozókat a vállalatok kötelesek elsősorban ere
deti munkakörükben és szakmájukban, ha ez nem 
lehetséges, akkor vállalaton belül olyan munka
körben foglalkoztatni, ahol egészségük további 
romlása nélkül szakképzettségüket hasznosítani 
tudják.

E rendelkezés alkalmazása szempontjából vál
lalatnak az Mt. V. 125. § (2) bekezdés c) pontjá
ban felsoroltak tekintendők.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak megvalósítása 
érdekében a vállalat a csökkent munkaképességű 
dolgozót köteles

a) a munkakörülmények módosításával, első
sorban eredeti munkahelyén és szakmájában to
vább foglalkoztatni, vagy

b) a vállalaton belül más megfelelő munkahely
re, esetleg más vállalathoz áthelyezni, illetőleg

c) más munka végzésére betanítani vagy szak
képzésben (szakmunkás képzésben vagy más kép
zésben) részesíteni;

d) szükség esetén e célra létrehozott külön 
üzemrészben foglalkoztatni;

e) bedolgozói munkaviszonyban, vagy részmun
kaidőben foglalkoztatni, ha arra a vállalat jellege 
módot ad.

(3) Ha a csökkent munkaképességű dolgozó a 
részére a (2) bekezdésben foglaltak figyelembe
vételével biztosított munkakört nem fogadja el, 
eredeti munkahelyétől, munkakörétől és szak- 
képzettségétől eltérő munkakörben is foglalkoz
tatható.

(4) 5 A munkáltató a bedolgozói munkaviszony
ban álló csökkent munkaképességűvé vált, erede
ti munkája ellátására nem képes dolgozó részére 
— ha arra a vállalaton belül lehetőség van 
köteles olyan munkát biztosítani, amelyet egész
sége további romlása nélkül el tud végezni. Az 
ilyen munkák kiadásánál előnyben kell részesíte
ni a csökkent munkaképességű dolgozókat. Ez a 
kötelezettség a nála munkaviszonyban álló dol
gozó vonatkozásában a magánmunkáltatót is. ter
heli, amennyiben ez számára anyagi megterhe
lést nem okoz.

(5) 6 Ha a (2), (3) vagy a (4) bekezdésben sza
bályozott foglalkoztatás a munkaszerződés (szö
vetkezeteknél megállapodás) módosítását teszi szük
ségessé, ebben a dolgozóval meg . kell egyezni 
az Mt. 24. íjában [ipari szövetkezetek esetében 
az 1971. évi 32. sz. tvr. 24. § (1) bekezdésében J 
foglalt rendelkezéseknek megfelelően.

5 A 29/1974. (XII. 24.) MüM-EüM-PM sz. együttes 
rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

6 A 29/1974. (XII. 24.) MüM-EüM-PM sz. együttes 
rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.
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2/A. §.7 *
(1) Ha a vállalat a csökkent munkaképességű 

dolgozó eredeti munkakörében és szakmájában 
való foglalkoztatását a 2. § (2), (3) és (4) bekezdés 
szerint tett intézkedésekkel nem tudja biztosítani 
és a dolgozó részére szakképzettségének vagy 
egészségi állapotának megfelelő munkakört nem 
tud felajánlani, köteles erről a dolgozó másik vál
lalathoz történő áthelyezése érdekében a terüle
tileg illetékes járási hivatal, illetőleg tanács (nagy
községi, városi, megyei városi és fővárosi) végre
hajtó bizottsága munkaügyi feladatait ellátó szak- 
igazgatási szervét (továbbiakban: munkaügyi fel
adatot ellátó szakigazgatási szerv) értesíteni.

(2) A vállalat köteles a dolgozónak, ha az kéri 
— a munkaügyi feladatot ellátó szakigazgatási 
szerv által történő elhelyezéséig — egészségi ál
lapotának megfelelőbb munkahelyet biztosítani, 
amennyiben ilyen munkahely a vállalat rendel
kezésére áll.

3. §•
(1) A vállalat igazgatója a 4. § rendelkezései 

szerint megszervezett Vállalati Bizottság javas
lata alapján köteles jegyzékbe foglalni mindazo
kat a munkahelyeket, amelyekben csökkent mun
kaképességű dolgozók racionálisan foglalkoztat
hatók. így

a) azokat a munkahelyeket, amelyek általában 
megfelelnek a csökkent munkaképességűek ré
szére,

b) azokat a speciális munkahelyeket, amelyek
ben az adott vállalat jellegéből következően csök
kent munkaképességűek foglalkoztathatók,

c) külön feltüntetve azokat a munkahelyeket» 
amelyek alkalmasak vakok és csökkent látók ré
szére.

(2) A munkahelyek felsorolásánál fel kell tün
tetni azokat a jellemzőket is, amelyek utalnak 
arra, hogy milyen munkaképesség-csökkenés (eset
leg betegség) és szakképzettség mellett tölthető 
be a munkahely csökkent munkaképességű dolgozó
val. A munkahelyi jegyzéket új technológia be
vezetése vagy a helyi körülmények megváltozása 
esetén folyamatosan ki kell egészíteni, illetőleg 
módosítani.

(3) A vállalatok a munkahelyi jegyzék egy pél
dányát az illetékes munkaügyi szakigazgatási 
szervhez évenként egy alkalommal, január 31-ig 
(a jegyzék jelentős módosítása esetén a módosí
tást követően) kötelesek megküldeni. A jegyzék
ben fel kell tüntetni, hogy az abban szereplő 
munkahelyeken összesen hány dolgozót foglalkoz
tattak és azok közül mennyi csökkent munka- 
képességű. A jegyzékben foglalt és nem csökkent 
munkaképességű dolgozókkal betöltött munkahe
lyeket a takácsok és vállalatok megállapodásában 
megjelölt határidőre fel kell szabadítani a csök
kent munkaképességűek számára.

(4) A munkaügyi szakigazgatási szerv a mun
kahelyi jegyzék kötelező elkészítése és beküldése

7 A 2/A. § szövege a 24/1972. (XII. 31.) MüM — EíiM —
PM sz. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

alól felmentést adhat. Nem kell jegyzéket készí
teniük és beküldeniök a fegyveres erőknek, a fegy
veres testületeknek és rendészeti szerveknek.

A Csökkent Munkaképességűekkel Foglalkozó
Vállalati Bizottságok szervezése és működése

4. §•
(1) A 2. és 3. §-ban foglaltak megvalósításának 

elősegítése, továbbá a csökkent munkaképességű 
dolgozók helyzetének figyelemmel kísérése érde
kében minden vállalatnál — ahol a vállalat gyár
egységei, üzemei, telephelyei nem egy helység
ben vannak, ezeknél is — Csökkent Munkaké
pességűekkel Foglalkozó Vállalati Bizottságot (to
vábbiakban: Vállalati Bizottságot) kell létrehoz
ni. Ahol a vállalat üzemrésze (telephelye) kis lét
számú, ott a munkaügyi szakigazgatási szerv
az egészségügyi szakigazgatási szervvel és a Szak- 
szervezetek Megyei Tanácsával (Szakszervezetek 
Budapesti Tanácsával) közösen — felmentést ad
hat a Vállalati Bizottság létrehozása alól.

(2) Ahol üzemi orvos, illetve üzemegészségügyi 
szolgálat működik, ott a Vállalati Bizottság 3 tag
ból áll. Egy-egy tagot jelöl a szakszervezet vál
lalati szerve és a vállalat igazgatója, a harmadik 
tag pedig az üzemi orvos, illetve az üzemi egész
ségügyi szolgálat vezetője; ahol üzemi orvos (üze
mi egészségügyi szolgálat) nincs, ott a Vállalati 
Bizottság két tagú. Ez utóbbi esetben a Vállalati 
Bizottság szükség szerint kikéri az illetékes tanács 
egészségügyi szakigazgatási szervének véleményét. 
A Vállalati Bizottság elnökét a Bizottság tagjai 
közül a vállalat igazgatója és a szakszervezet vál
lalati szerve közösen jelöli ki.

(3) Az Államvasutak (ideértve a Győr—Sopron — 
Ébenfurti Vasutat is), valamint a Posta vállala
taira vonatkozóan a közlekedés- és postaügyi mi
niszter — a Vasutasok Szakszervezetével, illetve 
a Postások Szakszervezetével egyetértésben — 
jelöli ki azt a vállalati egységet, ahol a Vállalati 
Bizottságot létre kell hozni.

(4) A tanácsok közvetlen irányítása alá tartozó 
költségvetési intézményekre vonatkozóan váro
sonként, megyei városonként, fővárosi kerületen
ként a tanács mellett három tagú Vállalati Bi
zottságot kell alakítani. Ennek egy tagját a vég
rehajtó bizottság elnöke, egy tagját az SZMT 
(SZBT) jelöli ki, a harmadik tagja pedig az egész
ségügyi szakigazgatási szerv vezetője, vagy orvosi 
beosztású dolgozója. A Vállalati Bizottság elnö
két a Bizottság tagjai közül a végrehajtó bizott
ság elnöke és az SZMT (SZBT) közösen jelöli ki.

(5) A Vállalati Bizottságokat legkésőbb 1967. 
évi december hó 31-ig meg kell szervezni.

5. §.
(1) A rehabilitációs intézkedés megtételére a 

dolgozó vagy a vállalat kezdeményezése alapján 
a Vállalati Bizottság tesz javaslatot a vállalat 
igazgatójának. A Vállalati Bizottság javaslatát at
tól az időponttól számított 8 napon belül köteles 
megtenni, amikor a dolgozó vagy a vállalat reha
bilitációra vonatkozó igényét bejelenti.
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(2) Ha a Vállalati Bizottság javaslata olyan 
csökkent munkaképességű dolgozóra vonatkozik, 
akinek a munkaképesség-csökkenése az 50%-ot 
eléri, vagy aki az 1. § (1) bekezdésének b) és c) 
pontja hatálya alá tartozik, a vállalat igazgatója 
attól a naptól számított 15 napon belül köteles 
intézkedést tenni, amelyen részére a Vállalati 
Bizottság javaslatát kézbesítette.

(3) A (2) bekezdés alapján tett intézkedésről 
a vállalatnak a dolgozót írásban értesíteni kell. A 
dolgozó az intézkedés ellen, illetőleg amiatt, mert 
az igazgató a 15 napos határidőn belül az intéz
kedést elmulasztotta, a munkaügyi viták eldön
tésére vonatkozó rendelkezések szerint élhet pa
nasszal.

(4) Ha a Vállalati Bizottság javaslata nem a (2) 
bekezdésben megjelölt csökkent munkaképességű 
dolgozóra vonatkozik, akkor a vállalat igazgatója 
a 2. §-ban felsorolt rehabilitációs lehetőségek ke
retein belül intézkedik, s arról a Vállalati Bizott
ságot tájékoztatja.

A munkaképesség-csökkenés mértékének 
megállapítása

6. §.

(1) A dolgozó munkaképesség-csökkenésének 
megállapításához szükséges orvosi vizsgálatot a 
vállalat a munkahely szerint illetékes Országos 
Orvosszakértői Intézet I. fokú Orvosi Bizottságá
tól (továbbiakban: Orvosszakértői Bizottság) kéri. 
Az ezzel kapcsolatos, ténylegesen felmerült uta
zási költségek a vállalatot terhelik.

(2) A Vállalati Bizottság munkájának és az igaz
gató intézkedéseinek elősegítése érdekében az Or
vosszakértői Bizottság a munkaképesség-csökkenés 
mértékének megállapítása mellett köteles véle
ményt nyilvánítani arról is, hogy a csökkent mun
kaképességű dolgozó milyen munkaterületen, mi
lyen munkafeltételek mellett, milyen munkaidő
vel és időtartammal foglalkoztatható, mikor kell 
újból felülvizsgálni.

(3) A munkaképesség-csökkenés mértéke körüli 
vita esetén végső fokon a munkahely szerint il
letékes II. fokú Orvosszakértői Bizottság véle
ménye az irányadó.

(4) Az adott munkakörre való egészségi al
kalmasság kérdésében keletkezett vita esetén a 
19/1963. (Eü. K. 14.) EüM számú utasítás8 sze
rint kell eljárni.

A csökkent munkaképességű dolgozók 
szakmai képzése

7- §•
(1) A Vállalati Bizottság javaslata alapján a 

csökkent munkaképességű dolgozót, amennyiben 
egészségi állapota lehetővé teszi, rehabilitálása 
érdekében — vele egyetértésben — más munka 
végzésére kell betanítani vagy szakképzésben kell 
részesíteni.

H Helyébe lépett a 12/1972. (VII. 11.) EüM sz. rendelet 
végrehajtása tárgyában kiadott 21/1972. (Eü. K. 16.) EüM 
számú utasítás.

(2) A szakmunkásképzés történhet egy válla
latnál vagy több vállalat közös rendezésében fo
lyó, illetve a tanács által kezdeményezett tanfo
lyamokon. A szakmunkásképző tanfolyamok el
méleti anyagának oktatása a szakmunkásképző 
intézetekben is folytatható.

(3) A csökkent munkaképességű dolgozók szak
munkásképzésére és szakmunkás vizsgájára az 
1/1967. (I. 6.) MüM számú rendelettel módosított, 
az ipari-, mezőgazdasági és kereskedelmi tanulók, 
valamint a tanulóviszonyban nem álló dolgozók 
szakmunkás vizsgájáról szóló 2/1959. (IV. 10.) 
MüM számú rendeletben foglaltak az irányadók, 
a 8. §-ban megállapított eltérésekkel.9

8. §.
(1) A szakmunkásképző tanfolyamra a csökkent 

munkaképességű dolgozók előzetes szakmai gya
korlatra és életkorra tekintet nélkül felvehetők. 
Az előírt iskolai végzettség a vállalatok javasla
tára a szakma jellegétől függően mérsékelhető.

(2) A szakmunkásképzés időtartama általában 
két év. Rokonszakmában a Munkaügyi Miniszté
rium ennél rövidebb időtartamot is engedélyez
het.

(3) A betanító és szakképző tanfolyamot, annak 
megkezdése előtt legalább egy hónappal a válla
lat köteles bejelenteni a területileg illetékes ta
nács munkaügyi szakigazgatási szervének. A vál
lalatnál szervezett tanfolyam résztvevőire a mun
kaügyi szakigazgatási szerv személy szerint is te
het javaslatot.

9. §.
(1) A betanító és szakképző tanfolyamokon 

résztvevő csökkent munkaképességű dolgozók té
rítést nem fizetnek.

(2) A betanítás vagy szakképzés költségei az in
tézkedésre kötelezett vállalatot terhelik az eset
ben is, ha a betanítás vagy szakképzés más vál
lalatnál vagy szakmunkásképző intézetnél törté
nik. E költséghez a vállalatok hozzájárulást kér
hetnek az illetékes tanács fejlesztési alapjából.

A munkaviszony felmondásának korlátozása

10. §.

(1) Nem lehet felmondással megszüntetni a 
munkaviszonyát

a) az 1. § (1) bekezdés a) pontjának hatálya alá 
tartozó dolgozónak, ha munkaképesség-csökkené
sének mértéke az 50%-ot eléri vagy meghaladja;

b) az 1. § (1) bekezdés b) pontjának hatálya alá 
tartozó dolgozónak, amíg baleseti járadékban ré
szesül;

9 A 2/1959. (IV. 10.) MüM számú és az 1/1967. (I. 6 . )  

MüM sz. rendeleteket hatályon kívül helyezte és a kérdést 
újra szabályozta a 13/1969. (XII. 30.) MüM sz. rendelet, 
valamint a végrehajtása tárgyában kiadott 104/1973. (2.) 
MüM sz. utasítás és a 102/1974. (1.) MüM —EüM sz. 
együttes utasítás.
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c) az 1. § (1) bekezdés c) pontjának hatálya alá 
tartozó gümőkóros beteg dolgozónak mindaddig, 
amíg betegsége a TBC-gondozó intézet igazolása 
szerint fennáll.

(2)10 11 Az (1) bekezdésben foglalt felmondási ti
lalmat nem kell alkalmazni, ha a dolgozó magán 
munkáltatóval áll munkaviszonyban, az Mt. V.
28. §-ánk (2) bekezdésében megjelölt esetekben, 
továbbá akkor, ha

a) a dolgozó munkáját ismételten nem megfe
lelően látja el, illetőleg a munka elvégzésére al
kalmatlan, kivéve ha nem megfelelő munkája 
vagy alkalmatlansága a csökkent munkaképessé
gével függ össze,

b) a vállalat a dolgozó számára a vállalaton be
lül vagy azonos helységben más vállalatnál egész
ségi állapotának, korának, képzettségének megfe
lelő üj munkahelyet biztosít és azt a dolgozó nem 
fogadja el,

c) a dolgozó a vállalatnak a betanítására vagy 
szakképzésére vonatkozó javaslatát kellő alap nél
kül nem fogadja el.

d) a dolgozó legalább az öregségi vagy rok
kantsági résznyugdíjra jogosult,

e) a dolgozó nem rehabilitálható és a 19. § alap
ján átmeneti segélyre jogosult vagy munkaviszo
nya megszüntetése esetén számára a 21. § alapján 
rendszeres szociális járadékot állapítanak meg.

A kereset-kiegészítés megállapításának és 
folyósításának szabályai

1 1 . § .

(1) Az 1. § hatálya alá tartozó azokat a csök
kent munkaképességű dolgozókat, akiket rehabi
litálásuk érdekében áthelyeznek, illetve betanítás
ban vagy szakképzésben részesítenek — az áthe
lyezés, illetőleg a betanítás vagy szakképzés meg
kezdésének napjától — kereset-kiegészítésben kell 
részesíteni az alábbiak szerint:

a) 11 az 1. § (1) bekezdés a) pontjának hatálya 
alá tartozókat, ha a munkaképesség csökkenés 
mértéke az 50%-ot eléri, vagy meghaladja, a be
tanítás vagy szakképzés időtartama alatt,

b) az 1. § (1) bekezdés b) pontjának hatálya alá 
tartozókat, ha a munkaképesség csökkenésük mér
téke eléri vagy meghaladja a 36%-ot, időbeli korlá
tozás nélkül,

c) az 1. § (1) bekezdés c) pontjának hatálya alá 
tartozókat — rokkantságuk mértékétől vagy rok
kantsági nyugdíjra jogosultságuktól függetlenül

addig az időpontig, amíg betegségük a TBC- 
gondozó Intézet igazolása szerint fennáll.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezéseket 
kell megfelelően alkalmazni az 1. § (2) bekezdé
sében megjelölt csökkent munkaképességű sze
mélyekre is attól függően, hogy munkaképességük 
csökkenése üzemi baleset, katonai (szolgálati) kö-

10 A 29/1974. (XII. 24.) MüM-Ei'iM-PM sz. együttes 
rendelet 3. §-ával módosított szöveg.

11 A 24/1972. (XII. 31.) M üM -EüM -PM  sz. rendelet
3. §-ával megállapított szöveg. i

telmekkel összefüggő baleset, sérülés vagy beteg
ség, tbc-s megbetegedés vagy egyéb ok következ
ménye.

(3) Az (1) bekezdésben megjelölt dolgozók ke
resetét az áthelyezés előtti, illetve a b) pontban 
megjelölteknél — ha az számukra kedvezőbb — 
az üzemi baleset előtti átlagkereset 80%-áig kell 
kiegészíteni, feltéve hogy az új munkahelyén el
ért átlagkereset a baleseti járadék, a rokkantsági 
nyugdíj folyósításra kerülő része, az üzemi baleset 
(illetőleg a foglalkozási betegség) okozója által fi
zetett vagy a polgárjog szabályai szerint megálla
pított és rendszeresen folyósított kártérítés vagy 
járadék együttes összege a korábbi keresetének 
80%-át nem éri el.

(4) A kereset-kiegészítés az egyéb feltételek 
fennállása esetén akkor is jár, ha a dolgozót a be
tanítás vagy szakképzés ideje alatt a munka vég
zése alól felmentették.

(5) A csökkent munkaképességű dolgozó áthe
lyezése előtti munkahelyen elért átlagkeresetének 
kiszámításánál a 7/1967. (X. 8.) MüM sz. rendelet 
szabályait kell alkalmazni. Ha a dolgozóra ked
vezőbb, kérheti átlagkeresete megállapításánál az 
igény érvényesítésekor a szakmájában, foglalko
zásában a vállalatánál kialakult átlagkereset fi
gyelembe vételét.

12. §.

(1) Nem fizethető kereset-kiegészítés, ha
a) a dolgozó részére egyébként sem jár munka

bér (igazolatlan mulasztás, fizetés nélküli szabadság 
stb.),

b) a dolgozó neki felróható okból a részére biz
tosított képzésben nem vesz részt.

(2) A csökkent munkaképességűek részére a ke
reset-kiegészítést a táppénz megállapítására és ki
fizetésére jogosult társadalombiztosítási ügyviteli 
szervek állapítják meg és folyósítják, az erre a 
célra előirányzott összegből.

A gümőkóros csökkent munkaképességű
dolgozókra vonatkozó külön rendelkezések

13. §.
(1) Ha a TBC-gondozó Intézet a 42/1960. (IX. 1.) 

Korm. számú rendelet 11. §-a12 szerint előzetes és 
időszakos orvosi vizsgálatra kötelezett munkahe
lyen foglalkoztatott betegnél azt állapítja meg, 
hogy a rendszeres gyógykezelés ellenére fertőző 
vagy arra gyanús, köteles erről a munkáltatót ér
tesíteni és a Vállalati Bizottság munkájának elő
segítése érdekében abban a kérdésben is véle
ményt nyilvánítani, hogy a dolgozó milyen mun
kafeltételek mellett foglalkoztatható.

(2) A foglalkoztatási tilalommal kapcsolatban az 
orvosi lelet felülvizsgálatára a 9/1960. (XII. 20.) 
EüM számú rendelet 16. §-ában és a 45/1960. (Eü. 
K. dec. r. k.) EüM sz. utasítás 52. §-ában foglal
tak az irányadók.

12 Lásd a 16/1972. (IV. 29.) MT sz. rendeletet és a végre
hajtása tárgyában kiadott 15/1972. (VIII. 5.) EüM sz. 
rendeletet.
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A csökkent munkaképességű dolgozókat
foglalkoztató vállalatok pénzügyi kedvezményei

14. §.
A csökkent munkaképességű dolgozókat foglal

koztató vállalatok pénzügyi kedvezményekben tör
ténő részesítésének mértékét és rendszerét a pénz
ügyminiszter külön szabályozza.13

A csökkent munkaképességű dolgozókról 
való gondoskodás tanácsi feladatai

15. §.
(1) A csökkent munkaképességű dolgozók reha

bilitációjának elősegítése, a területen folyó reha
bilitációs munka koordinálása, az ezzel kapcsola
tos vállalati feladatok ellenőrzése és támogatása, 
valamint a célszerűen nem foglalkoztatható csök
kent munkaképességűekről történő gondoskodás 
az illetékes tanácsok feladata. A tanácsok e fel
adataikat szakigazgatási szerveik útján látják el.

(2) A rehabilitálást
a.) a már működő állami és tanácsi vállalatok

nál a rendelkezésre álló vállalati munkahelyi 
jegyzék felhasználásával, a kötelező munkaközve
títés útján való elhelyezéssel,

b) a bedolgozói tevékenység fejlesztésével,
c) több vállalat együttműködésével szervezett 

közös munkahelyek működtetésével,
d) célvállalatok fejlesztésével, létrehozásával, 

illetve célszövetkezetek létrehozásának, fejleszté
sének kezdeményezésével,

c) szociális foglalkoztatók létesítésével, illetve 
tevékenységük szélesítésével és továbbfejlesztésé
vel
kell biztosítani.

(3) A szociális foglalkoztatók szervezésével, mű
ködésével kapcsolatos feladatokat az egészségügyi 
miniszter a pénzügyminiszterrel, a munkaügyi 
miniszterrel, valamint a Szakszervezetek Országos 
Tanácsával egyetértésben külön utasításban sza
bályozza.

(4) Azoknak a csökkent munkaképességű dol
gozóknak a rehabilitálása, munkába helyezése, 
akik saját vállalatuknál nem rehabilitálhatók, il
letve általános vállalati körülmények között nem 
foglalkoztathatók, az egészségügyi szakigazgatási 
szerv meghallgatásával a munkaügyi szakigazga
tási szerv feladata. Az esetleg szükséges Orvos
szakértői Bizottsági vizsgálatok iránt az egészség- 
ügyi szakigazgatási szerv intézkedik. Az ezzel kap
csolatos, ténylegesen felmerült utazási költségek 
a csökkent munkaképességűek anyagi támogatá
sára biztosított előirányzatot terhelik.

16. §.
A tanácsok munkaügyi és egészségügyi szak- 

igazgatási szervei kötelesek ellenőrizni a rehabi
litációs rendeletek végrehajtását és segítséget nyúj
tani ahhoz, hogy

13 Lásd a 30/1971. (Vili. 12.) PM sz. rendeletet.

a) a 3. §-ban megjelölt munkahelyek feltárása 
és jegyzékbe foglalása a vállalatoknál megtörtén
jék,

b) a munkahelyek kijelölése megfeleljen a re
habilitációs célkitűzéseknek és feltárja az összes 
lehetőségeket,

c) a kijelölt munkahelyeken ténylegesen csök
kent munkaképességűeket foglalkoztassanak és az 
ott foglalkoztatott csökkent munkaképességűek 
részére a munkahely tényleges rehabilitációt je
lentsen,

d) a csökkent munkaképességűek foglalkoztatá
sánál betartsák az előírt szabályokat.

A rehabilitációs tevékenység 
anyagi támogatása

17. §.
(1) Azok a vállalatok, amelyek az illetékes ta

nács szakigazgatási szerveinek megállapítása sze
rint az eddigieket meghaladó mértékben különös 
gonddal oldják meg a csökkent munkaképességűek 
foglalkoztatását, a járási hivataltól, illetőleg a vá
rosi, a megyei, a fővárosi tanács végrehajtó bi
zottságától az alább megjelölt rehabilitációs in
tézkedések költségeinek részbeni vagy egészbeni 
megtérítésére támogatást kaphatnak:

a) munkagépet, munkaeszközt, munkahelyet stb. 
úgy alakítanak át, hogy ott a csökkent munkaké
pességű dolgozók teljes értékű munka végzésére 
válnak alkalmassá,

b) egy vagy több vállalat közösen olyan önálló 
munkahelyet, üzemet létesít, illetve alakít ki, hogy 
ott csökkent munkaképességű dolgozók csoportos 
foglalkoztatása lehetővé válik,

c) célvállalatok, célszövetkezetek alakítási, fej
lesztési költségeire és

d) a csökkent munkaképességű dolgozók szak
mai képzésével kapcsolatban felmerülő oktatási és 
ezzel járó dologi és egyéb költségek megtérítésére.

(2) A rehabilitációs tevékenység anyagi támo
gatását az (1) bekezdésben megjelölt tanácsoknak 
a rendelkezésükre álló fejlesztési alapból kell biz- 
tosítaniok.

(3) A tanácsok által a vállalatok részére nyúj
tott pénzügyi támogatás az (1) bekezdés b) és c) 
pontjában foglaltak esetén a vállalat fejlesztési 
alapját növeli, a) és d) pontjában foglaltak esetén 
pedig amennyiben a szóbanforgó intézkedés 
megtörtént — a tanács által a vállalat részére 
adott megrendelésként (egyéb bevételként) keze
lendő.

(4) A rendelkezésre bocsátott összeg csak a cél
nak megfelelően használható fel. Ellenkező eset
ben a tanácstól kapott összeget a tanács részére 
vissza kell téríteni. A felhasználás ellenőrzését az 
érvényben levő pénzügyi szabályoknak megfele
lően a tanácsok végzik.

Szociális segélyezés
18. §.

(1) Azokról a csökkent munkaképességű dolgo
zókról, akik egészségi állapotuk miatt csökkent
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munkaképességűek számára fenntartott munkahe
lyeken vagy szociális foglalkoztatókban biztosított 
munkavégzéssel, illetőleg betanítás vagy szakkép
zés révén rehabilitáció alá már nem vonhatók, 
rendszeres pénzbeni segélyezés útján kell gondos
kodni. Ez a gondoskodás

a) á t m e n e t i  s e g é l y ,  vagy
ój r e n d s z e r e s  s z o c i á l i s  j á r a d é k ,  

vagy
ej r e n d s z e r e s  s z o c i á l i s  s e g é l y  

megállapítása és folyósítása útján történik.
(2) Az átmeneti segélyben részesülőket beteg

ségi biztosítás, házastársi és családi pótlék; a 
rendszeres szociális járadékban részesülőket csa
ládi pótlék is megilleti a társadalombiztosítási jog
szabályok szerint.

Átmeneti segély
19. §.“

(1) Azok a nem rehabilitálható csökkent munka- 
képességű dolgozók, akiknek munkaviszonyát, vagy 
bedolgozói munkaviszonyát megszüntetik, átmeneti 
segélyre az alábbi feltételek együttes fennállása 
esetén jogosultak:

a) legalább az öregségi résznyugdíjhoz szüksé
ges szolgálati idővel rendelkeznek, de a nyugdíj- 
korhatárt még nem érték el és nem jogosultak 
rokkantsági nyugdíjra,

b) a nyugdíjkorhatárt öt éven belül elérik,
c) a munkaképesség-csökkenésük mértéke az 

50%-ot eléri.
(2) Az átmeneti segély a munkaviszony meg

szüntetését követő naptól az öregségi korhatár 
betöltéséig jár. A megyei (megyei városi, fővárosi) 
tanács végrehajtó bizottsága egészségügyi feladatot 
ellátó szakigazgatási szervének vezetője indokolt 
esetben olyan csökkent munkaképességű dolgozó 
részére is engedélyezhet átmeneti segélyt, aki az 
öregségi korhatárt öt éven belül nem éri el.

(3) Az átmeneti segélyt a csökkent munkaké
pességű dolgozó várható öregségi nyugdíjának 
75%-át kitevő összegben kell megállapítani. A se
gély összege havi 760 forintnál nem lehet keve
sebb.15

(4) Az átmeneti segélyre és özvegyi nyugdíjra 
egyaránt jogosult csökkent munkaképességű sze
mélyt átmeneti segély is megilleti, ha annak meg
állapítható összege magasabb az özvegyi nyugdíj
nál. Ebben az esetben az átmeneti segéllyel az 
özvegyi nyugdíjat a (3) bekezdésben megállapít
ható összegre kell kiegészíteni. Ha az így kiegé
szített összeg, vagy az átmeneti segélynél maga-

14 A 19. § (1) bekezdését a 29/1974. (XII. 24.) MüM — 
EüM —PM sz. rendelet 4. §-a kiegészítette, a (2) bekezdését 
a 20/1972. (ХЦ4-) MüM sz. rendelet 1. §-ának (2) bekezdése 
módosította, a (4) bekezdés pedig a 24/1972. (XII. 31.) 
MüM —EüM —PM sz. rendelet 4. §-ával megállapított 
szöveg.

15 A feltüntetett összeg az időközben megjelent jog
szabályokon alapszik. Lásd a 45/1970. (XI. 4.) Korm. számú, 
a 44/1972. (XII. 27.) MT számú, a 32/1973. (XII. 23.) MT 
számú és a 32/1974. (VII. 15.) MT számú rendeleteket, vala
mint az 1/1971. (III. 16.) EüM sz. rendeletet.

sabb összegű özvegyi nyugdíj nem éri el a dolgo
zók társadalombiztosítási nyugdíjáról szóló jogsza
bályban a sajátjogú és az özvegyi nyugdíj együt
tes folyósítására megállapított összeghatárt, ak
kor az átmeneti segéllyel a kiegészítés eddig az 
összeghatárig történik.

20. §.

Az átmeneti segélyt meg kell szüntetni, ha a 
segélyezett

a) öregségi vagy rokkantsági nyugdíjra válik 
jogosulttá.

b) munkaképesség-csökkenésének mértéke az 
Orvosszakértői Bizottság megállapítása szerint már 
nem éri el az 50%-ot.

c) az egészségügyi állapotnak megfelelő és szá
mára felajánlott munkahelyet indokolatlanul nem 
fogadja el,

d) az ország területét állandó letelepedés szán
dékával elhagyja, vagy a vonatkozó rendelkezések 
megszegésével tartózkodik külföldön.

Rendszeres szociális járadék

21. §.16
(1) Annak a nem rehabilitálható csökkent mun

kaképességű dolgozónak, aki az átmeneti segély 
folyósításához szükséges feltételekkel nem rendel
kezik és emiatt átmeneti segélyre nem jogosult, 
munkaviszonya vagy bedolgozói munkaviszonya 
megszüntetése esetén rendszeres szociális járadé
kot kell megállapítani, ha az alábbi feltételek 
együttesen fennállanak:

a) a rokkantsági nyugdíj (rész-nyugdíj) megál
lapításához szükséges szolgálati időnek legalább 
a felével rendelkezik,

b) munkaképesség-csökkenésének mértéke az 
50%-ot eléri.

(2) A rendszeres szociális járadék havi összege 
760 Ft.17 Ez az ellátás a csökkent munkaképes
ségű személyt özvegyi nyugdíjra jogosultsága ese
tén is megilleti, de legfeljebb a dolgozók társada
lombiztosítási nyugdíjáról szóló jogszabályban a 
sajátjogú és az üzvegyi nyugdíj együttes folyósí
tására megállapított összeghatárig. Ez esetben az 
özvegyi nyugdíjat a rendszeres szociális járadék 
összegéből kell kiegészíteni.

(3) Ha a járadékban részesülő személy háztar
tásában olyan támogatásra szoruló hozzátartozójá
ról is gondoskodik, akinek eltartására köteles, já
radékát minden ilyen hozzátartozó után legfeljebb 
havi 280 Ft-tal lehet növelni. Nem növelhető a 
járadék összege olyan gyermek miatt, aki után a 
járadékos családi pótlékban részesül.

16 Az (1) bekezdés szövege a 24/1972. (XII. 31.) MüM — 
EüM —PM sz. együttes rendelet 5. §-ával módosított és a 
29/1974. (XII. 24.) M üM -EüM -PM  sz. együttes rendelet 
5. §-ával kiegészített szöveg. A (2) és (4) bekezdések szövege 
a '24/1972. (XII. 31.) M üM -EüM -PM  sz. rendelet 5. 
§-ával módosított szöveg. Az (5) bekezdés a 29/1974. (XII. 
24.) MüM —EüM —PM sz. együttes rendelet 5. §-ával meg
állapított szöveg.

17 A 15. lábjegyzetben említettek értelemszerűen a rend
szeres szociális járadékra is és a (3) bekezdésben megjelölt 
összegre is vonatkoznak.
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(4) Rendszeres szociális járadékot a munkavi
szony megszűnését követő naptól kell megálla
pítani.

(5) A bedolgozói munkaviszonyban állók eseté
ben az R. 22. §. (1)—(4) bekezdésében foglalt ren
delkezéseket akkor kell alkalmazni, ha a dolgozó 
a bedolgozói munkaviszonya megszűnését meg
előző 18 hónap alatt legalább 6 hónapon keresz
tül munkaviszonyban vagy bedolgozói munkavi
szonyban állt és ez idő alatt havi átlagkeresete az 
500 Ft-ot elérte. Amennyiben a bedolgozó átlag- 
keresete az említett időszakban az 500 Ft-ot nem 
érte el, de a 250 Ft-ot meghaladta, csökkentett 
mértékő szociális járadékra jogosult. A csökken
tett mértékű szociális járadék összege a munka- 
viszonyon alapuló özvegyi nyugdíj mindenkori 
minimuma.

22. § .

(1) A rendszeres szociális járadékban részesülő 
személyek és családtagjaik közgyógyellátásra jo
gosultak.

(2) A járadékos — amennyiben szociális körül
ményei azt indokolják — részesíthető mindazok
ban a természetbeni és egyéb rendkívüli juttatások
ban, amelyekben a 38/1963. (Eü. K. 23.) Eü M sz. 
utasítás18 alapján a rendszeresen segélyezettek ré
szesülhetnek.

23. §.19
A rendszeres szociális járadékot meg kell szün

tetni, ha a járadékban részesülő személy
a) munkaképesség-csökkenésének mértéke az 

Orvosszakértői Bizottság megállapítása szerint már 
nem éri el az 50%-ot.

b) az egészségi állapotnak megfelelő és számá
ra felajánlott munkahelyet indokolatlanul nem 
fogadja el,

c) az ország területét állandó letelepedés szán
dékával elhagyta vagy a vonatkozó rendelkezések 
megszegésével tartózkodik külföldön.

Az átmeneti segélyben és a rendszeres 
szociális járadékban részesülők 

társadalombiztosítása
24. §.

(1) Átmeneti segélyben vagy rendszeres szociá
lis járadékban részesülő személyek társadalombiz
tosításáról külön jogszabályok rendelkeznek.

(2) Az átmeneti segélyben részesülő személyek 
után az illetékes társadalombiztosítási igazgató
ságnak (kirendeltségnek) járó 5%-os betegségi 
biztosítási járulékot a segélyt folyósító szerv a 
csökkent munkaképességűek anyagi támogatásá
ra biztosított előirányzat terhére téríti meg.

18 Hatályon kívül helyezte és a kérdést újra szabályozta 
a 4/1970. (IV. 1.) EüM sz. rendelettel módosított 2/1969. 
(V. 4.) EüM sz. rendelet.

19 A 23. § c) pontját hatályon kívül helyezte és a d) pont
jelölését c) pontra változtatta a 24/1972. (XII. 31.) MüM —
EüM —PM sz. rendelet 6. §-a.

Az átmeneti segély 
és a rendszeres járadék megállapítása, 

nyilvántartása és folyósítása
25. §.

(1) Az átmeneti segély, illetőleg a rendszeres 
szociális járadék megállapítását a munkáltató kez
deményezi, amikor meggyőződött arról, hogy re
habilitációs intézkedéssel a csökkent munkaképes
ségű dolgozóról, az illetékes tanács támogatását 
igénybe véve sem tud gondoskodni. Evégből — 
még a munkaviszony fennállása alatt — az ille
tékes nyugdíjmegállapító szervtől a következő 
adatok közlését kéri:

a) mennyi az érdekelt figyelembe vehető szol
gálati ideje,

b) milyen mértékű a munkaképesség csökke
nése,

c) a rokkantsági nyugdíjhoz mennyi szolgálati 
időre lenne szüksége,

d) jogosult-e rokkantsági nyugdíjra,
e) ha legalább 10 évi szolgálati idővel rendel

kezik és a munkaképesség-csökkenés mértéke az 
50%-ot eléri; a 67%-ot azonban nem, az öreg
ségi korhatár elérésekor milyen összegű nyugdíj
ra lenne jogosult.

(2) Amennyiben a munkáltatónál az (1) bekez
désben érintett dolgozóról van 6 hónapnál nem 
régebbi keletű Orvosszakértői Bizottsági szakvéle
mény, az illetékes nyugdíjmegállapító szervhez 
ezt is meg kell küldeni.

(3) A vállalat az átmeneti segély, illetve a rend
szeres szociális járadék megállapítása iránti kérést, 
a nyugdíjmegállapító szerv értesítését, az Orvos
szakértői Bizottság szakvéleményét és — ameny- 
nyiben a dolgozó családi pótlékban is részesül 
— a családi pótlék folytatólagos igénylésére jogo
sító igazolványt megküldi az egészségügyi szak- 
igazgatási szervnek.

(4) Abban az esetben, amikor a vállalat valami
lyen okból megszünteti a rendelet hatálya alá 
tartozó dolgozók munkaviszonyát és nem kezde
ményezi az átmeneti segély, illetve a rendszeres 
szociális járadék megállapítását, ez ügyben — a 
dolgozó kérésére vagy hivatalból — a lakóhely 
szerint illetékes városi, fővárosi kerületi tanács 
VB egészségügyi feladatot ellátó szakigazgatási 
szerv, illetőleg a megyei városi kerületi hivatal, 
valamint járási hivatal intézkedik.

26. §.20 *
(1) Az átmeneti segély, illetőleg a rendszeres 

szociális járadék iránti kérelmet a nyugdíjmegál
lapító szerv által közölt adatok alapján a munka
ügyi szakigazgatási szerv meghallgatása után a 
csökkent munkaképességű dolgozó állandó lakó
helye szerint illetékes városi, fővárosi kerületi ta
nács VB egészségügyi feladatot ellátó szakigazga
tási szerv, illetőleg a megyei városi kerületi hi-

20 A 26. § (1) és (4) bekezdésének szövegét a 24/1972. 
(XII. 31.) M üM -EüM -PM  sz. rendelet 7. §-a állapította 
meg.
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vatal, valamint járási hivatal bírálja el, s határoz 
a családi pótlékra jogosultság kérdésében is. A 
döntésről a csökkent munkaképességű dolgozót és 
a munkáltatót határozattal értesíti.

(2) A határozat ellen a dolgozó a kézbesítéstől 
számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet a 
határozatot hozó szerv felettes szakigazgatási 
szervéhez. A fellebbezést az első fokú határozatot 
hozó szervnél kell előterjeszteni. A másodfokú 
határozat ellen nincs helye jogorvoslatnak.

(3) A (3) bekezdésben szabályozott fellebbezési 
jog nem érinti a csökkent munkaképességű dol
gozónak azt a jogát, hogy a nyugdíjmegállapító 
szerv értesítése ellen a szolgálati idő tartamának, 
a munkaképesség-csökkenés mértékének, az át
meneti segély alapjául szolgáló nyugdíj össze
gének, valamint a háztartási pótlékra jogosult
ságnak, illetőleg a házastársi pótlék összegének 
megállapítása miatt a nyugdíjszabályokban bizto
sított jogorvoslattal éljen.

(4) Az igénybejelentés hónapjától visszafelé 
számított 3 hónapnál hosszabb időre az átmeneti 
segély, illetőleg a rendszeres szociális járadék 
nem folyósítható.

27. §.
Az átmeneti segélyben, illetőleg a rendszeres 

szociális járadékban részesülőkről az egészségügyi 
szakigazgatási szerv a rendelet m e l l é k l e t e  
szerint nyilvántartást vezet.

28. §.
(1) A nyilvántartás alapján gondoskodik az 

egészségügyi szakigazgatási szerv az átmeneti se
gély és rendszeres szociális járadék folyósításáról, 
az esedékes orvosi felülvizsgálatok elvégeztetésé
ről, valamint a munkaviszony alapján nyugdíjban 
részesülőkre vonatkozó rendelkezéseknek megfe
lelően a lejáró családi pótlékok beszüntetéséről, 
illetőleg a családi pótlékra jogosultsággal kap
csolatos igazolások bekéréséről.

(2) Az átmeneti segélyt és a rendszeres szociá
lis járadékot, valamint a családi pótlékot a pénz
ügyi szakigazgatási szerv a megállapító szerv 
jegyzéke alapján — az erre a célra rendelkezésre 
bocsátott pénzügyi keret terhére — havonta utó
lag folyósítja.

(3) A rendszeres pénzügyi segélyezésben része
sülő csökkent munkaképességű személy Orvos
szakértői Bizottság felülvizsgálatával kapcsolatban 
a 15. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezések az 
irányadók.

29. §.21
Az átmeneti segélyben vagy rendszeres szociá

lis járadékban részesülő személy munkaviszonya, 
kereső foglalkozása, külföldi tartózkodása stb. 
esetében, a dolgozók társadalombiztosítási nyugdí
járól szóló jogszabályoknak az öregségi nyugdíjak

21 A 29. § szövegét a 24/1972. (XII. 31.) M üM -EüM - 
PM sz. rendelet 8. §-a állapította meg.

folyósítását szabályozó rendelkezések szerint kell 
eljárni. Az átmeneti segélyben, illetőleg a rend
szeres szociális járadékban részesülő személyt fog
lalkoztató munkáltatót a nyugdíjasokat foglal
koztató munkáltatóval azonos nyilvántartási és 
bejelentési kötelezettség terheli azzal az eltérés
sel, hogy a munkáltatónak ez esetben az illetékes 
tanács pénzügyi feladatot ellátó szakigazgatási 
szervéhez kell bejelentést tennie.

30. §.
(1) Az átmeneti segélyben vagy rendszeres szo

ciális járadékban részesülő személy tartozik 8 
napon belül bejelenteni a segélyt (járadékot) 
megállapító szervnek minden olyan változást, 
amely a segélyre (járadékra), a családi pótlékra, 
illetőleg a házastársi pótlékra jogosultságot vagy 
a segély (járadék), illetőleg a pótlék folyósítását 
érinti. Erre a kötelezettségre a figyelmét a se
gélyét (járadékát) megállapító határozatban fel 
kell hívni.

(2) Azt a személyt, aki neki felróható okból 
jogtalanul vesz fel átmeneti segélyt (rendszeres 
szociális járadékot), családi pótlékot vagy házas
társi pótlékot, a megállapító szerv kötelezheti a 
jogtalanul felvett összeg visszafizetésére. Indokolt 
esetben részletfizetés engedélyezhető.

(3) A jogtalanul felvett segély (járadék) vissza
fizetése alól — méltánylást érdemlő esetben — 
kizárólag a megállapító szerv felettes szerve ad
hat mentesítést.

Rendszeres szociális segély
31. §.

(1) Azoknak az életkoruk vagy egészségi álla
potuk miatt már nem rehabilitálható csökkent 
munkaképességű dolgozóknak, akik sem az átme
neti segély, sem a rendszeres szociális járadék 
megállapításához szükséges feltételekkel nem ren
delkeznek, ha létfenntartásukról gondoskodni nem 
tudnak, s tartásra kötelezett hozzátartozójuk nincs, 
rendszeres szociális segélyt lehet megállapítani.

(2) A segély megállapítása, folyósítása és be
szüntetése, a segélyben részesülők nyilvántartása 
és a segélyezésre jogosultság rendszeres felülvizs
gálata tekintetében az egészségügyi miniszternek 
a 38/1963. (Eü. K. 23.) EüM sz. utasításában22 
foglalt rendelkezései az irányadók.

(3) A rendszeres szociális segély megállapítása 
iránti kérelmet a munkáltató is előterjesztheti.

Vegyes rendelkezések
32. §.

(1) Ha az 1. § (2) bekezdés b) pontjában meg
jelölt személy szolgálatra való bevonulása idején 
munkaviszonyban állt, e rendeletben foglaltakat 
annak a vállalatnak kell teljesítenie, amely a le
szerelés után a leszerelt dolgozót foglalkoztatja.

22 Hatályon kívül helyezte és a kérdést újra szabályozta 
a 4/1970. (IV. 1.) EüM sz. rendelettel módosított 2/1969. 
(V. 4.) EüM sz. rendelet.
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(2) Ha pedig az 1. § (2) bekezdés b) pontjában 
megjelölt személy nem munkaviszonyból vonult 
be szolgálatra, vagy leszerelése hivatásos (tovább
szolgáló) állományból történt, rehabilitálását, ille
tőleg segélyezését — e rendeletben foglaltaknak 
megfelelően — a lakóhely szerinti munkaügyi és 
egészségügyi szakigazgatási szerv látja el.

(3) Az (1) — (2) bekezdésben megjelöltek csök
kent munkaképességű, illetőleg egészségi okból 
adódó alkalmatlanság miatt leszerelésének tényét 
a fegyveres erők, a fegyveres testületek, a ren
dészeti szervek illetékes parancsnoksága igazolja.

33. §.23

34. §.
A szilikózis és azbesztózis miatt csökkent mun- 

kaképességűekről külön jogszabály rendelkezik.

23 A 33. §-t a 29/1974. (XII. 24.) M üM -EüM -PM  sz.
együttes rendelet 7. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

35. §.24
A csökkent munkaképességű dolgozók részére 

— a 11. § (3) bekezdésében foglaltak figyelem- 
bevételével 1973. március 1. előtt — megállapított 
keresetkiegészítés összege a Minisztertanács 1001/ 
1973. (I. 24.) számú határozata szerint béremelés 
következtében nem csökkenthető.

36. §.

Ez a rendelet 1968. évi január hó 1. napjával 
lép hatályba, s egyidejűleg az 1/1964. (III. 27.) 
MüM számú, a 3/1966. (VI. 15.) MüM számú ren
delet, valamint a 11 640/1951. (VII. 24.) és a 
12 190/1951. (XI. 13.) ОТ számú körrendelet hatá
lyát veszti. A 4. § (5) bekezdésében foglalt ren
delkezéseket azonban már a rendelet kihirdetése 
után végre kell hajtani.

24 A 10/1973. (XI. 21.) MüM — EüM — PM sz. rendelet 
1. §-ával megállapított szöveg.

il M A G Y A R  T U D O M Á N Y O S  A K A D É M I A  E L N Ö K S É G É N E K
H A T Á R O Z A T A I

az 1974. december 17-i ülésen 
(52—54. számú határozatok)

Beszámoló „A közigazgatás fejlesztésének komplex 
tudományos vizsgálata” c. országos szintű kutatási 

főirányról

,,A közigazgatás fejlesztésének komplex tudo
mányos vizsgálata” c. országos szintű kutatási 
főirány célja mindazoknak a tudományosan meg
alapozott eljárásoknak, szervezeti formáknak, kap
csolatrendszereknek a feltárása és elméleti szintű 
összegezése, amelyek az adott időszak általános 
nemzetközi szintjén állnak és alkalmazásuk esetén 
a magyar közigazgatás hatékonyságának, célszerű
ségének és demokratikus vonásainak növekedését 
eredményezik.

A főirányról szóló beszámoló — amelyet az 
Akadémia főtitkára terjesztett az elnökség elé — 
az alábbiakban összegezte a főirány keretében folyó 
kutatások legfontosabb kérdéseit, valamint a meg
oldásra váró feladatokat.

,,A közigazgatás fejlesztésének komplex tudo
mányos vizsgálata” c. kutatási főirány keretében 
folyó kutatások üteme kielégítő, az előirányzott 
feladatok időarányos elvégzése megtörtént. A köz- 
igazgatásra vonatkozó kutatások a korábbi idő
szakhoz képest megsokszorozódtak, tematikailag 
koncentráltabbá váltak. A kutatások komplexitásá
nak biztosítása érdekében továbbra is törekedni kell 
a szociológiai, igazgatástudományi, gazdaságföld
rajzi, közgazdaságtudományi tudományterületen 
kutatók bevonására.

A főirány körébe eső témák elvi és módszertani 
problémáinak feltárása mellett, ezekkel párhuza
mosan, megindult a gyakorlat által közvetlenül 
igényelt témák kutatása is. A központi 12 témán 
belül időszerűvé vált azoknak a témaköröknek az 
elméleti megalapozása is, amelyeket a közigazgatás 
gyakorlata különösképpen igényel, és amelyeknek 
kidolgozását a főirány koncepciója ún. ágazati 
kutatások címen tervbe vette, különösen az oktatás, 
a közművelődés, a szociális és az építésügyi igaz
gatás kutatásainak megszervezése. Ehhez azonban 
az eddigieknél szorosabb együttműködés kialakítása 
szükséges az érdekelt főhatóságok és az MTA között. 
Ez már csak azért is nélkülözhetetlen, mert a főható
ságok igényeinek pontosabb megismerése nélkül 
nem alakítható ki az a helyes arány, amelynek az 
általános érvényű, hosszabb távra szóló tudomá
nyos megalapozó munka és a naponta jelentkező, 
kurrens feladatok megoszlásában érvényesülnie kel
lene. Ez utóbbi feladatok ellátására általában a 
főhatóságok saját kutatási intézményei, elvi fő
osztályai jöhetnek szóba; közöttük és az elméleti 
kutatásokat végző akadémiai és egyetemi kutató
helyek közötti rendszeres és intézményesített együtt
működés biztosítja a főirány tudományos eredmé
nyeinek a gyakorlatban való közvetlen és folyama
tos érvényesülését, illetve az alapozó kutatások 
témáinak megválasztásánál a gyakorlati igények 
figyelembevételét. Éppen ezért kívánatos, hogy a 
főhatóságok határozottabban fejlesszék területük 
igazgatáspolitikai, igazgatásszervezési problémáival 
foglalkozó intézményeiket, hivatali szerveiket.
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A kutatási eredmények értékelésében, a főirány 
fejlesztésének meghatározásában továbbra is nél
külözhetetlen az Akadémia testületi szerveinek 
aktív közreműködése. A kutatási részeredmények 
értékeléséhez az Igazgatástudományi Bizottság 
jelentős segítséget nyújtott, a nagyobb kutatási 
feladatok lezárásának, és a főirány egészének álta
lános értékelésére a IX. Osztály, valamint az Elnök
ség a legalkalmasabb tudományos testületi fórum.

A főirány megvalósításának anyagi feltételei a 
kezdeti időszakra biztosítva voltak. A kutatások 
koncentrálását és orientálását a jelenlegi finanszíro
zási rendszer azonban nem segíti elő. A témafelelős 
intézmények saját erőforrásaikból finanszírozzák a 
kutatásokat. A kutatások pénzforrásai így szétfor- 
gácsolódnak, az intézmények nem képesek önerejük
ből a költségesebb ténykutatások megszervezésére, 
és a nagyobb volumenű kutatások beindítására. 
Ezért az eredeti elképzeléseknek megfelelően, cél
szerű olyan központi hitelkeret megteremtése, amely 
kutatási céltámogatásként kerülne felosztásra fő
ként ténykutatások lefolytatására.

A hatékonyabb pénzgazdálkodás érdekében a 
költségvetésből gazdálkodó kutatóhelyek saját for
rásaik felhasználását a legjelentősebb témák kuta
tására koncentrálják.

A főirány megvalósításának kulcskérdése a 
kutatói állomány fejlesztése. A főirányban közre
működő kutatóintézetek kutatólétszáma növeke
dett ugyan, de nem a tervekben előirányzott mér
tékben.

Az egyetemi kutatóhelyeken létszámfejlesztés 
nem történt. Mivel a létszámfejlesztés mértéke 
—- a lehetőségeket figyelembe véve — eleve nem 
lehet nagy, célszerű az előterjesztés szerint a fejlesz
tést néhány, a kutatásokban legintenzívebben közre
működő intézményre — az akadémiai intézetek 
közül az Állam- és Jogtudományi, a Szociológiai, a j 
Dunántúli Tudományos Intézetre, az egyetemi 
kutatóhelyek közül a szegedi és a budapesti Állam- 
és Jogtudományi Karra koncentrálni.

A kutatások eredményességéhez jelentős mérték
ben hozzájárultak a külföldi tanulmányutak. Eddig 
azonban elég szűk tanulmányút-keret állt rendel- j 
kezésre, ezért törekedni kell a lehetőségek jobb j 
kiaknázására. A nem akadémiai intézetek és az ! 
egyetemi kutatóhelyek kutatói számára is biztosí
tani kell évente néhány rövid időtartamú tanul
mányutat a szocialista országokbá, az egyezményes 
keret terhére. A nyugati országok közül főként a 
legfejlettebb igazgatási rendszerrel rendelkező álla
mokba (USA, Franciaország, NSZK, Anglia) cél
szerű tanulmányutat szervezni. Az állami ösztön
díjakat nagyobb mértékben kell erre a célra fel
használni.

Az előterjesztés az ezen a téren jelentkező igé
nyek kielégítéséhez az Akadémia testületi szervei
nek fokozottabb segítségét igényli a rendelkezésükre 
álló külföldi kiküldetési keretből.

A kutatások koordinálása az eddigi szükségletnek 
megfelelt. A koordinálás hatékonyságának éŝ  opera
tivitásának növelése érdekében a témafelelős inté
zetek vezetőiből a Koordináló Tanácson belül szük
ségesnek látszik egy szűkebb körű, operatív testület,

Elnökség létrehozása. Az Elnökség olyan kérdések
ben foglalna állást, amelyek a főirányok koordinálá
sának mindennapos gyakorlataiban felmerülnek: 
kutatási programok egyeztetése, akadémiai jutal
makra való előterjesztés megvitatása, tudományos 
tanácskozások programjainak kialakítása stb. Az 
Elnökség tevékenységéről a Koordináló Tanácsnak 
számol be.

A kutatási főirány eddigi tapasztalatai felszínre 
hozták, hogy sem a gyakorlati közigazgatás fejlesz
tése, sem a közigazgatási kutatások eredményessége 
nem biztosítható hosszabb távra olyan egyetemi 
bázis nélkül, amely a közigazgatási szakember- 
képzésnek legmagasabb szintű szerve lenne. A fej
lettebb országok tapasztalatai egyértelműen azt 
bizonyítják, hogy sem jogi, sem közgazdasági, sem 
bármilyen jelenleg nálunk létező felsőfokú oktatás 
nem elégséges önmagában a közigazgatás számára 
nélkülözhetetlen magasan kvalifikált szakemberek 
képzésére. Ezért az előterjesztés javasolja, hogy a 
Tudománypolitikai Bizottság kérje fel az oktatási 
minisztert a közigazgatási egyetemi fakultás létre
hozásával kapcsolatos kérdések kidolgozására, az 
egyetemi szintű közigazgatási szakemberképzés elvi 
és módszertani kérdéseinek megoldására.

Az elnökség 52/1974. számú határozata
1. Az elnökség köszönettel tudomásul vette 

„A közigazgatás fejlesztésének komplex tudomá
nyos vizsgálata” c. országos szintű kutatási főirány
ról szóló beszámolót.

2. Egyetért azzal, hogy a beszámolót a vita 
során elhangzott kiegészítésekkel a főtitkár a Tudo
mánypolitikai Bizottság elé terjessze.

Javaslat az elnökség 1975. I. félévi tmmkatervére

Az elnökség 1975. I. félévi munkaterve tájékoz
tató jelleggel készült és a határozati javaslat fel
hatalmazza az elnököt, hogy szükség esetén a módo
sításokat és kiegészítéseket végrehajtsa.

Az elnökség 53/1974. számú határozata
1. Az elnökség elhatározza, hogy az ankétokról, 

kerekasztal-konferenciákról szóló beszámolók, to
vábbá a szakmai jellegüknél fogva elnökségi vitára 
kevésbé alkalmas ügyek megvitatására (a 60/1973. 
számú határozat alapján) kiküldött ad hoc bizott
ságok előterjesztései az elnökségi ülések írásbeli 
„Tájékoztatóéi között szerepeljenek, és megvita
tásukra csak akkor kerüljön sor, ha azt az elnökség 
jegalább egy tagja szükségesnek tartja.

2. Az elnökség az 1. pontban foglaltakra figye
lemmel az 1975. évi munkatervét — tájékoztató 
jelleggel — az alábbiak szerint hagyja jóvá:

I.
JANUÁR 21.

(Kibővített ülés)
Az MSZMP XI. Kongresszusa irányelveinek és 

programnyilatkozatának megvitatása.
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II.
JANUÁR 28.

1. Az Akadémia elnökségének és főtitkárának be
számolója az 1975. évi közgyűlésen (tervezet).

Előadó: Szántó Lajos, a Tudományszervezési 
Csoport igazgatója

2. Javaslat az 1976. évi könyvkiadási terv irány
számaira.

Előadó: Köpeczi Béla akadémikus, az Aka
démiai Kiadó Tanács elnöke

3. Tájékoztatók:
3.1. Az élelmiszerkutatások hazai helyzetének 

megvitatására kiküldött elnökségi ad hoc 
bizottság összefoglaló jelentése.
Előadó: Az ad hoc bizottság elnöke

3.2. Előterjesztés „A kétfokozatú képzés kísér
letei a magyar felsőoktatásban” tárgyú anké- 
ton elhangzottakról.
Előadó: Az ankét elnöke

3.3. Előterjesztés „A matematika helye a tudo
mányok rendszerében és a közoktatás” tár
gyú ankéton elhangzottakról.
Előadó: Az ankét elnöke

3.4. Tájékoztató a hazai valószínűségelméleti és 
matematikai statisztikai kutatások jelen 
helyzetének és feladatainak megvitatására 
kiküldött elnökségi ad hoc bizottság össze
foglaló jelentéséről.
Előadó: Az ad hoc bizottság elnöke

3.5. Tájékoztató a hazai matematikai logikai 
kutatások jelen helyzetének és feladatainak 
megvitatására kiküldött elnökségi ad hoc 
bizottság összefoglaló jelentéséről.
Előadó: Az ad hoc bizottság elnöke

3.6. Tájékoztató az UNESCO 18. üléséről.
Előadó: Láng István, az Akadémia főtitkár- 

helyettese
4. Egyebek.

III.
FEBRUÁR

1. Az Oktatási Minisztérium, az Országos Oktatási 
Tanács, továbbá a miniszter mellett működő 
Tudományos Tanács kapcsolata, együttműködése 
az MTA hivatali és testületi szerveivel.

Előadó: Polinszky Károly akadémikus, okta
tási miniszter

2. Előterjesztés a tudományos minősítéssel kapcso
latos utasítás módosításának főbb kérdéseiről.

Előadó: Kónya Albert, a Tudományos Minő
sítő Bizottság elnöke

3. Javaslat az Akadémiai Aranyérem odaítélését 
előkészítő bizottság kijelölésére.

Előadó: Erdey-Grúz Tibor, az Akadémia 
elnöke

4. Javaslat az Akadémiai Díjak odaítélését elő
készítő bizottság kijelölésére.

Előadó: Erdey-Grúz Tibor, az Akadémia 
elnöke

5. Javaslat az immunológiai kutatások helyzetéről 
szóló előterjesztés megvitatására kiküldendő el
nökségi ad hoc bizottságra.

Előadó: Szántó Lajos, a Tudományszervezési 
Csoport igazgatója

6. Javaslat „A magyar magfizikai kutatások és 
alkalmazásaik helyzete, problémái és perspektí
vái” című előterjesztés megvitatására kiküldendő 
elnökségi ad hoc bizottságra.

Előadó: Szántó Lajos, a Tudományszervezési 
Csoport igazgatója

7. Javaslat „A hazai algebrai kutatások” című elő
terjesztés megvitatására kiküldendő elnökségi 
ad hoc bizottságra.

Előadó: Szántó Lajos, a Tudományszervezési 
Csoport igazgatója

8. Tájékoztatók

8.1. Előterjesztés „A tudományos minősítés ak
tuális problémái” tárgyú ankéton elhang
zottakról.
Előadó: Az ankét elnöke

8.2. Jelentés a „Természettudományi II. (bioló
giai) Főosztály főosztályi szintű kutatási 
főirányainak helyzetéről és problémáiról.
Előadó: Láng István, az Akadémia főtitkár- 

helyettese

8.3. Előterjesztés „Az Akadémia feladatai a köz- 
művelődés fejlesztésében” tárgyú kerek- 
asztal-konferencián elhangzottakról.
Előadó: A konferencia elnöke

9. Egyebek.

MÁRCIUS
LA műszaki kutatások szelektálásának és koordi

nálásának módszere.
Előadó: Lévai András osztályelnök

2. Jelentés az MTA 1974. évi nemzetközi tevékeny
ségéről és az 1975. évi feladatokról.

Előadó: Szabó Imre alelnök
Láng István, az Akadémia főtitkárhelyet
tese
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3. A szocialista országok közötti együttműködés 
tapasztalatairól szóló tájékoztató a TPB számára.

Előadó: Szabó Imre alelnök 
Láng István, az Akadémia főtitkárhelyet
tese

4. Az akadémiai kutatóhálózat anyagi, műszaki 
ellátottságának jelenlegi és várható helyzete.

Előadó: Tétényi Pál, az Akadémia főtitkár- 
helyettese

5. Javaslat az Akadémiai Aranyérem odaítélésére.
Előadó: A bizottság elnöke

6. Javaslat az 1975. évi Akadémiai Díjak oda
ítélésére.

Előadó: A bizottság elnöke

7. Javaslat ,,A számítástudományi kutatások hazai 
alkalmazásának, oktatásának és továbbképzésé
nek helyzete, problémái; feladatok” című elő
terjesztés megvitatására kiküldendő elnökségi 
ad hoc bizottságra.

Előadó: Szántó Lajos, a Tudományszervezési 
Csoport igazgatója

8. Tájékoztatók
8.1. A magyar hidrobiológiái kutatások helyzeté- i 

nek megvitatására kiküldött elnökségi ad hoc 
bizottság előterjesztése.
Előadó: Az ad hoc bizottság elnöke

8.2. Előterjesztés ,,A tudományos életre is kiható ; 
külföldi szellemi áramlat, — »a pszichiz- | 
mus« — tárgyú kerekasztal-konferencián ; 
elhangzottakról.
Előadó: A konferencia elnöke

8.3. Tájékoztató ,,Az iskolai alapműveltség ter- ! 
vezett tartalma az 1990-es években” c. 
akadémiai állásfoglalás tárgyában tartott 
ankéton elhangzottakról.
Előadó: Az ankét elnöke

9. Egyebek.

V.
ÁPRILIS

1. Az akadémiai kutatóhálózat fejlesztési terv- 
javaslatának átdolgozása a testületi ajánlásokra 
tekintettel.

Előadó: Köpeczi Béla, az Akadémia főtitkára

2. Javaslat az 1975. évi közgyűlés állásfoglalásaira. |
Előadó: Thész János, a Tudományos Testü

le ti Titkárság vezetője

3. Javaslat a genetikai tudományágazat helyzeté
nek megvitatására kiküldendő elnökségi ad hoc 
bizottságra.

Előadó: Szántó Lajos, a Tudományszervezési 
Csoport igazgatója

4. Tájékoztatók:

4.1. A „Számítástechnika alkalmazásai” című 
akadémiai kutatási főirány egyes kérdéseiről 
szóló tájékoztató.
Előadó: Tétényi Pál, az Akadémia főtitkár- 

helyettese

4.2. Tájékoztatás „A közoktatási reform és az 
egyetemi tanárképzés problémái” tárgyú 
ankéton elhangzottakról.
Előadó: Az ankét elnöke

4.3. A hazai algebrai kutatások megvitatására 
kiküldött elnökségi ad hoc bizottság össze
foglaló jelentése.
Előadó: Az ad hoc bizottság elnöke

4.4. ,,A magyar magfizikai kutatások helyzete, 
problémái és perspektívái” c. előterjesztés 
megvitatására kiküldött elnökségi ad hoc 
bizottság összefoglaló jelentése.
Előadó: Az ad hoc bizottság elnöke

4.5. Az immunológiai kutatások helyzetének 
megvitatására kiküldött elnökségi ad hoc 
bizottság összefoglaló jelentése.
Előadó: Az ad hoc bizottság elnöke

5. Egyebek.

VI.
MÁJUS

1. A történettudomány helyzete.
Előadó: Mátrai László osztályelnök

2. Javaslat az MTA 1975. évi közgyűlési határozata 
végleges szövegének megállapítására.

Előadó: Erdey-Grúz Tibor, az Akadémia 
elnöke

3. Tájékoztató az MTA 1974. évi beruházási és 
költségvetési tervei teljesítéséről.

Előadó: Tétényi Pál, az Akadémia főtitkár- 
helyettese

4. Tájékoztatók:
4.1. ,,A számítástechnikai kutatások hazai alkal

mazásának, oktatásának és továbbképzésé
nek helyzete, problémái; feladatok” című 
előterjesztés megvitatására kiküldött elnök
ségi ad hoc bizottság összefoglaló jelentése.
Előadó: A bizottság elnöke

4.2. Tájékoztató ,,A társadalomtudományok, kü
lönösen a történelem oktatásának korszerű
sítése” c. kerekasztal-konferencián elhang
zottakról.
Előadó: A konferencia elnöke

5. Egyebek.
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VII.
JÚNIUS

1. „Beszámoló az Elnökségi Közoktatási Bizottság 
munkájáról az 1974/75-ös tanévben és az Okta
tási Minisztérium részére készített tartalmi „aján
lás” újabb változatának megvitatására” című 
anyag megtárgyalása.

Előadó: Szentágothai János, az Akadémia 
alelnöke

2. Az ankétok, kerekasztal-konferenciák és elnök
ségi klubdélutánok tapasztalatainak megvitatása 
és 1975—76. évekre szóló tématerveik.

Előadó: Thész János, a Tudományos Testü
leti Titkárság vezetője

3. Javaslat az elnökség 1975. II. félévi munka
tervére.

Előadó: Erdey-Grúz Tibor, az Akadémia 
elnöke

4. A Tudósklub klubtanácsa tagjainak és titkárának 
megbízása.

Előadó: Erdey-Grúz Tibor, az Akadémia 
elnöke

5. Tájékoztatók:

5.1. A genetikai tudományágazat helyzetének 
megvitatására kiküldött elnökségi ad hoc 
bizottság beszámoló jelentése.
Előadó: Az ad hoc bizottság elnöke

6. Egyebek.

3. Az elnökség felhatalmazza az elnököt, hogy 
a munkaterven a szükséges módosításokat és kiegé
szítéseket hajtsa végre.

Budapest, 1974. december 18.

Közlemények

Közlemény

a Magyar Tudományos Akadémia 1975. évi 
jubileumi közgyűlési ülésszakának szervezeti 

rendjéről és az ülésszak előkészítéséről

A Magyar Tudományos Akadémia az 1975. évi 
közgyűlésen megemlékezik fennállásának 150. év
fordulójáról. E jubileumi közgyűlésre az elnökség 
meghívja az Akadémia tiszteleti tagjait és külföldi 
akadémiák képviselőit is.

A jubileumi közgyűlés szervezeti rendjét és 
programját 23/1974. sz. határozattal módosított 
18/1974. számú határozat állapította meg.

Az elnökség 54/1974. számú határozata
1. Az elnökség hozzájárul a Fédération Inter

nationale des Associations d’Etudes Classiques 
(FI ЕС) kongresszusának 1979. évi magyarországi 
megrendezéséhez.

2. Az elnökség az akadémiai támogatás össze
gének felső határát — jelenleg — 150 000.— Ft-ban 
állapítja meg.

Az elnökség egyéb állásfoglalásai
Az elnökségi ülés napirendjén szerepeltek még:

1. Összefoglaló a Természettudományi I. Főosztály
hoz tartozó főosztályi szintű kutatási főirányok 
helyzetéről és problémáiról.

1.1. A soronkövetkező ülésen az elnökség az 
anyagnak a koordinálásra vonatkozó elvi 
részeit kívánja megvitatni.

2. Tájékoztató a Magyar Tudományos Akadémia
1975. évi költségvetéséről és beruházási keretei
ről.

Előadó: Tétényi Pál, az Akadémia főtitkár- 
helyettese

3. Tájékoztató a tudományos testületek 1975. évi 
költségvetéséről.

Előadó: Thész János, a Tudományos Testü
leti Titkárság vezetője

4. Tájékoztató „A tudomány és műveltség” c. elő
adással kapcsolatos ankéton elhangzottakról.

Előadó: Erdey-Grúz Tibor, az Akadémia 
elnöke

5. Beszámoló az eltelt időszak jelentősebb akadé
miai testületi eseményeiről.

6. Beszámoló az eltelt időszak jelentősebb akadé
miai szakigazgatási eseményeiről.

Erdey-Grúz Tibor s. k., 
elnök

A határozat szerint:
A közgyűlés időszaka: 1975. május 5—10.
1. A nyilvános ünnepi ülés kezdete és helye: 

május 5-én 10 óra, az MTA dísztermében, majd 
tudományos ülés 15 órakor (ugyancsak a dísz
teremben), utána 60 perces zenei program.

2. A közgyűlés nyilvános részének záró ülése: 
május 8-án 15 órakor, az MTA dísztermében.

3. A zárt ülés ideje és helye:
május 9-én és 10-én 9 órától az MTA Vári Kong
resszusi termében.

4. Az osztályülések időpontja:
május 6-án és 7-én egész nap, 8-án délelőtt.

A külföldi vendégek szakmai programjáról az 
illetékes tudományos osztályok gondoskodnak.
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Az Akadémia Elnöke a jubileumi közgyűlés 
programjával kapcsolatos operatív feladatok felelős 
ellátására, illetve összehangolására Gerencsér Emil- 
nét, a Tudományos Testületi Titkárság munka
társát jelölte ki.

Ennek megfelelően a közgyűlésre, valamint a 
jubileummal összefüggő egyéb eseményekre vonat
kozó javaslatokat és intézkedéseket Gerencsér Emil- 
nével előzetesen egyeztetni kell.

Tudományos Testületi Titkárság

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Tudományos Akadémia Természet- 

tudományi II. (biológiai) Főosztálya pályázatot 
hirdet a Szegedi Orvostudományi Egyetem Mikro
biológiai Intézetében megüresedett egy fő tudomá
nyos segédmunkatársi állásra.

A pályázó feladata mikrobiális genetika, enzi- 
mológiai kutatásban való részvétel.

Pályázhatnak szakbiológusok és biológia—kémia 
szakos tanári diplomával rendelkezők.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
— részletes önéletrajzot
— a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását 

és eddigi szakmai munkájának részletes 
ismertetését

— társadalmi szervek ajánlását
— erkölcsi bizonyítványt
— az ez évben végzőknél szakmai referenciát 

zárt borítékban tetszőlegesen megválasztott 
egyetemi oktatótól.

A megfelelő mellékletekkel ellátott pályázatot 
a SZOTE, Mikrobiológiai Intézet (Szeged, Dóm tér
10.) Igazgatójának kell benyújtani.

Te plán István s. k., 
főosztályvezető

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Tudományos Akadémia Központi 

Fizikai Kutató Intézete (kutató központ) pályá
zatot hirdet Részecske- és Magfizikai Kutató Inté
zetének tudományos igazgatóhelyettesi munka
körére.

A részecske és magfizikai kutatások célkitűzése 
a hazai és nemzetközi együttműködésben eredmé
nyesen folytatható alapkutatások végzése, különös 
tekintettel az interdiszciplináris területek és az 
alkalmazások problémáira.

A pályázókkal szembeni követelmények:
— egyetemi végzettség;
— tudományos fokozat;
— jelentős tudományos, illetve műszaki ered

mények a fenti területen;
— 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;

— tudományos fokozatának, kitüntetéseinek, 
idegen nyelvismeretének megjelölését;

— a pályázó által írt tanulmányok, könyvek 
jegyzékét pontos bibliográfiával.

A pályázathoz mellékelni kell:
— az oklevelek hiteles másolatát;
— részletes önéletrajzot két példányban;
— erkölcsi bizonyítványt.
Az igazgatóhelyettesi besorolásra és vezetői 

megbízásra a 2/1974. (II. 17.) MüM sz. rendelet, 
illetve az 5/1974. MTA—F számú főtitkári utasítás 
az irányadó.

A pályázatokat a felhívás megjelenésétől számí
to tt 15 napon belül a Magyar Tudományos Akadé
mia Központi Fizikai Kutató Intézete főigazgató
jához (Budapest XII., Konkoly Thege út.) kell 
benyújtani.

Pál Lénárd s. k., 
főigazgató

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Tudományos Akadémia Központi 

Fizikai Kutató Intézete (kutató központ) pályá
zatot hirdet Atomenergia-Kutató Intézetének tudo
mányos igazgatóhelyettesi munkakörére.

Az atomenergia kutatások célja a nukleáris 
energetika hazai bevezetésének tudományos alá
támasztása, elsősorban a reaktorfizikai, termő- 
hidraulikai, reaktorirányítási és sugárvédelmi kuta
tások területén végzett munka segítségével.

A pályázókkal szembeni követelmények:
— egyetemi végzettség;
— jelentős tudományos, illetve műszaki ered

mények a fenti területen;
— 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 ered
ményeinek ismertetését;

— tudományos fokozatának, kitüntetéseinek, 
idegen nyelvismeretének megjelölését;

— pályázó által írt tanulmányok, könyvek 
jegyzékét pontos bibliográfiával.

A pályázathoz mellékelni kell:
— az oklevelek hiteles másolatát;
— részletes önéletrajzot két példányban;
— erkölcsi bizonyítványt.
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Az igazgatóhelyettesi besorolásra és vezetői 
megbízásra a 2/1974. (II. 17.) MüM sz. rendelet, 
illetve az 5/1974. MTA—F számú főtitkári utasítás 
az irányadó.

A pályázatokat a felhívás megjelenésétől számí
tott 15 napon belül a Magyar Tudományos Akadé
mia Központi Fizikai Kutató Intézete főigazgató
jához (Budapest XII., Konkoly Thege üt) kell 
benyújtani.

Pál Lénárd s. k., 
főigazgató

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Tudományos Akadémia Központi 

Fizikai Kutató Intézete (kutató központ) pályá
zatot hirdet Mérés- és Számítástechnikai Kutató 
Intézetének tudományos igazgatóhelyettesi munka
körére.

A mérés- és számítástechnikai kutatások maguk
ban foglalják a Számítástechnikai Központi Fejlesz
tői program keretében végzendő kutatási, fejlesz
tési és reprodukciós tevékenységet, különleges 
figyelmet fordítva a kisszámítógépek fejlesztésével 
és felhasználásával kapcsolatos ,,hardware” és 
„software” kutatásokra.

A pályázókkal szembeni követelmények: 
egyetemi végzettség;
jelentős tudományos, illetve műszaki ered
mények a fenti területen; 
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;

— tudományos fokozatának, kitüntetéseinek 
idegen nyelvismeretének megjelölését;

— a pályázó által írt tanulmányok, könyvek 
jegyzékét pontos bibliográfiával.

A pályázathoz mellékelni kell:
— az oklevelek hiteles másolatát;
— részletes önéletrajzot két példányban;
— erkölcsijúzonyítványt.
Az igazgatóhelyettesi besorolásra és vezetői 

megbízásra a 2/1974. (II. 17.) MüM sz. rendelet, 
illetve az 5/1974. MTA—F számú főtitkári utasítás 
az irányadó.

A pályázatokat a felhívás megjelenésétől számí
tott 15 napon belül a Magyar Tudományos Akadé
mia Központi Fizikai Kutató Intézete főigazgató
jához (Budapest XII., Konkoly Thege út) kell 
benyújtani.

Pál Lénárd s. k., 
főigazgató

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Tudományos Akadémia Központi 

Fizikai Kutató Intézete (kutató központ) pályá
zatot hirdet Szilárdtest-Kutató Intézetének tudo
mányos igazgatóhelyettesi munkakörére.

A szilárdtestkutatások azokat a fizikai és ké
miai kutatásokat ölelik fel, amelyeket az intézet 
a „szilárdtestkutatások főirányra” kidolgozott kon
cepció realizálása érdekében végez az alapkutatá
sok, valamint a számítástechnikai, műszer és hír
adástechnikai ipar anyagainak (elsődlegesen mág
neses anyagok, fémek és ötvözetek, valamint egyes 
különleges technológiai eljárások) kutatása terén.

A pályázókkal szembeni követelmények:
— egyetemi végzettség;
— tudományos fokozat;

jelentős tudományos, illetve műszaki ered
mények a fenti területen;

: — 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; 
tudományos fokozatának, kitüntetéseinek, 
idegen nyelvismeretének megjelölését;

— a pályázó által írt tanulmányok, könyvek 
jegyzékét pontos bibliográfiával.

A pályázathoz mellékelni kell:
— az oklevelek hiteles másolatát; 

részletes önéletrajzot két példányban;
— erkölcsi bizonyítvártyt.
Az igazgatóhelyettesi besorolásra és vezetői 

megbízásra a 2/1974. (II. 17.) MüM sz. rendelet, 
illetve az 5/1974. MTA F számú főtitkári utasítás 
az irányadó.

A pályázatokat a felhívás megjelenésétől számí
tott 15 napon belül a Magyar Tudományos Akadé
mia Központi Fizikai Kutató Intézete főigazgató
jához (Budapest XII., Konkoly Thege út) kell 
benyújtani.

Pál Lénárd s. k., 
főigazgató

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az MTA Pszichológiai intézete pályázatot hir

det egy tudományos munkatársi állás betöltésére 
az Intézet Pedagógiai és Fejlődéslélektani Osztá
lyán. A kinevezendő munkatárs feladata önálló 
kutatások végzése a pedagógiai pszichológia, a 
családi és iskolai nevelőmunka hatásainak vizsgá
lata, elemzése területén.

A pályázónak egyetemi pszichológiai végzett
séggel, az említett témakörben önálló kutatási 
tapasztalattal, lehetőleg megjelent tudományos 
publikációkkal,és legalább egy állami nyelvvizsgá
val kell rendelkeznie.



1975. február 5. AKADÉMIAI KÖZLÖNY

eddigi szakmai munkájának ismertetését; 
kitüntetését, idegen nyelvismeretét, esetleges 
külföldi tanulmányútját.

A pályázathoz az alábbi okmányokat, illetve 
adatokat kell beküldeni:

1. Önéletrajz 2 példányban
2. Egyetemi diploma (vagy hiteles másolata)
3. Nyelvvizsga igazolása
4. A pályázó tudományos munkásságának rész

letezése
5. Szakmai referencia.

, A tudományos munkatárs illetményét az érvé
nyes rendelkezések szerint állapítjuk meg.

A pályázatot a felhívás megjelenésétől számított 
15 napon belül az Intézet igazgatójához kell be
nyújtani az alábbi címre: MTA Pszichológiai Inté
zet, 1394 Budapest VI., Szondy u. 83/85.

Dr. Tomka Imre s. k., 
intézeti igazgató

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mg. Gépész-
mérnöki Kar oktatói állásainak betöltésére
A Gödöllői Agrártudományi Egyetem rektora 

pályázatot hirdet a Mezőgazdasági Gépészmérnöki 
Kar

A) Traktorok-Autók Tanszékén egyetemi adjunk
tusi állás betöltésére.

A pályázó feladata elsősorban a Géptan c. tárgy 
gyakorlatainak szervezése és vezetése, konzultációk 
tartása a levelező tagozaton, gyakorlat-vezetés a 
tanszék többi tantárgyaiból (Műszaki hőtan, Moto
rok, Traktorok-autók), részvétel a tanszék kutatási 
munkáiban.

B) Fizika Tanszéken egyetemi adjunktusi állás 
betöltésére.

A pályázó feladata a Fizika Tanszéken a mező- 
gazdasági gépészmérnök hallgatók fizika tárgyhoz 
tartozó laboratóriumi és számítási gyakorlatok 

? vezetése, valamint a tanszéken folyó nem egyen
súlyi termodinamikai kutatásokban való részvétel, 
különös tekintettel az elméletnek magnetohidro- 
dinamikai problémákra való alkalmazására.

A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek 
azok, akik a gépészmérnöki oklevél mellett műszaki 
doktori fokozattal és pedagógiai oklevéllel, továbbá 
hosszabb szakoktatási gyakorlattal rendelkeznek.

A betöltendő állás után a 201/1970. (MK 5.) 
MM—MüM számú együttes utasításban közölt 
adjunktusi illetmény jár.

A pályázatot a hirdetmény megjelenésétől szá
mított 2 héten belül kell a Gödöllői Agrártudományi 
Egyetem rekíbrának címezve benyújtani.

A pályázattal kapcsolatban részletes felvilágo
sítást az Egyetem Személyzeti Osztálya ad.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, 
fizetését;

L

A pályázathoz mellékelni kell:
— részletes önéletrajzot,

szakképzettséget tanúsító oklevelet, vagy 
hiteles másolatot,
az egyetemtől beszerezhető és kitöltött törzs
lapot,
hatósági erkölcsi bizonyítványt.

Gödöllő, 1974. november 21.

Dr. Pet hő György s. k., 
rektor

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a Gödöllői Agrártudományi Egyetem oktatói állások 
betöltésére

A Gödöllői Agrártudományi Egyetem pályáza
tot hirdet aZsámbéki Üzemgazdasági-Üzemmérnöki 
Szakon

- egy vállalatgazdaságtani szakos adjunktusi 
állásra

Pályázhatnak azok, akik az Agrártudományi 
Egyetemen szerzett mérnöki, különösen mezőgazda- 
sági szakmérnöki diplomával rendelkeznek, és a 
diploma megszerzése óta elsősorban mezőgazdasági, 
vállalatgazdaságtani, gyakorlati, kutatási, oktatási 
munkakörben jó eredménnyel dolgoztak.

A pályázatot elért adjunktus feladata lesz a 
Zsámbéki Üzemgazdasági-Üzemmérnöki Szak Válla
latgazdaságtan Tanszéki Csoportján részt venni a 
vállalatgazdaságtan oktatásában, a tananyag készí
tésében, a gyakorlatok vezetésében, a hallgatók 
nevelésében és a tanszék kutatómunkájában.

--- egy adjunktusi állás betöltésére
Pályázhatnak azok, akik az Agrártudományi 

Egyetem Gépészmérnöki Karán, vagy a Budapesti 
Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán szerzett 
gépészmérnöki diplomával rendelkeznek, és a dip
loma megszerzése óta elsősorban gyakorlati, kuta
tási, esetleg oktatási munkakörben jó eredménnyel 
dolgoztak.

A pályázatot elnyert adjunktusnak feladata lesz 
az Üzemgazdasági-Üzemmérnöki Szak Mezőgazda- 
sági Ismeretek Tanszéki Csoportján részt venni a 
mezőgazdasági műszaki ismeretek oktatásában, a 
tananyag készítésében, a hallgatók nevelésében, 
gyakorlatok vezetésében és a tanszék kutató
munkájában.

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

besorolását és illetményét;
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— a pályázó eddigi szakmai munkájának és 
munkája eredményeinek részletes ismerte
tését, ezek között:
oktatói tudományos munkájának részletes 
ismertetését, az általa írt könyvek, jegyzetek, 
tanulmányok stb. felsorolását, megjelölve, 
hogy azok mikor és hol jelentek meg;
tudományos fokozatát, kitüntetéseit és ide
gen nyelvismeretét, jelentősebb külföldi ta
nulmányútjait;
a pályázónak a tudományos és oktatói mun
kájára vonatkozó jövőbeni terveit.

Л pályázathoz mellékelni kell:
— részletes önéletrajzot,

szakképzettséget, illetőleg tudományos foko
zatot tanúsító oklevelek hiteles másolatát,

— a felsőoktatási intézménytől beszerzett és 
kitöltött törzslapot,
hatósági erkölcsi bizonyítványt.

Gödöllő, 1974. december 9.
Dr. Pethö György s. k., 

rektor

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a nyíregyházi Mezőgazdasági Főiskola pályázatot 
hirdet

ÜZEMTAN ÁRUFORGALMI TANSZÉKRE
1 főiskolai tanári állásra

Pályázhatnak azok, akik Agrártudományi Egye
temi végzettséggel, tudományos fokozattal, vala
mint szakmai és kutatási gyakorlattal rendelkeznek.

Az oktató feladata a szakjához tartozó tárgy 
oktatása, gyakorlatok, szemináriumok vezetése, 
valamint a tanszék oktató-nevelő és tudományos 
munkájában való aktív részvétel.

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

besorolását,
2. eddigi munkájának részletes ismertetését,
3. kitüntetéseit, jelentősebb külföldi tanulmány

útjait,
4. a pályázó által írt könyvek, tanulmányok 

felsorolását.

A pályázathoz mellékelni kell:
a) az intézettől beszerzett és pontosan kitöltött 

törzslapot,
b) részletes önéletrajzot 2 példányban,
c) szakképzettséget tanúsító oklevél 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 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, 4401 Nyíregy
háza, Rákóczi u. 69.

Dr. Vétek János s. k., 
főigazgató

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Élelmiszeripari Főiskola pályázatot hirdet az 
Állattenyésztési Kar Vadgazdálkodási Tanszékén 

(Hódmezővásárhelyen)

7 fö főiskolai tanári állásra,
I a vadgazdálkodási ágazat tantárgyainak, valamint 

a környezetvédelem oktatására.
A kinevezendő főiskolai tanár feladata lesz: 

a tanszék oktató-nevelő munkájában való rész
vétel, a vadgazdálkodási ágazat tantárgyai (vadá
szattan, vadtenyésztés, vadbiológia, erdészeti és 
földmérési ismeretek), valamint a környezetvéde
lem elméleti és gyakorlati óráinak megtartása, a 
hallgatók vizsgáztatása, a kutatómunkában és a 
szükséges jegyzetek megírásában való részvétel, 
továbbá egyéb, a tanszék vezetője által meghatá
rozott tevékenység.

Pályázhatnak azok az erdőmérnökök, akik leg
alább 10 éves erdő- és vadgazdálkodási gyakorlattal, 
valamint tudományos fokozattal és felsőfokú nyelv
vizsgával rendelkeznek.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

a) a pályázó jelenlegi munkahelyének, beosztá
sának és illetményének megjelölését;

b) a pályázó eddigi szakmai munkájának és 
munkája eredményeinek részletes ismerte
tését, ezek között:

— az 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, idegen 
nyelvismeretét, külföldi tanulmányútjait;

c) a pályázó tudományos és oktatómunkájára 
vonatkozó jövőbeni terveit.
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A pályázathoz mellékelni kell:
a) részletes önéletrajzot két példányban,
b) a szakképzettséget, illetőleg a tudományos 

fokozatot tanúsító oklevelek hiteles másola
tát,

c) az intézménytől beszerzett és pontosan ki
töltött törzslapot,

d) három hónapnál nem régibb keletű hatósági 
erkölcsi bizonyítványt.

A betöltendő tanári állás után a 201/1970. 
(M. K.5.) MM—MüM számú utasítás szerint a 
főiskolai oktatók részére megállapított illetmény jár.

A pályázat benyújtásának határideje a közzé
tételtől számított négy hét.

A pályázatot — mellékleteivel együtt — az 
Állattenyésztési Kar igazgatójához kell benyújtani.

Cím: Élelmiszeripari Főiskola, Állattenyésztési 
Kara, 6801 Hódmezővásárhely, Postafiók 79.

Szeged, 1974. december 5.
Dr. Horváth Károly s. k.,

főigazgató

FOGADÓÓRÁK

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke min
den 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

Kónya Albert akadémikus, a Tudományos Minő
sítő Bizottság elnöke minden hétfőn 14—15 óráig, 
Kulcsár Kálmán akadémikus, a Tudományos Minő
sítő Bizottság titkára pedig minden csütörtökön 
14—15 óráig tart fogadóórát. Előzetes bejelentés a 
127—294 telefonon, a 18—64-es mellékállomáson 
lehetséges.

Tudományos Minősítő Bizottság 
T itkársága

:

i
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J o g s z a b á l y o k
A honvédelmi miniszter 

4/1974. (XII. 11.) MH számú
r e n d e l e t e

a polgári védelemről szóló 
2041/1974. (XII. 11.) Mt. h. számú határozat 

végrehajtásáról

A jogszabály egységes szerkezetbe foglalva 
tartalmazza a polgári védelemről szóló 2041/1974. 
(XII. 11.) Mt. h. számú határozatot és a végre
hajtásáról szóló 4/1974. (XII. 11.) HM számú 
rendeletet.

A vastag betűs szöveg a 2041/1974. (XII. 11.)
Mt. h. számú határozat (a továbbiakban: H.), a 
normál betűs szöveg a H. végrehajtásáról szóló 
4/1974. (XII. 11.) HM. számú rendelet (a továb
biakban: Vhr.), az apró betűs szöveg a Vhr.-rel 
kiadott és ,,A polgári védelem szervezésének és 
működésének általános szabályaidról szóló ren
delkezés (a továbbiakban: PVSZ.) szövegét tar
talmazza.

H. A Minisztertanács a polgári védelem irányí
tásának és működésének rendjéről, valamint a pol
gári védelemmel kapcsolatos anyagi-pénzügyi gaz
dálkodásról a következő határozatot hozza.

Vhr. 1. §. A polgári védelemről szóló 2041/ 
1974. (XII. 11.) Mt. h. számú határozat 51. pont
jában kapott felhatalmazás alapján a határozat 
végrehajtására kiadom. ,,A polgári védelem szer
vezésének és működésének általános szabályaiét

(a továbbiakban: PVSZ.), és alkalmazását egy
idejűleg elrendelem.

PVSZ. A polgári védelemről szóló 2041/1974. (XII. 11.) 
Mt. h. számú határozat végrehajtására — az 51. pontban 
kapott felhatalmazás alapján — az érdekelt miniszterekkel 
(országos hatáskörű szervek vezetőivel) egyetértésben a 
következőket rendelem:

I.

Általános rendelkezések

H. 1. A polgári védelem az állami (költségvetési, 
tanácsi) szervek, az állami, a tanácsi és a szövet
kezeti vállalatok, a szövetkezetek és mindezek tár
sulásai, a szövetkezetek érdekvédelmi szervei és a 
társadalmi szervezetek irányító szervei (a továbbiak
ban együtt: polgári szervek), továbbá a fegyveres 
erők, a fegyveres testületek és a rendészeti szervek 
(a továbbiakban együtt: fegyveres és rendészeti 
szervek), valamint a lakosság közreműködésével 
valósul meg.

Vhr. 2. §. A polgári védelem az állami (költ
ségvetési, tanácsi) szervek, az állami, a tanácsi 
és a szövetkezeti vállalatok, a szövetkezetek és 
mindezek társadalmi, a szövetkezetek érdekvédelmi 
szervei és a társadalmi szervezetek irányító szer
vei (a továbbiakban együtt: polgári szervek), 
továbbá a fegyveres erők, a fegyveres testületek 
és a rendészeti szervek (a továbbiakban együtt: 
fegyveres és rendészeti szervek), valamint a lakos
ság közreműködésével valósul meg.

H. 2. A polgári védelem — a honvédelem része
ként — az élet és az anyagi javak támadófegyverek 
hatásai elleni védelmét, valamint az elemi csapások, 
az ipari és egyéb katasztrófák elhárításában való 
közreműködést szolgáló intézkedések, továbbá az
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azok alapján állami, társadalmi és egyéni erővel 
megvalósuló védekezés rendszere.

H. 3. A polgári védelem célja:
— egyrészt a lakosság és a polgári szervek fel

készítése a támadófegyverek esetleges alkalmazásá
val előidézhető, illetve az elemi csapásokból az ipar 
vagy egyéb katasztrófákból eredő károk megelőzé
sére, csökkentésére, felszámolására;

— másrészt a támadófegyverek alkalmazását, 
illetőleg az elemi csapások vagy egyéb katasztrófák 
beálltát követően a mentési, mentesítési és egyéb 
halaszthatatlan feladatok (ideiglenes helyreállítás 
stb.) végrehajtása

a lakosság életének és az anyagi javaknak a 
megóvása, valamint

a szervezett társadalmi és állami élet fenntartása 
érdekében.

H. 4. A polgári védelem az ország államigazga
tási és gazdasági szervéhez igazodik.

H. 5. A polgári védelmet alapvetően — a hon
védelem rendszerében — a polgári, valamint a fegy
veres és rendészeti szervek rendeltetésszerű tevé- 

- kenysége keretében, illetőleg azzal összehangoltan 
kell megszervezni és továbbfejleszteni.

PVSZ. 1. §. A polgári védelem szervezését, fejlesztését 
és ellátását a polgári szervek, továbbá a fegyveres és rendé
szeti szervek működésére vonatkozó rendelkezésekben 
(működési szabályzat, szolgálati szabályzat, munkarend, 
ügyrend stb.) kell szabályozni.

II.
A polgári védelmi feladatok

H. 6. A polgári védelmi feladatok:
a) a lakosság és a polgári szervek felkészítése 

a védekezésre; a riasztás, illetőleg a tájékoztatás, a 
kitelepítés, az óvóhelylétesítés, az egyéni védőeszkö
zökkel való ellátás, valamint az elsötétítés (fény
álcázás);

b) a létfenntartáshoz szükséges és egyéb anyagi 
javak megelőző (radiológiai, biológiai és vegyi, a 
továbbiakban: rbv) védelmének, valamint a terme-

* lés, a szolgáltatás stb. védelmét szolgáló intézkedé
seknek előkészítése és megvalósítása;

c) a támadófegyverek alkalmazását követő hely- 
. zetben a felderítés, a mentés, a mentesítés (fertőt

lenítés), az azokkal összefüggő halaszthatatlan fel
adatok (ideiglenes helyreállítás, az átmeneti elhelye
zés és ellátás stb.) végrehajtása;

d) az elemi csapás, az ipari és az egyéb katasztró
fák megelőzésében, következményeinek csökken
tésében, a mentésben és a károk helyreállításában 
való közreműködés;

e) a polgári védelem háború idején való vezetésé
nek biztosítása érdekében az országos és területi 
vezető szerveit polgári védelmi felkészítése és a

* vezetéshez szükséges technikai feltételek megterem
tése.

PVSZ. 2. §. A polgári védelmi feladatok keretében kell 
megtervezni és megvalósítani:

a) az életvédelem terén:
— a lakosság egyéni és csoportos felkészítését a támadó

fegyverek hatásai ellen való védekezés magatartási szabá-
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lyaira, valamint a munkaviszonyból, szövetkezeti tagsági 
viszonyból folyó és a munkavégzéssel összefüggő feladatok 
rendkívüli helyzetben való ellátására;

— a lakosság és a polgári szervek légi, valamint radio
lógiai, biológiai és vegyi (a továbbiakban: rbv) riasztásának, 
tájékoztatásának előkészítését és végrehajtását, az ehhez 
szükséges riasztó és tájékoztató rendszer kiépítésével és 
működtetésével;

— a lakosság és a polgári szervek különösen veszélyez
tetett területekről való kitelepítését, illetőleg az önként 
kitelepülő lakosság mozgásának irányítását, a befogadás 
területein a kitelepültek elhelyezését és védelmének meg
szervezését;

— az életvédelem céljára óvóhelyek létesítését, fenn
tartását, valamint az egyéni védőeszköz-ellátást;

— a közvilágítás, a lakó- és középületek, ipari fények 
stb. elsötétítését (fényálcázását);

b) az anyagi javak védelme terén:
— a létfenntartáshoz szükséges javak (élelmiszer, ivó

víz, állatállomány, takarmány és vetőmagkészlet stb.), 
gyógy- és kötszerek védelmét;

— a termelőeszközök, illetőleg a termelés, szolgáltatás, 
továbbá a különleges értékű vagyontárgyak védelmét szol
gáló intézkedések megvalósítását;

c) a támadófegyverek alkalmazását követő helyzetben:
— a veszteségek csökkentése érdekében a mentést, 

mentesítést (fertőtlenítést) és az azokkal összefüggő halaszt
hatatlan feladatok (ideiglenes helyreállítás, átmeneti el
helyezés stb.) végrehajtását;

— a létfenntartás érdekében a háborús pusztítást szen
vedett lakosságról való átmeneti gondoskodást (az ellátat
lanok élelmiszerrel, ivóvízzel való szükségellátását, a hajlék
talanná váltak elszállítását, ideiglenes elhelyezését stb.);

d) az elemi csapások, az ipari és az egyéb katasztrófák 
(árvíz, földrengés, ipari, közlekedési stb. katasztrófa) esetén:

— a károk megelőzésében, illetőleg csökkentésében és 
a mentésben, mentesítésben (fertőtlenítésben) való közre
működést, továbbá

— a károk felszámolásában és a mentés érdekében 
halaszthatatlanul szükséges ideiglenes helyreállításban, el
látásban stb. való részvételt;

e) a polgári védelem háború idején való vezetésének 
biztosítása érdekében: a vezető szervek polgári védelmi fel
készítését, a védett munkahelyükként szolgáló létesítmé
nyek és azokkal összefüggő technikai feltételek létrehozását 
és fenntartását.

H. 7. A polgári védelmi feladatok — a végre
hajtás szervezése és irányítása, továbbá anyagi
pénzügyi biztosítása szempontjából — önvédelmi, 
illetőleg hatósági jellegűek.

a) Az önvédelmi jellegű feladatokat a lakosság 
helyi, illetőleg egyéni tevékenységével, továbbá a 
vállalat, intézmény, hivatal, szövetkezet stb. (a 
továbbiakban együtt: üzem) tekintetében az üzem 
hatáskörében kell megvalósítani.

b) A hatósági feladatokat — területvédelmi 
jelleggel — a miniszterek (országos hatáskörű szer
vek vezetői) irányításával és a tanácsi szervek ren
delkezései alapján az egyes tanácsi igazgatási egy
ségek (község, város, járás, megye stb.) átfogó 
védelme érdekében kell megvalósítani.

PVSZ. 3. §. A polgári védelmi feladatok közül:
a) az önvédelmi jellegű feladatokat a lakosság, illető

leg a polgári szervek és a fegyveres és rendészeti szervek 
saját erőivel, illetőleg eszközeivel kell megvalósítani.

Ilyen feladatok:
— a lakosság felkészítése a támadófegyverek hatásai 

elleni védekezésre (polgári védelmi magatartási szabályok 
oktatása stb.);

— a polgári védelmi feladatokért felelős vezetők fel
készítése az önvédelmi tevékenység irányítására;
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— a nevelő intézetekben és oktatási intézményekben 
— a honvédelmi képzés keretében — a polgári védelmi
oktatás megszervezése és végrehajtása;

— a lakóházi, illetőleg íizerr óvóhelyek létesítése és 
fenntartása;

— az egyéni védőeszköz-ellátaí»,
— a rendeltetésszerű tevékenységnek (termelés, szol

gáltatás) elemi csapás, ipari és egyéb katasztrófa, illetőleg 
háború vagy az állam biztonságát súlyosan fenyegető veszély 
idején való ellátására történő polgári védelmi felkészülés;

— az önvédelmi szervezetek létrehozása, felkészítése, 
anyagi-technikai ellátása és működtetése;

— az elsötétítés (fényálcázás) előkészitése és végre
hajtása;

— a lakóházi, illetőleg az üzemi szükségriasztás, tájé
koztatás stb. megszervezése és működtetése;

— az önmentés és önsegély megszervezése és végre
hajtása;

b) a hatósági jellegű feladatokat — az önvédelmet 
meghaladó védekezés, mentés, mentesítés stb. érdekében — 
hatósági intézkedésekkel, illetőleg az e célból létrehozott 
erők és eszközök alkalmazásával kell megvalósítani.

Ilyen feladatok:
— a polgári védelmi feladatokért felelős vezetők fel

készítése a hatósági jellegű feladatok ellátására;
— a népgazdaság fejlesztésével kapcsolatos tevékeny

ségnél (a termelés és tárolás céljára szolgáló létesítmények 
telepítésénél, a lakóterületek rekonstrukciójánál, az új lakó
telepek építésénél, a közlekedési, az energia-, a hír- stb. 
hálózatok építésénél stb.) a polgári védelmi hatósági elő
írások érvényesítése;

— az élet fenntartásához szükséges javak (élelmiszer, 
víz, gyógyszer stb.) tárolásával, tartósításával és csomagolá
sával, szennyezettségének megállapításával és mentesítésé
vel kapcsolatos polgári védelmi követelmények (hatósági 
előírások stb.) kidolgozása, illetőleg érvényesítése;

— a közterületi, illetőleg külön meghatározott üzemi 
óvóhelyek, továbbá különleges polgári védelmi létesítmé
nyek építése és fenntartása;

— a kitelepítéssel és befogadással kapcsolatos feladatok 
végrehajtása;

— a szakszolgálati szervezetek létrehozása, felkészítése, 
anyagi-technikai ellátása és működtetése;

— a lakosság és a polgári szervek légi és rbv riasztása, 
illetőleg tájékoztatása;

— a polgári védelmi tudományos-kutatási és műszaki 
fejlesztési feladatok meghatározása, a feladat-tervek és 
követelmények kidolgozása, a tudományos-kutatási és mű
szaki fejlesztési munkák eredményeinek alkalmazása.

H. 8. A polgári szervek a polgári védelmi fel
adatokat részben rendeltetésszerű tevékenységük 
keretében, részben rendeltetésszerű tevékenységükön 
felül vagy külön polgári védelmi szervek, illetőleg 
szervezetek (parancsnokság, szakszolgálat, önvé
delmi szervezet) tevékenységével kötelesek ellátni.

H. 9. A fegyveres és rendészeti szervek a polgári 
védelmi feladatok (mentés, mentesítés, kitelepítés 
stb.) végrehajtásában való részvételt általános szol
gálati, vagy a részükre külön meghatározott fel
adatok keretében — a polgári védelmi szervek, 
illetőleg szervezetek tevékenységével összehangol
tan — kötelesek megvalósítani.

III.
A polgári védelem irányítása

H. 10. A polgári védelmet a Minisztertanács 
felhatalmazása alapján — a honvédelemről szóló 
törvényben és e határozatban foglaltaknak, továbbá 
a Minisztertanács egyéb rendelkezéseinek megfele
lően — közvetlenül a honvédelmi miniszter irányítja, 
aki egyben a polgári védelem országos parancs
noka is.

A honvédelmi miniszter e feladatkörében:
a) a Minisztertanács elé terjeszti — a hadászati

hadműveleti követelményekkel összehangoltan — 
a polgári védelem fejlesztésének és működésének 
alapvető irányelveit, követelményeit és terveit;

b) szabályozza a polgári védelmi kötelezettség 
teljesítését, valamint az ezzel összefüggő jogok érvé
nyesítésének rendjét;

c) irányítja a lakosság és a polgári szervek 
— ezen belül a vezető szervek — polgári védelmi 
felkészítését, rbv tájékoztatását és riasztását, to
vábbá a támadófegyverek hatása elleni védekezést;

d) meghatározza az anyagi javak megelőző 
műszaki-technikai és rbv védelmének irányelveit;

e) szabályozza és ellenőrzi a polgári védelmi 
szervezetek létrehozásával, felkészítésével, anyagi
technikai ellátásával és működésével kapcsolatos 
feladatok végrehajtását;

f) gondoskodik — az érintett miniszterekkel 
(országos hatáskörű szervek vezetőivel) együtte
sen — a polgári védelmi eszközök, felszerelések stb. 
előállításáról, készletezéséről, elosztásáról és forga
lomba hozataláról;

g) meghatározza a támadófegyverek alkalmazása 
következtében szükséges mentés, mentesítés (fertőt
lenítés) és a mentés érdekében szükséges halaszt
hatatlan feladatok (ideiglenes helyreállítás, elhelye
zés, ellátás stb.) irányításának, végrehajtásának, 
illetőleg az elemi csapások, az ipari és egyéb ka
tasztrófák megelőzésében, valamint az azokkal kap
csolatos mentésben, mentesítésben stb. való közre
működésnek a rendjét;

h) meghatározza — a Minisztertanács Tanácsi 
Hivatala elnökével, illetőleg az érintett ágazati 
miniszterrel (országos hatáskörű szerv vezetőjével) 
együtt — a tanácsi szervek polgári védelmi feladat- 
és hatáskörét;

i) szabályozza a tanácsi szervezetben működő 
polgári védelmi szerv katonai állományú tagjainak 
kinevezésével, felmentésével stb. kapcsolatos el
járást;

j) meghatározza — az érintett miniszterekkel 
(országos hatáskörű szervek vezetőivel) egyetértés
ben — a polgári védelem fejlesztésével kapcsolatos 
tudományos kutatási és műszaki fejlesztési felada
tokat és követelményeket;

k) határoz azokban az esetekben, amikor a jog
szabály a polgári védelem fejlesztését, érdekeinek 
érvényesülését vagy más tevékenység végrehajtását 
engedélyétől, előzetes hozzájárulásától vagy véle
ményétől teszi függővé;

l) ellátja a polgári védelem vonatkozásában az 
államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 
1957. évi IV. törvény alapján reá háruló felada
tokat;

m) gondoskodik az ország vezetéséhez háború 
idején szükséges különleges létesítmények létre
hozásáról és működtetéséről;

n) szervezi a szocialista országok polgári védelmi 
szerveivel való együttműködést;

o) felügyeletet, illetőleg ellenőrzést gyakorol a 
polgári védelmi rendelkezések végrehajtása felett.
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H. 11. A honvédelmi miniszter polgári védelmi 
jogköre kiterjed valamennyi polgári szervre, függet
lenül attól, milyen felügyeleti, illetőleg szervezeti 
alárendeltségben működnek.

H. 12. A honvédelmi miniszter a polgári védelem 
irányítását a Polgári Védelem Országos Parancsnok
sága (a továbbiakban: PVOP) útján látja el. A PVOP 
a lakosság és a polgári szervek támadófegyverek 
hatásai elleni védelmét és a polgári védelmi szerve
zeteknek az elemi csapások, az ipari és egyéb ka
tasztrófák megelőzésében, csökkentésében és fel
számolásában való közreműködését országos szinten 
tervező, szervező, irányító, koordináló és ellenőrző 
államigazgatási szerv.

H. 13. A PVOP a jogszabályok és a honvédelmi 
miniszter rendelkezései alapján, a Magyar Néphad
sereg Vezérkara hadászati-hadműveleti követelmé
nyeinek érvényesítésével, a népgazdaság lehetőségei
vel összehangoltan szervezi és irányítja a polgári 
védelemmel kapcsolatos szaktevékenyseget, továbbá 
ellátja a hatáskörébe tartozó polgári védelmi igaz
gatási feladatokat.

PVSZ. 4. §. A Polgári Védelem Országos Parancsnoksága 
i (a továbbiakban: PVOP) feladatkörében:

a) figyelemmel kíséri a támadófegyverek hatásai elleni 
védekezés módszereinek és eszközeinek fejlődését, és a kor
szerű hadászati elvek alapján javaslatot készít a polgári 
védelem fejlesztésére;

b) tervezi és szervezi a polgári védelem fejlesztésével 
kapcsolatos tudományos-kutatási és műszaki fejlesztési fel
adatok végrehajtását, gondoskodik a tervek végrehajtásá
ról, továbbá a fejlesztés eredményeinek alkalmazásáról;

c) kidolgozza a lakosság és a polgári szervek védekezésre 
való felkészítésének általános szabályait, a polgári védelmi 
propagandamunka elveit és módszereit, irányítja a polgári 
és a polgári védelmi szervek vezetőinek felkészítését, koordi
nálja a területi polgári védelmi iskolák munkáját;

d) kidolgozza, illetőleg szakmailag irányítja a lakosság 
védelmének előkészítése érdekében az egyéni védelem (egyéni 
védőeszköz-ellátás stb.), továbbá az óvóhely-létesítés, vala
mint az elsötétítés (fényálcázás) követelményeit, illetőleg 
rendszerét;

e) összeállítja és kidolgozza a polgári védelem építési, 
telepítési, város- és területfejlesztési követelményeit, vala
mint az anyagi javak megelőző műszaki-technikai és rbv 
védelmével kapcsolatos hatósági előírásokra vonatkozó köve-

, telményeket és irányelveket; közreműködik a követelmé
nyek és irányelvek érvényesítésével kapcsolatos polgári 
védelmi hatósági előírások kidolgozásában;

f )  kidolgozza a védekezés ellátásához és a mentés, 
mentesítés stb. végrehajtásához szükséges szervezetek létre
hozásának, anyagi-technikai ellátásának és működésének 
követelményeit és rendjét;

g) szakmailag irányítja az rbv figyelés, felderítés, tájé
koztatás és riasztás ellátására létrehozott polgári védelmi 
szervezetek felkészítését és operatív feladatainak (készenlét, 
mentés stb.) ellátását;

h) kidolgozza az országos és területi irányító szervek, 
az üzemek dolgozói és azok családtagjai, valamint a lakosság 
egyéb kategóriái kitelepítésével kapcsolatos tervezési, szer
vezési stb. irányelveket;

i) szervezi és irányítja az rbv, valamint a kitelepítési 
és befogadási szakszolgálat létrehozását, felkészítését, anyagi-

• pénzügyi ellátását és operatív működését;
j ) gondoskodik a polgári védelem vezetéséhez szükséges 

létesítmények létrehozásáról és a vezetés egyéb technikai 
feltételeiről (híradás, ellátás stb.), továbbá azok működé
séről;

k) koordinálja és ellenőrzi, illetőleg felügyeletet gya
korol a polgári védelmi irányelvek, követelmények, tervek 
és rendelkezések végrehajtása terén.
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H. 14. A miniszterek (országos hatáskörű szer
vek vezetői) felelősek a felügyeletük alatt álló szer
veknél a jogszabályokban meghatározott polgári 
védelmi feladatok végrehajtásáért, valamint a vonat
kozó irányelvek és követelmények — ágazati terü
letükön való — érvényesítéséért. A polgári védelmi 
feladatok ellátásához szükséges szervezeti és műkö
dési feltételeket az irányításuk alatt álló miniszté
rium (országos hatáskörű szerv) keretében kötelesek 
biztosítani. Ennek érdekében:

a) szervezik és irányítják a vezetők, a dolgozók 
es a tanulóifjúság polgári védelmi felkészítését, 
ezen belül a védekezéshez szükséges magatartási 
szabályokkal kapcsolatos oktatást és tájékoztatást;

b) szervezik a vezető szervek kitelepítését, és 
gondoskodnak a rendeltetésszerű tevékenység foly
tatásával összefüggő polgári védelmi feladatok végre
hajtásáról;

c) szervezik és irányítják a felügyeletük alatt 
álló polgári szervek önvédelmét (elsötétítés, óvóhely 
létesítése, dolgozók kitelepítése, egyéni védőeszköz
ellátás stb.);

d) szervezik az anyagi javak (élelmiszer, víz, 
gyógyszer, termelőeszköz, kulturális javak stb.) 
támadófegyverek hatásai elleni védelmét;

e) irányítják a felügyeletük alatt álló polgári 
szerveknél az önvédelmi és a szakszolgálati szerve
zetek létrehozását, felkészítését és anyagi-technikai 
ellátását;

f) szakmailag irányítják — a felügyeleti hova
tartozástól függetlenül — az ágazatuknak meg
felelő önvédelmi és szakszolgálati szervezetek létre
hozását, felkészítését, anyagi-technikai ellátását;

g) felkészítik a felügyeletük alatt álló szerveknél 
a különleges rendeltetésű helyreállító, mentő stb. 
szervezeteket (szállító, bányamentő, út-, vasút-, 
energiahálózat-helyreállító stb. szolgálatokat, árvíz- 
védelmi osztagokat) feladataiknak háború idején 
történő ellátására és a mentésben stb. való közre
működésre;

h) felkészítik a felügyeletük alatt álló polgári 
szerveket a mentésre, mentesítésre, s biztosítják 
a mentéshez, mentesítéshez szükséges anyagi-tech
nikai ellátást;

i) gondoskodnak a polgári védelmi hatósági elő
írások kidolgozásáról, és szabályozzák, irányítják 
— ágazati hatáskörükben — a polgári védelmi 
hatósági jogkörök ellátását (különleges közegészség- 
ügyi és járványügyi rendelkezések, fogyasztásra 
alkalmasság eldöntése stb.);

j) irányítják szakvonalukon a polgári védelem
mel kapcsolatos tudományos-kutatási tevékenységet 
és műszaki fejlesztést;

k) szervezik az együttműködést a polgári véde
lem terén a szocialista országok megfelelő ágazati 
irányító szerveivel;

l) ellátják a jogszabály alapján reájuk háruló 
egyéb különleges polgári védelmi feladatokat.

H. 15. A honvédelmi miniszter — illetékes 
katonai szervei útján — felelős az ország riasztá
sáért és a lakosság, a vezető szervek tájékoztatá-
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sáért, valamint a katonai csapatoknak a polgári 
védelmi mentésben, mentesítésben való közreműkö
déséért. Ennek érdekében:

a) szervezi az ország légi riasztását és az azzal 
kapcsolatos tájékoztatást;

b) irányítja a mentésben, mentesítésben (fertőt
lenítésben) közreműködő katonai csapatok (egész
ségügyi, műszaki-mentő, helyreállító, szállító stb. 
alakulatok) kiképzését és alkalmazását;

c) gondoskodik a Honvédelmi Minisztérium 
intézményeiben a polgári védelmi tudományos
kutató munka végzéséről, továbbá a különleges 
technikai eszközök fejlesztéséről.

H. 16. A belügyminiszter felelős a polgári védelmi 
tevékenységgel összefüggésben a rend fenntartá
sáért, a megelőzéssel és a mentéssel kapcsolatos 
tűzoltási feladatok végrehajtásáért. Ennek érde
kében:

a) szervezi és irányítja a rend fenntartását, a 
légi riasztás, a kitelepítés, a mentés, mentesítés 
(fertőtlenítés), az elemi csapás, az ipari és egyéb 
katasztrófa stb. esetén;

b) irányítja — a jogszabályokban meghatáro
zottak szerint — a megelőző tűzvédelmet, a tűz
oltást; a tűzoltási feladatok ellátására szervezi és 
ellenőrzi a tűzvédelmi szakszolgálat létrehozását, 
felkészítését, anyagi-technikai ellátását és műkö
dését.

H. 17. A munkásőrség országos parancsnoka 
felelős a polgári védelmi tevékenységgel összefüggő 
együttműködési feladatokban való részvételért. En
nek érdekében:

a) szervezi és irányítja a rendfenntartásban, a 
kitelepítés és befogadás karhatalmi biztosításában, 
a polgári jármű- és személyforgalom korlátozásában 
részt vevő munkásőrerőket;

b) az őriztető szervekkel együttműködve tervezi 
és irányítja az őrzés-védelmi feladatok ellátását, és 
ennek keretében az önvédelmi és szakszolgálati 
szervekkel az együttműködést.

H. 18. A belkereskedelmi miniszter ágazati és 
felügyeleti jogkörében felelős a belkereskedelmi 
forgalomba kerülő, illetőleg a forgalomban levő 
élelmiszerek megelőző rbv védelméért, szennyeződés
mentességéért, az ellátatlanná vált lakosság átme
neti ellátásáért, továbbá a mentésben, mentesítésben 
(fertőtlenítésben) részt vevő polgári védelmi erők 
ellátásáért. Ennek érdekében:

a) irányítja a kereskedelmi termelő, ellátó, j
tároló tevékenység megelőző rbv védelmének szer- i 
vezését, végrehajtását, módszereinek kidolgozását ! 
és ellenőrzi a vonatkozó hatósági előírások érvénye
sítését; *

b) szervezi és irányítja — a közvetlen felügyelete 
alá tartozó vállalatok, illetőleg a tanácsi szakigaz
gatási szervek útján — a támadófegyverek alkal
mazása következtében ellátatlanná vált lakosság 
átmeneti ellátását;

c) szervezi és irányítja — a saját és a más 
minisztériumok (országos hatáskörű szervek) fel
ügyelete alá tartozó polgári szerveknél, a tanácsi

szakigazgatási szervek útján — a mentésben, men
tesítésben (fertőtlenítésben) részt vevő szervezett 
polgári védelmi erők ellátására az élelmiszer-ellátó 
szakszolgálat létrehozását, felkészítését és anyagi
technikai biztosítását;

d) irányítja a belkereskedelmi szervezet kereté
ben működő rbv adatszolgáltató és ellenőrző rend
szerben a belkereskedelmi helyszíni és laboratóriumi 
igények kielégítéséhez szükséges ellenőrző hálózat 
kiépítését, felkészítését, anyagi-technikai ellátását 
és működését, béke és háború idején.

H. 19. Az egészségügyi miniszter ágazati és 
felügyeleti jogkörében felelős a támadófegyverek 
alkalmazása, valamint az elemi csapások, az ipari 
és egyéb katasztrófák következtében szükségessé 
váló tömeges egészségügyi ellátás biztosításáért, 
továbbá a létfenntartással kapcsolatos javak (élel
miszer, víz, gyógyszer stb.) fogyaszthatóságával és 
a gyógyszerek felhasználhatóságával kapcsolatos 
hatósági közegészségügyi vizsgálat megszervezéséért 
és ellátásáért. Ennek érdekében:

a) szervezi és irányítja a tömeges egészségügyi 
ellátást az irányítása alatt álló szerveknél az egész
ségügyi szakszolgálati alakulatok és intézmények 
létrehozása, felkészítése és anyagi-technikai ellátása 
útján; szakmailag irányítja a más minisztériumok 
(országos hatáskörű szervek) irányítása alá tartozó 
egészségügyi szakszolgálati alakulatok és intézmé
nyek létrehozását, felkészítését és anyagi-technikai 
ellátását;

b) gondoskodik — az egészségügyi szakirányítási 
szervek, az állami egészségügyi szolgálat intézmé
nyei és az egészségügyi szakszolgálati alakulatok 
és intézmények útján — a kitelepülő és a támadó
fegyverek alkalmazása, az elemi csapások, az ipari 
és egyéb katasztrófák miatt kimentett lakosság 
egészségügyi ellátásáról;

c) szervezi és irányítja az rbv adatszolgáltató és 
ellenőrző rendszerbe tartozó egészségügyi szervezet 
felkészítését, anyagi-technikai ellátását és műkö
dését béke és háború idején.

H. 20. Az építésügyi és városfejlesztési miniszter 
ágazati és felügyeleti jogkörében felelős az élet
védelmi létesítmények építésének, fenntartásának 
és hasznosításának szabályozásáért, valamint az 
építésügyi, a területfejlesztési és a lakás-kommunális 
ágazat területén a polgári védelmi hatósági előírások 
kiadásáért és érvényesítéséért, továbbá a felügyeleti 
hovatartozástól függetlenül a műszaki-mentő fel
adatok ellátásához szükséges szervezetek létrehozá
sáért és tevékenységéért. Ennek érdekében:

a) szabályozza és irányítja az óvóhely-építés 
követelményrendszere alapján — az életvédelem 
megvalósításához szükséges tervek kidolgozását és 
végrehajtását, az óvóhelyek nyilvántartását, karban
tartását, felújítását és korszerűsítését, továbbá béke 
idején történő hasznosítását és rendeltetésszerű 
használatbavételét;

b) gondoskodik a népgazdaság fejlesztésével 
kapcsolatos szabályzatokban és rendelkezésekben 
(pl. Országos Építésügyi Szabályzatban, a beruhá
zásokkal településfejlesztéssel és területrendezéssel, 
környezetvédelemmel kapcsolatos szabályzatokban)
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a polgári védelem építési, telepítési, város- és terület- 
fejlesztési követelményeinek érvényesítéséről;

c) szervezi és irányítja a saját és más minisz
tériumok (országos hatáskörű szervek) irányítása 
alatt álló szerveknél a műszaki-mentő és óvóhely 
szakszolgálat létrehozását, felkészítését és anyagi
technikai ellátását.

H. 21. A közlekedés- és postaügyi miniszter 
ágazati és felügyeleti jogkörében felelős a riasztás 
és a tájékoztatás végrehajtásához a híradás technikai 
feltételeinek, továbbá a polgári védelmi feladatok 
ellátásához szükséges szállításoknak a biztosításáért. 
Ennek érdekében:

a) gondoskodik a riasztás és a tájékoztatás 
végrehajtásához szükséges híradási feltételek bizto
sításáról;

b) gondoskodik a közlekedési és szállítási eszkö
zök elsötétítéséhez (fényálcázásához) szükséges ható
sági előírások kiadásáról és végrehajtásának ellen
őrzéséről;

c) biztosítja a lakosság, az országos irányító 
szervek, valamint a háború idején is működő egyes 
üzemek dolgozói kitelepítéséhez, továbbá a polgári 
védelmi szervek háború idején való működéséhez 
szükséges szállítások (erők, eszközök, sérültek stb. 
szállítása) végrehajtását;

d) szervezi és irányítja — a vonatkozó külön 
rendelkezések szerint — a polgári védelmi feladatok 
ellátására a szállító, a híradó és a helyreállító szol
gálat (a továbbiakban: KPM szakszolgálatok) létre
hozását, felkészítését, anyagi-technikai ellátását és 
működését.

H. 22. A mezőgazdasági és élelmezésügyi mi
niszter ágazati és felügyeleti jogkörében felelős az 
élelmiszer- és fagazdaságok (mezőgazdasági ter
melőszövetkezetek, a mező- és erdőgazdasági, élel
miszeripari stb. üzemek) tevékenységi körében a 
megelőző rbv védelem szabályozásáért, szakmai 
irányításáért, a szennyeződés-mentességért, az élel
miszerek fogyaszthatóságával kapcsolatos hatósági 
minőségvizsgálat megszervezéséért és működéséért, 
továbbá az állat- és növényvédelemhez szükséges 
szervezetek létrehozásáért és tevékenységéért. Ennek 
érdekében:

a) szabályozza, szervezi és irányítja a felügyelete 
alá tartozó szerveknél a termelő, tenyésztő, ellátó, 
tároló és szállító tevékenységgel kapcsolatos meg
előző rbv védelmet, továbbá az anyagi javak menté
sét, mentesítését, fertőtlenítését;

b) szabályozza és szakmailag irányítja a tanácsi 
élelmiszeripari vállalatok és a mezőgazdasági ter
melőszövetkezetek területén a termelő, tenyésztő, 
ellátó, tároló és szállító tevékenységgel kapcsolatos 
megelőző rbv védelmet, valamint az állat- és növény- 
védelmi szakszolgálat létrehozását, felkészítését és 
anyagi-technikai ellátását;

c) szervezi és irányítja — az rbv adatszolgáltató 
és ellenőrző rendszer keretében — a felügyelete 
alatt álló szerveknél a mérő- és területi ellenőrző 
állomások, valamint a helyszíni ellenőrző állomások 
létrehozását, felkészítését, anyagi és technikai ellá- : 
tását, továbbá működését béke és háború idején; |

d) gondoskodik az élelmiszer-gazdaságok tevé
kenységi körében az élelmiszerek fogyaszthatóságá
val kapcsolatos hatósági vizsgálatok végrehajtásáról;

e) közreműködik a kitelepülő, valamint az ellá
tatlanná vált lakosság átmeneti élelmiszer-ellátásá
ban.

H. 23. A nehézipari miniszter ágazati és felügye
leti jogkörében felelős a riasztásnak és a közvilágítás 
elsötétítésének kiépítéséért és működtetéséért. Ennek 
érdekében:

a) létrehozza, felkészíti és működteti az ország 
riasztási rendszerét az ahhoz szükséges riasztó szak- 
szolgálat tevékenységével;

b) megszervezi, kiépíti és működteti a közvilá
gítás elsötétítésének (fényálcázásának) rendszerét.

H. 24. A kulturális miniszter ágazati és felügye
leti jogkörében felelős a kulturális értékek támadó
fegyverek hatásai elleni védelméért. Ennek érde
kében:

a) kidolgozza a kulturális értékek stb. (múzeu
mok, levéltárak, könyvtárak, dokumentációk, ma
gángyűjtemények stb.) védett tárolásának és elszállí
tásának általános követelményeit;

b) gondoskodik szakterületén, szükség esetén 
ezeknek a követelményeknek — védőlétesítmények, 
mikrofilmek stb. útján történő — megvalósításáról.

H. 25. Az oktatási miniszter ágazati és felügye
leti jogkörében felelős a tanulóifjúság (ideértve a 
szakmunkásképzésben résztvevő ifjúságot is) polgári 
védelmi oktatásának megszervezéséért és koordiná
lásáért. Ennek érdekében:

— szabályozza — a honvédelmi miniszterrel és 
az érdekelt miniszterekkel (a szakmunkásképző 
intézmények vonatkozásában a munkaügyi minisz
terrel) egyetértésben — a közép- és felsőfokú okta
tási intézményekben a tanulóifjúság polgári védelmi 
oktatását; kidolgozza a polgári védelmi oktatás 
anyagára és módszereire vonatkozó irányelveket.

H. 26. Az Országos Vízügyi Hivatal elnöke 
ágazati és felügyeleti jogkörében felelős a vízgazdál
kodás területén a megelőző rbv védelemért, a szeny- 
nyeződés-mentességért, továbbá rendkívüli körül
mények között az ivóvíz biztosításáért. Ennek érde
kében:

a) szervezi és irányítja — a tanácsi szervek be
vonásával — a vízgazdálkodás területén a megelőző 
rbv védelmet, kiadja a vonatkozó hatósági előírá
sokat, és gondoskodik azok érvényesítéséről, illetőleg 
ellenőrzéséről;

b) szervezi és biztosítja a kitelepülő, továbbá az 
ellátatlan lakosság és a mentésben, mentesítésben 
(fertőtlenítésben) részt vevő polgári védelmi erők 
ivóvízellátását;

c) szervezi és irányítja a vízügyi szerveknél 
(igazgatóságoknál) — az rbv adatszolgáltató és 
ellenőrző rendszer keretében — a radiohidrológiai 
szolgálat létrehozását, felkészítését, anyagi-technikai 
ellátását és működését;

d) együttműködik a fogyasztás céljára szolgáló 
víz hatósági vizsgálatát végzó Állami Közegészség
ügyi-Járványügyi Felügyelettel;
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H. 27. Az Országos Meteorológiai Szolgálat 
elnöke felelős a radio-meteorológiai adatszolgál
tatásért.

Ennek érdekében szervezi és irányítja az rbv 
adatszolgáltató és ellenőrző rendszer keretében a 
radio-meteorológiai szolgálat létrehozását, felkészí
tését, anyagi és technikai ellátását, továbbá műkö
dését.

H. 28. Az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság 
elnöke az országos távlati kutatás keretében (az 
alkalmazott kutatások szintjén) felelős a tárca
szintű polgári védelmi kutatási feladatok koordi
nálásáért.

H. 29. A Magyar Tudományos Akadémia főtit
kára szakfelügyeleti jogkörében felelős a szeizmo
lógiai adatszolgáltatásért és rendkívüli körülmények 
között a radioaktív anyagok biztonságba helyezé
séért. Ennek érdekében:

a) szervezi és irányítja — az MTA Geofizikai és 
Geodéziai Kutató intézet útján — az Országos 
Szeizmológiai Szolgálat területén az rbv adatszol
gáltató és ellenőrző rendszer keretében a szeizmoló
giai szolgálat létrehozását, felkészítését, anyagi
technikai ellátását és működését béke és háború 
idején;

b) gondoskodik — az országos távlati kutatás 
keretében (az alapkutatások szintjén) — a polgári 
védelmi kutatási feladatok megoldásáról;

c) szervezi és irányítja — az Izotóp Intézet 
útján — a nagy aktivitású zárt és nyitott radioaktív 
sugárforrások, különböző rendeltetésű atomreaktor 
fűtőelemek, radioaktív hulladékok stb. háborút 
közvetlenül megelőző időszakban való begyűjtését, 
biztonságos tárolását, illetőleg őrzését.

H. 30. A Minisztertanács Tanácsi Hivatalának 
elnöke a tanácsok általános elvi irányítása, tevékeny
ségük törvényességi felügyelete, valamint a tanácsok 
végrehajtó bizottsága központi irányítása keretében;

a) közreműködik a tanácsi szervek polgári vé
delmi tevékenységének szervezésében, irányításában 
és az ezzel összefüggő szervezeti, illetőleg személyi 
és tárgyi feltételek biztosításában, a polgári védelmi 
hatósági jogkörök gyakorlásának felügyeletében;

b) gondoskodik a tanácsi szervek vezetőinek és 
dolgozóinak a Tanácsakadémián és más oktatási 
intézetekben a polgári védelmi feladatok ellátására 
való felkészítéséről.

H. 31. A Minisztertanács felkéri a Magyar 
Vöröskereszt főtitkárát, hogy — az egészségügyi 
miniszter elvi irányításával — a vöröskereszt szer
vezetek mozgalmi, szervezeti és szakmai irányítása 
keretében:

a) gondoskodjék arról, hogy a vöröskereszt
mozgalom is hozzájáruljon a lakosság polgári vé
delmi egészségügyi tájékoztatásához, illetőleg fel
készítéséhez;

b) biztosítsa a támadófegyverek hatásai, illetve 
az elemi csapások, az ipari és az egyéb katasztrófák 
következtében szükségessé váló tömeges egészség- 
ügyi ellátás, felkutatás, hordágyas szállítás, első

segélynyújtás stb. céljaira szervezendő egészségügyi 
szakszolgálati alakulatok és intézmények, továbbá 
az önvédelmi szervezetek egészségügyi alegységei 
létrehozásában, felkészítésében és anyagi-technikai 
ellátásában a Magyar Vöröskereszt közreműködését.

H. 32. A Magyar Honvédelmi Szövetség főtitkára
— a honvédelmi miniszter elvi irányításával — 
az állampolgárok, elsősorban az ifjúság hazafias és 
honvédelmi nevelése érdekében:

a) az általános honvédelmi nevelő munka kere
tében segítséget nyújt szakvezetőkkel és technikai 
eszközökkel (klubok, szakosztályok, szakkörök) a 
lakosság és a polgári védelmi szervezetek polgári 
védelmi felkészítéséhez;

b) biztosítja az együttműködést a polgári védelmi 
szervekkel a különböző szintű polgári védelmi ren
dezvények (gyakorlat, honvédelmi nap, verseny stb.) 
megszervezésében és lefolytatásában.

PVSZ. 5. §. A PVOP, valamint a fegyveres és rendé
szeti szervek illetékes iránvító szervei (Belügyminisztérium 
központi szervei, Munkásőrség Országos Parancsnoksága, 
Magyar Néphadsereg Hátországvédelmi Parancsnoksága 
stb.) a polgári védelemmel kapcsolatos feladatok végrehaj
tása érdekében együttműködnek:

— a légi riasztás elrendelésében, illetőleg végrehajtásá
ban;

— az rbv figvelés, felderítés és tájékoztatás megszerve
zésében és működtetésében;

— a fegyveres és rendészeti szervek egységeinek a 
támadófegyverek alkalmazása következtében szükséges 
mentésben, mentesítésben stb. való közreműködése szerve
zésében és megvalósításában;

— az elemi csapások, az ipari és az egvéb katasztrófák 
következményeinek csökkentésében és a károk helyreállí
tásában;

— a különleges magatartási szabályok rendkívüli hely
zetben való megtartásának biztosításában (elsötétítés, óvó
helyen tartózkodás stb.), és a lakosság kitelepítésénél a 
mentés, mentesítés biztosítása érdekében stb. a rendfenn
tartásban, a különleges tűzvédelmi feladatok ellátásában 
stb.

Az együttműködés szabályait az érintett miniszterek 
(orszáeos hatáskörű szervek vezetői) külön rendelkezésben 
állapítják meg.

H. 33. A tanácselnökök működési területükön 
a polgári védelem államigazgatási vezetői, és e jog
körükben — a megvei (fővárosi) honvédelmi bizott
ságok elvi irányításával — szervezik és vezetik a 
polgári védelmet. Ellenőrzési és hatósági jogkörük
— a felügyeleti hovatartozástól függetlenül — ki
térted valamennyi polgári szervre; felelősek terü
letükön a polgári védelmi feladatok megvalósítá
sáért, éspedig:

— a megyei (fővárosi) tanácselnökök és a járási 
hivatalok elnökei felelősek a saját, továbbá a helyi 
tanácsi szervek és a tanácsi irányítás alá tartozó 
szervek, valamint az ágazati minisztérium (országos 
hatáskörű szerv) szakirányítása alapján a szövet
kezetek jogszabályban meghatározott polgári védel
mi feladatai végrehajtásának irányításáért;

— a helyi tanácselnökök felelősek a jogszabály
ban foglalt és a megyei (fővárosi) tanácsi szervek 
által meghatározott polgári védelmi feladatok végre
hajtásáért.

H. 34. A tanácselnökök és a járási hivatalok 
elnökei:

a) irányítják és szervezik a lakosság, valamint 
a tanácsi szervek felügyelete alatt álló szervek,
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továbbá a szövetkezetek vezetőinek és dolgozóinak 
polgári védelmi felkészítését;

b) szervezik és irányítják a lakosság kitelepítését, 
illetőleg befogadását, és gondoskodnak a befogadási 
területeken a kitelepült lakosság életvédelmének és 
létfenntartásának biztosításáról;

c) szervezik és irányítják a lakosság, továbbá 
a felügyeletük alatt álló szervek és szövetkezetek 
dolgozóinak önvédelmét;

d) szervezik az anyagi javak (élelmiszer, víz, 
gyógyszer, termelőeszköz stb.) támadófegyverek 
hatásai elleni védelmét;

e) javaslatot tesznek a szakszolgálati szervezetek j 
létrehozására és rendelkeznek (határozatban) — a 
felügyeletet ellátó minisztérium (országos hatáskörű 
szerv); valamint a PVOP egyetértése alapján — 
a szakszolgálati szervezetek létrehozásáról és ellen
őrzik azok felkészítését, anyagi-technikai ellátását;

f) szervezik és irányítják a felügyeletük alatt ' 
álló szerveknél a szakszolgálati szervezetek létre
hozását, felkészítését, anyagi-technikai ellátását és 
operatív működését;

g) felkészítik a felügyeletük alatt álló szerveknél 
a különleges rendeltetésű helyreállító, mentő stb. 
szervezeteket feladataiknak háború esetén való el
látására és a mentésben való közreműködésre;

h) ellenőrzik (gyakorlat, szemle, beszámoltatás 
stb. útján) területükön — a polgári szervek felügye
leti hovatartozásától függetlenül — a polgári védelmi 
feladatok végrehajtását, illetőleg a polgári védelmi 
jogkörök gyakorlását, és az ellenőrzések megállapí
tásai alapján — a felügyeleti szervek útján — kez
deményezik a szükséges intézkedések megtételét;

i) szervezik és irányítják a polgári védelmi erők 
operatív működését (gyakorlat, készenlétbe helyezés, 
alkalmazás stb.) elemi csapás, ipari és egyéb ka
tasztrófa megelőzése, a károk csökkentése, illetőleg 
elhárítása, a támadást követő helyzetben a mentés, 
mentesítés stb. érdekében;

j) ellátják — a tanácsi szakigazgatási szervek 
útján — a polgári védelmi szakhatósági jogkört 
(óvóhely kijelölés, építési engedély, élelmiszerek 
fogyaszthatóságával kapcsolatos minőségvizsgálat 
stb.), valamint a polgári védelmi kötelezettséggel 
összefüggő hatósági jogkört (beosztás, mentesség, 
társadalombiztosítási ellátás, szabálysértés elbírá
lása stb.);

k) kezdeményezik a helyi vonatkozású, polgári 
védelmi jellegű tanácsrendeletek kibocsátását (szük
ség-óvóhelyek kijelölése és berendezése, kitelepítési 
útvonalak kijelölése és egyéb közlekedési korláto
zások bevezetése stb.);

l) a polgári védelem érdekében szervezik az 
együttműködést a területükön levő fegyveres és 
rendészeti szervekkel;

m) együttműködnek — a honvédelmi miniszter 
rendelkezései szerint — a szomszédos szocialista 
országok határmenti területei polgári védelmi szer
veivel a mentés, mentesítés stb. érdekében.

H. 35. Az üzem vezetője (vezérigazgató, igaz
gató, hivatalvezető, szövetkezet elnöke stb.) szervezi 
és irányítja az üzemre háruló polgári védelmi fel- j

adatok végrehajtását, ellátja a polgári védelmi köte
lezettséggel összefüggő hatósági jogkört. Ennek 
érdekében:

a) a felügyeletet ellátó szerv (minisztérium, 
országos hatáskörű szerv, tanács, tröszt) vezetőjé
nek rendelkezése alapján

— szervezi és ellenőrzi a dolgozók és a tanulók 
polgári védelmi felkészítését;

— tervezi, szervezi és irányítja a dolgozók ki
telepítését;

— előkészíti és megvalósítja az anyagi javak 
rbv védelmét;

— szervezi és felkészíti, irányítja és működteti 
az üzem önvédelmét (elsötétítés, riasztás, óvóhely
létesítés, önvédelmi alegységek felkészítése stb.);

végzi a rendeltetésszerű tevékenységhez kap
csolódó polgári védelmi műszaki fejlesztési és tudo
mányos kutatási tevékenységet;

b) a tanácsi szervek vezetőinek rendelkezése 
(határozata) alapján, a felügyeletet ellátó szerv 
(minisztérium, országos hatáskörű szerv, tanács, 
tröszt stb.) vezetőjének irányításával

— felkészíti az üzem különleges rendeltetésű 
helyreállító, mentő, fenntartó, árvízvédelmi stb. 
szervezeteit feladataiknak háború idején való ellá
tására, a mentésben, mentesítésben stb. való közre
működésre;

— létrehozza, felszereli és felkészíti — a vonat
kozó szakmai irányelvek érvényesítésével — a szak- 
szolgálati szervezeteket;

— közreműködik az elemi csapás, az ipari és 
egyéb katasztrófák megelőzésében, a támadófegy
verek alkalmazása következményeinek csökken
tésében és a károk felszámolásában.

H. 36. Az üzem vezetője felelős a polgári védelmi 
hatósági jogkörben eljáró szerv vezetőjének a pol
gári védelmi jogszabályok és hatósági intézkedések 
megvalósításáért, a felügyeletet ellátó szerv vezető
jének pedig az önvédelmi feladatok végrehajtásáért, 
továbbá a szakszolgálati szervezetek létrehozásáért, 
felkészítéséért és felszereléséért. A helyi tanács
elnöknek, illetőleg a járási hivatal elnökének felelős 
a szakszolgálati szervezetek operatív készenlétéért 
és működéséért, s köteles neki beszámolni a reá 
háruló polgári védelmi feladatok végrehajtásáról.

H. 37. Az üzemekben a polgári védelmi tevékeny
ség irányítására, az üzem vezetőjének közvetlen 
alárendeltségében, a felügyeletet ellátó szerv állás- 
foglalásától függően polgári védelmi szervet kell 
létrehozni.

H. 38. A szakszolgálati és az önvédelmi szerve
zetek tagozódását, létszámát és felszerelését — a 
szakszolgálatot irányító miniszterrel (országos hatás
körű szerv vezetőjével) egyetértésben — a honvé
delmi miniszter szabályozza.

PVSZ. 6. §. A polgári szerveknél az egyes polgári védel
mi szakfeladatok ellátására a következő szakszolgálati szer
vezeteket kell létrehozni:

a) a riasztó szakszolgálatot: az ország riasztó rend
szerének kiépítésére, működőképes állapotban tartására, 
fejlesztésére és működtetésére a nehézipari miniszter szak- 
irányításával, valamint a közlekedés- és postaügyi miniszter 
közreműködésével ;
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b) a kitelepítési és befogadási szakszolgálatot: a lakos
ságnak a veszélyeztetett területek szervezett elhagyására 
és a kijelölt területen való elhelyezésére, továbbá önkéntes 
mozgásának befolyásolására a honvédelmi miniszter (PVOP) 
szakirányításával, a belügyminiszter, a belkereskedelmi 
miniszter, a közlekedés- és postaügyi miniszter, az egészség- 
ügyi miniszter és az Országos Vízügyi Hivatal elnöke, vala
mint a Munkásőrség országos parancsnoka közreműködé
sével;

c) az egészségügyi szakszolgálati alakulatokat és intéz
ményeket: a lakosság kitelepítésével kapcsolatos egészség- 
ügyi feladatok ellátására, a támadófegyverek alkalmazására, 
valamint az elemi csapások, az ipari és egyéb katasztrófák 
következtében megsérült személyek összegyűjtésére és első
segélyben részesítésére, valamint a sebesült-gyűjtőhelyig, 
orvosi segélyhelyig, kórházig (szükségkórház, szükségfek
tető) járművel történő szállítására, első életmentő orvosi 
ellátására, továbbá a mentés egészségügyi szakmai feladatai
nak ellátására az egészségügyi miniszter szakirányításával 
és a Magyar Vöröskereszt főtitkárának közreműködésével;

d) a műszaki-mentő és óvóhely szakszolgálatot: a meg“ 
előző műszaki intézkedések kidolgozására és végrehajtására, 
a károk csökkentésére, a betemetett óvóhelyek felkutatá
sára és az azokból való mentésre, a támadás okozta épület-, 
közmű- és egyéb anyagi károk szükség szerinti helyreállítá
sára, az élet- és vagyonvédelemhez szükséges óvóhelyek 
létesítésére, fenntartására és rendeltetésszerű használatának 
biztosítására az építésügyi és városfejlesztési miniszter szak- 
irányításával;

e) az állat- és növényvédelmi szakszolgálatot: a támadó
fegyverek várható hatásaira figyelemmel az állatállomány, 
növényzet, takarmány és terménykészlet rbv védelmére, 
szennyeződésének (fertőzésének) megállapítására, mentesí
tésére (fertőtlenítésére), illetőleg a felhasználhatatlanná vált 
készletek megsemmisítésére, az állati eredetű élelmiszerek 
fogyaszthatóságának megállapítására, a mezőgazdasági és 
élelmezésügyi miniszter szakirányításával;

f )  az rbv szakszolgálatot: a támadás következtében 
rbv anyaggal szennyezett, illetőleg fertőzött személyek és 
anyagok rbv ellenőrzésére, mentesítésére (fertőtlenítésére), 
az ehhez szükséges intézmények, berendezések és felszerelé
sek biztosításával a szennyezett, illetőleg fertőzött létesít
mények rbv mentesítésére (fertőtlenítésére), átjárók létesí
tésére, a mentést, mentesítést végző erők rbv védelmének 
biztosítására, valamint a szennyezett (fertőzött) — már 
nem mentesíthető — anyagok megsemmisítésére, a hon
védelmi miniszter (PVOP) szakirányításával;

g) az rbv adatszolgáltató és ellenőrző rendszert (az 
Országos Sugárfigyelő- és Jelzőrendszer részeként): a levegő, 
víz, élelmiszer stb. szennyezettségének mérésére, a támadás 
után kialakult helyzet előre jelzésére, értékelésére és az 
ellenőrzéssel kapcsolatos radiometeorológiai, radiohidroló- 
giai, szeizmológiai és az élelmiszer, víz stb. szennyezettségé
nek megállapításával kapcsolatos mérő- és adatszolgáltató 
feladatok végzésére, a lakosság, a vezető szervek és a polgári 
védelmi szervek rendszeres tájékoztatásának biztosítására 
a honvédelmi miniszter (PVOP) koordinálásával és az egész
ségügyi miniszternek, a belkereskedelmi miniszternek, a 
mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszternek, az Országos 
Vízügyi Hivatal elnökének, az Országos Meteorológiai Szol
gálat elnökének és a Magyar Tudományos Akadémia főtit
kárának szakirányításával;

h) a tűzvédelmi szakszolgálatot: a polgári védelmi 
jellegű megelőző tűzvédelmi feladat szervezett végrehajtá
sára és a támadófegyverek alkalmazása következtében vagy 
egyébként felmerülő tűzoltó feladatok végrehajtására — az 
állami tűzoltóság útján — a belügyminiszter szakirányí
tásával;

i) az élelmiszer-ellátó szakszolgálatot: a támadófegy
verek hatásai következtében ellátatlanná vált lakosság és 
a mentésben, mentesítésben (fertőtlenítésben) részt vevő 
polgári védelmi erők élelmezésére a belkereskedelmi minisz
ter szakirányításával;

PVSZ. 7. §. (1) A tanácselnök (járási hivatal elnöke) 
polgári védelmi feladatait a polgári védelmi parancsnokság 
útján látja el.

(2) A polgári védelmi parancsnokság a tanácselnök 
(járási hivatal elnöke) közvetlen irányításával működik, és 
a polgári védelmi törzsből, továbbá a tanácselnök (járási 
hivatal elnöke) által kijelölt tanácsi szakigazgatási vezetők
ből áll.

(3) A polgári védelmi törzs államigazgatási szerv, 
amely területi, illetőleg helyi szinten tervezi, szervezi, irá
nyítja, koordinálja és ellenőrzi a lakosság és a polgári szer
vek támadófegyverek hatásai elleni, valamint elemi csapá
sok, ipari és egyéb katasztrófák elleni védelmét.

(4) A tanácselnök (járási hivatal elnöke) a szakszolgá
lati szervezetek vezetését a tanácsi szakigazgatási szervek 
bevonásával végzi. Az egyes szakszolgálati szervezetek köz
vetlen vezetésével a tanácselnök (járási hivatal elnöke) 
— a szakirányító szervek előzetes hozzájárulásával — más 
(nem tanácsi) szerv vezetőjét is megbízhatja.

PVSZ. 8. §. A tanácselnökök (járási hivatal elnökei):
a) szervezik és irányítják, illetőleg végzik a lakosság 

polgári védelmi felkészítését;
b) biztosítják a közterületen és a tanácsi szervek keze

lésében levő életvédelmi létesítmények fenntartását, ideig
lenes hasznosítását és rendeltetésszerű működését;

c) gondoskodnak a tanácsi szervek kezelésében álló 
lakó- és középületek elsötétítéséről (fényálcázásáról) és a 
lakosságnak az elsötétítési (fényálcázási) feladatok végre
hajtására való felkészítéséről;

d) szervezik és ellenőrzik a lakosság és az irányításuk 
alatt álló tanácsi szervek önvédelmét az állami tűzoltóság 
kivételével;

e) szervezik és irányítják a szakszolgálati szervezetek 
létrehozását, felkészítését, anyagi-technikai ellátását és 
operatív működését; ennek keretében:

— a tanács vb tervezési feladatot ellátó szakigazgatási 
szervének irányításával, a területükön levő áramszolgáltató 
szervek bevonásával a riasztó szakszolgálatot;

— a tanács vb igazgatási feladatot ellátó szakigazgatási 
szervének irányításával a területükön levő és a kitelepítés, 
illetőleg befogadás feladatainak végrehajtásában érintett 
szervekkel (rendőrség, munkásőrség, állami egészségügyi 
szolgálat, szállító szervek stb.) együttműködve a kitelepítési 
és befogadási szakszolgálatot;

— a tanács vb egészségügyi feladatot ellátó szakigaz
gatási szervének irányításával, továbbá az állami egészség- 
ügyi szolgálat, a vöröskereszt szervezetek és a lakosság be
vonásával az egészségügyi szakszolgálati alakulatokat és 
intézményeket;

— a tanács vb építési és közlekedési feladatot ellátó 
szakigazgatási szervének irányításával, a területükön levő 
polgári szervek erőiből és a lakosság bevonásával a műszaki
mentő és óvóhely szakszolgálatot;

— a tanács vb élelmiszer- és fagazdasági feladatot 
ellátó szakigazgatási szervének, továbbá az élelmiszer- és 
fagazdasági üzemek (termelőszövetkezetek, állami gazda
ságok stb.) bevonásával az állat- és növényvédelmi szak- 
szolgálatot;

— a tanács vb ipari, illetőleg kommunális feladatot 
ellátó szakigazgatási szerveinek, továbbá a tanácsi válla
latok, szolgáltató üzemek, élelmiszeripari és vegyipari üze
mek stb. bevonásával az rbv szakszolgálatot;

— a polgári védelmi parancsnokság koordinálásával a 
meteorológiai, vízügyi, egészségügyi és élelmezési stb. intéz
mények és szervek bevonásával az rbv adatszolgáltató és 
ellenőrző rendszer keretében működő mérőállomásokat és 
területi ellenőrző állomásokat;

— az állami tűzoltóság irányításával, a tanácsi szervek, 
a községi önkéntes tűzoltó testületek és a lakosság bevoná
sával a tűzvédelmi szakszolgálatot;

— a tanács vb kereskedelmi feladatot ellátó szakigaz
gatási szerv útján a tanácsi és az egyéb polgári szervek 
bevonásával az élelmiszer-ellátó szakszolgálatot;

f )  együttműködnek a működési területükön levő fegy
veres testületek vezetőivel (rendőrkapitány, munkásőrség 
parancsnoka, megyei hadkiegészítési és területvédelmi 
parancsnok stb.);

— az rbv figyelés, felderítés és tájékoztatás megszerve
zésében és működtetésében;

— a fegyveres és rendészeti szervek egységeiben a 
támadófegyverek alkalmazása következtében szükséges 
mentésben, mentesítésben stb. való közreműködése szerve
zésében és megvalósításában;

— az elemi csapások, az ipari és egyéb katasztrófák 
megelőzésében, illetőleg következményeinek csökkentésé
ben és a károk helyreállításában;
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— a különleges magatartási szabályok rendkívüli hely
zetben való megtartásának biztosításában (elsötétítés, óvó
helyen tartózkodás esetén stb.) és a lakosság kitelepítésénél 
a mentés, mentesítés biztosítása érdekében a rendfenntartás
ban, a különleges tűzvédelmi feladatok ellátásában stb.

PVSZ. 9. §. (1) A vállalatoknál, az intézményeknél, 
a hivataloknál, a szövetkezeteknél stb. (a továbbiakban 
együtt: üzem) — figyelemmel a munkarendre, jellegükre és 
lehetőségeikre — a polgári védelmi kötelezettség alatt álló 
dolgozókból, valamint a lakosságból a következő szakszol
gálati szervezeteket kell létrehozni:

a) riasztó őrsöket, valamint
b) egészségügyi alakulatokat és intézményeket,
c) műszaki-mentő,
d) rbv,
e) állat- és növényvédelmi,
f )  rbv adatszolgáltató és ellenőrző,
g) élelmiszer-ellátó szervezeteket.
(2) Az üzemekben — figyelemmel a munkarendre (több 

műszak) és azok jellegére — a polgári védelmi kötelezettség 
alatt álló dolgozókból a helyi védekezés érdekében önvédelmi 
szervezeteket kell létrehozni, felkészíteni és felszerelni.

(3) Az önvédelmi szervezet keretében az egyes szak
feladatok ellátására a következő alegységek szervezhetők:

a) riasztó,
b) elsötétítő,
c) műszaki-mentő,
d) óvóhely,

i e) rbv,
f )  egészségügyi,
g)  tűzvédelmi,
h) rendfenntartó,
i) kitelepítési,
j )  állat- és növényvédelmi, továbbá
k) élelmiszer-ellátó alegység.
(4) Az önvédelmi szervezetek létrehozásáról és műkö

déséről — a felügyeletet ellátó miniszternek (országos hatás
körű szerv vezetőjének), illetőleg a tanácselnöknek (járási 
hivatal elnökének) irányelvei alapján — az üzem vezetője 
gondoskodik.

H. 39. Az üzemekben létrehozott szakszolgálati 
szervezetek alkalmazását — az ország egyes terü
leteinek átfogó védelme érdekében — a tanácselnök 
(a járási hivatal, illetőleg a megyei, városi, kerületi 
hivatal elnöke), az önvédelmi szervezetek felhasz
nálását pedig az üzem vezetője irányítja.

IV.
A polgári védelemmel kapcsolatos

• anyagi-pénzügyi ellátás és beruházás
rendje

H. 40. A polgári védelem anyagi-pénzügyi el-
* látásának és beruházásának rendjét, valamint fej

lesztésének mértékét és ütemét a Minisztertanács 
határozza meg. A polgári védelem fejlesztését a 
középtávú és éves fejlesztési tervekben — a hon
védelem általános elveivel és követelményeivel 
összehangoltan — kell előirányozni és megvalósí
tani. A fejlesztés keretében a legszükségesebb fel
adatok megoldását kell előirányozni és megvalósí
tani. A költségek fedezete, illetőleg az annak bizto
sításáért való felelősség alapvetően a feladat fel
merülésének helyén jelentkezzen. A polgári véde-

, lemmel kapcsolatos költségeket részben az állam, 
részben a polgári, illetőleg a fegyveres és rendészeti 
szervek és a lakosság viseli.

H. 41. A polgári védelemmel kapcsolatos költ
ségek közül az állami költségvetésben — a Honvé
delmi Minisztérium, valamint a minisztériumok 
(országos hatáskörű szervek) és a tanácsok költség

vetésétől elkülönítve — külön polgári védelmi költ
séghelyen kell előirányozni a vonatkozó célkitűzések 
jóváhagyásának megfelelő mértékben és ütemben:

a) a Honvédelmi Minisztérium (PVOP) terveiben 
— közvetett honvédelmi kiadásként — a katonai 
költségtől elkülönítve

— a lakosság és az üzemi dolgozók életvédelmét 
biztosító óvóhelyek létesítésével és a védőképesség 
növelésére irányuló korszerűsítéssel kapcsolatos költ
ségeket ;

— a szakszolgálati szervezetek — beleértve 
KPM szakszolgálatokat is — norma szerinti rbv 
felszereléseinek és eszközeinek, a sugárzásmérő
műszerek és berendezések beszerzésének, valamint 
a polgári védelem egészségügyi anyagai (személyi 
vegyivédelmi csomag, készenléti ampulla stb.) és 
mentesítő anyagai felhalmozásának költségeit;

— az állami intézetek gondozottal és 14 éves 
korig a fiatalkorúak egyéni védőeszközeinek költ
ségeit, továbbá meghitelezés útján a termelésben 
részt nem vevő lakosság védőeszköz-ellátásának 
költségeit;

— az ország riasztásával, valamint a köz- és 
térvilágítás elsötétítésével kapcsolatos fejlesztési 
költségeket;

— a szakszolgálati szervezetek országos vezető 
állományának kiképzésével kapcsolatos kiadásokat 
és a lakosság felkészítését, tájékoztatását szolgáló 
kiképzési segédletek, központi kiadványok stb. el
készítésének költségeit;

— a polgári védelemmel összefüggő haditechni
kai tudományos-kutatás és a műszaki fejlesztés 
megvalósításának költségeit;

— a polgári védelem vezetésével és az ehhez 
szükséges rendszer üzemeltetésével, fenntartásával 
és felkészítésével kapcsolatos költségeket;

b) a minisztériumok (országos hatáskörű szer
vek) költségvetésében elkülönítetten;

— a minisztérium (országos hatáskörű szerv) 
dolgozói védelmét szolgáló óvóhelyek felújításának 
és berendezéseinek költségeit, továbbá a befogadás 
körzetében a minisztérium (országos hatáskörű 
szerv) működését és vezetését biztosító radioaktív 
kiszóródás elleni védő létesítmények és híradás 
építési költségeit, továbbá a dolgozók radioaktív 
kiszóródás elleni védelmét biztosító létesítmények 
építési — beruházási — költségeit;

— a minisztérium (országos hatáskörű szerv), 
valamint a közvetlen felügyelete alá tartozó és a 
minisztérium (országos hatáskörű szerv) költség- 
vetéséből gazdálkodó szervek dolgozói egyéni védő
eszköz-ellátásának költségeit;

— a minisztérium (országos hatáskörű szerv) 
felügyelete alá tartozó üzemek polgári védelmi 
vezető állománya, a gazdasági vezetők és polgári 
védelmi törzsparancsnokok kiképzésének költségeit;

— a szakszolgálati szervezetek felkészítésével, 
gyakorlataival összefüggő, illetőleg a meghatározott 
felszereléssel való ellátásának költségeit;

— az anyagi javak, az élelmiszer-gazdaság, a 
szolgáltatás és a háborús termelés rbv védelmével 
kapcsolatos műszaki anyagok, berendezések, védő
csomagoló és mentesítő anyagok, ellenőrző műsze
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rek, laboratóriumi eszközök és berendezések, men
tesítő berendezések, laboratóriumok létrehozásához, 
illetőleg felszereléséhez szükséges költségeket;

— a polgári védelmi felkészítéshez szükséges 
oktatási anyagok, kiképzési eszközök és segédletek 
költségeit;

— a rendeltetésszerű tevékenységgel összefüggő 
polgári védelmi tudományos kutató munka és mű
szaki fejlesztés költségeit;

c) a tanácsok költségvetésében elkülönítetten:
— a területi (helyi) vezetés védő létesítményei 

fenntartásának, üzemeltetésének, felújításának és 
berendezéseinek költségeit;

— a tanácsok kitelepülési körzetében a radio
aktív kiszóródás elleni védelmet biztosító védő léte
sítmények építési költségeit;

— a lakosság védelmét szolgáló óvóhelyek állag
fenntartásának, felújításának költségeit;

— a helyi riasztó rendszer fenntartásának és 
felújításának költségeit;

— a tanács felügyelete alá tartozó szerveknél 
létrehozott szakszolgálati szervezetek és költség- 
vetésből gazdálkodó szervek, önvédelmi szervezetek 
polgári védelmi kiképzésével és gyakorlataival, mű
ködésével, valamint a lakosság polgári védelmi fel
készítésével kapcsolatos költségeket;

— a tanács és a felügyelete alá tartozó költség- 
vetésből gazdálkodó szervek dolgozói és önvédelmi 
szervezetei egyéni védőeszközökkel és felszerelések
kel való ellátásának költségeit.

H. 42. Az üzemek saját pénzügyi forrásából kell 
fedezni az önvédelmi jellegű, valamint a háborús 
termelés megelőző védelmét szolgáló hatósági elő
írások megvalósításával, továbbá az ezekkel össze
függő igazgatási feladatokkal kapcsolatos polgári 
védelmi költségeket. Ezen belül:

— az üzemi óvóhelyek és védő létesítmények 
fenntartásának, üzemeltetésének és berendezésének 
költségeit;

— az üzemi önvédelmi szervezet egyéni védő
eszközökkel és felszerelésekkel való ellátásának, 
valamint a dolgozók egyéni védőeszközeinek költ
ségeit;

— az üzemi önvédelmi szervezet, valamint a 
dolgozók kiképzésével, felkészítésével, gyakorlatai
val kapcsolatos költségeket;

— az élelmiszer-, víz-, takarmánykészletekkel, 
állatállománnyal rendelkező, ezek termelésével, tar
tósításával, készletezésével, elosztásával foglalkozó 
üzemekben a készletek rbv védelmének, gyártás 
(szállítás) közben történő rbv ellenőrzésének, illetve 
a védelem — erre vonatkozó polgári védelmi elő
írásoknak megfelelően végrehajtásra kerülő — elő
készítésének költségeit.

H. 43. Az üzemek saját pénzügyi forrásából 
fedezett polgári védelmi kiadásait a termelési költ
ségek részeként kell elszámolni.

H. 44. A munkaviszonyban, illetőleg szövet
kezeti tagsági viszonyban nem álló lakosság részére 
lehetővé kell tenni, hogy az egyéni védőeszközöket 
saját költségén megvásárolja.

H. 45. A polgári védelmi anyagok, eszközök és 
felszerelések őrzését, tárolását és karbantartását 
— a honvédelmi miniszter követelményei alapján — 
a tárolás szerint illetékes szerv köteles biztosítani.

H. 46. A polgári szervek, valamint a fegyveres 
és rendészeti szervek költségvetésükben, illetőleg 
pénzügyi terveikben irányozzák elő és biztosítsák a 
polgári védelmi feladatok végrehajtását irányító és 
megvalósító polgári védelmi szerv, illetőleg állomány 
működésével, ellátásával kapcsolatos költségeket 
(bérjellegű költség, elhelyezés, bútorzat, irodaszer, 
híreszköz, gépjármű stb.).

H. 47. A polgári védelmi építési beruházásokat 
az állami költségvetésnek a polgári védelem céljaira 
biztosított keretéből — közvetett honvédelmi ki
adásként, a katonai költségektől elkülönítve — kell 
tervezni.

H. 48. A nagyberuházásoknál (metró, ipartele
pítés stb.) a polgári védelmi követelmények, elő
írások megvalósításának költségeit — egyedi döntés 
alapján — a beruházási költségből kell biztosítani.

H. 49. A polgári védelem terén kiemelkedő, 
illetőleg tartósan eredményes tevékenységet végző 
személyek — a polgári szerveknél jóváhagyott 
általános kereteken felül — kitüntetésben és juta
lomban részesíthetők.

V.
Vegyes rendelkezések

H. 50. A fegyveres és rendészeti szervek polgári 
védelmi felkészítésére és polgári védelmi eszközökkel 
való ellátására, továbbá a védelmüket szolgáló léte
sítmények megvalósításával kapcsolatos beruházá
sokra az illetékes miniszterek (országos hatáskörű 
szervek vezetői) külön terjesztenek elő javaslatot a 
Minisztertanácshoz.

H. 51. A határozatból adódó feladatok közül:
a) a végrehajtás általános szabályait — az érin

tett miniszterekkel (országos hatáskörű szervek 
vezetőivel) egyetértésben — a honvédelmi miniszter;

b) az anyagi-pénzügyi ellátás, valamint a jutal
mazás részletes szabályait 1976. január 1-i hatály- 
lyal — a honvédelmi miniszterrel és az Országos 
Tervhivatal elnökével egyetértésben — a pénzügy- 
miniszter;

c) a polgári védelmi rendeltetésű anyagok nyil
vántartásának, tárolásának, őrzésének, karbantartá
sának és selejtezésének követelményeit — az érin
tett miniszterekkel (országos hatáskörű szervek 
vezetőivel) egyetértésben — a honvédelmi miniszter;

d) a polgári védelmi helyiségek béke idején tör
ténő hasznosításának szabályait — a honvédelmi 
miniszterrel egyetértésben — az építésügyi és város- 
fejlesztési miniszter rendeletben állapítja meg.

PVSZ. 10. §. A PVSZ-ben és az ennek alapján kiadásra 
kerülő rendelkezésekben foglaltak végrehajtásának ellenőr
zéséről a polgári védelem országos törzsparancsnoka gon
doskodik.

H. 52. A Minisztertanács felkéri a társadalmi 
szervezeteket, elsősorban a Szakszervezetek Országos 
Tanácsát, a Magyar Vöröskeresztet, a Magyar Hon
védelmi Szövetséget, a Kommunista Ifjúsági Szövet
séget, a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsát,
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a Fogyasztási Szövetkezetek Országos Tanácsát és 
az Ipari Szövetkezetek Országos Tanácsát, hogy a 
polgári védelmi feladatok végrehajtását politikai, 
mozgalmi érdekvédelmi és szakmai tevékenységük
kel segítsék.

H. 53. E határozat a kihirdetése napján lép 
hatályba; egyidejűleg a polgári védelemről szóló 
2002/1966. (I. 23.) Korm. számú határozat hatályát 
veszti.

H. 54. A Minisztertanács felhatalmazza a minisz
tereket (országos hatáskörű szervek vezetőit), hogy 
e határozatát a minisztérium (országos hatáskörű 
szerv) hivatalos lapjában közzétegyék.

Vhr. 3. §. Ez a rendelet és ezzel együtt a PVSZ 
a kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg a 
11/1960. (HK 3.) HM számú utasítás hatályát veszti.

Czinege Lajos s. k., 
vezérezredes 

honvédelmi miniszter

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének 
1/1975. MTA—E. (A. K. 2.) 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 tartozó 
feladatok kutatása során elért jelentős eredmények 
jutalmazását az alábbiak szerint szabályozom.

1 . §•
(1) A Magyar Tudományos Akadémia jutalom

ban (a továbbiakban: kutatási jutalom) részesíti 
azokat a kutatókat és egyetemi oktatókat, továbbá 
kutatással foglalkozó egyéb szakembereket, akik 
az országos és tárcaszintű kutatási főirányok körébe 
tartozó feladatok kutatásában jelentős új kutatási 
eredményt értek el.

2 . §•
(1) A kutatási jutalom elnyerhető:
a) pályázat útján, vagy
b) szakmailag illetékes akadémiai bizottság 

javaslata alapján.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja alapján tett javas

latok esetében is az utasításnak a pályázatra vo
natkozó rendelkezéseit kell értelemszerűen alkal
mazni.

3. §.
(1) Kutatási jutalomra pályázni olyan jelentős 

új kutatási eredményt tartalmazó, már megjelent 
tanulmánnyal vagy közlésre alkalmas kézirattal lehet, 
amely általában kétévesnél nem régebbi.

(2) Kivételesen indokolt esetben kutatási záró- 
jelentéssel is lehet pályázni.

(1) Nem vehetők figyelembe azok a pályázatok:
a) amelyek ellenérték (pl. szakértői-, újítási-, 

szabadalmi díj, külön jutalom) fejében vég
zett kutatási tevékenység eredményét tar
talmazzák;

b) amelyek" bármilyen kutatási jutalomban 
már részesültek vagy ezzel kapcsolatos ér
demi elbírálásuk megtörtént, kivéve, ha az 
elbírálás óta elért számottevő új tudomá
nyos eredményt tartalmaznak;

c) amelyek a pályázat benyújtására megszabott 
határidő után, vagy egyébként hiányosan, 
továbbá nem kellően rendezett alakban ér
keztek;

d) az utasításban foglalt követelmények vala
melyikének egyébként nem felelnek meg.

(2) Nem részesíthetők kutatási jutalomban az 
Akadémia tagjai, a kutatóintézetek igazgatói, 
továbbá azjakadémiai tanszéki kutatócsoportok 
vezetői.

(3) Az utasítás alkalmazása szempontjából nem 
tekinthetők ellenértéknek a munkabér és járulékai, 
továbbá a már megjelent tanulmány, ill. könyv 
szerzői díja, és a kiadói nívódíj.

5. §.
(1) Kutatási jutalomra pályázni a melléklet 

szerinti, kitöltött űrlappal és az ahhoz mellékelt 
tanulmánnyal (a továbbiakban együtt: pályázati 
anyag) lehet.

(2) A pályázati anyagot május hó 30-ig kell a 
kutatóhely vezetőjéhez benyújtani, aki véleményé
vel ellátva június hó 15-ig az MTA Tudományos 
Testületi Titkárságának küldi meg.

(3) A már benyújtott pályázati anyagot ki
egészíteni, vagy azt módosítani nem lehet.

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 35 000,— Ft-ot, 
az egy pályázóra jutó összeg pedig nem lehet keve
sebb 3000,— Ft-nál, és nem haladhatja meg a 
15 000.— Ft-ot.

(4) 1975-ben legfeljebb 100 pályamű jutalmaz
ható.

7- §•
(1) A pályázati anyagokat a főirányért felelős 

tárcák véleményezik.
(2) A pályázati anyagokat az MTA Tudományos 

Testületi Titkársága július hó 10-ig az (1) bekezdés
ben írt véleményezés végett — a főirányért felelős 
tárcához küldi meg.

8. §.

(1)  A kutatási jutalmak odaítéléséről — az 
október hó 15-ig megküldött, rangsorolt tárcavéle
mények 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 pálya
munkákat az Akadémia — a főirányért felelős 
tárcavélemények figyelembevételével — szabadon 
hasznosíthatja.

9. §.
Ez az utasítás kihirdetése napján lép hatályba. 

Egyidejűleg az 1/1974. MTA—E. (A. K. 5.) számú 
utasítás hatályát veszti.

Erdey-Grúz Tibor s. k., 
elnök
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il M A G Y A R  T U D O M Á N Y O S  A K A D É M I A  E L N Ö K S É G É N E K
H A T Á R O Z A T A I

az 1975. január 21-i és január 28-i üléseken

„Az MSZMP KB irányelvei a párt 
XI. kongresszusára”, valamint „A Magyar

Szocialista Munkáspárt programnyilatkozata” 
c. dokumentumok megvitatása

Az Akadémia elnöksége a Magyar Szocialista 
Munkáspárt Központi Bizottságának felkérésére 
kibővített ülésen vitatta meg a párt XI. kongresz- 
szusának irányelveit, valamint programnyilat
kozatát.

A kongresszusi irányelveket korábban már 
megvitatta az elnökség egyik állandó bizottsága; 
„A Tudomány és Technika Társadalmi Hatásaival 
Foglalkozó Elnökségi Bizottság” és a vita során 
kialakított főbb gondolatok, illetve javaslatok 
összefoglalóját az elnökség kibővített ülése elé 
terjesztette. Ugyancsak javaslatot tett, és ezt az 
elnökség elé terjesztette az „MTA Elnökségének 
Közoktatási Bizottsága” is.

Az elnökség 1/1975. számú határozata
1. Az Akadémia elnöksége köszönetét fejezi ki a 

Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizott
ságának a párt XI. kongresszusa irányelveinek, 
továbbá a párt programnyilatkozatának meg
vitatására való felkérésért.

2. Az elnökség egyetért a dokumentumokkal és 
megnyugvással veszi tudomásul, hogy az azok
ban foglaltak a párt eddigi politikájának irányát 
követik.

3. Felhatalmazza az elnökség az elnököt, hogy az 
ülésre beterjesztett írásos észrevételek, továbbá 
az elhangzott hozzászólások figyelembevételé
vel foglalja össze az elnökség „hozzászólását” 
és küldje meg azt a Központi Bizottságnak.
Budapest, 1975. január 22.

Erdey-Grúz Tibor s. k., 
elnök

Az Akadémia elnökségének és főtitkárának 
beszámolója az 1975. évi közgyűlésen

A tervezetet az elnökség ezen az ülésén részle
tesen áttekintette.

Az elnökség 2/1975. számú határozata

Az elnökség a vitában elhangzottakat és az 
annak alapján adott felhatalmazások figyelembe
vételével a beszámolót elfogadta.

Az 1976. évi könyvkiadási terv irányszámai

Az előterjesztés — megállapítva, hogy a könyv- 
kiadási terv 1974—75. évre vonatkozó irányszámai 
megfelelőek voltak, továbbá a kiadási politika 
lényeges változása 1976-ra nem várható — java
solta, hogy az elnökség az 1976. évi ívkeretet az 
1975. évi irányszámoknak megfelelően hagyja jóvá.

Az elnökség 3/1973. számú határozata
Az elnökség az 1976. évi kiadási terv ívkeretét 

az alábbiak szerint hagyta jóvá:
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

Az OTTKT főirányokkal kapcsolatos pályázatok 
jutalmazásának 1975. évi elvei

Az előterjesztés megállapította, hogy a kuta
tások jutalmazására 1974-ben érvényben volt el
járási mód bevált. Erre figyelemmel — a pályázat 
rendjének változatlanul hagyása mellett — a 
javaslat a pályázat tekintélyének növelése érdeké
ben a kutatási jutalom alsó határának megváltoz
tatására, emelésére irányult.

Az elnökség 4/1975. számú határozata

1. Az OTTKT főirányokkal kapcsolatos pályázatok 
1975. évi jutalmazási rendje az 1974-ben hatályos 
renddel megegyező legyen;

2. Az elnökség elhatározza, hogy
2.1. 1975-ben összesen 100 kutatási jutalom ki

adására kerüljön sor,
2.2. kollektívák jutalmazása esetén az egy pályá

zóra jutó jutalom összege 3000—15 000,— Ft- 
ig terjedjen és a 35 000,— Ft -ot ne haladja 
meg.

3. Felhatalmazza az elnököt, hogy a végrehajtás 
érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.
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Tájékoztató a szocialista országok tudományos 
akadémiái társadalomtudományi kutatásokkal 

foglalkozó alelnökeinek értekezletéről
A Szovjetunió Tudományos Akadémiájának 

meghívására 1975. január 7—8 -án Moszkvában 
értekezletet tartottak a szocialista országok tudo
mányos akadémiáinak társadalomtudományi ku
tatásokkal foglalkozó alelnökei. Az értekezlet az 
együttműködés aktuális kérdéseit vitatta és erről 
emlékeztetőt fogadott el.

Az elnökség 5/1975. számú határozata

1. Az elnökség a szocialista országok tudományos 
akadémiái társadalomtudományi kutatásokkal 
foglalkozó alelnökeinek 1975. január 7—8 -i ér
tekezletéről szóló tájékoztatót tudomásul vette.

2. Felhívja az 1., II. és IX. Osztályok elnökeit, 
hogy az 1. pontban említett tájékoztatót ismer
tessék az osztályok tagjaival.

Előterjesztés
a Földtani Tudományok Nemzetközi Uniója 

(International Union of Geological Sciences, IUGS) 
Végrehajtó Bizottsága 1976. évi ülésének 

Magyarországon történő megtartása
A Földtani Tudományok Nemzetközi Uniója 

(IUGS) VB 1974. évi ülésén felmerült annak a 
lehetősége, hogy az 1976. februárjában esedékes 
ülés Magyarországon kerüljön megrendezésre. Az 
IUGS VB ülésein a résztvevők száma mintegy 20 
fő. A költségeket (utazás, napidíj, szállás) az IUGS 
fedezi.

Az elnökség 6/1975. számú határozata
Az elnökség a Földtani Tudományok Nemzet

közi Uniója (IUGS) VB ülésének 1976. februárjá
ban Magyarországon való megrendezéséhez hozzá
járul azzal, hogy a költségeket az IUGS viseli.

A hazai élelmiszertudományi kutatások helyzetének 
megvitatására kiküldött elnökségi ad hoc bizottság 

összefoglaló jelentése

Az Agrártudományok Osztálya a Kémiai Tudo
mányok Osztályával egyetértésben, az Élelmiszer
tudományi Komplex Bizottság tanulmánya alap
ján összefoglaló értékelést készített a hazai élelmi
szertudományi kutatások helyzetéről. Az össze
foglaló értékelést az elnökség által kiküldött ad

hoc bizottság vitatta meg. A bizottság megállapí
totta, hogy az anyag nagy körültekintéssel készült, 
igen világos és alapos, értékelései reálisak.

A bizottság felkérte az MTA elnökét, hogy
1. tegyen intézkedéseket: az Acta Alimentaria 

Academia Scientiarium Hungaricae a jövőben 
az Akadémia finanszírozásában jelenjék meg;

2 . a bizottság állásfoglalását hozza a mezőgazda- 
sági és élelmezésügyi miniszter tudomására.
A bizottság javasolta az Akadémia elnökének, 

hogy kérje fel a TMB elnökét olyan interdiszcipli
náris ad hoc szakbizottságok működtetésére, ame
lyek elősegíthetik, hogy az élelmiszertudomány 
területén dolgozók az eddiginél nagyobb számban 
szerezzenek tudományos fokozatot.

Az elnökség 7/1975. számú határozata
1. Az elnökség a hazai élelmiszertudományi kuta

tások helyzetének megvitatására kiküldött el
nökségi ad hoc bizottság állásfoglalását — a vi
tában elhangzott módosítással — köszönettel 
tudomásul vette.

2. Felhívja az elnököt, hogy
2 .1. a bizottság állásfoglalását hozza a mező- 

gazdasági és élelmezésügyi miniszter tudo
mására;

2.2. ajánlja a TMB elnökének olyan interdiszcip
lináris ad hoc szakbizottságok működtetését, ame
lyek elősegíthetik, hogy az élelmiszertudomány terü
letén dolgozók tudományos fokozatot szerezzenek.
3. Az elnökség megállapítja, hogy az Acta Ali- 

mentaria Academia Scientiarium Hungaricae 
jelenlegi finanszírozási rendjén nem indokolt 
változtatni;
3.1. Felhívja a Kémiai Tudományok Osztályát 

mint a lap gondozóját — mivel nem az aka
démiai Acta-k rendszerében, akadémiai ki
adványként jelenik meg —, gondoskodjék 
a lap elnevezésének oly módon történő meg
változtatásáról, hogy a lap nevéből „Aca
demia Scientiarium” törlésre kerüljön.

Az elnökség egyéb állásfoglalásai
Az elnökségi ülés napirendjén szerepeltek még:
1. Tájékoztató „A kétfokozatú képzés kísérletei a 

magyar felsőoktatásban” tárgyú ankéton el
hangzottakról.

2 . Tájékoztató az UNESCO 18. közgyűléséről.
3. Beszámoló az elnökség legutóbbi (1974. december 

17-i) ülése óta eltelt időszak jelentősebb testületi, 
továbbá szakigazgatási eredményeiről.

Budapest, 1975. január hó 29.
Erdey-Grúz Tibor s. k., 

elnök
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Pályázatok

Kutatói jutalomra benyújtott és díjazott pályázatok 
az 1974. évben

ORSZÁGOS SZINTŰ FŐIRÁNYOK 
M a g y a r  T u d o m á n y o s  A k a d é m i a  

1. Szilárdtestek kutatása
I. Barna Árpád, dr. Barna Péter, dr. Bodó Zoltán, 

dr. Pócza Jenő, Pozsgai Imre, Radnóczi György 
(MTA Műszaki Fizikai Kutató Intézet, Budapest)
Andrej Banovec (Institut za Elektroniko in 

Vakuumsko Tehniko, Ljubljana)
„Amorf és kristályos fázisállapot, a fázisátmenet 
és az elektromos vezetés vizsgálata germánium 
vékonyrétegeken” (4 dolgozat).
A szerzők maguk által kidolgozott módszerükkel 
(in-situ UHV elektronmikroszkópia) vizsgálato
kat végeztek a germánium vékonyrétegek szer
kezetének rendeződése, a kristályosodási folya
matoknak, valamint a szerkezeti és elektromos 
vezetési kapcsolatoknak a megismerése érdeké
ben. Megállapították, hogy az amorf germánium 
réteg tömegsűrűségre és szabad atomi kötésekre 
nézve periodikusan inhomogén. Megállapították, 
hogy a kristályosodási folyamatban a gázszeny- 
nyezéseknek meghatározó szerepe van, amennyi
ben a gáz hatására ugrásszerűen csökken a mag
képződés sebessége. Modellt dolgoztak ki a 
gázszennyezést tartalmazó átkristályosított réteg 
vezetőképességére vonatkozóan. Ennek alapján 
lehetővé vált az eredetileg amorf rétegnek a 
kristályos állapotban történő minősítése.
Jutalom :

Barna Árpád 
Dr. Barna Péter 
Andrej Banovec 
Dr. Bodó Zalán 
Dr. Pócza Jenő 
Pozsgai Imre 
Radnóczi György 

Ö s z e s e n :

5000,— Ft 
4000,— Ft 
4000,— Ft 
3000,— Ft 
3000,— Ft 
3000,— Ft 

_3000,— Ft 
25 000,— Ft

2. Dr. Siklós Tivadar (MTA Központi Fizikai Ku
tató Intézet, Budapest)
„Az anharmonikus kristályok self-consistens di
namikai elmélete”.
A pályázat a kristályok rácsrezgéseinek elméleti 
tárgyalását tartalmazza arra az esetre kiterjeszt
ve, amikor ezen rácsrezgések egymás közötti 
kölcsönhatása már nem elhanyagolható, sőt a 
visszahatásnak döntő szerepe van.
A szerző a rácsrezgésekre vonatkozóan levezette 
a kétidős termodinamikai G.reen-függvények self- 
consistens mozgásegyenletét és a megoldást 
különböző esetekben részletesen elemezte. Ki
emelkedő jelentőségű bizonyos körülmények kö
zött a rács instabilitásának kimutatása, ami az 
olvadás jelenségének jobb megértéséhez vihet 
közelebb.
Iutalom: 12 000,— Ft

3. Dr. Kozma László, Bor Zsolt, dr. Rácz Béla 
(JATE Kísérleti Fizikai Intézet, Szeged)
,,N2-lézerrel gerjesztett hangolható festéklézerek 
vizsgálatáról”.
A pályázók legfőbb érdeme az első hazai N2-lézer 
létrehozása. A lézer paraméterei és a pályázatban 
leírt kísérletek alapján új kísérleti lehetőségek 
nyíltak mind az alapvető, mind a gyakorlati 
kutatási területeken, sőt hatása a fizikai kutatá
sokon túl kémiai és biológiai alkalmazási irá
nyokra is kiterjedhet. A pályázat tartalmazza 
azokat a vizsgálatokat is, amelyeket a szerzők az 
N2 lézerrel pumpált festék-lézereken végeztek, a 
hangolási lehetőségek és a populációs viszonyok 
vizsgálata terén. Eredményeik alapján lézer fel
villanások állíthatók elő a közeli ultraibolyától a 
közeli infravörösig, bármely hullámhosszon. 
Jutalom (egyenlő megosztásban): 15 000,— Ft

4. Dr. Mink János, Kemény Gábor 
(MTA Izotóp Intézete, Budapest)
„Molekulakristályok távoli infravörös és lézer- 
Raman spektroszkópiai vizsgálata”.
A pályázók fő érdeme a lézer-Raman spektrosz
kópia módszerének magyarországi honosítása és 
alkalmazása a molekulakristályok tanulmányo
zására. A konkrét anyagokon végzett vizsgálatok 
eredményei igazolják az optikai spektroszkópia 
és a kifejlesztett eljárás lehetőségeit a molekula
kristályok fonon-spektrumának meghatározásá
ban.
Jutalom (egyenlő megosztásban): 8000,— Ft

5. Dr. Bertóti Imre (MTA Központi Kémiai Kutató 
Intézet, Budapest)
„A2B4C| típusú vegyületeket tartalmazó hetero- 
strukturák előállítása és vizsgálata” .
A pályázó hazánkban először állított elő A2B4C35 
típusú vegyületeket, melynek során egy, főleg a 
Szovjetunióban kidolgozott technika meghono
sítására és továbbfejlesztésére került sor. A mun
ka eredménye alapján lehetőség nyílna az ilyen 
típusú félvezető anyagok előállításával kapcsola
tos technológiai színvonal emelésére. Jelentősek 
azok az eredmények, melyeknek alapján eldönt
hetővé vált, hogy a növesztett réteg valóban 
epitaxiás és nem történt-e elorientálódás a 
réteggel párhuzamosan.
Jutalom : 5000,— Ft

6. Mecseki Attila (MTA Kristályfizikai Tanszéki 
Kutatócsoport, Budapest)
„Generalization of the Teltow Model of Direct 
Current Conduction in Ionic Crystals and Models 
for Generalized Teltow Theory.”
A pályázat alapját képező két dolgozat egységes 
elméletet ad, melynek alapján ionkristályokban 
levő szennyező ion- és kation-vakanciák kötött 
állapotát lehet leírni. A szerző megmutatta, 
hogy ellentétben a szennyező kation-vakancia 
képződményekkel, a szennyező anion-vakancia 
asszociációk jelenléte nem érződik az ionvezető
képesség hőmérséklet- és szennyezőkoncentráció 
függésében.
Jutalom: 5000,— Ft
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7. Dr. Kirschner István, Martinás Katalin (ELTE 
Alacsony Hőmérséklet Fizikai Laboratórium, 
Budapest)
,,Szupravezető anyagok mágneses dinamikai tu
lajdonságainak vizsgálata.”
A pályázathoz csatolt dolgozatok közül Dr. 
Kirschner István: „Specific Phase Transition in 
Superconductors of Small к” című munkája 
új tudományos eredményeket tartalmaz. A szerző 
a dolgozatban Kinsel méréseinél szélesebb kon
centráció-tartományban határozta meg az átala
kulás jellemző paramétereit, és a típusváltás 
mindkét oldalán megmérte a kritikus mágneses 
tereket is.
A pályázó munkája a Szilárdtestkutatási főirány 
célkitűzéseivel szorosan összefügg, mert kapcsoló
dik a fázisátalakulások vizsgálata terén előirány
zott programhoz. Tevékenységének hazai vi
szonylatban az ad különös értéket, hogy elsőnek 
ő kezdett hozzá a szupravezető anyagok vizsgá
latához.
Jutalom: Dr. Kirschner István 5000,— Ft

8 . Török Tivadar, Keleti József, Rátkai Zsolt (Vil
lamosipari Kutató Intézet)
,,Ge-Si anyagú termovillamos generátorok készí
tésének néhány problémája”
A pályaműben a szerzők a villamosenergia köz
vetlen hőenergiából történő előállításával kap
csolatban vizsgálják a termovillamos generátorok 
energiai átalakítási hatásfokát befolyásoló ténye
zőket. Beszámolnak a Ge-Si ötvözet rendszerhez 
adott harmadik ötvöző komponens hatásáról. 
A pályázatban foglalt eredményeket működő, 
iparilag hasznosított berendezés paraméterei iga
zolják.
Jutalom: egyenlő arányban megosztva 9000,— Ft
Bárczy Pál, Nábli Vendel, dr. Tranta Ferenc 
(NME Fémtani Tanszék)
„AlMgSi 1 ötvözet kiválási folyamatának tanul
mányozása”
A pályázók elektromos vezetőképesség, belső 
súrlódás és termoanalitikai mérésekkel, valamint 
diszlokációk sűrűségének és mechanikai tulaj
donságoknak meghatározásával jelentékenyen to
vábbfejlesztették az ötvözetek nemesítése során 
lejátszódó fémtani folyamatok elméletét. 
Eredményeik alapján racionálisabb hőkezelési 
technológiák kidolgozására nyílik lehetőség. A 
vizsgálatok során használt anyag az iparilag is 
rendkívül fontos AlMgSi 1 ötvözet volt.
Jutalom: egyenlő arányban megosztva 9000,— Ft

2. Az életfolyamatok szabályozásának mechanizmusa

1. Dr. Sik Tibor, dr. Kondorosi Ádám, dr. Barabás 
Zoltánná, dr. Sváb Nóra (SZKB Genetikai In
tézet, Szeged)
,,A szimbiózisos nitrogénkötés genetikai sza
bályozása”
A szerzők gyors, gazdaságos, gyakorlatilag meg
valósítható szelekciós módszert dolgoztak ki

olyan Rhizobium törzsek izolálására, amelyek a 
kiinduló törzshöz képest csökkent aktivitású 
nitrogenase-t képeztek.
Az eredmények feljogosítanak arra, hogy ezekből 
kiindulva, gazdaságilag is hasznos Phizobium 
törzseket tudjanak majd izolálni és kiinduló 
pontot képezhet ahhoz, hogy elmélyítsék isme
reteiket a nitrogénkötés biokémiája és genetikája 
területén.
Jutalom (egyenlő megosztásban): 16 000,— Ft

2. Dr. Juhász-Nagy Sándor (IV. sz. Sebészeti Kli
nika, Budapest)
,,A koszorúserek adaptációs zavarainak vizsgá
lata állatkísérletes modelleken” .
Szerző az utolsó néhány évben kutyakísérle
tekben vizsgálta a koszorúserek adaptációs 
képességét és új, fontos megállapítások egész 
sorát közölte.
Üj eredményei lényeges lépéssel viszik előbbre a 
koszorúserek élettani és kórélettani szabályo
zására vonatkozó ismereteinket és a későbbi 
gyakorlati felhasználás lehetőségét ígérik.

Jutalom: 8000,—Ft

3. Gróf József, dr. Menyhárt János (MTA Kutató 
Laboratórium, SOTE Urológiai Klinika, Buda
pest)
„A guanidinoborostyánkősav (GSA) bioszin
tézisének mechanizmusa. (Az ammónia biológiai 
fixálásának egy újonnan felismert útja.)”
A pályamunkában részletezett eredmények alap
vetően befolyásolják képünket a fehérjelebontás 
szabályozásáról. A munka külön érdemének 
tekinthető, hogy mind alapkutatási, mind gya
korlati klinikai vonatkozásokban jelentős új 
megállapításokat tesz a fehérjeanyagcsere nor
mális és kóros körülmények között megvalósuló 
szabályozása, s az ureának e folyamatokban 
betöltött szerepe vonatkozásában.
Jutalom:

Gróf József 5000,— Ft
Dr. Menyhárt J. 3000,— Ft

Ö s s z e s e n  : 8000,— Ft

4. Dr. Faludi-Dániel Ágnes, dr. Horváth Gábor, 
Demeter Sándor, Garab Győző (MTA SZBK Nö
vényélettan, Szeged)
„Gránum és stromalammelák klorofillformái” 
A pályázat anyaga jelentős mértékben előmoz
dítja a fotoszintézis területén folyó érdemi és 
alkalmazott kutatásokat, különösen szerzők 
azon megállapítása, hogy az 0 .2 fejlesztő foto- 
szisztéma működésének szabályozásával emel
hető a fotoszintézis hozama.
Jutalom (egyenlő megosztásban): 16 0 0 0 ,— Ft

5. Dr. Ormai Sándor, dr. Palkovits Miklós (Kísér
leti Orvostudományi Kutató Intézet, Budapest)
„A tartalék lymphocyták vérbeáramlásának 
vizsgálata”.
A vizsgálatokban a peripheriás nyirokszervek 
lymphocytáinak vérbeáramlását tanulmányozva
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kimutatták, hogy polimetakrilsav mobilizálja 
ezeket a sejteket. Szövettani módszerekre tá
maszkodó megfigyeléseik alapján feltételezhető, 
hogy ez a mobilizáló hatás aT- és B-lymphocytá- 
ra egyaránt vonatkozik. Tekintettel arra, hogy 
a lymphocyták recirculatióját szabályozó ténye
zőkről kevés adat áll még rendelkezésre a 
pályamunkában közölt módszer további lehe
tőségeket nyitott meg az immunfolyamatok
ban oly fontos lymphocyta recirculatio tanul
mányozására.
A közölt adatok új lehetőséget nyújtanak a 
lymphocyta recirculatio vizsgálatához.
Jutalom (egyenlő megosztásban): 8000,— Ft

6 . Dr. Schlammadinger József (DOTE Biológiai In
tézet, Debrecen)
,,Az Escherichia coli lac operon transzkripció
jára ható néhány tényező vizsgálata”
A lac operon a bioreguláció molekuláris szintű 
vizsgálatának modellje. A pályázó e területen a 
nagy nemzetközi verseny ellenére értékes ered
ményeket kapott. A kiváló rendszerességgel 
végzett kutatás más kísérleti objektumok transz
kripciójának tanulmányozásához minta, az ilyen 
vizsgálatokat inspirálja, elősegíti.

Jutalom: 5000,— Ft

7. Nikolics Károly, Seprődi János (Semmelweis 
Orvostudományi Egyetem, I. sz. Kémia-Biok. 
Budapest)
„Radioaktív izotópokkal jelzett a -melanotro- 
pin szintézise. A hormon szerkezete és biológiai ; 
hatása közti összefüggés vizsgálata”
A melanotropin totál szintézisével, a hormon 
radioaktív származékainak előállításával, a bio
lógiai hatás és a kémiai szerkezet közötti kapcso
lat analízisével és az ilyen kapcsolat tanulmá
nyozása lehetőségének megteremtésével a pálya
munka jelentős új tudományos eredményeket 
tartalmaz.
Jutalom:

Nikolics Károly 4000,— Ft
Seprődi János 3000,— Ft

Ö s s z e s e n  : 7000,— Ft 8

8 . Dr. Szabó György, Magyar Zsuzsa, dr. Vándor
Ervin, dr. Réffy Antal (Országos Traumatoló
giai Intézet, Budapest)
Dr. Anda Erzsébet (Országos Közegészségügyi 
Intézet, Budapest)
„A celluláris enzymek lymphaticus transporta”
Üj tudományos eredmény: anoxia, hypoxia 
okozta membránkárosodás a szívben, vesében 
megnöveli egyes cytoplasmatikus enzimek trans
portât a nyirokban és elősegíti, hogy az enzimek 
közvetlenül bejuthassanak a vérkapillárisokba.
Jutalom (egyenlő megosztásban): 20 000,— Ft

9. Dr. Mészáros István (MTA ELTE TTK, Buda
pest)
Dr. Bányai Éva, Osmanné Sági Judit (MTA Pszi
chológiai Intézet, Budapest)
Fischer János (MTA SZTAKI, Budapest)
„A hipnózis hatása az emlékezet egyes tényezői
re. I. Verbális tanulás. 11. A felidézés. III. Figye
lem.”
Az eddigi kutatási eredmények érdekes, speciális 
szempontokkal járulhatnak hozzá a tanulás 
mechanizmusainak vizsgálatához. A hazai neuro- 
biológiai kutatásban a pályázatban képviselt 
vizsgálatok hiánypótlóak.
Jutalom :

Dr. Mészáros István 5000,— Ft
Dr. Bányai Éva 4000,— Ft
Osmanné, Sági Judit 4000,— Ft
Fischer János 3000,— Ft

Ö s s e s e n : 16000,— Ft
10. Sziics Béla (BME Automatizálási Tanszék, 

Budapest)
Dr. Monos Emil (SOTE Kísérleti Kutató Labo
ratórium, Budapest)
Szutrély Judit (SOTE Számítástechnikai Csoport, 
Budapest)
„Az aorta dinamikus modelljének meghatáro
zása”
A pályázat eredményei lehetővé tették az egyes 
érszakaszok, elsősorban az aorta dinamikus mo
delljének meghatározását és így lényeges lépést 
jelenthetnek egy átfogóbb keringési szabályozási 
modell felépítéséhez. Nem kétséges, hogy az 
elért eredmények a Főirány kutatási feladatait 
előbbre viszik és a feltétlenül kívánatos, gyü
mölcsöző interdisciplinaris kutatások példájául 
szolgálhatnak.
Jutalom:

Szűcs Béla 5000,— Ft
Dr. Monos Emil 5000,— Ft 
Szutrély Judit 3000,— Ft 

Ö s s z e s e n :  13000,— Ft
11. Dr. Faredin Imre, Tóth István (SZOTE I. sz. 

Belklinika, Szeged)
„Androgénaktív steroidon biotranszformációja 
az egészséges emberi bőrben”
A pályázók munkássága kapcsolódik az Élet- 
folyamatok szabályozásának mechanizmusa cí
mű Eü. Min. tárcaszintű főirány 3.02 Endokri
nológiai kutatások című témájához. Kutatási 
módszereik alapul szolgálhatnak a perifériás 
szövetekben ép és kóros körülmények között 
folyó andorgén anyagcsere szabályozásának 
megismeréséhez.
Jutalom: (egyenlő megosztásban) 6000,— Ft

12. Dr. Orosz László (DOTE II. sz. Belklinika, Deb
recen)
„A heparin és az insulin kölcsönhatásának vizs
gálata az atherogenesis szemléletében”
A közölt adatok egy nem kellőképpen feltárt 
regulációs mechanizmus továbbvizsgálatát te-
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szik lehetővé, emellett az ather genesis mecha- 
nismusa vonatkozásában is érdeklődésre tar
tanak számot.
Jutalom : 5000,— Ft

13. Dr. Banczerowski Januszné, dr. Pusztai János 
(ELTE TTK)
„Feltételes kiváltott potenciálok vizsgálata neu- 
ronálisan izolált agykéregszeleten és agyféltekén 
macskában"
Üj tudományos eredmény szerzők azon megálla
pítása, mely szerint a feltételes kiváltott poten- < 
ciál a subkortextől izolált kéregszeletben is 
kiépíthető és a feltételes válasz egyéb alapvető 
jellemzői is típusosán megtalálhatók: kioltás, 
ismételt kiépítés.
Hasonlóan igen értékes megállapítás, hogy az 
ép kéregben kiépített feltételes válasz e terület 
neuronális izolálása után is elmarad, ami arra 
mutat rá, hogy hasonló típusú elemi feltételes 
kapcsolatok csupán kortikális mechanizmus 
alapján is elképzelhetők. Továbbá, hogy a munka 
fontos megállapításokat tartalmaz a feltételes 
kiváltott potenciál tér- és időbeni sajátosságait 
illetően.
Jutalom (egyenlő megosztásban): 6000,— Ft

14. Dr. Hafiek Károly né, Nagy Anna és dr. Gyúrj án 
István (ELTE Genetikai Tanszék)
„A fotoszintézis genetikai regulációja"
A munka célkitűzése a sejtmag és kloroplasztisz 
genetikai információs rendszerének kölcsön
hatását felderíteni. Az eredmények a kloro
plasztisz nukleinsav és fehérjeszintézis regu
lációjára vonatkoznak fényindukció folyamán. ; 
Nukleáris génmutációtól függő, a karotinoid szin
tézisben megnyilvánuló kloroplasztisz és plasz- 
tom mutánsokat hasonlítanak össze a vad típusú 
növények fényindukciójával. Kimutatják, hogy 
a mutánsokban nincs RNS és fehérjeszintézis 
fokozódás fény hatására. A szintézis különbségek ; 
részletes elemzésével igazolják, hogy a mután
sokban a riboszóma RNS szintézisének foko
zódása helyett lebomlás van.
Jutalom (egyenlő megosztásban): 6000,— Ft

15. Dr. Hiripi László (MTA Biológiai Kutató In- j 
tézet — Tihany)
„Pharmacological investigations on the regu
lation mechanisms of the periodic activity of the : 
fresh water mussel"
Szerző a szerotonin szerepével kapcsolatban j 
új tudományos eredménynek tekinthető megál
lapításokat tesz, mely szerint a neurohormon 
fokozza az aktív periódusok idejét. A szerotonin ; 
szint csökkenése pCPA és reserpin hatására az 
aktív periódusok átlaghosszának csökkenését j 
és a nyugalmi periódusok hosszának növekedését 
eredményezi. Szerző adatai fontos neurokémiai : 
hozzájárulást tartalmaznak az aktivitás-nyu- 
galom mechanizmusában, amely a szervezet 
egyik alapvető funkciója.
Jutalom: 5000,— Ft

16. Dr. Pusztai János (ELTE TTK)
„Időleges kapcsolatok kiépítése éti csiga —= 
Helix pomatia — neuronokbán"
A tanulmány a tanulás neurofiziológiai vizsgála
tának egyik fontos és korszerű módszerét kép
viseli, amely a hazai kutatás fejlődésének mind 
konceptuális, mind módszertani szempontból 
nélkülözhetetlen része. A korszerű elméletek a 
tanulást a biológiai alkalmazkodás, a mögötte 
álló mechanizmust illetően pedig a biológiai 
szabályozás legkomplexebb megnyilvánulásának 
tekintik.
Jutalom : 5000,— Ft

3. A közigazgatás fejlesztésének komplex tudományos 
vizsgálata

1. Dr. Wiener György (Tanácsigazgatási Szervezési 
Intézet, Budapest)
„A helyi érdekviszonyok és a tanácsi körzetesítés" 
A pályázat következtetései a tanácsi szervezet 
fejlődése szempontjából különösen jelentős fo
lyamatban — a tanácsok körzetesítésének kia
lakulásában — hasznosan szolgálják az idevonat
kozó kutatásokat, s felhasználhatók a községek 
társadalmi, államigazgatási problémái rendezé
séhez.
Jutalom: 5000,— Ft

2. Szegő Andrea (Tanácsigazgatási Szervezési In
tézet, Budapest)
„Területi érdek, területi igazgatás és fejlesztési 
politika"
A pályázat új tudományos értékét az adja, hogy 
a területi-helyi igazgatás lényeges problémáit a 
társadalmi-gazdasági viszonyok kölcsönhatásában 
tárgyalja, több tudományterület eredményeit 
hasznosítva összetetten, társadalom-politikai ösz- 
szefüggéseiben jellemzi a területi-helyi igazgatás 
anyagi és pénzügyi alapjainak szerepét, valamint 
az, hogy a történeti és összehasonlító elemzés 
módszerével a vizsgált problémák mélyebb tudo
mányos megítéléséhez ad ösztönzést és a korszerű 
elmélet erősítését segíti elő.
Jutalom: 5000,— Ft

3. Dr. Szűcs István (JATE Állam- és Jogtudományi 
Kar, Szeged)
„Az államigazgatási eljárás főbb elméleti kér
dései"
A pályamunka új tudományos eredményének 
tekinthető a hatósági eljárás és az eljárási garan
ciák komplex megközelítése, az eljárási jog 
rendszertani problémáinak kidolgozása. 
Megállapításai az eljárás jogi kodifikációs gya
korlatait hivatottak elősegíteni.
Jutalom: 5000,— Ft

4. Dr. Mónus Lajos (Minisztertanács Titkársága, 
Jogi Osztály, Budapest)
„Az államigazgatási jog kodifikációjának tapasz
talatai"
A tanulmány a főirány kutatásához legszorosab
ban kapcsolódik, s a felvetett kérdést igen magas
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szinten dolgozza ki, az államigazgatási jog kodifi- 
kációjának elméleti kérdéseit magas szinten 
összegezi, s megjelöli az ezzel kapcsolatos további 
kutatási feladatokat.
Jutalom: 5000,— Ft

4. A szocialista vállalat

1. Dr. Sárközy Tamás (MTA Állam- és Jogtudományi 
Intézet, Budapest)
„Indirekt gazdaságirányítás — vállalati áruter
melés és a tulajdonjog”.

A szerző szuverén gondolkodással, hatalmas iro
dalmi anyag felhasználásával a valóság gondos 
és értő megfigyelésével, kritikailag meghaladva a 
régebbi álláspontok többségét, szocialista társa
dalmi tulajdon körében jelentős új tudományos 
felfedezéseket tett, új jelenségek fogalmait 
alkotta meg, több jelenség jobb megértését segí
tette elő. A magyar jogi irodalomban először 
találkozunk a gazdasági mechanizmus tulajdon- 
viszonyokat és tulajdonjogokat befolyásoló ha
tásának a gazdálkodási forma tulajdonjogi 
szerepének kibontásával. Jelentős eredményekkel 
gazdagította a szerző az általános jogviszony 
elméletet is, a munka a szocialista jogtudomány
ban kiemelkedően értékes műnek tekinthető. 
Megállapításai hozzájárulnak a szocialista válla
lat tulajdon fogalmának, a valóságot kifejező 
adekvát megfogalmazásához.
Jutalom: 7000,— Ft 2 3

2. Dr. Páli László (Marx Károly Közgazdaságtudo
mányi Egyetem, Budapest)
,,A mezőgazdasági nagyüzemek számviteli infor
mációs rendszere”
A szerző kiválóan oldotta meg a címben jelzett 
feladat kidolgozását. Pályaművében a nagyüzemi 
gazdálkodás jelenlegi feltételei között alkalmaz
ható teljes egészet alkotó információs rendszert 
dolgozott ki, amely alkalmas arra, hogy a nagy- 
gazdaságok vezetésének döntéseihez megfelelő 
alapokat szolgáltasson.
A szerző konkrét üzemi tapasztalatok alapján a 
nagyüzemi termeléshez jól megszerkesztett komp
lex információs rendszert dolgozott ki. Javasolt 
elszámolások szorosan kapcsolódnak a termelés 
munkafolyamatához, a tervelőirányzatok és a 
tényszámok tekintetében egyaránt.
Jutalom: 7000,— Ft

3. Rozgonyi Tamás, ifj. Gyenes Antal (MTA Szoci
ológiai Kutató Intézet, Budapest)
„Hierarchia a gazdasági szervezetekben”.
A pályaműben a szerzők konkrét történetileg, 
empirikusan közelítik meg a szervezeti hierarchia 
elméleti problémáit. Három vállalattípusban ve
szik szemügyre a hierarchikus különbségeket és 
azok jelentőségét az egyes vállalattípusokon 
belül. Ez a kutatási módszer és stratégia úttörő 
vállalkozás a hazai szociológiában, a kapott 
eredmények pedig közvetlenül is segítik a gya
korlatot.
Jutalom (egyenlő megosztásban): 6000,— Ft

4. Dr. Kocsis József (Bpi Műszaki Egyetem, Üzem- 
gazdasági Tanszék, Budapest)
„Folyamatszervezés a gépiparban”
A szerző pályaművében tulajdonképpen az ipar- 
vállalatot mint rendszert és szervezetet tár
gyalja, s e tárgykörön belül foglalkozik a folya
matok kérdéseivel. A tárgyalt témák csekély 
kivétellel valamennyi iparvállalat szervezése 
szempontjából lényegesnek tekinthetők. Az is
mereteknek részben interdiszciplináris rende
zését, rendszerezését tekinthetjük a mű tudo
mányos eredményének. Ebből a szempontból, 
különösen a módszertani tárgyú részekben nyújt 
a szerző újszerűnek tekinthető eredményeket.
Jutalom: 6000,— Ft

5. Dr. Antal Iván (Építőipari Számítástechnikai és 
Ügyvitelgépesítési V. Budapest)
„A vállalaton belüli termelőegységek anyagi 
érdekeltsége az építőiparban”
A tanulmány lényeges eredményének tekinthető, 
hogy a belső érdekeltségi rendszerrel kapcsolatban 
megfogalmazott tipikus hiányosságokat rend
szerezi, bemutatja az érdekeltségi rendszerek 
különböző típusait, foglalkozik a szervezeti és 
érdekeltségi rendszer összefüggéseivel, a tervezési 
szervezet és az érdekeltségi rendszer kölcsön
hatásainak problémáival. Az elért eredmények 
értékét növeli, hogy az összefüggések bemutatá
sakor tudatosan elkülönülten kezeli a nagyválla
lati szervezeteket és a kis- és középvállalatokat.
Jutalom: 6000,— Ft

6 . Dr. Tóth Gyula (Marx Károly Közgazdaságtudo
mányi Egyetem, Budapest)
„A számviteli információs rendszer és a gazda
sági elemzési modellek komplex fejlesztése a 
közhasználatú gépjárműközlekedésben”
A pályázó munkájának eredményei jelentős 
mértékben elősegítik a szocialista vállalatirá
nyítás hatékonysági színvonalának az emelését, 
és ezen belül a számviteli információs rendszer 
korszerűbbé válását. A pályázó munkája nagy 
mértékben tisztázta a fejlesztett vállalati infor
mációs rendszer érdemi szerepét a vállalatirányí
tás kibernetikai modell-rendszerében, kiemelten 
a gépjárműközlekedési vállalatoknál, és más 
szocialista vállalatoknál is.
Jutalom: 6000,— Ft

7. Dr. Schuster Ede (Marx Károly Közgazdaság- 
tudományi Egyetem, Budapest)
„Computerek a vezetés információ-rendszerében”
A vállalati szervezés és irányítás témakörébe 
tartozó pályamunka gazdagítja a téma hazai 
szakirodalmát. Ennek különösen a számítás- 
technikai kultúra rohamos terjedésének szem
pontjából van jelentősége, mivel a számítógépek 
alkalmazásának hatékonysága nagyban függ a 
szervezési, irányítási, információs és automatizált 
rendszerek összehangoltságától; így a jövőben 
még többet kell foglalkozni a számítástechnika
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alkalmazásának és a vállalati üzem- és munka- 
szervezésnek, illetve az ügyvitelgépesítésnek köl
csönhatásaival.
Jutalom: 5000,— Ft

8. Dr. Iványi László (MŰM Munkaügyi Kutató 
Intézet, Budapest)
„Munkaerőpolitika, komplex munkaerőtervezés 
és kidolgozásának lehetőségei a hazai vállala
toknál”
A tanulmány tudományosan rendszerezi a munka
erő tervezés terén elért eddigi tapasztalatokat, s 
újszerűén tárgyalja a munkaügyi funkciók ho
rizontális és vertikális tagolásának rendszerét. 
Ezen túl elsőnek mutat rá, hogy jelen gazdasági 
körülményeink között, s a külső munkaerő hely
zetünk mellett vállalatainknak alapvetően a 
meglevő munkaerő állományra kell alapoznia a 
hosszútávú tervezés során.
Jutalom: 5000,— Ft

N e h é z i p a r i  M i n i s z t é r i u m

5. Biológiailag aktív vegyületek kutatása
1 .Dr. Gábor Miklós (SZOTE, Gyógyszerhatástanj 

Intézet, Szeged)
„Pathophysiology and Pharmacology of Capillary 
Resistance”
A pályázat a capillaris permeabilitásra és fragili- 
tásra ható, reguláié testazonos és testidegen bio
lógiailag aktív vegyületek kutatása témakörben, 
kiemelkedő áttekintést nyújt a hajszálerek ép és 
kóros működéséről, továbbá saját több évtizedes 
kutatásairól.
Különösen jelentősek megállapításai a capillaris 
permeabilitás és fragilités farmacológiai befolyá
solásával, valamint e rendszer regulációs mecha
nizmusával kapcsolatosan. Alapvetőek e téren 
azon kutatásai, amelyek a belső szervek capilláris- 
permeabilitására, a flavonokra, flavonoidokra, 
illetve a heparin-capilláris-permeabilitás kapcso
latra vonatkoznak.
Jutalom: 14 000,— Ft

2. Dr. Kovács Miklós, ár. Prágay István, dr. Pfeifer 
Gyula (Nehézvegyipari Kutató Intézet, Veszprém) 
„Virágkötődést elősegítő, hormonhatású vegyü
letek előállítása és vizsgálata”
A pályázat témája igen jelentős kezdeményezés 
a biológiailag aktív vegyületek kutatásának e 
fontos területén.
A pályázat legfontosabb eredményei: az iroda
lomból ismert N-meta-tolil-ftálaminsav optimális 
előállítási feltételeinek megállapítása és a belőle 
készült permetezőszer kidolgozása; több analóg 
származék^ előállítása, összehasonlító hatástani 
vizsgálata és ezek eredményeként annak megálla
pítása, hogy a szertípus hazai viszonyok közt 
való alkalmazása jelentős paradicsom-többlet- 
termést eredményez; alkalmas módszer kiválasz
tása a szermaradvány-analízisre és ennek alapján 
annak megállapítása, hogy paradicsom termésben 
már egy héttel a kezelés után nincs kimutatható 
mennyiségű szermaradvány. Az eredmények gya

korlati kihatása a meginduló hazai gyártás és 
alkalmazás folytán igen jelentős.
A pályamunka eredményei a fenti témakörben 
kihatnak más hasonló kutatócsoportok munkájá
ra is.
Jutalom (egyenlő megosztásban): 18 000,— Ft

3. Dr. Rétsági György, dr. Schwarczmann Éva (SOTE
III. sz. Belklinika, Budapest)
„Az azidomorfin és az azidomorfin-rymazolium 
kombináció klinikai-farmakológiája”
Szerzők pályázatukkal lényegében bebizonyí
tották az azidomorfin igen hatékony analgetikus 
hatását emberen. A szerzők megfelelő számú és 
minőségű beteganyagon korszerű méréseket vé
geztek, adataikat több oldalú statisztikai eljá
rásokkal is kontrollálták. További új eredményük 
az Azidomorfin és Rymazolium kombináció elő
nyös analgetikus hatásának igazolása, hosszú 
időtartamú humán kísérletekkel pedig a tolerancia 
és dependencia hiányának bizonyítása. Vizsgá
lataik igazolták azt is, hogy a kombináció a légzés 
funkciót nem rontja, így a referens anyagoknál 
biztonságosabban alkalmazható a gyógyászatban. 
Jutalom (egyenlő megosztásban): 12 000,— Ft

A. Tanács Béla, Kiing Ferenc, Jécsay György, Kut- 
nyánszky Zoltán (MTA Izotóp Intézete, Budapest, 
CHINOIN, Budapest)
„Prosztaglandin-E2-5,6-3H és prekurzorának, az 
5,6-dehidro-arachidonsavnak az előállítása”
A pályázat a szerzőket azon nemzetközileg is ke
vés kutatócsoportok közé emelte, melyek képesek 
izotóp jelzett PG-t előállítani.
A kutatók új, az irodalomban nem ismert mód
szert dolgoztak ki, az 5-6-dehidro-arachidonsav, 
majd ennek birtokában elsőként, bioszintétikus 
úton az arachidonsav-5-63H-t átalakították 
PGE2-5,6-3H-vé.
Jutalom (egyenlő megosztásban): 24 000,— Ft

5. Prof. Verzárné dr. Petri Gizella (Semmelweis Or
vostudományi Egyetem, Budapest)
„Alkaloidok képződése és lokalizációja növényi 
szövetekben”
A pályázó kimutatta a parenchymatikus szövetek 
fontos szerepét az alkaloidképzésben, valamint 
felhalmozásban, ezen belül pedig a sejtmag és az 
endoplazmatikus retikulum fontos szerepét. A 
radioaktív prekurzorokkal végzett vizsgálatok az 
alkaloidképzés néhány folyamatát tisztázták. A 
biokémiai, hisztokémiai és hisztoautoradigrafiás 
vizsgálatok az alkaloid exkrétum jellegét igazol
ták.
Jutalom: 6000,— Ft

6 . Hermecz István, Bognár Ferenc, Horváth Ágnes, 
Pongorné Csákvári Mariann, Simonné-Párkányi 
Piroska, Vasváriné-Debreczy Lelte (CHINOIN 
Gyógyszergyár, Budapest)
„Akrilsavészter-származékok előállítása és cikli- 
zációinak tanulmányozása gyógyszerkutatási cél
kitűzésekkel”
Szerzők 2-Amino-piridin és 2 -formil-borostyán- 
kősav-dietilészter különböző oldószerekben vég-
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rehajtott kondenzálás során a végtermék izomer 
elegyét tanulmányozták és megállapították a 
Z—E izomerek arányát. Adatokat szolgáltattak az 
E-izomerek izomerizációs viszonyaira vonatkozó
an; néhány vegyület izomerizálásának termodi
namikai jellemzőit is meghatározták.
Igen alapos vizsgálatsorozattal tanulmányozták a 
foszforoxiklorid-polifoszforsavasgyűrűzárási mód
szert.
A kísérletek során előállított mintegy száz béta- 
(hetaril-amino)-alfa-szubsztituált-akrilsav-észter 
valamint ezek gyűrűzárási termékei közül sok 
értékes fájdalomcsillapító, trankvilláns, gyulla
dásgátló és antibakteriális hatású vegyületet 
találtak.
Jutalom (egyenlő megosztásban): 18 000,— Ft

7. Ifj. dr. Máiké Imre (MTA Botanikai Kutatóinté
zete, Vácrátót)
,,Solanum alkaloidok produkció vizsgálata a 
Morelia szekció egyes fajainak ipari hasznosítása 
érdekében”
A pályázat tudományosan új eredményei: azok 
a megállapítások, melyeket a Morelia szekció 5 
növényfajának összehasonlító vizsgálatakor tesz. 
Ugyancsak új eredmény a S. nigrum hazai táj
populációk felmérése, és e növényfajnak az egyes 
szervekig részletezett hatóanyagtartalmi vizs
gálata.
Jutalom: 5000,— Ft

ORSZÁGOS SZINTŰ KUTATÁSI FŐIRÁNYOK 
— O k t a t á s i  M i n i s z t é r i u m

6. A köznevelés fejlesztését szolgáló pedagógiai 
kutatások

1. Dr. Ballér Endre (Művelődésügyi Minisztérium) 
dr. Báthori Zoltán, Falus Iván (Országos Okta
tási Központ)
Kádárné dr. Fülöp Judit (Országos Pedagógiai 
Intézet)
Kozák Gyula (Felsőoktatási Pedagógiai Kutató 
Központ)
Dr. Kozma Tamás (MTA Pedagógiai Kutató- 
csoport)
„Oktatási rendszerünk helyzete az IEA vizsgálat 
tükrében”

A pályamű az IEA (International Association 
for the Evolution of Educational Achievement) 
elnevezésű nemzetközi kutatóprogram magyar- 
országi vizsgálatának elemző értékelését tar
talmazza. A pályamű elemzi a magyar iskolarend
szer hatékonyságát, különös tekintettel azokra 
a tényezőkre, amelyek az iskolapolitika, tanterv- 
tervezés és a pedagógusképzés szintjén a jövő
ben módosításra szorulnak.
Jutalom (egyenlő megosztásban): 24 000,— Ft

2. Márk Bertalan, Bertényi József, Keresztesi Miklós, 
Kócziány Antal, Borda János, Tóth Tiborné, 
Kovács Titusz, Walz János, Gyenis József, Pék 
Sándor (Tanárképző Főiskola, Pécs)
A pályamű hét évi kutatómunka eredményeként 
a „Technika” elnevezésű új általános iskolai 
tárgy tantervi koncepcióját tartalmazza. A több
éves kísérlet alapján a szerzők messzemenő segít
séget nyújtanak az 1978-ban bevezetendő új 
általános iskolai tantervhez.
Jutalom (egyenlő megosztásban): 30 000,— Ft

3. Dr. Búzás László (Eötvös Loránd Tudomány- 
egyetem, Természettudományi Kar Budapest)
„A csoportmunka”
A munka a hazai pedagógiai irodalomban első
ként dolgozta fel monografikus igénnyel az isko
lai csoportmunka témáját, olyan időszakban, 
amikor az a korszerűsítés szempontjából külö
nösen jelentős. A szerző 30 általános és közép
iskolában 50 tanár részvételével 8  esztendőn át 
folytatott didaktikai kísérleteket. A kutatás 
eredményei messzemenően hozzájárulnak a tanári 
munka és a tanulói tevékenység korszerű formái
nak meghatározásához, ösztönzést adnak a tanu
lói aktivitást és nevelőhatást fokozó munkafor
mák elterjesztéséhez.
Jutalom: 5000,— Ft

4. Dr. Bellyei László, Bodi Andrásné, dr. Szirmay 
Endre (Tanítóképző Intézet, Kaposvár)
„Az alsó tagozatos fogalmazástanítás korszerű
sítésének pedagógiai kísérlete”
A szerzők 1964-től folytatott kísérletei jelentős 
mértékben hozzájárultak az alsó tagozatos fogal
mazástanítás korszerűsítéséhez. A kísérlet során 
az alsó tagozatban a fogalmazástanítás komplex 
módszerét alkalmazták, ennek eredményeként 
a tanulók 9 éves kortól képesekké váltak önálló 
írásbeli teljesítményekre, gondolataik önálló meg
fogalmazására.
Jutalom (egyenlő megosztásban): 9000,— Ft

5. Keresztesi Miklós (Tanárképző Főiskola, Pécs)
„A tudásszint-mérés egy lehetséges software- 
rendszere”
A pályázó a tanárképző főiskolák „Elektrotechni
ka” című tárgy tesztbankjának elkészítése után 
olyan számítógépes eljárást dolgozott ki, mely 
lehetővé teszi a hallgatók tudásának objektív 
ellenőrzését. A programok lehetővé teszik kis 
létszámok és változó tantervek esetén is a hall
gatók tudásának objektív ellenőrzését, vagy más 
összefüggésben a levelező hallgatók tudásának 
gépi úton történő önellenőrzését.
Jutalom: 5000,— Ft

6 . Dr. Széphalmi Gézáné, dr. Fazekas György (ELTE 
Természettudományi Kar, Országos Pedagógiai 
Intézet, Budapest)
„Biológiából felvételiző középiskolás tanulók fel- 
készültsége, Csoport-specifikus elemzés”
A pályamű részletes és megalapozott képet ad a 
biológiából felvételiző középiskolás tanulók fel-
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készültségéről. A szerzők szigorú tudományos 
módszerrel végezték elemzéseiket, és olyan ada
tokat nyújtottak, amelyek nagymértékben elő
segítik általában a felvételizők, de különösen a 
hátrányos helyzetű tanulók jobb felkészítését.
Jutalom (egyenlő megosztásban): 8000,— Ft

TÁRCASZINTŰ FŐIRÁNYOK 
— B e l k e r  es k e d e l m i  M i n i s z t é r i u m

1. A kereskedelem fejlesztésének hosszútávú 
koncepciója

1. Dr. Makay Istvánné, Ferich Lászlóné 
(Belkereskedelmi Kutató Intézet, Budapest)
,, A munka jellege, a termelékenység és növelésének 
lehetőségei a kiskereskedelemben”
A pályamű komplex módon, sokoldalúan tár
gyalja a bolti kiskereskedelem és a vendéglátás 
élőmunka felhasználásával, az áruforgalom terü
letén dolgozók munkájának jellegével, sajátos 
körülményeivel összefüggő kérdéseket.
A feldolgozott témakör szorosan kapcsolódik a 
kereskedelem fejlesztésének hosszútávú koncep
ciója című 2. sz. BkM tárcaszintű kutatási fő
irányhoz. A pályamű a belkereskedelmi ágazat 
növekvő élőmunka igénye és a szűkülő munka- 
erőforrások közötti ellentmondás feloldását célzó 
elméleti közgazdasági kutatómunka egyik ered
ményének minősíthető.
Jutalom (egyenlő megosztásban): 8000,— Ft

E g é s z s é g ü g y i  M i n i s z t é r i u m

2. A lakosság védelme a természetes és mesterséges 
környezet (bioszféra) káros hatásaitól (főleg orvosi 

vonatkozásban )

1 .Dr. Lázár György (SZOTE Kórélettan, Szeged)
„A reticuloendothelialis rendszer szerepe a fé
mek metabolismusában, különös tekintettel a 
ritka földfémekre és cadmiumra”
A pályamunka megállapítja, hogy a ritka föld
fémek közül a gadoliniumchlorid kis dózisban 
jelentősen csökkenti a RÉS aktivitást. Hasonló 
blokkoló hatást figyelt meg lanthan-, cerium-, 
neodynium-, holmium- és yttebriumchlorid al
kalmazása után is, míg a scandiumchloridot 
hatástalannak találta. Kimutatta, hogy a RÉS 
stimulálásüVal a gadoliniumchlorid által okozott 
lép-calcificatio kivédhető, míg a RÉS depresz- 
sziót okozó methylpalmitat a ceriumchlorid 
zsíros májdegenerációt okozó hatását védi ki. 
Megállapította, hogy zymosan és methylpalmitat 
előkezelés jelentős védelmet nyújt a cadmium- 
chlorid toxicus hatásaival szemben.
Jutalom: 5000,— Ft

3. Perinatalis mortalitás csökkentésére irányuló ku
tatás

1. Dr. Jakobovits Antal (SZOTE Női Klinika, Szeged)
„A foeto-placentaris egység működésének és 
a lepény histomorphologiájának vizsgálatai” 
A pályamunka kihangsúlyozza a magzat-placenta 
funkcionális egységének jelentőségét és fontos
ságát. Kimutatja, hogy a különböző terhes- 
pathológiai kórképekben gyakran fordul elő 
a lepény fibrinoid neorosisa, melynek kiterje
dése egyenes arányban van a kórkép súlyos
ságával.
Az elvégzett vizsgálatok a lepényi károsodások 
és a cervix incompetentia összefüggéseire mutat
nak. Fontos tudományos eredménynek tekint
hető a pályázó azon megfigyelése, mely szerint 
a méhnyak-elégtelenség kapcsán gyakori a pla- 
centában a boholyfibrozis, a chorio-amnionitis, 
a bolyhok korai elöregedése. A lepényfunctiok 
károsodását korszerű módszerekkel végrehaj
tott steroid kiválasztás meghatározásával iga
zolja. A lepény nutritiv képességének csökke
nését jelzi a steroidok mennyiségének csökkenése. 
A pályázó a vizsgálatok alapján rámutat, hogy 
a terhesség alatt észlelt alacsony oestriol ürítés
hez a szülés folyamán gyakran társulnak mag
zati szívhang-változások.
A magzatvízben meghatározott oreatinin-ki- 
választás fokából következtetni lehet a magzat 
érettségére, míg a lecithin Sphingomyelin érté
kek hányada fontos mutatója a magzati tüdő 
érettségi fokának. E meghatározások lehetősé
get adnak bizonyos esetekben megelőző intéz
kedésekre.
Jutalom: 5000,— Ft

2. Dr. Sulyok Endre (POTE Gyermekklinika, Pécs)
„Az újszülött hőszabályozásának direkt kalori- 
metriás vizsgálata”
Az újszülött hőleadás különböző tényezőinek 
direkt kalorimetriás módszerrel történő megha
tározása tudományosan új és értékes eredmény. 
Eddig erre csupán indirekt módszereket alkal
maztak. Az eddigi adatok direkt módszerekkel 
történő megerősítése lényeges előrelépés az új
szülött hőregulációjának megismerésében. A mód
szer egyúttal adatokat nyújt az újszülött hőter
melésére különböző környezeti feltételek mellett 
az élet első napján.
A kutatási eredmények objektív vizsgálatok 
alapján definiálják az újszülött-ellátás optimális 
környezeti feltételeit.
Jutalom: 5000,— Ft

4. Transzplantációs munkálatokat előkészítő kutatás
1 .Liszka Kristóf (Eötvös Loránd Tudományegye

tem — OHVI, Budapest)
„A macrophag migráció gátlás módszer alkal
mazása histocompatibilitási antigénnel kivál
tott komplex immunválasz sejtközvetített mecha
nizmusának vizsgálatára”
A különböző specifikus tumor-antigénekkel szem
ben fennálló cellularis immunreaktivitás iga-
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zolására a pályázó az egér mastocytoma modell
ben elsőként alkalmazta a migratio gátlás tech
nikáját. A jól felépített kísérletes vizsgálatok 
értékelése után levont következtetése, hogy a 
macrophag migratio gátlás ebben a rendszer
ben is alkalmas a sejtközvetített immunválasz 
részletes vizsgálatára. Megállapítása tudomá
nyosan új eredménynek számít és szerencsésen 
bővíti az egyazon antigénnél szemben kiváltható 
komplex immunválasz cellularis ágának vizsgálati 
lehetőségeit.
Jutalom: 5000,— Ft

2. Dr. Hernády Tibor, dr. Martonffy Katalin 
(Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Radio
lógiai Klinika, Budapest)
„Veseátültetés kapcsán végzett izotópvizsgálatok 
diagnosztikai értéke”
A pályamunkában — hazai vonatkozásban — 
tudományosan új eredmény a pályázók azon 
megállapításai, hogy
— a Hippuran-renográfia a kilökődési reakció 

érzékeny indikátora,
— a hólyag—vese index kilökődési reakciókor 

„nephrectomiás típusú” görbe megjelenésével 
egyidejűén 0,5 alá csökken,
abban az esetben, ha Hippuran-renográfiával 
„nephrectomiás típusú” görbét kapunk, de 
a klinikai adatok a rejekció irányában nem 
egyértelműek, a beteg steril izolálásától el kell 
tekinteni és Gamma-kamerás-pertech kerin
gésvizsgálattal kell megkísérelni a perfúziós 
viszonyok tisztázását,

— sikeres transzplantáció után 2—4 hetenként 
indokolt a Hippuran-renográfia elvégzése, 
mivel a nephrografiás görbe, a hólyag—vese 
index alakulása igen érzékenyen reagál az 
esetlegesen kialakuló szövődményekre. 
Jutalom (egyenlő megosztásban): 6000,— Ft

3. Dr. Kakuk György, dr. Worum Imre, dr. Löcsey 
Lajos, dr. Kurta Gyula (DOTE I. sz. Belklinika, 
Debrecen)
„Adatok a vesebetegek szervezett gondozásához 
és a haemodialysis-transplantatios program kli
nikai vonatkozásaihoz”
A pályázók nephrológiai gondozó hálózata első 
az országban. Minden részletre kiterjedő szer
vezési metodikák, dokumentáció, terápiás ja
vaslatok, rehabilitációs program stb. mintául 
szolgálnak az ország többi művese-állomása 
számára.
A pályázók az Auc-II. művesét az olasz Dasco- 
cellofanorsóval kombinálták és ennek techni
káját kidolgozták. Újításuknak komoly gazdasági 
kihatása is van.
Jutalom (egyenlő megosztásban): 12 000,— Ft

5. Tömegesen elterjedt betegségek epidemiológiájának 
kutatása

1. Dr. Szita József, dr. Svidró Anna (Országos 
Közegészségügyi Intézet, Bakt. o., Budapest, 
Pest m. KÖJÁL OKI BakL o„ Budapest)

„Jersinia enterocolitica fertőzések előfordulása 
Magyarországon 1969—1973-ig”.
A szerzők hazánkban először mutatták ki a 
Jersinia enterocolitica baktériumot. Igazolták 
a baktérium szerepét a hazai „ismeretlen” 
kóreredetű hasmenések jelentékeny részében. 
Kidolgozták a Jersinia enterocolitica bakterio
lógiai diagnosztikáját, s a módszert bevezették 
a járványügyi bakteriológiai-laboratóriumi há
lózatban.
Jutalom (egyenlő megosztásban): 6000,— Ft

2. Dr. Balázsy Károly (Egyesített Egészségügyi 
Intézet, Hajdúszoboszló)
„Városi egészségügyi szolgálat tevékenysége a 
tömegesen elterjedt betegségek elleni küzdelem
ben. (Alkalmazott társadalom-orvostudományi 
kutatások Hajdúszoboszlón.)”
A pályamunka gazdag összképet ad a területi 
egészségügyi ellátás tudományos igényű meg
szervezéséről és főleg a rendszeres diabeteses 
felderítés, a diabetes epidemiológiája, valamint 
annak gazdasági, szervezési kihatásai vonat
kozásában újszerű adatokkal és eljárásokkal 
szolgál. Hasonlóan új és értékes a gyakorlat 
számára is a szerző által a gyógyszerellátás, vala
mint az orvosi dokumentáció ellenőrzésére ki
dolgozott metodika és az azzal nyert tapasztala
tok. A főirányban folyó munka módszertani 
kérdéseihez értékes hozzájárulást ad.
Jutalom: 5000,— Ft

3. Dr. Streibel Vilma, dr. Hutás Imre, dr. Strohmayer 
Klára, dr. Csór Judit, dr. Fábián Margit, dr. 
Kecskés László, dr. Kerülő József, dr. Lakatos 
Tamara (Országos Korányi TBC és Pulmonológiai 
Intézet, Budapest)
„Komplex lakosságszűrés jelentősége a korszerű 
egészségvédelemben”
A pályamunka új tudományos eredménye a nem 
specifikus légzőszervi betegségekre vonatkozó 
szűrési módszer kidolgozása. A vizsgálat egyik 
fontos megállapítása az, hogy a 14—29 éves 
korosztály között nagy gyakoriságú a nem 
specifikus légzőszervi megbetegedés.
Jutalom (egyenlő megosztásban): 24 000,— Ft

6. Daganatok ethiopathogenesise és therápiája
1. Dr. Kiss Sándor (II. sz. Gyermekklinika, Budapest

„Egyszerű módszer vírus-specifikus nukleinsav 
izolálására leukémiás szövetből”
A pályázó egyszerű eszközökkel módszert dol
gozott ki, mellyel már kis mennyiségű szövet- 
suspensióból is ki lehet mutatni az eddig ismert 
összes állati leukaemia-vírusra jellemző, s így 
specifikusnak tekinthető 70 S. ribonukleinsavat. 
Módszerének megbízhatóságát vírus-praepara- 
tumok nukleinsavainak vizsgálatával igazolta. 
Az eljárás közvetlenül hasznosítható a leukaemia- 
vírus diagnosztizálására betegeken. Alkalmaz
ható továbbá a radioaktív DNS-70 S RNS 
hybrid szeparálására.
Jutalom: 5000,— Ft
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2. Dr.Simon László, í/r. Fzgns /. A/öerf, dr. Bajtai 
Attila (Városi Tanács Kórháza, Jászberény. 
OTKI Budapest)
„Chronic Gastritis Following Resection of the 
Stomach”
A pályamunka az atrophiás gastritis gyakoriságát 
vizsgálja peptikus fekély miatt végzet Billroth I. 
és Billroth II. típusú műtétek után. A pályázók 
sokoldalúan vizsgáltak operált betegeket, akiken 
nyombélfekély miatt Billroth I. vagy Billroth II. 
műtétet hajtottak végre. Kontroll csoport
nak nem operált nyombélfekélyes betegeken 
végezték el ugyanazokat a vizsgálatokat. Ki
mutatták, hogy a resecalt betegekben a nyálka
hártya atrophia gyakrabban fordul elő, mint a 
nem operáltakban és a Billroth II. típusú műtét 
után az atrophia hamarabb alakul ki és gyak
ran társul intestinalis metaplasiával.

3. Dr. Figus I. Albert, dr. Simon László (Városi 
Tanács Kórháza, Jászberény)
„The Results of Screening for Gastric Cancer by a 
New Method”
A pályázók a gyomornedv dehydrogenase tar
talmának vizsgálata alapján válogatták ki a 
gyomorrákra gyanús egyéneket, akik azután 
részletes kivizsgáláson mentek át.
A tejsavdehydrogenase meghatározás ilyen cél
ra történő alkalmazása új eredményként fogható 
fel. 1534 panaszmentes egyénből 7 gyomorrákos 
esetet szűrtek ki. Az egyéb gyomorbántalmak- 
ban szenvedőket „magas veszélyeztetettségű” 
csoportnak tekintik és folyamatosan ellenőrzik.
Jutalom :
Dr. Simon László (a két pályaműért) 4500,— Ft 
Dr. Figus I. Albert (a két pályaműért) 4500,— Ft 
Dr. Bajtai Attila 3000—, Ft

9. Genetikai kutatások
1. Dr. Schuler Dezső, dr. Dobos Matild, dr. Fekete 

György (II. sz. Gyermekklinika, Budapest)
„A human chromosoma mutabilitás vizsgálata 
és jelentősége a rosszindulatú daganatok és leukae- 
miák keletkezésében”
A közleményekben és a kéziratban új eredmények:
1. Alkylező szerekkel — köztük a magyar Lito- 

stoppal — in vitro chromosoma mutatiok 
idézhetők elő.

2. Az előidézhető mutatiokra különösen hajlamos 
a Down-kóros gyermekek és a leukaemiás 
gyermekek lymphocyte tenyészete.

3. Leukaemiás gyermekek rokonain végzett chro- 
mosoma vizsgálatok azt mutatták, hogy szem
ben a kontrollal szignifikánsan gyakoribb 
a rosszindulatú daganatok előfordulása.

4. Az imnaunsuppressiv szerekkel kezelt vese
beteg gyermekeknél a chromosoma mutatiok 
számának jelentős emelkedését mutatták ki.

A fentiek felvetik annak a lehetőségét, hogy a 
genetikusán daganatokra predisponált egyén da
ganatkeletkezését a mutagon szerek meggyor
síthatják.

Jutalom (egyenlő megosztásban): 9000,— Ft

K ö z p o n t i  F ö l d t a n i  H i v a t a l

1. Az ország természeti erőforrásainak kutatása és 
feltárása

1. Dr. Ádám Antal (MTA Geodéziai és Geofizikai 
Kutató Intézet, Sopron)
„Geoelektromos mélyszerkezet és geotermikus 
értelmezése a Magyar Medencében”
A munka új tudományos eredménye Magyar- 
ország nagymélységű elektromos szerkezetének 
felderítése.
Jutalom: 5000,— Ft

2. Miskolczi László (Bpi. Műszaki Egyetem, Buda
pest)
„Kéregmozgások vizsgálata szabatos szintezések
kel”

1. Tudományos új eredménynek tekinthetők a 
mérések pontosságának fokozására szolgáló mé
réstechnikai javaslatai.
Jutalom: 5000, Ft

3. Örkényiné dr. Bondor Lívia, Vinczéné Szeberényi 
Helga (TTM Ásványtár)
„Observation of Twinning Laws According to 
(110), (110), (130), and (130) in Plagioclase 
Crystals”
A dolgozat új eredménye: új tudományos meg
figyelés a hazánkban hiányzó ásványtani kutatási 
területen. A dolgozat hazai andezit kőzetekben 
tapasztalható két új földpát-ikertörvénnyel fog
lalkozik, melynek jelentősége és fontossága a 
magmás kőzetgenezisben és kőzetoptikában is 
fáciesjelző felismeréssel hasonlítható össze.
Jutalom: egyenlő arányban megosztva 6000,— Ft

K ö z p o n t i  S t a t i s z t i k a i  H i v a t a l

1. Társadalmunk rétegeződésének alakulása és az élet
mód változása

1. Andorka Rudolf, Harcsa István, Kulcsár Rózsa 
(KSH Társadalomstatisztikai Főosztály, Buda
pest)
„Társadalmi mobilitás történeti tendenciái”
A pályamű több új tudományos eredménnyel 
gazdagítja az eddigi ismereteket. Ezek közül 
kiemelkedőnek tekinthető az a tény, hogy a 
szerzők bemutatják a két világháború közti 
társadalom rétegeződését is. Ezt egyes szakírók 
eddig megoldhatatlan feladatnak tekintették. 
A pályázók azonban megfelelő módszer segít
ségével, különböző kombinatív táblázatok al
kalmazásával értékelhető adatokhoz jutottak. 
Munkájukkal így további részletesebb társada
lom-gazdasági vizsgálatok számára is megbízható 
kiindulási feltételt teremtettek, illetve ösztönzést 
adnak.
Jutalom (egyenlő megosztásban): 10 500,—Ft
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O r s z á g o s  T e s t n e v e l é s  és  S p o r t  - 
h i v a t a l

1. A népesség fizikai erőnlétének fejlesztése és fenn
tartása a testkultúra eszközeivel

1. Farmosi István (TF Kutató Intézet, Budapest)
„15—21 éves férfiak és férfi sportolók antro- 
pometriai és motorikus vizsgálata”
A szerző szakszerű biometriai elemzéssel végzett 
munkájának új tudományos eredménye a kapos
vári ifjúság testi fejlettségének, valamint körük
ben az akceleráció jelenségének rögzítésén túl
menően elsősorban abban van, hogy antropomet- 
riai és motorikus vizsgálatai a sportágakra 
való kiválasztáshoz és a speciális edzések meg
tervezéséhez adnak mindeddig hiányolt és nél
külözhetetlen adatokat.
Jutalom: 5000,— Ft

2.  Zarándi László, Pótzyné Keresztesi Katalin (M. 
Testnevelési Főiskola, Budapest)
„Az általános- és középiskolai tanulók fizikai 
erőnlétének fejlesztése és fenntartása a test- 
nevelési tanterv atlétika mozgásanyagának fel- 
használásával”
A tanulmány célja az iskolák ellátottságának, 

a testnevelő tanárok tantervről alkotott véle
ményének, valamint oktatásmódszertani kér
dések feldolgozása volt — az atlétika szemszögé
ből.
A kérdőíves módszerrel feltárt adatok értékelését 
a kontingencia együttható alkalmazásával végez
ték, amely lehetővé tette a lényeges összefüggé
sek feltárását az iskolai atlétikai tanterv meg
valósításában. Üj eredményként könyvelhető el 
az a megállapításuk, hogy a tantervnek minden
kor dinamikusan kell alkalmazkodnia az adott 
ellátottság színvonalához. E megállapításoknak 
a megtételéhez a szerzők meggyőző erejű ada
tokat sorakoztattak fel és azok korrekt értel
mezését nyújtották.
Jutalom (egyenlő megosztásban): 6000,— Ft

M a g y a r  T u d o m á n y o s  A k a d é m i a
1. A számítástechnika alkalmazásai (kivéve az 

orvostudományi alkalmazások)
l. Andréka Hajnal, Dr. Gergely Tamás, Németi 

István (NIM IGÜSZI, Budapest, MTA Központi 
Fizikai Kutató Intézet, Budapest)
„A számítástechnika nem-numerikus alkalmazá
sainak logikai megalapozása”
A szerzők által benyújtott nyolc tanulmány egy 
több éve elkezdett kutatás alapjainak tisztázását, 
eredményeinek publikálását, részben népszerű
sítését célozza. A pályázatban rendkívül sok 
új ötlet található, amelyek közül jónéhány 
tudományosan kellően megalapozott, új ered
ménynek tekinthető, különösen az elsőrendű 
predikátumkalkulusnak az univerzális algeb
rák eszközeivel történő megalapozása, és az 
ennek során bizonyított több fontos tétel emel
hető ki. A pályázatban kifejtett új gondolatok

egy része közvetlenül alkalmazható a progra
mozás technikájának magasabb szintre való 
emelésénél, illetőleg a programhelyesség-bizonyí- 
tás automatizálásánál.
Jutalom (egyenlő megosztásban): 2l 000,— Ft

2. Gyürki József (MTA Számítástechnikai és Auto
matizálási Kutató Intézet, Budapest)
„Számítógépek alkalmazása gépipari gyártási 
folyamatok irányításában”
A pályázatban különösen figyelemre méltó az 
APS rendszer koncepciója, valamint a techno
lógiai optimalizálás matematikai apparátusá
nak megalapozása, különös tekintettel a geomet
riai programozás apparátusára. A pályamű az 
új eredmények mellett a nemzetközi tudomá
nyos fejlődés legújabb eredményeit igyekszik 
alkalmazni a hazai gépipari fejlesztésekben, 
mindenekelőtt az OMFB támogatásával folyó 
hazai DNC fejlesztésben.
Jutalom: 8000,— Ft

3. Stáhl János (INFELOR, Budapest)
„Dekompozíciós eljárás a kétszeresen össze
kapcsolt lineáris programozási feladatra és az 
eljárás néhány alkalmazása”
A szerző a címben jelzett feladat megoldására 
egy új dekompozíciós eljárást ad. Ez az eljárás 
megfelelő gazdasági interpretáció esetén jobban 
követi a valóságban végbemenő információ- 
áramlásokat, mint az eddigi algoritmusok bár
melyike. A szerző az algoritmus leírásában, 
alkalmazásában és az ezekkel kapcsolatos tételek 
bizonyításában matematikailag precíz tárgya
lásmódra törekedett. A dolgozat a matematikai 
programozáson belül igen fontos témakörrel 
foglalkozik, amelyben színvonalas új eredményt 
mutat fel.
Jutalom: 8000,— Ft

4. Dr. Illés Vendel, Horváth Attila (Magyar Ásvány
olaj és Földgáz Kísérleti Intézet, Veszprém) 
„Benzinpirolízis kinetikai-matematikai modellje 
nemizoterm, nemizobár, csőreaktorra”
A dolgozat egy átfogó, sokoldalú munkának az 
eredménye, amely igen alapos és korszerű vizs
gálati módszereket alkalmazó kísérleti tevékeny
ségre támaszkodik, és szerzőinek komoly szakmai 
jártasságát tanúsítja. A pályázat iparilag fontos 
problémát tárgyal, és lényegében egy, az ásvány- 
olajiparban általánosan alkalmazott művelet
tel kapcsolatos kísérlethalmaznak matematikai 
modellbe való sűrítését tartalmazza. Ez a ma
tematikai modell mind tervezésre, mind üzemel- 
tétéshez jól használhatónak látszik, lehetővé 
teszi például rendszeres üzemirányító algorit
musok kidolgozását.
Jutalom (egyenlő megosztásban): 8000,— Ft

5. Somogyi Miklós (BME Vegyipari Géptan Tan
szék, Budapest)
„Számítógépes módszer adott geometriájú radiá
lis szárnyrácsok számítására”
A dolgozat adott rácsokhoz tartozó árgmkép 
meghatározásával, az ún. ellenőrzéssel foglal-
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kozik. Erre ad egy korszerű, matematikai szem
pontból részletesen elemzett, számítógépre cél
szerűen programozott módszert. A szerző pálya
munkájában a konkrét megoldáshoz szükséges 
összefüggéseket foglalja össze és a numerikus 
vonatkozásokat tárgyalja bővebben, csatolva 
az algoritmus ODRA 1204 Algol reprezentáció
ban megírt programját is néhány próbafuttatás 
eredményeivel.
Jutalom: 6000,— Ft

6 . Pogány Csaba
„Bevezetés a gazdasági rendszer-modellezésbe”
A pályamű a SZÁMOK kiadásában jelent meg, 
oktatási jelleggel íródott. A gazdasági rendszer
modellezés oktatására szolgáló tananyagok közül 
messze kiemelkedik, kitűnő szintézisbe foglal 
fizikai, biológiai, gazdasági, szociológiai rend
szereket, kiemelve azokból a közös — vala
mennyiükre jellemző — elemeket, módszertani 
problémákat és megközelítési módszereket. Mind
ezt a pályamű rendkívül gyakorlatiasan, a pél
dák és ellenőrző kérdések tömegének felvonul
tatásával tárgyalja. A pályamű a számítástechni
kai kutatásokban folyó tudományos munkát az 
oktatás vonalán segíti elő.
Jutalom: 5000,— Ft

7. Vásárhelyi Boldizsár (KÖTUKI)
„A közúti és városi forgalomlebonyolódás egyes 
kérdéseinek elméleti vizsgálata”
A pályamű két lényeges eredménye közül az 
egyik a kétsávú ideális útpálya esetére vonatkozó 
szimulációs keretmodell kidolgozása a forgalom 
lefolyásának vizsgálatával, és e modell, valamint 
a szimulációs program továbbfejlesztése az egy
irányú és kétirányú forgalom szimulálására. A má
sik, a jobbkézszabály alapján üzemelő útkeresz
teződés forgalomlefolyása sztochasztikus szi
mulációjának számítógépes megoldása. A dol
gozat gazdagon variálható működő program- 
rendszerről számol be. A választott modell híven 
írja le a valóságot, ugyanakkor nem túlságosan 
bonyolult. A dolgozat a gyakorlat számára hasz
nosítható következtetésekre jut.
Jutalom: 5000,— Ft

2. Az ember természeti környezetének védelme (főleg a 
bioszféra megváltozása szempontjából)

1. Dr. Tóth János, dr. B. Papp László, dr. Lenkey 
Béla (KLTE Növénytani Intézet, Biokémiai 
Intézet, Debrecen)
„Önszabályozó erdei ökoszisztéma avar szub- 
szisztémjének komplex vizsgálata a bioszféra
programon belül” .
Üj tudományos eredmény annak igazolása, hogy 
az exponenciális lebomlás csak a mikrobiális 
lebontás dominanciája esetén áll fenn.
A pályamunkában feldolgozott szubszisztéma 
ismerete a teljes ökoszisztéma működésének

szerves része és a produkciós, valamint dekom- 
ponáló folyamatok további kutatásához jó lehe
tőségeket biztosít.
Jutalom (egyenlő megosztásban): 12 000,— Ft

2. Dr. Kecskés Mihály (MTA Talajtani és Agro
kémiai Kutató Intézet, Budapest)
,,N-kötő baktériumok inszekticid- és herbicidérzé- 
kenységének vizsgálata Rhizobium gyűjtemény 
(genotípus-bank) segítségével”
A szerző által létrehozott és fenntartott Rhizo
bium gyűjtemény törzseinek viselkedése a vizs
gálatok során alkalmazott 114 féle inszekticiddel 
és herbiciddel szemben mind a környezetvédelem, 
mind a mezőgazdasági növénytermesztés vonat
kozásában fontos megfigyelés.
A közölt vizsgálatok a kultúrától befolyásolt 
ökoszisztémák kutatását és megismerését teszik 
teljesebbé, az anyag a mezőgazdasági növény- 
termesztésben oly jelentős pillangós kultúra 
agrotechnikájában is hasznosítható adatokkal 
szolgál.
Jutalom: 5000,— Ft

3. Dr. Herodek Sándor, dr. Tamás Gizella (MTA 
Biológiai Kutató Intézet, Tihany)
„A fitoplankton tömege, termelése és a Balaton 
eutrofizálódása”
A szerzők vizsgálataik alapján megállapítják, 
hogy a tihanyi öbölben mért adatok szerint a 
Balaton eutrof vizű tó, a keszthelyi öböl adatai 
pedig olyan magas termelési értéket mutatnak, 
hogy az meghaladja a szakirodalom által a 
tavak évi termelésére megadott felső határérté
ket s ennek alapján a nagyon szennyezett, ún. 
hipertróf tavak kategóriájába tartozik.
A tanulmány adatai korszerű módszerekkel vég
zett vizsgálatokon alapulnak, figyelembe veszik 
a tárgykörben korábban megjelent publikációk 
adatait és ezek, valamint saját vizsgálati adataik 
összevetésével vonják le a következtetéseiket.
Jutalom
Dr. Herodek Sándor 5500,— Ft 
Dr. Tamás Gizella 3500,— Ft

4. Klincsek Pál (MTA Botanikai Kutatóintézete, 
Vácrátót)
„A DCM porszennyező hatásának vizsgálata Vác 
és környéke kultúrterületein. — A porhullás 
mértékének tesztelése fás növényeken”
A pályamunka a por megkötő képesség alapján 
minősíti és rangsorolja Vác városban és környékén 
ültetett 41 fa- és cserjefajt. A fák és cserjék 
urbán-ökológiai szerepének eddig alig ismert as
pektusát tárja fel. Számos fajra vonatkozó 
adatai a tudományterületre nézve újak. Üj 
eredmény Vác város porterhelési térképének — 
a fák átlagos porterhelése alapján történő — meg
szerkesztése.
Jutalom: 5000,— Ft
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5. Dr. Csongor Éva (MTA Atommag Kutató Intézet, 
Debrecen)
,,Mérések a légkör radiokripton tartalmának 
növekedésére vonatkozóan”
A szerző a pályamunkában a szennyeződés ere
detének kimutatása alapján javaslatot tesz a 
további légkör szennyezés meggátlására, olyan 
elválasztási eljárás kifejlesztése útján, amellyel 
a 85-Kr-t a kibocsátás helyett hasznos célra 
lehetne felhasználni.
Különösen értékelhető a pályamunkában az 
alkalmazott mérési módszer precizitása.
Jutalom: 5000,— Ft

6. Gerey Tamás (Tatabányai Szénbányák, Ásvány
előkészítési és Vízkezelési Főv. Tatabánya)
„Tárcsás vákuumszűrő légfeltöltése a lefúvó 
szakaszban”
A pályamunka időszerű kérdéssel foglalkozik, 
ennek jelentősége várhatóan nő. Mivel a modern 
iszapkezelő telepek jelentős része technológiájá
ban a tárcsás vákuumszűrőt kiterjedten alkal
mazza, a pályamunkában tárgyalt kérdés a 
gyakorlat szemszögéből megítélve is fontos. 
Üj kutatási eredmény a tárcsás vákuumszűrő 
esetében az iszaplepény lebontásánál fellépő 
áramlástani jelenségek elméleti elemzése.
Jutalom: 5000,— Ft 7 8

7. Dr. V. Deseő Katalin, dr. Sáringer Gyula (Növény- 
védelmi Kutató Intézet, Budapest Növényvédel
mi Kutató Intézet, Laboratórium, Keszthely)
„A nappalhossz szerepe egyes kártevő lepke
fajok szaporodásában és életciklusában”
A szerzők pályamunkájukban arra a kérdéscso
portra keresik a feleletet, hogy a megvilágítás 
időtartama milyen hatást gyakorol egyes kár
tevő lepkefajok populációdinamikájára. A vizs
gálatoknak az elméleti megállapításokon túl
menően a növényvédelem területén jelentős 
gyakorlati haszna van. Lehetőséget kíván a 
kártevő lepke populációk nem vegyszeres úton 
való gyérítésére.
Jutalom: (egyenlő megosztásban): 8000,— Ft

8 . Kun Magdolna (NEVIKI)
„Elővizsgálati Tanulmány és Levegőtisztaság
védelmi Műszaki Előírás Javaslat (Hígsalétrom
sav gyártás)”
A pályamunkában a szerző több ezer órás hely
színi mérés alapján megállapítja egyes üzemek 
nitrogén-oxid-emissziójának jellegzetes időbeli vál
tozásait, valamint ennek az üzem technológiai 
színvonalával és egyéb üzemelési mutatóival 
való összefüggéseit. A gondosan végzett mérések 
és értékelések, valamint a szerzett gyakorlati 
tapasztalatok alapján a pályázó „méréstechni
kai előírásjavaslat”-ot állított össze, amelyre 
támaszkodva további ellenőrző mérések lesznek 
megszervezhetők.
Jutalom: 5000,— Ft

9. Bende Attiláné, Mosolygó Antal (NEVIKI)
,,Az alumíniumkohászat levegőszennyező hatá
sának vizsgálata”
A pályamunka a hazai alumíniumkohászat le
vegőszennyező hatását elemezve ismerteti a 
legfontosabb alkalmazott technológiákat, ezek 
anyagmérlege alapján megadja az emisszió becs
lését, tájékoztat az emisszió mérések eredményei
ről és meghatározza a szükséges emisszió csök
kentés százalékos értékét, várható költségét. 
Értéke a munkának, hogy hazai viszonyok kö
zött először vizsgálja komplex módon az alumí
niumkohászat emissziójának kérdését.
Jutalom (egyenlő megosztásban): 6000,— Ft

10. Ménes András (Tanítóképző Intézet — Deb
recen)
„The study of the background spectrum by a 
20 cm3 Ge(Li) detector”
A pályázat új eredményeként kimutatja, hogy 
a természetes háttérsugárzás elsősorban 232Th 
és a 226Ra izotópoktól származik, továbbá pár
huzamot vonva amerikai kutatók méréseinek 
eredményeivel kimutatja, hogy a spektrumok 
között jelentős egyezés található, de bizonyos 
mértékű eltérések is észlelhetők. Az általuk fel
vett spektrumokban meglevő 338, 768 és 890 
KeV-os csúcsok hiányzottak az amerikai mérések
nél, viszont az ott felvett 796 KeV-os gamma csúcs 
a hazai mérésekben nem jelentkezett.
Jutalom: 5000,— Ft

3. Gazdaságpolitikánk tapasztalatainak elemzése; 
javaslatok a továbbfejlesztésre

1. Laczó Ferenc (MTA Közgazdaságtudományi In
tézet, Budapest)
„Mezőgazdasági árpolitika a fejlett tőkésorszá
gokban”
Szerző újszerűén mutatja meg, miért terjedt el 
a fejlett tőkésországokban az agrártermékek 
árának állami befolyásolása, szabályozása. Meg
mutatja az ezzel kapcsolatos főbb problémákat. 
Újszerűén, még fő csoportokra bontva tárgyalja 
a tőkés mezőgazdaság árpolitikai módszereit.
Jutalom: 5000,— Ft

2. Dr. Tar József, Nagy József, dr. Pukli Péter 
(Központi Statisztikai Hivatal, Budapest)
„Javaslat a beruházási költségek alakulása vizs
gálatának új módszerére”
A szerzők új módszert ajánlanak a beruházási 
folyamat tervezésére: a pénzügyi folyamat ter
vezése és vizsgálata helyett a megvalósított 
kapacitások oldaláról történő eredmény-szem
léletű elemzést. Üj az az eljárás, amelyet erre 
az eredményszemléletű elemzésre kidolgoztak, 
újak a beruházási tevékenység tervezésének, 
ellenőrzésének és irányításának továbbfejlesztésé
re tett javaslatuk.
Jutalom (egyenlő megosztásban): 12 000,— Ft
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3. Dr. Hegedűs Miklós (MTA Közgazdaságtudomá
nyi Intézet)
„A gazdasági struktúra (szerkezet) alakítására 
irányuló gazdaságpolitikánk lehetőségei, feltételei 
és törekvései 1957—1960 között”
A szerző irodalmunkban először foglalkozik az 
1957—1960 közötti évek gazdaságpolitikai prob
lémái és a gazdasági szerkezet javítására törekvő 
döntések közötti összefüggésekkel, kölcsönhatá
sokkal. Rámutat arra, hogy a koncepció hiányá
ból következik a konzisztenc struktúrapolitika 
hiánya és ebből az, hogy nem valósulhatott 
meg a felhalmozási források koncentrált fel- 
használása.
Jutalom: 5000,— Ft

4. Gács János, Lackó Mária (Konjunktúra és 
Piackutató Intézet, Budapest, MTA Közgaz
daságtudományi Intézet, Budapest)
„A népgazdasági szintű tervezési magatartás 
vizsgálata (Kísérlet néhány összefüggés elem
zésére)”
Üj a tanulmányban leírt az a kísérlet, hogy 
néhány — az éves tervben szereplő — terv
mutató több éven keresztül mutatkozó válto
zásának a tényekkel való összevetéséből kö
vetkeztessenek a központi tervezők illetve a 
gazdaságpolitika magatartására. Újak szer
zőknek azok a megállapításai is, melyek a köz
ponti tervezők bizonyos esetekben tipikus maga
tartására vonatkoznak.
Jutalom (egyenlő megosztásban): 8000,— Ft

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

1. Farkas Péter (MTA Világgazdasági Kutató In
tézet, Budapest)
,,A fejlődő országok gazdasági növekedésé 1990- 
ig”
A tanulmány a fejlődő országok gazdasági nö
vekedésének 1990-ig várható főirányzatait prog
nosztizálja. Tárgyalja a beruházási ráták, a 
hatékonyság, a finanszírozási források, a kül
kereskedelem az ipari és a mezőgazdasági ter
melés, a népmozgalom, a munkaerőhelyzet ten
denciáit és végül a társadalmi termék növekedé
sének várható trendjét.
A tanulmány magas színvonalú, tényekben gaz
dag és újszerűsége alapján mind elméleti, mind 
gyakorlati szempontból igen hasznos munka. 
Újszerűségét elsősorban a problémakör komp
lex megközelítése és a helyes perspektivikus 
szemléletmód jelenti.
Jutalom: ,5000,— Ft

2. Cseres Tiborné (Agrárgazdasági Kutató Intézet, 
Budapest)
„Dánia, Írország, Egyesült Királyság (a Közös 
Piac új tagországainak) agrárprognózisai”
Tudományosan újszerű maga a témaválasztás 
és a három mezőgazdaság mindkét irányú —

tehát birtoknagyság szerinti és termékössze
tétel szerinti — jelenlegi és perspektivikus 
struktúrájának bemutatása.
A tanulmány konkrét, szakszerű elemzéseket 
nyújt, ami mind a téma tudományos kutatói, 
mind a gazdaságpolitikai gyakorlat számára 
hasznos új ismereteket ad.
Jutalom: 5000.— Ft

3. Hernádi András (MTA Világgazdasági Kutató 
Intézet, Budapest)
„A fejlett tőkés országok energiaprognózisai”
A tanulmány az energiahordozó prognózisok 
értékelő, kritikai elemzését végzi el és ellent
mondásaik feltárásával hozzájárul gazdaságpo
litikai döntések alátámasztására alkalmas prog
nózisok kidolgozásához.
Újszerű a hazai középtávú világgazdasági kuta
tásokban a tőkés országok energiapolitikájának 
komparatív elemzése és Japán energiapolitikájá
nak részletes bemutatása. Ez utóbbi az ugyan
csak energiaszegény Magyarország szempontjából 
különösen tanulságos.
Jutalom: 5000,— Ft

4.Szénásiné dr. Zboróvári Katalin (MTA Világ- 
gazdasági Kutató Intézet, Budapest)
„Néhány európai KGST-ország gazdasági fej
lődésének várható alakulása”
A pályamunka összefoglalja négy KGST-ország 
külgazdasági kapcsolatainak legfontosabb közös 
vonásait. A külgazdasági törekvések problémái
nak tárgyalása a pályamű újszerű tudományos 
eredménye.
Jutalom: 5000,— Ft

5. A tudományos technikai forradalom mint világ- 
történelmi folyamat a kapitalizmus és szocializmus 
viszonyai között (A tudományos-technikai forrada

lomra való felkészülésünk tudományos 
megalapozása.)

1. Dr. Vakaliosz Thanaszisz (BME Filozófia Tan
szék, Budapest)
„Elvi alapvetés a tudományos-technikai forra
dalom marxista vizsgálatához”
A tanulmány fő érdeme, hogy az alapgondolat 
kifejtéséhez eredményesen teszi meg az első 
elméleti lépéseket. Mindenekelőtt: meggyőző bí
rálatát adja a humanizálgató és a technicizáló 
felfogásnak. Helytállóan érvel amellett, hogy 
a tudományos-technikai forradalom a fejlett 
tőkés viszonyok között ma — és még alighanem 
hosszú ideig — a burzsoázia érdekében való 
és meghosszabbítja a kapitalizmus életét. A 
szerző igyekszik fogalmi alapokat teremteni 
annak tisztázásához, hogy miként kell a mai 
ipari-gazdasági rendszerünket a kapitalizmusétól 
gyökeresen különbözőnek elgondolnunk és ki
alakítanunk.
Jutalom: 8000,— Ft
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2. Dr. Fukász György (Zeneművészeti Főiskola, 
Budapest)
„Technikai haladás — áldás és átok?” Társada
lomtudományi Kismonográfiák 7. Akadémiai 
Kiadó, Bp., 1973. 231. p.
A monográfia nagy felkészültséggel, színvonalas 
elméleti tudással, ideológiai tájékozottsággal, a 
korszerű szakirodalom ismeretében, világos stí
lusban megírt munka.
A pályázat tartalmaz tudományosan új elemeket. 
Ilyenek: a tudományos-technikai forradalom 
meghatározására való törekvés; a pozitív és 
negatív technicizmus gyűjtőfogalma alá besorolt 
különféle elméletek közös tarthatatlanságának 
bizonyítása. Ez utóbbi a munka egyik legérté
kesebb része; számos vonatkozásban először 
jelenik meg magyar szakirodalomban a polémia 
egyes nyugati szerzőkkel.
Jutalom: 5000,— Ft

3. Majlát Lászlóné (MTA) Közgazdaságtudomá
nyi Intézet, Budapest)
„A termelőeszköz-piackutatás és a műszaki fej
lesztés tervezésének kapcsolatai”
A tanulmány első, „A termelőeszköz-piackutatás 
szerepe a műszaki fejlesztés tervezésében, a 
gazdaságpolitikai döntések előkészítésében” c. 
fejezetében a szerző a piaci előrejelzés fontosságát 
emeli ki és szemléletformálásra törekszik.
Jutalom: 5000,— Ft

4. Balázs Tibor (BME Technikatörténeti Kutató 
Csoport, Kísérleti Fizika Tanszék, Budapest)
„Posztulátum-e a „gyorsuló idő” ? (Kísérletek 
egy kutatás-logikai modell felállítására.)”
A pályamunka olyan érdekes és lényegbevágó 
kérdéseket elemez, mint a tudományos-technikai 
forradalomról alkotott fogalmunk pontossága 
(illetve pontatlansága, többértelműsége), a tu
dományfejlődés gyorsuló fejlődésének realitása, 
ennek a tudományos-technikai forradalommal 
való kapcsolatai és a kutatási fázisokhoz (a 
kutatási folyamat szakaszolásához) való viszonya. 
A pályázat főleg a tudománytörténeti megközelí
tési módban az alkalmazott tudománytörténeti 
jellegű modellben, valamint a kutatási fázisok
kal (szintekkel) kapcsolatos új terminológia 
alkalmazásában tartalmaz tudományosan új rész- 
eredményeket.
Jutalom: 5000,— Ft

6. A társadalmi tudat fejlődése Magyarországon a 
felszabadulás óta

1 .Dr. Szabó András (MTA Állam- és Jogtudo
mányi Intézet, Budapest)
„Társadalmi-gazdasági fejlődés és a fiatal korosz
tályok bűnözése”
A szerző rendkívül gondos és szakszerű módon 
feldolgozott anyaggal igyekszik a konkrét és 
sokoldalú szociológiai-statisztikai kutatásokat elő

segíteni. A társadalmi-gazdasági fejlődés bűnö
zést provokáló momentumaival kapcsolatos vizs
gálati hipotézis a kapott eredmények tükrében 
megalapozottnak tűnik.
Többnyire nem a kifejezetten tudati tényezők, 
hanem a társadalmi élet egyéb szféráinak a 
bűnözésre gyakorolt hatását vizsgálja a szerző. 
Ezért általában áttételesen kapcsolódnak kö
vetkeztetései a társadalmi tudat kérdéseivel 
foglalkozó kutatásokhoz. Elmélyült munkával 
az általa összeállított anyag úgy is feldolgozható, 
hogy a társadalmi tudatra vonatkozólag köz
vetlen következtetések legyenek levonhatóak. 
Jutalom: 5000,— Ft

M e z ő g a z d a s á g i  és É l e l m e z é s ü g y i  
M i n i s z t é r i u m

1. À kemizálás és a biológia alapösszefüggéseinek 
kutatása

1. Dr. Füredi János, dr. Bálint Andor, dr. Mohamed 
Badawi (Agrártudományi Egyetem, Gödöllő)
„Peszticidek magtermésre gyakorolt hatásának 
és utóhatásának vizsgálata borsónál”
A pályamunka összefoglalója három egymáshoz 
szorosan kapcsolódó kísérletnek, amelyet három
éves szabadföldi kísérletek alapján állítottak 
össze a szerzők.
A pályázat megállapításai a gyomirtószerek és 
inszekticidek fokozott alkalmazása idején jelen
tősek és mind elméleti, mind gyakorlati szem
pontból hasznosak.
Jutalom egyenlő megosztásban): 12 000,— Ft

2. Dr. Bán István (MÉMi Központi Növényvédel
mi és Karantén Laboratórium, Budapest)
„Üj utak a növényvédelmi vizsgálatokban”
A szerző által írt könyv a növényvédőszerek 
vonatkozásában nyújt új eredményeket és egy
ben rámutat a különböző jelenségek vizsgála
tánál kapott adatok matematikai értékelésénél 
alkalmazható módszerek kiválasztásának mód
jára.
Jutalom: 5000,— Ft

2. A vízgazdálkodás alapösszefüggéseinek kutatása 
1. Domokos Miklós (Vízügyi Tudományos Kutató 

Intézet, Budapest)
„A vízkorlátozás mutatói”
A pályamunka saját kutatások és a szakiroda- 
lom szintézisének tükrében világos képet raj
zol a vízgazdálkodási mérlegek meghatározásáról. 
Megállapítja, hogy az összesítő vízgazdálkodási 
mérleg jelenleg alkalmazott hazai koncepciója 
nem alkalmas gazdaságilag megalapozott víz
készletgazdálkodási döntések meghatározásához. 
A szerző dolgozatában javaslatot tesz új, jól 
használható mutatók bevezetésére. A vízkor
látozási indikátor-függvény, Y(t), bevezetésével 
olyan lehetőségre mutat rá, mely a legkedvezőbb 
esetet jelenti a lehetőségek közül, azt ugyanis, 
hogy a mutató értéke egyenesen arányos a kor
látozás okozta kárral.
Jutalom: 5000,— Ft
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2. Dr. Hajdú Miklós
(MÉM Szakoktatási Főosztály, Budapest)
„A burgonyaállomány szántóföldi vízigénye”
A pályamunka vízzel jól ellátott burgonyaállo
mány szántóföldi vízigényével kapcsolatos több 
évi kutatómunka eredményeit sűríti. Figyelemre 
méltó új eredményei, hogy
— a különböző burgonya-fajták evapotransz- 

spirációja egymástól lényegesen eltér (más 
növénynél ekkora fajtahatást Magyarorszá
gon nem mutattak ki);

,— azon evapotranszspiráció értéke eltérő hu
muszhatást ad;

— a humusz vitalitása és az adott növény eva- 
potranszspirációja között összefüggés van;

— módszert dolgozott ki a liziméterhez hasonló 
talajnedvességű burgonyaállományok eva- 
potranszspirációs számításainak nyomon 
követésére.

Jutalom : 5000,— Ft

3. A zöldségtermesztés biológiai és gépesítési alapjai
nak kutatása

1. Nádas Péter, Kovács Péter, Szepes László, dr. 
Mészáros Ferencné, Bálint Istvánná dr., Vigh 
Péterné dr.
(Mezőgazdasági Gépkísérleti Intézet, Gödöllő 
és Kertészeti Kutató Intézet, Budapest)
„Gépesített zöldbabtermesztés: Soros betakarító 
gépekkel — FZB betakarító gépekkel”
A közölt kutatási eredmények a főirány mindkét 
részét (a biológiai és gépesítési alapokat) egy
aránt hasznos ismeretekkel gazdagítják, részben 
azzal, hogy hiányzó fajtabiológiai adatokat ad, 
részben azzal, hogy vizsgálati témákra és mód
szerekre irányítja a figyelmet.
Jutalom (egyenlő megosztásban): 18 000,— Ft

4. A szőlőtermesztés biológiai alapjainak 
kutatása

1. Balogh István, Gönczy László, Zomboriné Nyakas 
Antónia, dr. Kriszten György 
(Kertészeti Egyetem Főiskolai Kara, Gyöngyös) 
„Adatok az 1973. évi mátraaljai tőkeszáradásról”
A szerzők pályamunkájukban a szőlőtőkeszára
dás jelenségét igen széles alapokon dolgozták fel. 
A kutatási eredmény az ökológiai tényezőknek a 
szőlőtőke fiziológiai állapotára, anyagcseréjére 
gyakorolt károsító hatása, a szőlőfajták viszony
lagos érzékenysége, a különböző tőkeművelés- 
módok hatása s a károsodással együttjáró szöveti 
és fiziológiai utóhatások vizsgálatával kapcso
latban segíti elő az adott főirányban folyó tudo
mányos munkát.
Jutalom (egyenlő megosztásban): 12 000, Ft

6. A háziállatok fertőző és nem fertőző betegségei 
elleni védekezés komplex rendszabályait megalapozó 

kutatások

1 .Dr. Varga János
(Állatorvostudományi Egyetem, Budapest)
„Szopósborjakból és malacokból izolált Esche
richia coli törzsek biokémiai és antigénszerkezeti 
vizsgálata”
A szerző munkája nagyban megteremtette a le
hetőségét annak, hogy a borjak és a malacok 
tömegesen jelentkező E. coli okozta hasmenése 
ellen vakcina legyen előállítható.
Jutalom: 5000.— Ft

2. Dr. Vetési Ferenc, dr. Kutas Ferenc, dr. Semjén 
Gábor

(Állatorvostudományi Egyetem, Budapest és 
MTA Állategészségügyi Kutató Intézet, Buda
pest)
„Adatok a házinyúl mucoid enteritisének kór
élettanához”
A benyújtott pályázat jelentős új eredményeket 
tartalmaz. A szerzők alapos biokémiai vizsgála
tokkal feltárták a betegség pathogenesisét, annak 
víz-elektrolit és szénhidrát forgalom zavarának 
mechanizmusát. Alapvető kísérletekben mutat
tak rá az E. coli enterotoxin behatására a nyulak 
szervezetében. Ezzel nemcsak az egyre jelentő
sebb nagyüzemi nyúltenyésztés egyik súlyos 
kártételének adták a magyarázatát, hanem meg
állapításuk nagyban szolgálja a borjak és a szo
pós malacok hasonló betegségeinek korábbi vizs
gálatát is. Értékes morfológiai vizsgálataik is 
így értékelhetők.
Jutalom (egyenlő megosztásban): 9000,— Ft

7. Hazai és külföldi növényfajták gyűjtése, meg
őrzése, cseréjük szervezése

1. Dr. Heszky László 
(Agrobotanikai Intézet, Tápiószele)
„Types of inducing haploid embryodis and plants 
from in vitro anther cultures”
„Investigation at the early stage of embryogene- 
sis into the development of the adventive embryo 
organized from a cell of the callus tissue in Dau- 
cus carota L.”
A pályázó dolgozatai a hazai kutatásban nagy 
jelentőségű alapkutatási eredményeket tartal
maznak, melyek jelentősége túlnő a főirány 
keretein. Nem csak azt mutatja be, hogyan kell 
elindulni a haploidia és a callus szövettenyésze
tek felhasználásával a növényi öröklési anyag 
tárolási megőrzési kérdésében, hanem alapvető 
módszert is ad a jövő nemesítés kutatásának. 
Az eredmények nemcsak hazai, hanem nemzet
közi viszonylatban is újak.
Jutalom: 5000,— Ft
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8. A mezőgazdasági vállalatok ökonómiai kérdéseinek 
kutatása

1. Csepely-Kriorr András, dr. Kővári Miklós, dr. 
Magyarvári László, dr. Szakonyi László, Tóth 
Tibor
(Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest)
„Az önfinanszírozás és a bővített újratermelés 
kérdései a mezőgazdasági termelőszövetkezeti 
gazdálkodás megszilárdulásának jelenlegi szaka
szában”
A pályamű nagy gonddal megírt, nagy mennyi
ségű értékes számszerű anyaggal rendelkező 
tanulmány, amely agrárgazdaságtani és makro- 
ökonómiai szinten tárgyalja a témát. A pályázat 
új eredményei:
— a vállalati önfinanszírozás és a vállalati ön
állóság, gazdasági érdekeltség, vállalati gazda
sági eredmények, valamint a közgazdasági sza
bályozók közötti szerves kapcsolat és kölcsön
hatás feltárása.
Jutalom (egyenlő megosztásban): 15 000,— Ft

10. Az élelmiszergazdaság közgazdasági szabályozó-
rendszerének fejlesztése

1. Csepely-Knorr András—Szakonyi László 
(Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest)
„A mezőgazdasági beruházás- és támogatás- 
politika néhány közgazdasági kérdése”
— a mezőgazdasági beruházások állami támo

gatására és a támogatási rendszerre vo
natkozó rendelkezések tendenciáinak fel
mérése, összegezése;
módszertani kimunkálás és a tényleges hely
zet felmérés arra vonatkozóan, hogy az élő 
munkának holt munkával való helyettesítése 
és az átváltás milyen kihatással van a mező- 
gazdasági termelés jövedelmezőségére;

— a szabályozó-rendszer változásának kihatása 
a termelőszövetkezetek differenciálódására; 
az állóeszköz-utánpótlás és a dinamikus szint
tartás lehetőségének számszerű kimunkálása 
módszertanának elkészítése, illetve erre vo
natkozó javaslattétel.

Jutalom (egyenlő megosztásban): 6000,— Ft 11

11. Az élelmiszergazdaság jelentőségének makro- 
ökonómiai törvényszerűségeinek feltárása, tervezési

módszereinek tökéletesítése

1. Dr. Csörgő István
(MÉM Tudományos Kutatási Főosztály, Buda
pest)
„Integrált lúdgazdaság”
A szerző pályázatában a nagy hagyományok
kal rendelkező magyar lúdgazdaság fejlesztési 
lehetőségeit tárgyalja. A vizsgálat eredménye
ként a termelés valamennyi fázisában meglevő 
problémákat, ellentmondásokat felszínre hozza. 
Meggyőzően érzékelteti a termelési szakaszok

elkülönüléséből származó hátrányokat, valamint 
az integrálódás hatásaként elért vagy az elkövet
kező időszakban elérhető előnyöket.
A pályamű számos új felismerést tartalmaz, 
nemcsak a lúdgazdaság egészére, hanem annak 
számos részterületére vonatkozóan is.
Jutalom: 5000,— Ft

2. Dr. Benet Iván
(MTA Közgazdasági Intézete, Budapest)
„Az élelmiszertermelés és a mezőgazdaság. (Az 
eszközigényesség vizsgálata)”
A tanulmány a makroökonómia egyik legfonto
sabbnak tekinthető kérdésével, az agrobusiness- 
szel foglalkozik. Újszerű módon tudatos rendszer- 
elméleti típusú vizsgálati módszert alkalmaz. Az 
ágazatot az input-output analízis segítségével 
elemzi, az agrobusiness vizsgálatát pedig blokk- 
képzéssel végzi. Tudományosan új eredménynek 
tekinthető az, hogy a szerző:
— a mezőgazdaság és az ipar egymásrautaltsá
gát a vertikális összefonódás bemutatásával 
bizonyítja:
— hangsúlyozza, hogy a gazdaságpolitika szá
mára elengedhetetlen „a döntéseknek a mező- 
gazdaság előtti”, illetve „utáni” konzekvenciáit 
figyelembe venni;
— a magyar mezőgazdaság eszközigényességé
nek népgazdasági szintű vizsgálatával párhuza
mosan megbízható előrejelzést is ad a fejlesztés 
számára.
Jutalom: 5000,— Ft

12. Főbb mezőgazdasági ágazatok ökonómiai sajá
tosságainak feltárása, továbbfejlesztése

1. Dr. Marillái Vilmos, Sárossy László, Zwickl 
József
(Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest)
„Az eszközáramlás és érdekeltségi struktúra a 
szövetkezetek vállalkozási kötelékeiben”
A tanulmány mondanivalójából új tudományos 
eredménynek és megállapításnak tekinthetők 
azok a konklúziók, amelyek a termelőszövet
kezetek gazdasági társulásainak a belső, valamint 
a kölcsönös érdekeltségi viszonyaival kapcsola
tosak. A pályázat nemcsak inspirálja és segíti, 
hanem jól kiegészíti a máshonnan indító és eltérő 
nézőpontokat érvényesítő ágazati ökonómiai 
elemzéseket. A pályamunka legfőbb felhasználói 
a gazdasági társulások vezetői, valamint általá
nos elméleti kérdésekkel foglalkozó szakemberek 
lehetnek.
Jutalom (egyenlő megosztásban): 9000,— Ft

2. Nagy Ágnes
(Konjunktúra- és Piackutató Intézet, Budapest)
„Magyarország napraforgómag- és olajtermelése
— és külkereskedelme”
A pályamunka szerzője gazdag adatbázisra tá
maszkodva, imponáló hozzáértéssel és követke
zetességgel részletekbe menően vizsgálta egy ön-
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magaban és kapcsolódásait tekintve is jelentős 
ágazat, a növényolaj-vertikum helyzetét és kör
vonalazta további fejlődésének lehetőségeit, fel
tételeit. A napraforgó-termékek jelenlegi és jövő
beni piaci helyzetére, az alapanyag-termelés 
irányításának és ösztönzésének módjára, az ipari 
kapacitások állapotára, korszerűsítésére és bő
vítésére, a termékfogalmazás rendszerére, to
vábbá a vertikum-szakaszok arányaira, a mező- 
gazdasági és az ipari technológiákra, a gazda
ságilag előnyös feldolgozottsági fokozatokra és 
az ágazat ökonómiai hatékonyságát befolyásoló 
egyéb tényezőkre vonatkozó megállapításai és 
következtetései nagyobb fele tudományos értékű 
új felmérésként minősíthető.
Jutalom: 5000,— Ft

3. Zsitika József 
(MÉM, STAGEK, Budapest)
,,A komplex sertéstelepek ökonómiai vizsgálata” 
A szakirodalom következtetéseinek felhasználá
sával összeállított és széles körű adatbázisra tá
maszkodó pályamunka számos olyan felismerést 
és következtetést tartalmaz, amelyek segítséget 
nyújtanak a sertésprogram keretében újonnan 
felépült telepek ma még igen gyakori, üzemgazda
sági és népgazdasági szinten is jelentkező prob
lémáinak megoldásához.
A jövedelmezőséget alapvetően befolyásoló hoza
mok alakulását vizsgálva a szerző megállapította, 
hogy a tetemes anyagi áldozattal felépített új 
telepek, az egy ellésre jutó élőszaporulat és más 
hozammutatók tekintetében is lényegesen el
maradnak a hagyományos sertéstelepek ered
ményeitől. Az elmaradás okát az új, iparszerűen 
üzemelő telepek kocaállományának indokolat
lanul gyorsütemű kicserélődésében, a tenyésztői 
munka és az állategészségügyi helyzet alacsony 
színvonalában, továbbá a fajtapolitika teljes 
hiányában kell keresni.
Jutalom: 5000,— Ft

13. A mezőgazdasági nagyüzemek vállalati mechaniz
musának és gazdaságpolitikai üzemi hatásának 

vizsgálata
1. Dr. Újhegyi Gyula, dr. Szénay László 

(Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest, és 
Agrártudományi Egyetem, Gödöllő)
,,A mezőgazdasági vállalatok jövedelemviszo
nyai és gazdasági növekedésük közötti kapcsola
tok szabályozási vonatkozásai”
A pályázati tanulmány számos új eredmény és a 
témakörben új szemléletet tartalmazó kutató 
munka összefoglalása. Üj eredményei alapvetően 
a mezőgazdasági nagyüzemek termelésének fej
lesztését meghatározó távlati gazdaságpolitika 
tudományos megalapozásában jutnak kifejezésre. 
Ezen belül különösen fontosak azok a követ
keztetések, amelyek a várható népgazdasági 
körülményeknek megfelelő tervszerű és haté
kony mezőgazdasági körülményeknek megfelelő 
tervszerű és hatékony mezőgazdasági fejlődés 
szabályozási követelményeit tárják fel. A ta
nulmány rámutat azokra a vállalatgazdasági

problémákra is, amelyek a gazdaságpolitika, a 
jövedelemszabályozás eszközei és más gazdasági 
terelőknek a segítségével megoldhatók. Az egész 
téma új szemléletét adja, hogy a pályázók a köz- 
gazdasági szabályozórendszer és a mezőgazda- 
sági vállalatok kapcsolati mechanizmusának 
problémáit a jövedelemviszonyok változása, s 
bővített újratermelés feltételei közötti össze
függések alapján vizsgálják.
Jutalom: 6000,— Ft

14. Az élelmiszergazdaság egyes ágazatainak fejlesz
tési koncepció kialakításához módszerek, prognózisok

kidolgozása

1. Esztergály Gyula
(Élelmiszeripari Gazdaságkutató Intézet, Buda
pest)
,,Mezőgazdasági kooperációban létesülő húsipari 
üzemek gazdaságos nagysága”
A pályázó tanulmányában az egzakt gazdasági 
optimalizálási módszertan alkalmazásával, a 
különböző számba jöhető üzemnagyságok techni
kai jellemzőiből kiindulva, azok gazdasági para
métereinek összehasonlító vizsgálatával és elem
zésével megbízható módon állást foglal a jövő
ben építendő üzemek nagyságát illetően, s így 
a fejlesztést tervező szervek részére szilárd tá
mogatást ad. Üj eredmény a tanulmányban az 
eddig alkalmazott optimális üzemnagyság szá
mítási módszertan továbbfejlesztése, ill. fino
mítása, valamint az eddig alkalmazott gyakor
lati fejlesztési elhatározások bátor bírálatával 
egybekötött merőben új javaslat, a jövőben épí
tendő üzemek nagyságát illetőleg.
Jutalom: 5000,— Ft

15. Közgazdasági befolyásoló eszközök és módszerek
hatásának vizsgálata a mezőgazdaságban és élelmi

szeriparban

1. Dr. Pallós László, dr. Szakonyi László 
(Pénzügyminisztérium, Budapest és Agrár- 
gazdasági Kutató Intézet, Budapest)
„A támogatási rendszer hatásmechanizmusának 
vizsgálata a kedvezőtlen adottságú termelő- 
szövetkezetekben”
A szerzők tanulmányukban helyesen mutatnak 
rá, hogy az országos átlagok mögött keresni kell 
azokat a tényezőket, amelyek az egyes termelő- 
szövetkezetek eltérő adottságai következtében 
a legmegfelelőbb módszerekhez vezetnek az op
timális szerkezet kialakításához. A pályázat 
igen alaposan foglalja össze a támogatási rend
szer eddigi fejlődését és mind az elemzés, mind 
pedig a következtetések levonása során olyan 
megállapításokat tartalmaz, melyek alkalmasak 
arra, hogy a kedvezőtlen adottságú termelő- 
szövetkezetek jövőbeni támogatási rendszeré
nek módosításához hathatós segítséget nyújtson.
Jutalom: (egyenlő megosztásban): 6000,— Ft
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16. Korszerű vállalati szervezés és módszerek kutatása 
(a mezőgazdaságban és élelmiszeriparban)

1. Debreczeni József
(Élelmiszeripari Gazdaságkutató Intézet, Buda
pest)
„Műszeres munkamérések és munkatanulmá
nyok alkalmazása az üzemszervezésben”
A pályázó munkája mind népgazdasági, mind 
vállalatgazdálkodási szempontból jelentős, mi
vel tanulmányában a szervezéstechnikai eszkö
zök fejlesztésére, továbbfejlesztésére és széles 
körű alkalmazására helyezi a fő hangsúlyt.
A tanulmány jelentős eredményt mutat fel a 
szervezéstechnikai eszközök kifejlesztése terü
letén az alkalmazás módszereinek kidolgozásában 
és így nagyban előmozdítja a vállalatoknál az 
üzem- és munkaszerverzési munkát.
Jutalom: 5000,— Ft

2. Kulcsár Péter, Kovács Péter
(Mezőgazdasági Gépkísérleti Intézet, Gödöllő)
„A nagyüzemi zöldborsó termesztés és konzerv
gyári feldolgozás számítógépes szervezési mód
szere”
A pályázók olyan szervezési rendszert javasolnak 
(vetés-, betakarításszervezés), melyben az in
formációrendszer vázlatát is kidolgozták, ame
lyekkel biztosítható szállítási eszközök, a cséplő
állomások és a konzervgyári feldolgozó vonalak 
egyenletes terhelése és kihasználásának javítása. 
Olyan új szervezési rendszert dolgoztak ki, 
mellyel minimálisra csökkenthető a bizonytalan
ság, racionálja a folyamatot és a kapacitások 
között létrehozza a szükséges összhangot. Vég
sősorban az eredmény: a hatékonyság növelése 
beruházási eszközök nélkül. Megoldás módja: 
összehangolási modell kialakítása a szervezés
fejlesztés előmozdítására.
Jutalom (közös megosztásban): 6000,— Ft

TÁRCASZINTŰ KUTATÁSI FŐIRÁNYOK 
M u n k a ü g y i  M i n i s z t é r i u m

7. A munka társadalmi, gazdasági összefüggései
X.Molnárné dr. Venyige Júlia 

(Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, 
Budapest)
Dr. Józsa Ödön, dr. Gyetvai László 
(MüM Munkaügyi Kút., Budapest)
„Munkaerőszerkezet és mobilitás (Könyv, kéz
irat, megjelenés alatt a Közgazdasági és Jogi 
Könyvkiadónál)”
A pályamunka a munkaerőmobilitással kapcsola
tos fogalmakat definiálja, átfogóan rendszerezi 
és összefoglalja az e fogalmak közötti fontosabb 
összefüggéseket. Bemutatja a társadalmi mobi
litás és a munkaerőmobilitás viszonyát, a munka
erőstruktúra és a mobilitás közötti összefüggése
ket. Közgazdaságilag elemzi a munkaerőstruktúra 
változását és a munkaerőmobilitást hazánkban.

Végül foglalkozik a mobilitás költségeinek át
fogó értelmezésével, a szakmai és területi mobi
litás makroszintű költségeinek mennyiségi meg
határozásával.
A mobilitás költségeivel kapcsolatos megállapí
tások a költségek kvantifikálása tudományosan 
új eredménynek tekinthető.
Jutalom: (egyenlő megosztásban) 10 500,— Ft

Közlemények

TÁJÉKOZTATÓ
a felsőoktatási intézmények nappali tagozatán

1975. évben végző hallgatók számáról

TUDOMÁNYEGYETEMEK
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
Állam és Jogtudományi Kar
(1053 Budapest, Egyetem tér 1—3.)

jogász 201  fő
Természettudományi Kar
(1088 Budapest, Múzeum körút 6 —8 .)

matematikus 6 Tfő
fizikus 43 fő
vegyész 33 fő
geológus 7 fő
geofizikus 3 fő
biológus 2 2  fő
programozó matematikus 56 fő

József Attila Tudományegyetem, Szeged
Állam és Jogtudományi Kar
(6701 Szeged Pf. 454)

jogász 93 fő
Természettudományi Kar
(6701 Szeged Pf. 428)

matematikus 45 fő
fizikus 5 fő
vegyész 24 fő
biológus 16 fő
programozó matematikus 38 fő

Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen
Természettudományi Kar
(4010 Debrecen Pf. 37)

matematikus 17 fő
fizikus 16 fő
vegyész 38 fő
programozó matematikus 21 fő

Pécsi Tudományegyetem
Állam és Jogtudományi Kar
(7601 Pécs Pf. 9)

jogász 92 fő
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Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, 
Budapest
(1093 Budapest, Dimitrov tér 8.)
Általános Közgazdasági Kar 

Népgazdasági tervező-elemző szak 
(elméleti-gazd. politikai) 26 fő
(matematika-gazdasági) 20 fő
(vállalati modellező) 28 fő
Pénzügyi szak (pénzügypolitikai) 19 fő
(vállalati pénzügyi) 13 fő

Kereskedelmi Kar 
Belkereskedelmi szak

(piackutató) 30 fő
(gazdasági szervező) 20 fő
(vállalati tervező-elemző) 17 fő

Külkereskedelmi szak
(piackutató) 39 fő
(vállalati tervező-elemző) 24 fő
(nemzetközi kapcsolatok) 37 fő

Termelési Kar 
Ipari szak

(vállalati tervező-elemző) 26 fő
(vállalati gazdasági szervező) 64 fő
(piackutató) 28 fő

Közlekedési szak
(vállalati tervező-elemző) 19 fő
(vállalati gazdasági szervező) 15 fő

Agrár szak
(vállalati tervező-elemző) 14 fő
(piackutató) 7 fő

Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem 
Pécsi Kihelyezett Tagozat 
(7622 Pécs Rákóczi u. 80.)

Ipari szak
(vállalati tervező-elemző) 24 fő
(vállalati áruforgalmi és piacszervező) 13 fő

Belkereskedelmi szak
(vállalati tervező-elemző) 12 fő
(vállalati áruforgalmi és piacszervező) 16 fő

Agrár szak
(vállalati tervező-elemző) 11 fő
(vállalati áruforgalmi és piacszervező) 8 fő

MŰSZAKI EGYETEMEK 
Budapesti Műszaki Egyetem
(1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.)
Építészmérnöki Kar

építészmérnök 118 fő
Építőmérnöki Kar

közlekedésépítő 47 fő
magasépítő 21 fő
mélyépítő 44 fő
vízellátási csatornázási 24 fő
műtárgyépítési 26 fő
mezőgazdasági vízépítő 17 fő
földmérő-mérnöki 18 fő

Gépészmérnöki Kar
gépgyártástechnológia 110 fő
hőerőgépész 33 fő

áramlástechnikai gépész 10 fő
épületgépész 56 fő
mezőgazdasági gépész 20 fő
textiltechnológia 18 fő
vegyipari gépész 43 fő
élelmiszeripari gépész 15 fő

Közlekedésmérnöki Kar
(1092 Budapest, Kinizsi u. 1—7). 

közlekedéstechnikai 18 fő
közlekedés rendszertervező 23 fő
autógépész 28 fő
vasúti gépész 25 fő
építőgépész 21 fő
anyagmozgatási gépész 17 fő

Vegyészmérnöki Kar
biológiai és élelmiszeripari 40 fő
gyógyszeripari 21 fő
könnyűipari 22 fő
műanyagipari 18 fő
szerves szintetikus vegyipari 18 fő
üzemmérnök (3 éves képzésben; ált. és 
szerves vegyipari; bioi. és élelmiszer- 
ipari; gyógyszeripari; könnyűipari; mű- 
anyagipari) 73 fő

Villamosmérnöki Kar
híradástechnikai digitális számítás- 
technika 18 fő
híradástechnikai műsorközlési 41 fő
híradástechnikai adat és távközlő 38 fő
híradástechnikai mikrohullám és adástechn. 38 fő
híradástechnikai félvezetőtechnikai 17 fő
erősáramú-villamosgépek és készülékek 39 fő
erősáramú villamosművek 47 fő
erősáramú gépesítési és automatizálási 57 fő
műszer és irányítástechnika — digitális 
berend. 28 fő

elektr. műszertechnika 40 fő
irányítástechnika 53 fő
elektronikai technológia 42 fő

Nehézipari Műszaki Egyetem, Miskolc
(3515 Miskolc-Egyetemváros)
Bányamérnöki Kar

bányaművelési 18 fő
bányageológusmérnöki 7 fő
bányageofizikus 9 fő
olajbányászati 11 fő
gázipari 11 fő
bányagépészeti és bányavillamossági 7 fő

Gépészmérnöki Kar
gépgyártástechnológiai 143 fő
gépgyártástechnológiai rendszerszervező 23 fő
szerszámgépészeti 23 fő
alkalmazott mechanikai 16 fő
vegyipari gépészeti 40 fő
vegyipari-szilikátipari gépész 14 fő
vegyipari-rendszerszervezői 6 fő

Kohómérnöki Kar
vas és fémkohászati 20 fő
öntészeti 17 fő
kohászattechnológiai 19 fő
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Veszprémi Vegyipari Egyetem
(8200 Veszprém, Schönherz Z. u. 12.)

nehézvegyipari-szervetlen kémiai-techn. 15 fő
nehézvegyipari-radiokémiai technológia 9 fő
nehézipari vegyipari folyamatszabályozási 10 fő
petrolkémiai technológiai 16 fő
szilikátkémiai technológiai 18 fő
vegyipari rendszermérnöki 23 fő

MŰSZAKI FŐISKOLÁK, EGYETEMI FŐISKOLAI 
KAROK
Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola, 
Budapest
Közlekedés-Építési Kar 
(1056 Budapest, Szerb u. 23.)

vasútépítési és fenntartási 45 fő
útépítési és fenntartási 48 fő
hídépítési és fenntartási 34 fő

Gépjárinüközlekedési Tagozat 
(1108 Budapest, Újhegyi u. 14.)

gépjárműüzemi 49 fő
autógépész 48 fő
hajózási 12 fő

Távközlési Tagozat
(1097 Budapest, Gyáli u. 22.)

vezetékes távközlési 24 fő
vezetéknélküli távközlési 28 fő

Vasúti Közlekedés és Postaüzemi Tagozat 
(9026 Győr, Kálóczy tér)

vasúti biztosítóberendezési és irányítás- 
technikai 29 fő
vasútüzemi 37 fő
vasútgépész 40 fő

Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola, 
Budapest
Erősáramú Kar
(1034 Budapest, Nagyszombat u. 19.)

villamosgépek 23 fő
villamoskészülékek 22 fő
járművillamosság 26 fő
hajtásszabályozás 19 fő
vezérléstechnika 47 fő
villamosenergiaipari hálózatok 61 fő

Gyengeáramú Kar
(1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.)

félvezető eszközök 25 fő
elektroncsövek és fényforrások 17 fő
rádió-televíziótechnika 22 fő
kapcsolástechnika 17 fő
mikrohullámú technika 13 fő
többcsatornás technika 12 fő
elektronikus műszer-konstrukció 21 fő
folyamatszabályozás 18 fő
orvosi elektromos műszerek 20 fő

szabályozástechnika 14 fő
műszaki rendszerszervező 24 fő
számítógépgyártó 57 fő

Bánki Donát Műszaki Főiskola, Budapest
(1081 Budapest, Népszínház u. 8.)

gyártástechnológia-forgácsoló 90 fő
gyárt ástechnológia-forgácsnélküli 

alakítás 21 fő
rendszerszervező 35 fő
általános gépész 50 fő

Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskola, 
Kecskemét
(6000 Kecskemét, Izsáki út 10.)

gépipari automatizálás 56 fő
gépip. automatizálás számítógép

technika 35 fő
gépgyártástechnológia 53 fő
gépgyártástechnológiai rendszer- 

szervező 23 fő
szerszámszerkesztő 26 fő
műanyagfeldolgozó 23 fő

Pollack Mihály Műszaki Főiskola, Pécs
(7601 Pécs, Pf. 6. Boszorkány u. 2.)
Építőipari Kar

magasépítési 64 fő
mélyépítési 67 fő

Gépészeti Kar
épületgépészeti 64 fő
szilikátgépészeti 35 fő
vegyipari gépészeti 35 fő
épületvillamosítási 21 fő
felvonó-ágazat 23 fő

Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola, Budapest
Építőipari Kar
(1146 Budapest, Thököly u. 74.)

magasépítési 137 fő
mélyépítési 71 fő
városgazdasági 29 fő

Gépészeti Kar
(4028 Debrecen, Landler Jenő u. 2.)

általános építőgépész 33 fő
házgyári építőgépész 15 fő

Könnyűipari Műszaki Főiskola, Budapest
(1034 Budapest, Doberdó u. 6.)

ruhaipari technológus 21 fő
ruhaipari gyártáselőkészítő 22 fő
textiltechnológiai fonó—szövő 15 fő

kötő—hurkoló 22 fő
bőrfeldolgozó 19 fő
nyomdaipari nyomtató 21 fő
papíripari gyártó-feldolgozó 19 fő
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Nehézipari Műszaki Egyetem
Kohó és Fémipari Főiskolai Kar, Dunaújváros
(2400 Dunaújváros, Táncsics M. út 1.)

vas-acél és fémkohászati 1 1 fő
öntési 13 fő
alakítástechnológiai (képlékeny

alakítás) 17 fő
gyártmányellenőrzési 16 fő
rendszerszervezési 28 fő
üzemgépészeti-karbantartási 4 5  fő
üzemgépészeti-anyagmozgatási 2 2  fő
üzemgépészeti-fémszerkezetgyártási 17 fő

Nehézipari Műszaki Egyetem
Vegyipari Automatizálási Főiskolai Kar, 
Kazincbarcika
(3700 Kazincbarcika, Lenin u. 1.)

mérés- és automatizálási 55 fő
rendszerszervező 21 fő

Budapesti Műszaki Egyetem
Vízgazdálkodási Főiskolai Kar, Baja
(6500 Baja, Bajcsy-Zs. út 14.)

általános és mezőgazdasági 
vízgazdálkodási 35 fő

vízellátási és csatornázási 37 fő

m űvészeti fűisko lák
Iparművészeti Főiskola, Budapest
(1121 Budapest, Zugliget u. 11—25.)

építész 14 fő
alkalmazott grafika 6  fő
könyvművészet 6  fő
szerszám és gépipari formatervező 7 fő
ötvös 9 fő
kerámia 3 fő
porcelán 2  fő
üvegtervező 4 fő
gobelintervező 7 fő
kézifestő és nyomottanyagtervező 3 fő
öltözködési tárgyak formatervező 1 fő
ruhaipari formatervező 3 fő

Képzőművészeti Főiskola, Budapest
• (1062 Budapest, Népköztársaság u. 71.)

festő 8  fő
szobrász 3 fő
sokszorosító grafika 3 fő
festő restaurátor 4 fő
szobrász restaurátor 1 fő

Színház és Filmművészeti Főiskola, Budapest
(1088 Budapest, Vas u. 2/c.)

színész > 21 fő
film és tv rendező 8  fő

Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola, Budapest
(1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8 .)

művészképző tagozat 13 fő
(zeneszerzés, zenetudomány, hang
szeres, ének)

GAZDASÁGI FŐISKOLÁK
Pénzügyi és Számviteli Főiskola, Budapest
(1426 Budapest, Buzogány u. 10.)

rendszerszervezési 5 3  fő
vállalatgazdálkodási ipari 67 fő
vállalatgazdálkodási mezőgazdasági 92 fő
vállalatgazdálkodási belkereskedelmi 25 fő
vállalatgazdálkodási külkereskedelmi 23 fő
pénzügyi költségvetési 3 3  fő

Külkereskedelmi Főiskola, Budapest
(1055 Budapest, Néphadsereg u. 1.)

külkereskedelmi-áruforgalmi 6 8  fő
idegen nyelvű levelező: 

orosz—német 23 fő
orosz—angol 21 fő
orosz—francia 9 fő
német—angol 40 fő
német—francia 16 fő
angol—francia 15 fő

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, Budapest
(1054 Budapest, Alkotmány u. 9—11.)

kereskedelmi 83 fő
vendéglátóipari 120 fő

TANÍTÓKÉPZŐ INTÉZETEK 
Tanítóképző Intézet, Debrecen
(4024 Debrecen, Liszt F. u. 3.) 

népművelő könyvtáros 44 fő
ÓVÓNŐKÉPZŐ INTÉZETEK

6000 Kecskemét, Kaszab u. 6—14.
1126 Budapest, Kiss J. alt. u. 40.
3950 Sárospatak, Eötvös u. 5.
4220 Hajdúböszörmény Összesen : 534 fő
9400 Sopron, Ferenczy u. 1—3.
2500 Esztergom, Makarenko u. 3.
5540 Szarvas, Szabadság u. 4.

AGRÁRTUDOMÁNYI EGYETEMEK 
Agrártudományi Egyetem, Gödöllő (2100)
Mezögazdaságtudományi Kar

növénytermesztő 35 fő
állattenyésztő 46 fő
növényvédelmi 18 fő
üzemszervező 40 fő
üzemmérnök (3 éves képzésben) 81 fő

Mezőgazdasági Gépészmérnöki Kar
mg.-i gépészmérnök 128 fő

Állatorvostudományi Egyetem, Budapest
(1078 Budapest, Landler Jenő u. 2.) 

állatorvos 87 fő
Erdészeti és Faipari Egyetem, Sopron
(9400 Sopron, Bajcsy-Zs. út 4.)

erdőmérnök 36 fő
faipari mérnök 43 fo
üzemmérnök (3 éves képzésben) 31 fo
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Kertészeti Egyetem, Budapest
(1114 Budapest, Villányi u. 33—45.)
Tartósítóipari Kar

konzervipari 12 fő
hűtőipari 11 fő
borászati 12 fő
dohányipari 5 fő
üzemmérnök (3 éves képzésben kb.) 38 fő

Termesztési Kar
dísznövénytermesztési 15 fő
faiskolai termesztési 3 fő
gyógynövénytermesztési 4 fő
gyümölcstermesztési 22 fő
növényvédelmi 10 fő
szőlészeti 16 fő
üzemtani 5 fő
zöldségtermesztési 18 fő
táj- és kertépítészeti 10 fő
növénynemesítési 5 fő

Agrártudományi Egyetem, Debrecen
Mezőgazdaságtudományi Kar 

(4001 Debrecen, Böszörményi üt 138.) 
ált. agrármérnök 86 fő

Agrártudományi Egyetem, Keszthely
(8360 Keszthely, Deák F. u. 16.)

általános agrármérnök 53 fő
agrárkémiai szakos 43 fő
növényvédelmi üzemmérnök (3 éves 

képzésben) 57 fő
Mezőgazdaságtudományi Kar 
(9200 Mosonmagyaróvár, Vár u. 2.) 

általános agrármérnök 58 fő

MEZŐGAZDASÁGI FŐISKOLÁK, EGYETEMI 
FŐISKOLAI KAROK
Mezőgazdasági Főiskola, Kaposvár
(7400 Kaposvár, Dénesmajor Pf. 16.)

állattenyésztési 65 fő
baromfi és egyéb kisállattenyésztési 14 fő

Mezőgazdasági Főiskola, Nyíregyháza
(4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 69.)

gyümölcstermesztési 27 fő
áruforgalmi 21 fő
ing-i gépjavító 49 fő
mg-i repülőgépvezető 22 fő

Erdészeti és Faipari Egyetem 
Földmérési és Földrendezői Főiskolai Kar
(8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 13.) 

földmérő 50 fő

Kertészeti Egyetem
Kertészeti és Agronómiái Kar, Gyöngyös
(3200 Gyöngyös, Mátrai u. 36.)

szőlőtermesztési 28 fő
zöldségtermesztési 29 fő
növénytermesztési 59 fő

KERTÉSZETI EGYETEM 
Kertészeti Főiskolai Kar, Kecskemét
(6000 Kecskemét, Ceglédi u. 2.)

gyümölcstermelési 28 fő
szőlőtermelési 34 fő
zöldségtermelési 38 fő
dísznövényterm. és kertfenntartó 17 fő

Debreceni Agrártudományi Egyetem 
Mezőgazdasági Gépészeti Kar, Mezőtűr
(5400 Mezőtúr, Tolbuchin u. 2.)

gépjavító 39 fő
üzemgépész 39 fő

Debreceni Agrártudományi Egyetem

Öntözéses-Meliorációs Főiskolai Kar, Szarvas
(5540 Szarvas, Szabadság u. 1—3.) 

üzemmérnök 115 fő

Keszthelyi Agrártudományi Egyetem

Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Körmend
(9900 Körmend, Rákóczi u. 2.)

gépjavító 34 fő
üzemgépész 30 fő

Keszthelyi Agrártudományi Egyetem

Agronómiái Főiskolai Kar, Nagykanizsa
(8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 74.) 

növénytermesztési 63 fő

Élelmiszeripari Főiskola, Szeged

Élelmiszeripari Kar 
(6724 Szeged, Marx tér 7.)

éleim, techn. hőkezeléses húsipari 
tartósító 22 fő

éleim, techn. hőkezeléses keverék
takarmányipar 2 fő

éleim, techn. baromfi-húsipari 11 fő
éleim, techn. baromfi keverék

takarmányipar 3 fő
éleim, techn. tej-húsipar 9 fő
éleim, techn. tej-keverék- 

takarmányipar 5 fő
éleim, techn. édes-sütőipar 11 fő
éleim, techn. malom-keverék- 

takarmányi ipar 2 fő
éleim, techn. malom-sütőipar 7 fő
élelmiszeripari gépész 22 fő
élelmiszeripari gépész műszerezési és 

automatizálási 18 fő

Állattenyésztési Kar
(6800 Hódmezővásárhely, Lenin u. 15.) 

állattenyésztési 72 fő
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ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEMEK

.
Alt. orvos Fogorvos G yógy

szerész

Semmelweis Orvostud. Egy. 
(1085 Bp., Üllői út 26.) 375 119 129
Orvostudományi Egyetem 
4012 Debrecen, Pf. 15.) 196

Orvostudományi Egyetem 
(7643 Pécs, Rákóczi u. 82.) 2 2 2

Orvostudományi Egyetem 
(6720 Szeged, Dugonits tér 

13.) 207 27 81
Összesen: 1 0 0 0 146 2 1 0

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az MTA Szegedi Biológiai Központ Növényélet- 

” tani Intézete 1975. március l-ével pályázatot hirdet 
egy tudományos segédmunkatársi helyre növényi 
víruskutatás témakörben.

Pályázhatnak szakbiológusok, tanárok, vegyészek 
és egyéb megfelelő egyetemi végzettséggel rendel
kezők.

. A pályázatnak tartalmaznia kell:
— részletes önéletrajzot, 

végzett szak megnevezését,
— a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását 
és eddigi szakmai munkájának részletes ismer
tetését,
— jelenlegi munkahelye, állami, társadalmi szer
vek részletes ajánlását.
A pályázatot a fent megjelölt mellékleteivel 

együtt a pályázat megjelenésétől számított két 
héten belül kell az MTA Szegedi Biológiai Központ 

» Személyzeti Osztályára (6701, Szeged, Pf: 521.) 
benyújtani.

Szeged, 1975. január 20.
Dr. Farkas Gábor s. k.,

int. igazgató

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az MTA Műszaki Mechanikai Tanszéki Munka- 

közössége pályázatot hirdet tudományos munka
társi, illetve tudományos segédmunkatársi állás
helyekre a kqyetkező témakörökben:

1. kontinuumok mechanikája,
2 . tartószerkezetek mechanikája,
3 . szemcsés közegek mechanikája,
4. rezgéstan.
Pályázhatnak okleveles építő- és gépészmérnö

kök, valamint matematikusok.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
—- a részletes önéletrajzot,
— a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását 

és eddigi szakmai munkájának részletes ismerteté
sét,

— a jelenlegi munkahelye, állami, társadalmi 
szervek részletek ajánlását,

— ez évben végzőknél szakmai véleményt zárt 
borítékban, a pályázatban megjelölt szakterületen 
működő tanszékek egyikének vezetőjétől.

A pályázatot a fent megjelölt mellékleteivel 
együtt a megjelenéstől számított egy hónapon belül 
az MTA Műszaki Mechanikai Tanszéki Munka- 
közösséghez (1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.) 
kell benyújtani.

Földes Péter s. k., 
a Természettudományi I. Főosztály 

vezetője

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
az MTA Izotóp Intézetében betöltendő tudományos 

munkatársi állásra
Az MTA Izotóp Intézete pályázatot hirdet elem- 

organikus vegyületek előállításával és kémiai tulaj
donságaik vizsgálatával foglalkozó tudományos 
munkatársi munkakör betöltésére.

A kinevezendő kutató feladata az elemorganikus 
vegyületek kutatásához szükséges speciális vegyü
letek szintézismódszereinek kidolgozása, előállí
tása és vizsgálata.

Pályázhatnak azok az oki. vegyészmérnökök, 
vegyészek stb., akik a munkakör betöltéséhez szük
séges elméleti és gyakorlati ismeretekkel, valamint 
lehetőleg tudományos fokozattal és állami nyelv
vizsgával rendelkeznek.

A pályázatokat az Intézet Személyzeti Osztályá
ra (1525 Budapest, Pf. 77) 1975. március 15-ig 
írásban kell benyújtani.

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, ill. beküldött vagy előadott közlemények 
pontos felsorolásával);

— idegen nyelvismeretét és hosszabb külföldi 
tanulmányútjainak fontosabb adatait.

A pályázathoz mellékelni kell:
—- részletes életrajzot;
— szakképzettségét (tudományos fokozatát, 

nyelvvizsgáját) tanúsító okmányok másolatát.
Budapest, 1975. január 15.

Földiák Gábor s. k.,
igazgató
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az Élelmiszeripari Főiskola pályázatot hirdet az 
Élelmiszeripari Kar Mikrobiológia Tanszékén (Sze
geden)

7 fő  főiskolai docensi állásra

az élelmiszeripari mikrobiológia és higiénia, vala
mint az alkalmazott biológia tantárgyak oktatására.

A kinevezendő főiskolai docens feladata lesz: 
a tanszék oktató-nevelő munkájában való részvétel, 
a szaktárgyai elméleti és gyakorlati óráinak meg
tartása, a hallgatók vizsgáztatása, a kutatómunká
ban és a szükséges jegyzetek megírásában való 
részvétel, továbbá egyéb, a tanszék vezetője által 
meghatározott tevékenység.

Pályázhatnak azok, akik biológiából tanári 
oklevéllel rendelkeznek, legalább 10 éves élelmiszer- 
ipari felsőoktatási gyakorlatuk van. Jártassággal 
bírnak az élelmiszeripari higiéné és a bakteriológiai 
vizsgálatok területén, valamint az idegen nyelvű 
szakirodalom tanulmányozásához megfelelő nyelv- 
ismerettel rendelkeznek.

A pályázatnak tartalmaznia kelt:
a) a pályázó jelenlegi munkahelyének, beosz

tásának és illetményének megjelölését;
b) a pályázó eddigi szakmai munkájának és 

munkája eredményeinek részletes ismertetését, ezek 
között:
— az oktató-nevelő és tudományos munkájának 

részletes ismertetését,
— az általa írt könyvek, jegyzetek, tanulmányok 

stb. felsorolását, megjelölve, hogy azok mikor és 
hol jelentek meg,
tudományos fokozatát, kitüntetéseit, idegen 
nyelvismeretét, külföldi tanulmányütjait;
c) a pályázó tudományos és oktatómunkájára 

vonatkozó jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:

a) részletes önéletrajzot két példányban,
b) a szakképzettséget, illetőleg a tudományos 

fokozatot tanúsító oklevelek hiteles másolatát,
c) az intézménytől beszerzett és pontosan ki

töltött törzslapot,
d) három hónapnál nem régibb keletű hatósági 

erkölcsi bizonyítványt.
A betöltendő docensi állás után a 201/1970. 

(M. K. 5.) MM MüM számú utasítás szerint a főis
kolai oktatók részére megállapított illetmény jár.

A pályázat benyújtásának határideje a közzé
tételtől számított négy hét.

A pályázatot — mellékleteivel együtt — az 
Élelmiszeripari Kar igazgatójához kell benyújtani. 
Cím: Élelmiszeripari Főiskola Élelmiszeripari Kara 

6701 Szeged, Postafiók 433.
Szeged, 1975. január 14.

Dr. Horváth Károly s. k., 
főigazgató

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen oktatói 

állások betöltésére
A Gödöllői Agrártudományi Egyetem pályázatot 

hirdet a Mezőgazdaságtudományi Kar
Növényvédelemtani Tanszékén 

egyetemi tanári állás betöltésére.
Pályázhatnak azok, akik az Agrártudományi 

Egyetemen szerzett mérnöki diplomával rendel
keznek és a diploma megszerzése óta a mezőgazda- 
sági növénykórtan oktatása területén több évtize
den át jó eredménnyel dolgoztak. Kutatómunkájuk, 
tudománypolitikai és szervezési tevékenységük ha
zai és nemzetközi fórumokon elismert, továbbá 
tudományos fokozattal rendelkeznek.

A pályázatot elnyert egyetemi tanár feladata 
lesz a Növényvédelemtani Tanszéken a növény
kórtan oktatása, a hallgatók nevelése, a tanszéki 
kutatások, valamint a tudományos diákköri munka 
irányítása;

Állattenyésztéstani Tanszékén 
egyetemi docensi állás betöltésére.

Az egyetemi docens feladata lesz az Állatte
nyésztéstani Tanszék oktató, nevelő és kutató
munkájában való részvétel, nevezetesen a baromfi
tenyésztéstan előadásainak megtartása és gyakor
latainak vezetése.
Pályázhatnak azok, akik:

— agrármérnöki oklevéllel rendelkeznek és a 
felsőoktatási intézményekben 7—10 éves 
oktatói vagy ugyanannyi időn át a szakkép
zettségének megfelelő munkaterületen tevé
kenységet folytattak;

— tudományos fokozattal rendelkeznek, vagy 
tudományos színvonalon végzett, jelentős 
eredménnyel járó oktatói, illetőleg egyéb 
gyakorlati tevékenységet folytattak;

— idegen nyelveknek az oktatott tantárgy 
körébe tartozó szakirodalom tanulmányo
zásához szükséges ismeretével rendelkeznek;

Üzemtani Tanszékén 
egyetemi docensi állás betöltésére.

Pályázhatnak azok, akik az Agrártudományi 
Egyetemen szerzett mérnöki diplomával rendelkez
nek, és a diploma megszerzése óta első sorban mező
gazdasági számviteli, tágabban vállalatgazdaság
iam gyakorlati, irányítási, kutatási, oktatási mun
kakörben hosszabb idő óta jó eredménnyel dolgoz
tak. Kívánalom, hogy a pályázónak tudományos 
minősítése és idegen nyelvben való jártassága le
gyen.

A pályázatot elnyert docens feladata lesz az 
Üzemtani Tanszéken oktatni a számvitelt és pénz- 
gazdálkodást, valamint irányítani az ilyen oktatást. 
Feladata a tananyagkészítés, közreműködés a hall
gatók nevelésében és a tanszék kutatómunkájában, 
különösen saját szakterületén;

Zsámbéki Üzemgazdasági-Üzemmérnöki Szak 
Mezőgazdasági Műszaki Tanszéki Csoportjára 

egyetemi docensi állás betöltésére.
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A kinevezett egyetemi docens feladata a Mező- 
gazdasági Műszaki Ismeretek c. tárgy oktatása, a 
Tanszéki Csoport oktató-nevelő és tudományos 
munkájában való irányító részvétel, jegyzetek, szak
cikkek stb. írása, továbbá oktatási anyagok és 
módszerek továbbfejlesztésében aktív közreműkö
dés.

Pályázhatnak azok, akik agrármérnöki, gépész- 
mérnöki diplomával, hosszú felsőoktatási gyakor
lattal, a mezőgazdasági gépek üzemeltetése terü
letén széles körű ismeretekkel rendelkeznek;

Az Mg. Gépészmérnöki Kar Mezőgazdasági Gép- 
javítási Tanszékén egyetemi tanári állás betöltésére.

Pályázhatnak azok, akik Műszaki Egyetem 
Gépgyártástechnológia Szakán szereztek oklevelet, 
a mezőgazdasági gépészetben hosszú egyetemi okta
tási gyakorlattal, tudományos szakirodalmi mun
kássággal, akadémiai tudományos fokozattal és 
idegen nyelvismerettel rendelkeznek.

A kinevezendő egyetemi tanár feladata lesz: 
a gépgyártástechnológia és szerkezeti anyagok elő
adásainak tartása, és ebből való vizsgáztatás, to
vábbá az érintett témakörben a tudományos mun
kák megszervezése és a nevelő munka irányítása. 
Jegyzetek, tankönyvek megírásában való közre
működés;

Az Mg. Gépek Üzemeltetése Tanszéken egyetemi 
docensi állás betöltésére.

A kinevezendő egyetemi docens feladata lesz 
a tanszék oktató-nevelő és tudományos kutató
munkájában való részvétel, nevezetesen:

az áramlástechnikai elven működő gépek, to
vábbá az öntözés gépei, meliorációs-földmunka
gépek témaköréből előadások tartása, gyakorlatok 
vezetése és irányítása, az elméleti és gyakorlati 
oktatási tananyag továbbfejlesztésében, valamint 
az ezzel kapcsolatos kutatómunkákban alkotó jel
legű részvétel.

Pályázhatnak azok, akik mezőgazdasági gépész- 
mérnöki oklevéllel rendelkeznek, valamint hosz- 
szabb szakmai gyakorlatuk van. Előnyben része- 

? sülnek azok, akik felsőoktatási szinten hosszú gya
korlattal, és egyetemi doktori fokozattal rendel
keznek;

A Központi Intézetek és Tanszékek Szervezetében 
a Politikai Gazdaságiam Tanszéken egyetemi 

docensi állásra.
A kinevezendő egyetemi docens feladata elő

adások tartása, szemináriumok irányítása és veze
tése, a vizsgáztatás, diákkörös és diplomaterves 
hallgatók munkájának irányítása, továbbá a Tan
szék nevelő munkájában és tudományos tevékeny
ségében, a jegyzetek és más oktatási anyagok meg
írásában való részvétel.

>
♦ Pályázhatnak azok, akik közgazdász egyetemi

végzettséggel és tanári képesítéssel, tudományos 
fokozattal, továbbá a tárgy oktatásában legalább 
tíz éves egyetemi gyakorlattal rendelkeznek.

A betöltésre kerülő állás után a 201/1970. (M. K.
5 .) MM—MüM sz. együttes utasításban megálla
pított illetmény jár.
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A pályázatot az előírt mellékletekkel együtt a 
MÉM Értesítőben történő közzétételtől számított 
4 héten belül kell benyújtani az ATE Rektorához 
címezve. A pályázatokkal kapcsolatban részletes 
felvilágosítást az Egyetem Személyzeti Osztálya 
(2100 Gödöllő, Nyisztor Gy. tér 1.) ad.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, 
besorolását és fizetését;
eddigi oktató- és kutatómunkájának rész
letes ismertetését;

— szakirodalmi tevékenységét; 
tudományos fokozatának, esetleges kitünte
téseinek, idegen nyelvismeretének és jelen
tősebb külföldi tanulmányútjainak megjelö
lését;
oktató és tudományos munkájára vonatkozó 
jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
— részletes önéletrajzot;
— egyetemi végzettséget és tudományos foko

zatot tanúsító oklevél hiteles másolatát;
— három hónapnál nem régibb keletű hatósági 

erkölcsi bizonyítványt;
— az Egyetemről beszerzett és kitöltött törzs

lapot.
Gödöllő, 1975. január 14.

Dr. Pethö György s. k.,
egyetemi tanár 

rektor

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Debreceni Agrártudományi Egyetem az alábbi 

oktatói állásokra hirdet pályázatot:
a Debreceni Mezőgazdaságtudományi Egyetemi Kar

Kertészeti Tanszékén
1 egyetemi tanári állásra, a „Kertészeti termesztés” 
c. tárgy oktatására.
Pályázhatnak azok, akik Kertészeti Egyetemen, 
illetve annak jogelődjénél szereztek oklevelet, tudo
mányos fokozattal és legalább 10 éves, felsőoktatási 
intézményben kifejtett oktatói tevékenységgel ren
delkeznek;

Kémia Tanszékén
1 egyetemi docensi állásra, a „Mezőgazdasági kémia” 
c. tárgy oktatására.
Pályázhatnak azok, akik Tudományegyetem meg
felelő szakán szereztek oklevelet, elismert tudomá
nyos munkássággal, valamint felsőoktatási intéz
ményben kifejtett, legalább 10 éves oktatói tevé
kenységgel rendelkeznek;

Növényvédelmi Tanszékén
1 egyetemi docensi állásra, a „Növénykórtan” c. 
tárgy oktatására.
Pályázhatnak azok, akik Tudományegyetem Bio
lógia-Kémia Szakán szereztek oklevelet, megfelelő
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tudományos munkássággal, valamint felsőoktatási 
intézményben kifejtett, legalább 10 éves oktatói 
tevékenységgel rendelkeznek;

a Mezőtúri Mezőgazdasági Gépészeti Főiskolai Kar
Marxizmus—Leninizmus Tanszékén

1 főiskolai docensi állásra, a „Filozófia” c. tárgy 
oktatására.
Pályázhatnak azok, akik az ELTE Bölcsészettudo
mányi Kar Filozófia Szakán szereztek oklevelet, 
egyetemi doktorátussal és legalább 10 éves oktatási 
gyakorlattal rendelkeznek.

A kinevezendő oktató feladata lesz — beosztá
sának megfelelően — az előadások megtartása, a 
gyakorlatok szervezése és irányítása, a tovább
képző munka vezetése és irányítása, a vizsgáztatás, 
továbbá a nevelő- és tudományos munkában, adott 
esetben jegyzetek, tankönyvek megírásában való 
részvétel, valamint szaktanácsadás.

A pályázatoknak tartalmazniok 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 rész

letes ismertetését,
— a pályázó által írt könyvek, 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 mun
kájára vonatkozó jövőbeni terveit.

A pályázatokhoz mellékelni kell:
a) részletes önéletrajzot két példányban,
b) szakképzettséget tanúsító oklevelek hiteles 

másolatát,
c) a nyomtatványellátó vállalattól beszerzett 

C-0243-15/a raktári számú kitöltött törzs
lapot,

d) a lakóhely szerint illetékes rendőrkapitány
ságtól beszerzett, három hónapnál nem 
régibb keletű hatósági erkölcsi bizonyítványt.

A betöltendő állások 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 pályázat benyújtásának határideje a közzé
tételtől számított 4 hét.

A pályázatokat az Agrártudományi Egyetem 
rektorának címezve, az egyetemi tanári és docensi 
állások esetében a Mezőgazdaságtudományi Kar 
Dékáni Hivatalába (4001 Debrecen, Böszörményi 
út 138. Telefon: 12230), míg a főiskolai docensi állás 
esetében a Mezőtúri Mezőgazdasági Gépészeti Fő
iskolai Kar Igazgatói Hivatalába (5401 Mezőtúr,

Tolbuchin u. 2. Telefon: 70) kell benyújtani. A pá
lyázatokkal kapcsolatban részletes felvilágosítás is 
a közölt címeken kapható.

Debrecen, 1975. január 14.
Dr. Ács Antal s. k., 

egyetemi tanár 
rektor

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Debreceni Agrártudományi Egyetem pályá

zatot hirdet a
Továbbképzési Osztályán 

2 egyetemi docensi állásra.
Pályázhatnak azok, akik agrármérnöki végzettség
gel, tanári diplomával, hosszabb szakmai és legalább 
10 éves oktatói tevékenységgel, valamint megfelelő 
tudományos munkássággal rendelkeznek. Előnyben 
részesülnek, akiknek a továbbképzés módszertaná
ban és szervezésében gyakorlatuk van.

A kinevezendő docensek feladata lesz a Tovább
képzési Osztály keretén belül működő vezető- és 
mérnök- illetve szakmérnök továbbképző csoportok 
oktatási feladatainak ellátása, valamint az osztály 
beiskolázási és szervezési teendőinek irányítása.

A pályázatoknak tartalmazniok 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 rész

letes ismertetését,
— a pályázó által írt könyvek, 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 mun
kájára vonatkozó jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
a) részletes önéletrajzot két példányban,
b) szakképzettséget tanúsító oklevelek hiteles 

másolatát,
c) a nyomtatványellátó vállalattól beszerzett 

C-0243-15/a raktári számú kitöltött törzs
lapot,

d) a lakóhely szerint illetékes rendőrkapitány
ságtól beszerzett, három hónapnál nem régibb 
keletű hatósági erkölcsi bizonyítványt.

A betöltendő állásokután 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 pályázat benyújtásának határideje a közzé
tételtől számított 4 hét.
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A pályázatokat az Agrártudományi Egyetem 
ektorának címezve, az egyetem Személyzeti Osztá

lyán kell benyújtani. A pályázatokkal kapcsolatban 
részletes felvilágosítást a Személyzeti Osztály ad 
munkanapokon a hivatalos órák alatt.

Az egyetem címe: 4001 Debrecen, Böszörményi 
át 138, telefon: 12—230.

Debrecen, 1975. január 16.
Dr. Ács Antal s. k., 

egyetemi tanár 
rektor

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A keszthelyi Agrártudomány Egyetem az alább 

felsorolt Karain pályázatot hirdet egyetemi tanári, 
egyetemi docensi, valamint főiskolai tanári, főiskolai 
docensi állások betöltésére.
KESZTHELYI MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI 
KAR
Kémiai Tanszékén 1 fő egyetemi tanári állásra:

A pályázó feladata az általános agrármérnöki 
szakon a mezőgazdasági kémia, az agrárkémiai 

- szakon a biokémia, a növényvédelmi szakmérnöki 
szakon a növényvédőszer kémia c. tantárgyak okta
tása, valamint tantárgyi gyakorlatok irányítása.
Marxizmus—Leninizmus Tanszékén 1 fő egyetemi 
docensi állásra:

A pályázó feladata a filozófia tantárgy oktatása. 
A pályázat elnyeréséhez Agrártudományi Egye

temen szerzett oklevél szükséges.
A pályázatot mellékleteivel együtt a közzététel

től számított 4 héten belül a Kar Dékáni Hivatalá
hoz kell eljuttatni.

Cím: 8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 16.
MOSONMAGYARÓVÁRI 
MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
Marxizmus—Leninizmus Tanszékén 1 fő egyetemi 
tanári állásra.

A pályázó feladata a politikai gazdaságtan tárgy 
■ oktatása.

Marxizmus—Leninizmus Tanszékén 1 fő egyetemi 
docensi állásra.

A pályázó feladata a tudományos szocializmus 
tantárgy oktatása.

A pályázat elnyeréséhez Agrártudományi Egye
temen szerzett oklevél szükséges.

A pályázatot mellékleteivel együtt a közzététel
től számított 4 héten belül a Kar Dékáni Hivatalá
hoz kell eljuttatni.

Cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Vár 2.
KÖRMENDI^MEZŐGAZDASÁGI 

. GÉPÉSZETI ^FŐISKOLAI KAR
Alapozó Tárgyak Tanszékén 1 fő főiskolai tanán 
állásra.

A pályázó feladata a gépelemek tantárgy okta
tása, szemináriumok és konzultációk vezetése, vala
mint a tanszéken folyó kutatómunkába való aktív 
bekapcsolódás.

Mezőgazdasági Munkagépek Tanszékén 1 fő főiskolai 
docensi állásra.

A pályázó feladata az állattenyésztés gépesítése 
tantárgy előadása, szemináriumok, konzultációk 
vezetése, valamint a folyó tudományos kutató
munkába való aktív bekapcsolódás.

A pályázat elnyeréséhez Agrártudományi Egye
temen szerzett oklevél szükséges.

A pályázatot mellékleteivel együtt a közzététel
től számított 4 héten belül a Kar Igazgatói Hivatalá
hoz kell eljuttatni.

Cím: Mezőgazdasági Gépészeti Főiskolai Kar 
9900 Körmend.

AGRONÓMIÁI FŐISKOLAI KAR 
NAGYKANIZSA

Kémiai Tanszékén 1 fő főiskolai docensi állásra.
A pályázó feladata a kémia tárgy oktatása, 

valamint az ezzel kapcsolatos kutatómunka végzése.
Termesztéstechnikai Tanszékén 1 fő főiskolai do
censi állásra:

A pályázó feladata a földműveléstan, a növény- 
termesztés és gyepgazdálkodás tantárgy oktatása, 
valamint az ezzel kapcsolatos kutatómunka végzése.

A pályázat elnyeréséhez Agrártudományi Egye
temen szerzett oklevél szükséges.

A pályázatot mellékleteivel együtt a közzététel
től számított 4 héten belül a Kar Igazgatói Hivatalá
hoz kell eljuttatni.

Cím: Agronómiái Főiskolai Kar 8800 Nagy
kanizsa, Ady E. u. 74/a.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. A pályázó jelenlegi munkahelyének, beosztá

sának és illetményének megjelölését,
2 . a pályázó eddigi szakmai munkájának és 

munkája eredményeinek részletes ismerteté
sét,
ezek között:
— az általa írt könyvek, jegyzetek, tanulmá

nyok stb. felsorolását, megjelölve, hogy 
azok mikor és hol jelentek meg,

— tudományos fokozatát, kitüntetéseit és 
idegen nyelvismeretét, jelentősebb kül
földi tanulmányútjait,

3 . a pályázónak tudományos és oktató munkájá
ra vonatkozó jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:

1. Az intézménytől beszerzett és kitöltött törzs
lapot,

2 . részletes önéletrajzot két példányban,
3 . az egyetemi végzettséget igazoló oklevelet, 

vagy hiteles másolatát,
4 . három hónapnál nem régibb keletű hatósági 

erkölcsi bizonyítványt.
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A betöltendő állás után a 201/1970. (M. K. 5.) 
MM—MüM számú együttes utasítás szerint az 
egyetemi oktatók részére megállapított illetmény 
jár.

Keszthely, 1975. január 13.
Dr. Bélák Sándor s. k.,

egyetemi tanár 
rektor

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
a Kertészeti Egyetemen oktatói állások betöltésére

A Kertészeti Egyetem pályázatot hirdet okta
tói állásokra.

Termesztési Kar
1. Gyümölcstermesztési Tanszékre egyetemi do

censi álláshelyre.
Az egyetemi docens feladata lesz a ,,Gyümölcs- 

termő növények tápanyagutánpótlása” c. tárgy 
oktatása és speciális kollégiumok tartása. A „Bo- 
gyósgyümölcsűek termesztése” c. tárgy előadásai
nak tartása, a gyakorlatok szervezése. A témával 
kapcsolatos tudományos kutatómunka irányítása 
és szervezése.

Pályázhatnak azok az okleveles kertészmérnö
kök, akik legalább 10 éves egyetemi oktatási tapasz
talattal, széles körű tudományos ismeretekkel és 
tudományos fokozattal rendelkeznek.
Tartósítóipari Kar

•/ ; ;  i  ? ; } • .  ! ;  * • ‘  jj

1. Élelmiszertechnológiai és Mikrobiológiai Tan
székre egyetemi docensi álláshelyre.

Az egyetemi docens feladata lesz elméleti órák 
és gyakorlati foglalkozások tartása az „Élelmiszer- 
technológia” c. tárgyból a Termesztési Kar hallgatói 
számára. A „Hűtőtechnológia” c. tárgyból elméleti 
órák, gyakorlatok tartása a Tartósítóipari Kar hall
gatói számára. Kutatómunka végzése a „Kertészeti 
Termékek tárolási és tartósítási technológiájának 
fejlesztése” c. kutatási feladatterv keretében.

Pályázhatnak azok az okleveles kertészmérnö
kök, akik legalább 10 éves oktatói gyakorlattal és 
tudományos fokozattal rendelkeznek.
Kertészeti és Agronómiái Főiskolai Kar Gyöngyös

1. Főiskolai tanári álláshelyre.
A főiskolai tanár feladata lesz a borászat tan

tárgy oktatása, gyakorlatok irányítása, valamint 
e témához tartozó kutatási munkában való rész
vétel.

Pályázhatnak azok, akik Kertészeti Egyetemi 
végzettséggel, tudományos fokozattal, pedagógiai 
képesítéssel, valamint hosszabb szakmai gyakor
lattal rendelkeznek. A kinevezendő főiskolai tanár 
tanszékvezetői megbízást is kapna.
Kertészeti Főiskolai Kar Kecskemét

1. Műszaki Tanszékre főiskolai tanári álláshelyre.
A főiskolai tanár feladata lesz a „Kertészeti 

Géptan” és „Biztonságtechnika” c. tárgyak okta- !

tása, a tanszék oktató-nevelő és tudományos mun
kájának irányítása és fejlesztése, valamint a tan
anyag kidolgozása és állandó korszerűsítése.

Pályázhatnak olyan okleveles gépészmérnökök, 
akik a tárgykörben legalább 10 éves felsőoktatási 
gyakorlattal és egyetemi doktori címmel rendel
keznek.

2. A Zöldségtermesztési Tanszékre főiskolai 
docensi álláshelyre.

A kinevezendő docens feladata lesz a „Zöldség- 
termesztés” c. tárgy meghatározott részeinek ön
álló oktatása és tananyagfejlesztése, valamint rész
vétel a Tanszék oktató-nevelő és kutató munkájá
nak irányításában.

Pályázhatnak olyan okleveles kertészmérnökök, 
akik a tárgykörben legalább 10 éves felsőoktatási 
gyakorlattal és egyetemi doktori címmel rendel
keznek.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását 
és fizetését,

— az eddigi oktató 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,

— a tudományos, oktató munkájára vonatkozó 
jövőbeni terveit.

Mellékelni kell a pályázathoz;

— részletes önéletrajzot 2 példányban,
— szakképzettségét, illetőleg tudományos foko

zatot tanúsító oklevelek hiteles másolatát,
— az Intézménytől beszerzett és kitöltött törzs

lapot,
— hatósági erkölcsi bizonyítványt.

A betöltendő állás után a 201/1970. (M. K. 5.) 
MM—MüM számú együttes utasításban megállapí
tott illetmény jár.

A pályázattal kapcsolatos részletes felvilágosí
tást az Egyetem Személyzeti Osztálya (1114 Buda
pest' XL, Villányi út 35—43.) ad.

A pályázatot mellékleteivel együtt a közzététel
től számított 4 héten belül kell az Egyetem Rektorá
hoz (1114 Bp. XL, Villányi út 35—43.), a Gyöngyösi 
Főiskolai Kar Igazgatójához (3201 Gyöngyös Mátrai 
u. 36.), illetve a Kecskeméti Főiskolai Kar Igazgató
jához (6000 Kecskemét, Erdei Ferenc tér 1—3.) 
eljuttatni.

Budapest, 1975. január 10.
Dr. Somos András s. k„ 

egyetemi tanár 
rektor
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A SZEGEDI ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM 
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYE 

EGYETEMI TANÁRI ÁLLÁSOKRA
■  V > f j , , , • . ( .. v rJ <

A Szegedi Orvostudományi Egyetem Rektora 
pályázatot hirdet a Kórélettani Intézetben elhalálozás 
folytán megüresedett 5001 kulcsszáma egyetemi 
•:anári állásra.

A kinevezendő egyetemi tanár feladata az intézet 
ligazgatói teendőinek ellátása, az orvostanhallgatók 
elméleti és gyakorlati oktatása, vizsgáztatása, az 
intézet oktató-nevelő és tudományos kutatómunká
jának irányítása és ellenőrzése, továbbá mindaz, 
amit a művelődésügyi miniszter 3/1969. sz. rende
letének 4. fejezete, illetve az Egyetem Szervezeti 
és Működési Szabályzata az intézet igazgatói fel
adatköréül meghatároz.

A pályázat feltételei: Orvosi diploma, szakorvosi 
képesítés, tudományos fokozat, a kórélettani okta
tásban és kutatásban, valamint a vezetésben magas 
szintű tapasztalat.

A Szegedi Orvostudományi Egyetem Rektora 
pályázatot hirdet a Röntgen Klinikán nyugállo- 

; mányba vonulás folytán megüresedő 5001 kulcs
számú egyetemi tanári állásra.

A kinevezendő egyetemi tanár feladata a klinika 
igazgatói teendőinek ellátása, az orvostanhallgatók 
elméleti és gyakorlati oktatása, vizsgáztatása, a 
klinika oktató-nevelő és tudományos kutató-, vala
mint betegellátó munkájának irányítása és ellenőr
zése, továbbá mindaz, amit a 3/1969. (VII. 4.) 
MM sz. rendelet 4. fejezete, illetve az Egyetem 
Szervezeti és Működési Szabályzata a klinika igaz
gatói feladatköréül meghatároz.

A pályázat feltételei: Orvosi diploma, szakorvosi 
képesítés, tudományos fokozat, radiológia oktatá
sában és kutatásában, valamint a vezetésben magas 
szintű tapasztalat.

A kinevezett egyetemi tanár magángyakorlatot 
nem folytathat.

A kinevezendő egyetemi tanárok illetménye a 
felsőoktatási intézmények dolgozóinak bérrendezé- 

, séről szóló 201/1970. (M. K. 5.) MM—MüM sz. 
utasítás szerint az 5001 kulcsszámú állásnak meg
felelően kerül megállapításra.

Lakást az egyetem nem tud biztosítani.
A felsorolt pályázatoknak az alábbiakat kell 

tartalmazniok:
a) a pályázó munkahelyét, beosztását, besoro

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

eredményeinek részletes ismertetését, ezek 
között:
— oktatói és tudományos munkájának rész

letes ismertetését,
— az általa írt könyvek, jegyzetek, tanul

mányok felsorolását, megjelölve, hogy 
azok hol és mikor jelentek meg,

— tudományos fokozatát, kitüntetéseit és 
idegen nyelvi ismeretét, jelentősebb kül
földi tanulmányútjait,

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

A pályázathoz az alábbiakat kell mellékelni:
1. részletes önéletrajzot 2  példányban,
2 . a képzettséget és szakképesítést, illetőleg a 

tudományos fokozatot tanúsító oklevelek hite
les másolatát,

3. orvosi nyilvántartásbavételről igazolást,
4. kitöltött és hitelesített Törzslapot,
5. hatósági erkölcsi bizonyítványt,
6 . minősítést, illetve működési bizonyítványt,
7. a tudományos munkák jegyzékét,
8 . a tudományos munkák egy-egy külön le

nyomatát.
A pályázati kérelmeket a felsorolt mellékletekkel 

együtt a közzétételtől számított 28 napon belül kell 
benyújtani a Szegedi Orvostudományi Egyetem 
Rektori Hivatalához (6701 Szeged, Pf. 479.). 

Szeged, 1974. december 23.
Dr. Szontágh Ferenc s. k.,

egyetemi tanár 
rektor

A SZEGEDI ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM 
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYE 

EGYETEMI DOCENSI ÁLLÁSOKRA
A Szegedi Orvostudományi Egyetem Rektora 

pályázatot hirdet 5002 kulcsszámú egyetemi docensi 
állásokra az alábbiak szerint.
A II. sz. Belgyógyászati Klinikán:

A kinevezendő docens feladata a klinika haema- 
tologiai osztályának vezetése, a haematologiai 
munkacsoport betegellátó és tudományos-kutató 
tevékenységének irányítása és ellenőrzése a klinika 
igazgatójának útmutatása szerint, az orvostan
hallgatók elméleti és gyakorlati oktatásában, vizs
gáztatásában való közreműködés.
A Bőr- és Nemikórtani Klinikán:

A kinevezendő docens feladata a klinika vezető
jének útmutatása szerint és ellenőrzése mellett 
részt venni az oktató-nevelő, tudományos-kutató 
és a gyógyító-megelőző tevékenységben, továbbá a 
klinika dermato-histopatologiai, immunfluorescens 
laboratóriumainak vezetése, az ezekben folyó kur
rens és kutatómunka irányítása.
A Sebészeti- Mütéttani (Kísérletes Sebészeti) Intézet
ben:

A kinevezendő docens feladata a keringés és 
anyagcsere fiziológia magasszintű művelésével a 
klinikai feladatok kísérleti támogatása, az orvostan
hallgatók gyakorlatainak megszervezése, az intézeti 
tudományos diákkörök irányítása, valamint az 
intézet adminisztratív feladatainak ellátása az 
igazgató professzor irányítása és ellenőrzése mellett.
A Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán 2 fő:

Az egyik kinevezendő docens feladata a nőgyó
gyászati postoperativ ellátás, a felnőtt és újszülött 
resuscitatio irányítása és fejlesztése, részvétel a 
klinika oktató-nevelő, tudományos-kutató és a 
gyógyító-megelőző tevékenységében az igazgató 
professzor irányítása és ellenőrzése mellett.

A másik kinevezendő docens feladata a perina- 
tologia elméleti és gyakorlati művelése, irányítása 
és fejlesztése, részvétel a klinika oktató-nevelő,
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tudományos-kutató és gyógyító-megelőző tevékeny
ségében az igazgató professzor irányítása és ellenőr
zése mellett.

A docensi pályázatok feltétele: Orvosi diploma, 
szakorvosi képesítés, tudományos fokozat.

A kinevezendő egyetemi docensek illetménye 
a felsőoktatási intézmények dolgozóinak bérrende
zéséről szóló 201/1970. (M. K. 5.) MM—MüM számú 
utasításának megfelelően kerül megállapításra.

Lakást az egyetem nem tud biztosítani.
A felsorolt pályázatoknak az alábbiakat kell 

tartalmaznak:
a) a pályázó munkahelyének, beosztásának, be

sorolásának és fizetésének megjelölését,
b) a pályázó eddigi szakmai munkájának és 

eredményeinek részletes leírását, közöttük:
— oktatói és tudományos munkájának rész

letes ismertetését,
az általa írt könyvek, jegyzetek, tanul
mányok felsorolását, megjelölve, hogy 
azok hol és mikor jelentek meg,

— tudományos fokozatát, kitüntetéseit és 
idegen nyelvi ismeretét, jelentősebb kül
földi tanulmányútjait,

c) a pályázónak a tudományos és az oktató
nevelő munkájára vonatkozó jövőbeni ter
veit.

A pályázathoz az alábbiakat kell mellékelni:
1. Részletes önéletrajzot 2 példányban,
2 . a képzettséget és szakképesítést, illetőleg a 

tudományos fokozatot tanúsító oklevelek hite
les másolatát,

3. orvosi nyilvántartásbavételről igazolást,
4. kitöltött és hitelesített Törzslapot,
5. hatósági erkölcsi bizonyítványt,
6 . minősítést, illetve működési bizonyítványt,
7. a tudományos munkák jegyzékét,
8 . a tudományos munkák egy-egy külön le

nyomatát.
A pályázati kérelmeket a felsorolt mellékletekkel 

együtt a közzétételtől számított 28 napon belül kell 
benyújtani a Szegedi Orvostudományi Egyetem 
Rektori Hivatalához (6701 Szeged, Pf. 479.).

Szeged, 1974. december 23.
Dr. Szontágh Ferenc s. k., 

egyetemi tanár 
rektor

A DEBRECENI ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM 
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYE 

EGYETEMI TANÁRI ÁLLÁSOKRA
A Debreceni Orvostudományi Egyetem rektora 

pályázatot hirdet az Anatómiai, Szövet- és Fejlődés
tani Intézetnél nyugdíjazás folytán megüresedő 
5001 kulcsszámú egyetemi tanári állásra. A kineve
zendő egyetemi tanár feladata az Anatómiai, Szövet- 
és Fejlődéstani Intézet igazgatói teendőinek ellá
tása; az orvostanhallgatók elméleti és gyakorlati 
oktatása, vizsgáztatása; az intézet oktató-nevelő, 
tudományos-kutató munkájának irányítása és ellen

őrzése; továbbá mindazok a feladatok amelyeket a 
művelődésügyi miniszter 3/1969. számú rendeleté
nek 4. fejezete, illetve az Egyetem Szervezeti és 
Működési Szabályzata az intézet igazgatói feladat
köréül meghatároz.

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

anatómia, szövet és fejlődéstan oktatásában 
és kutatásában, valamint a vezetésben meg
felelő jártasság.

A Debreceni Orvostudományi Egyetem rektora 
pályázatot hirdet a Központi Kutató Laboratórium
ban újonnan szervezett 5001 kulcsszámú egyetemi 
tanári állásra. A kinevezendő egyetemi tanár fel
adata a Központi Kutató Laboratórium igazgatói 
teendőinek ellátása, működésének biztosítása az 
Egyetemi Tanács által a Központi Kutató Labora
tórium részére jóváhagyott működési szabályzat 
alapján. Gondoskodik arról, hogy a Központi Ku
tató Laboratórium diplomás dolgozói részt vegye
nek az egyetemi oktató-nevelő munkájában, a tudo
mányos diákköri hallgatók, valamint az egyetemi 
oktatók részére szervezett továbbképző tanfolya
mok elméleti és gyakorlati oktatásában. Feladata 
az intézet tudományos-kutató munkájának irányí
tása és ellenőrzése; továbbá mindazok a feladatok, 
amelyeket a művelődésügyi miniszter 3/1969. számú 
rendeletének 4. fejezete, illetve az Egyetem Szerve
zeti és Működési Szabályzata az intézet igazgatói 
feladatköréül meghatároz.

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

egyetemi oktatásban és kutató munkában, 
valamint a vezetésben megfelelő jártasság.

A Debreceni Orvostudományi Egyetem rektora 
pályázatot hirdet a Gyógyszertani Intézetben 
újonnan szervezett 5001 kulcsszámú egyetemi tanári 
állásra.

A kinevezendő egyetemi tanár feladata az inté
zet igazgatójának vezetése mellett a Gyógyszertani 
Intézeten belül működő Kemoterápiás Osztály veze
tése az Egyetem Rektora által jóváhagyandó, a 
Kemoterápiás Osztály Szervezeti és Működési Sza
bályzatába foglaltak szerint; tudományos-kutatá
saival és szervező munkájával elő kell segítenie a 
gyógyszeripar, valamint a Debreceni Orvostudomá
nyi Egyetem szervezeti egységei közötti együtt
működést. Részt vesz az Intézet elméleti és gyakor
lati oktatásában és a vizsgáztatásában, a tudomá
nyos diákköri hallgatók képzésében illetve a tovább
képzésben.

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

gyógyszertani oktatásban és a kemoterápiás 
kutatási munkában, valamint a vezetésben 
megfelelő jártasság.

A kinevezendő egyetemi tanárok illetménye a 
felsőoktatási intézmények dolgozóinak bérrende
zéséről szóló 201/1970. (M. K. 5.) MM—MüM számú 
utasítás szerint az 5001 kulcsszámú állásnak meg
felelően kerül megállapításra.

A felsorolt pályázatoknak az alábbiakat kell 
tartalmaznia:
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a) a pályázó munkahelyét, beosztását, besoro
lásit és fizetését,

b) a pályázó eddigi szakmai munkájának és 
eredményeinek részletes ismertetését ezek 
között:
— oktatói és tudományos munkájának rész

letes ismertetését,
— az általa írt könyvek, jegyzetek, tanul

mányok felsorolását, megjelölve, hogy 
azok hol és mikor jelentek meg,

— tudományos fokozatát, kitüntetéseit és 
idegennyelvi ismeretét, jelentősebb kül
földi tanulmányút jait;

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

A pályázathoz az alábbiakat kell mellékelni:
1. Diplomamásolat
2. Szakorvosi bizonyítvány
3. Törzslap
4. Minősítés
5. Részletes életrajz 2 példányban
6 . Tudományos fokozatról igazolás
7. Orvosi nyilvántartásba vételről igazolás
8 . Erkölcsi bizonyítvány
9. Tudományos munkák egy-egy különlenyo

mata.
A pályázati kérelmet a felsorolt mellékletekkel 

együtt a közzétételtől számított 28 napon belül kell 
benyújtani a Debreceni Orvostudományi Egyetem 
Rektori Hivatalához (4012 Debrecen, Nagyerdei 
krt. 98.).

Debrecen, 1975. január 2.
Dr. Szabó Gábor s. k., 

egyetemi tanár 
e. i. rektor

A DEBRECENI ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM 
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYE 

EGYETEMI DOCENSI ÁLLÁSOKRA
A Debreceni Orvostudományi Egyetem rektora 

, pályázatot hirdet az alábbi oktatási szervezeti egy- 
' ségeknél 5002 kulcsszámú docensi állásra.

Biokémiai Intézet
A kinevezendő docens feladata és kötelessége az 

intézet igazgatójának irányítása mellett az elméleti 
és gyakorlati oktatásban, valamint tudományos
kutató munkában való részvétel.
Kórélettani Intézet

A kinevezendő docens feladata és kötelessége az 
intézet igazgatójának irányítása mellett az elméleti 
és gyakorlati oktatásban és vizsgáztatásban, vala
mint tudományos-kutató munkában való részvétel.

A pályázat^eltételei :
* — orvosi diploma, tudományos fokozat, az

oktató-nevelő és tudományos munkában, 
valamint a vezetésben megfelelő tapasztalat 
és jártasság.

A kinevezésre kerülő docensek illetménye a 
felsőoktatási intézmények dolgozóinak bérrendezé
séről szóló 201/1970. (M. K. 5.) MM—MüM számú

utasítás szerint 5002 kulcsszámú állásnak meg
felelően kerül megállapításra.

A felsorolt pályázatoknak az alábbiakat kell 
tartalmaznia:

a) a pályázónak munkahelyét, beosztását, be
sorolását és fizetését,

b) a pályázó eddigi szakmai munkájának és 
eredményeinek részletes ismertetését ezek 
között:
— oktatói és tudományos munkájának rész

letes ismertetését,
— az általa írt könyvek, jegyzetek, tanul

mányok felsorolását, megjelölve, hogy 
azok hol és mikor jelentek meg,

— tudományos fokozatát, kitüntetéseit és 
idegennyelvi ismeretét, jelentősebb kül
földi tanulmányútjait;

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

A pályázathoz az alábbiakat kell mellékelni:
1. Diploma másolat
2 . Szakorvosi bizonyítvány
3. Törzslap
4. Minősítés
5. Részletes életrajz 2 példányban
6 . Tudományos fokozatról igazolás
7. Orvosi nyilvántartásba vételről igazolás
8 . Erkölcsi bizonyítvány
9. Tudományos munkák egy-egy különlenyo

mata.
A pályázati kérelmet a felsorolt mellékletekkel 

együtt a közzétételtől számított 28 napon belül kell 
benyújtani a Debreceni Orvostudományi Egyetem 
Rektori Hivatalához (4012 Debrecen, Nagyerdei 
krt. 98.).

Debrecen, 1975. január 2.
Dr. Szabó Gábor s. k.,

egyetemi tanár 
e. i. rektor

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézete 

pályázatot hirdet a 10/1972. (A. K. 12.) MTA—F. 
sz. utasítás alapján egy ösztöndíjas tudományos 
gyakornoki helyre, talajtan—agrokémia alapkuta
tások témakörben.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) a pályázó önéletrajzát,
b) a végzett szak megnevezését,
c) szakmai érdeklődési területet,
d) a szigorlati tárgyak vizsgaeredményeit,
e) egyetemi, állami és társadalmi szervek aján

lását,
f )  szakmai referenciát, a pályázó által tetsző

legesen megválasztott egyetemi oktatótól.
A pályázatokat legkésőbb 1975. február 15-ig 

kell az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézet 
(1022 Budapest, Hermán 0. út 15.) igazgatójához 
benyújtani.

Budapest, 1975. január 9.
Dr. Szabolcs István s. k.,

intézeti igazgató
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
az Állatorvostudományi Egyetemen betöltendő 

egyetemi oktatói állásokra
Az Állatorvostudományi Egyetem pályázatot 

hirdet
a Szülészeti és Szaporodásbiológiai Tanszéken 

egy egyetemi tanári állásra.
A kinevezendő egyetemi tanár feladata lesz
— a tanszékvezetői teendők ellátása,
— a tanszék oktató, nevelő, tudományos és 

kutatómunkájának irányítása,
—■ a tanszék által oktatott tantárgyakból az 

előadások megtartása, a gyakorlatok meg
tervezése, a gyakorlatvezetés irányítása és 
ellenőrzése,

— a tananyag továbbfejlesztése.
Pályázhatnak: állatorvosi végzettséggel rendel

kező olyan személyek, akik az egyetem vagy más 
felsőfokú oktatási intézményben legalább 10 éves 
oktatói tevékenységet folytattak, az állatorvosi 
szülészet és szaporodásbiológia területén legalább 
10 éves kiemelkedő szakmai tevékenységgel rendel
keznek és tudományos minősítésük van;

a Járványtani Tanszéken egy docensi állásra. 
A kinevezendő egyetemi docens feladata lesz
— a tanszék oktató, nevelő és tudományos 

kutatómunkájában való részvétel.
Pályázhatnak: állatorvosi végzettséggel rendel

kező olyan személyek, akik az egyetemen vagy más 
felsőfokú intézményben legalább 8  éves oktatói 
vagy szakképzettségüknek megfelelő területen leg
alább 10 éves szakmai gyakorlattal rendelkeznek; 
tudományos minősítésük van.

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

besorolását és illetményének megjelölését,
b) a pályázó eddigi szakmai munkássága és 

munkája eredményének részletes ismerteté
sét, ezek között:
— oktatói és tudományos munkájának rész

letes leírását,
— az általa írt könyvek, jegyzetek, tanul

mányok stb. felsorolását, megjelölve, 
hogy azok mikor és hol jelentek meg,

— tudományos fokozatát, kitüntetéseit és 
idegen nyelvi ismeretét, jelentősebb bél
és külföldi tanulmányútjait,

c) a pályázónak további tudományos és oktató 
munkájára vonatkozó terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
a) részletes önéletrajzot 2 példányban,
b) a szakképzettséget, illetőleg tudományos 

fokozatot tanúsító oklevelek hiteles máso
latát,

c) az Állatorvostudományi Egyetemről beszer
zett és kitöltött törzslapot,

d) a lakóhely szerint illetékes rendőrkapitány
ságtól beszerzett, 3 hónapnál nem régibb 
keletű hatósági erkölcsi bizonyítványt.

A betöltendő állás után a 201/1970. (M. K. 5.) 
MM—MüM számú együttes utasításban megállapí
tott illetmény jár.

A pályázatot mellékleteivel együtt a Mezőgazda- 
sági és Élelmezésügyi Értesítőben való közzétételtől 
számított 4 héten belül kell az Állatorvostudományi 
Egyetem Személyzeti Osztályához címezve (1078 
Budapest VIL, Landler Jenő u. 2.), benyújtani.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosí
tást az Állatorvostudományi Egyetem Személyzeti 
Osztálya, valamint a Szülészeti és Szaporodásbioló
giai Tanszék, illetve a Járványtani Tanszék ad.

Dr. Kovács Ferenc s. k.,
egyemi tanár 

rektor

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
a Kertészeti Egyetemen oktatói állás betöltésére

A Kertészeti Egyetem pályázatot hirdet oktatói 
állásra:
Tartósítóipari Kar

Konzervtechnológiai Tanszéki Csoportra egye
temi tanári álláshelyre.

Az egyetemi tanár feladata lesz a „Konzerv
technológiai c, tárgy előadásainak tartása, a tartó
sítóipari üzemmérnök és okleveles mérnök hallgatók 
számára. Továbbá a konzervtechnológiai kutató
munka irányításában és szervezésében való aktív 
közreműködés.

Pályázhatnak azok, akik vegyészmérnöki okle
véllel, ipari területen többévtizedes gyakorlattal, 
nyelvismerettel és tudományos fokozattal rendel
keznek.

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

és fizetését,
— a pályázó eddigi szakmai munkájának és 

munkája eredményeinek részletes ismerteté
sét, ezek között

! 7
— oktatói tudományos munkájának rész

letes ismertetését,
— az általa írt könyvek, jegyzetek, tanul

mányok stb. felsorolását, megjelölve, 
hogy azok mikor és hol jelentek meg,

— tudományos fokozatát, kitüntetéseit és 
idegen nyelvismeretét, jelentősebb kül
földi tanulmányútjait,

— a pályázónak a tudományos és oktató mun
kájára vonatkozó jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
— részletes önéletrajzot 2 példányban,
— szakképzettségét, illetőleg tudományos foko

zatot tanúsító oklevelek hiteles másolatát,
— az egyetemről beszerzett és kitöltött törzs

lapot,
— hatósági erkölcsi bizonyítványt.
A pályázatot mellékleteivel együtt a közzététel

től számított 4 héten belül kell az egyetem rektorá
hoz eljuttatni.
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A pályázattal kapcsolatos részletes felvilágosí- 
ást az Egyetem Személyzeti Osztálya (1114 
Budapest XI., Villányi út 35—43.) ad.

A betöltendő állás után a 201/1970. (M. K. 5.) 
'4M—MüM számú együttes utasításban megállapí- 
:ott illetmény jár.

Budapest, 1974. december 20.
Dr. Somos András s. k.,

egyetemi tanár 
rektor

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
az Erdészeti és Faipari Egyetemen egyetemi docensi 

álláshelyek betöltésére
Az Erdészeti és Faipari Egyetem pályázatot 

hirdet
— a Bútor és Épületasztalosipari tanszéken egy 

egyetemi docensi álláshely betöltésére.
A kinevezendő egyetemi docens feladata lesz a 

Bútor, ajtó és ablakgyártástan I. című tantárgy 
. előadási óráinak megtartása, a tantárgy jegyzetének 
'megírása, a gyakorlati órák megtervezése és veze
tése, valamint aktív részvétel a tanszék tudományos 
kutatómunkájában.

Pályázhatnak azok az okleveles erdőmérnökök 
vagy faipari mérnökök, akik legalább 10 éves üzemi 
vagy ugyanennyi időn át végzett oktatási gyakor
lattal és tudományos minősítéssel rendelkeznek;

a Kémia tanszéken egy egyetemi docensi 
álláshely betöltésére.?

A kinevezendő egyetemi docens feladata lesz 
a Kémia tanszék által oktatott tantárgyak közül, 
a tanszék vezetője által meghatározott tantárgy 
vagy tantárgyak előadási óráinak megtartása, a 
tantárgyi gyakorlatok szervezése és vezetése, vala
mint a tanszék tudományos kutatómunkájában való 
aktív részvétel.

Pályázhatnak azok az okleveles erdőmérnökök 
■ vagy faipari mérnökök, ill. vegyészmérnökök, akik 
• legalább 10 éves üzemi, laboratóriumi vagy ugyan

ennyi időn át végzett kémia oktatási gyakorlattal 
és tudományos minősítéssel rendelkeznek.

A betöltendő állások után a 201/1970. (M. K. 5.) 
MM—MüM számú együttes utasításban megállapí
tott illetmény jár.

. A pályázatokkal kapcsolatban bővebb felvilá
gosítást az illetékes tanszékek vezetői, ill. a Személy
zeti Osztály ad.

A pályázati kérelmeket az előírt mellékletekkel 
együtt a pályázati felhívás közzétételétől számított 
4 héten belül kell eljuttatni az Erdészeti és Faipari 
Egyetem Rektorának (9401 Sopron, Pf. 132.).

>
. A pályázatoknak tartalmaznia kell:

a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, 
havi illetményét;

I — eddigi szakmai munkájának részletes ismer
tetését;

---- megjelent publikációit és azt, hogy azok hol
; és mikor jelentek meg;

— nyelvismeretét, a nyelvismereti fok megjelö
lésével;

— kitüntetéseit;
— jelentősebb külföldi tanulmányútjait.
A pályázathoz mellékelni kell;
— részletes önéletrajzot 2 példányban,

a szakképzettségét tanúsító oklevél hiteles 
másolatát,

—; tudományos minősítését bizonyító oklevél 
hiteles másolatát,
az Egyetem Személyzeti Osztályától beszer
zett és kitöltött törzslapot,

— a lakóhely szerint illetékes Rendőrkapitány
ságtól beszerzett 3 hónapnál nem régibb 
keletű erkölcsi bizonyítványt.

Sopron, 1975. január 2.
Dr. Cziráki József s. k.,

tanszékvezető egyetemi tanár 
rektor

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A nyíregyházi Mezőgazdasági Főiskola pályázatot 

hirdet a
GYÜMÖLCSTERMESZTÉSI TANSZÉKEN 

1 fő tanári állásra.
Az állás betöltéséhez kertészmérnöki, vagy 

agrártudományi egyetemi végzettség szükséges.
Pályázhatnak azok, akik tudományos fokozat

tal, több éves szakmai és kutatási gyakorlattal 
rendelkeznek.

Az oktató feladata a szakmájához tartozó tárgy 
elméleti oktatása, gyakorlatok, szemináriumok veze
tése, valamint a tanszék oktató-nevelő és tudomá
nyos munkájában aktív részvétel.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, 

besorolását, és fizetését,
2 . eddigi szakmai munkájának és a munka ered

ményeinek részletes ismertetését,
3. tudományos és oktató munkájának részletes 

ismertetését,
4. a pályázó által írt könyvek és tanulmányok 

pontos felsorolását, megjelölve, hogy azok 
mikor és hol jelentek meg,

5 . tudományos fokozatának, kitüntetéseinek, 
idegennyelvi ismeretének és külföldi tanul
mányútjainak megjelölését,

6 . a pályázó tudományos és oktató munkájára 
vonatkozó jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
a) részletes önéletrajzot 2 példányban,
b) szakképzettséget, illetve tudományos foko

zatot tanúsító oklevelek hiteles másolatát,
c) a pályázattal kapcsolatban az intézménytől 

beszerzett, pontosan kitöltött törzslapot,
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d) a lakóhely szerint illetékes rendőrkapitány
ságtól beszerzett 3 hónapnál nem régibb 
keletű hatósági erkölcsi bizonyítványt.

A betöltendő állás után a 201/1970. (M. K. 5.) 
MM—MüM számú együttes utasításban megállapí
tott illetmény jár.

A pályázat benyújtásának határideje a közzé
tételtől számított 4 hét.

A pályázatokat a Mezőgazdasági Főiskola (Nyír
egyháza) Főigazgatójának címezve kell benyújtani.

Cím: Mezőgazdasági Főiskola 4401 Nyíregyháza, 
Rákóczi u. 69.

Dr. Vétek János s. k.,
főigazgató

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A nyíregyházi Mezőgazdasági Főiskola pályázatot 
hirdet

REPÜLŐGÉP MŰSZAKI TANSZÉKRE 
1 főiskolai docensi állásra;

MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK ÉS GÉPÜZEMELÉS 
TANSZÉKRE

1 főiskolai docensi állásra.
Az állások betöltéséhez Műszaki Egyetem, vala

mint Agrártudományi Egyetem Mg. Gépészmérnöki 
végzettség szükséges.

Pályázhatnak azok, akik tudományos fokozat
tal, szakmai és kutatási gyakorlattal rendelkeznek.

Az oktatók feladata a szakjukhoz tartozó tárgy 
oktatása, gyakorlatok, szemináriumok vezetése, 
valamint a tanszék oktató-nevelő és tudományos 
munkájában való aktív részvétel.

A pályázatokat a Mezőgazdasági Főiskola fő
igazgatójának címezve kell benyújtani.

Cím: Mezőgazdasági Főiskola, 4401 Nyíregy
háza, Rákóczi u. 69.

Dr. Vétek János s. k., 
főigazgató

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A kaposvári Mezőgazdasági Főiskola a Baromfi- 

és Kisállattenyésztési Tanszékén pályázatot hirdet
egy főiskolai tanári és 
két főiskolai docensi

állásra.
A kinevezendő főiskolai tanár feladata lesz a 

„Tyúktenyésztés” c. tantárgy előadása, a tanszék 
oktatási, kutatási munkájának irányítása.

A kinevezendő főiskolai tanárnak a mezőgazda- 
sági tudományok kandidátusi fokozattal kell ren
delkeznie, valamint többéves felsőoktatási gyakor
lattal.

A kinevezendő főiskolai docensek egyikének 
feladata lesz a „Pulyka- és gyöngytyúktenyésztés” 
tananyagrész önálló oktatása és a tanszék kutatási 
feladataiban való részvétel. A másik főiskolai docens 
feladata lesz a „Víziszárnyas-tenyésztés” c. tantárgy 
előadása, valamint a „Haszongalamb-tenyésztés” 
fakultatív tárgy oktatása, és a tanszék kutatási 
feladataiban való részvétel.

A kinevezendő főiskolai docensi álláshelyre 
pályázhatnak azok az agrármérnökök, akik ba
romfiipari szakmérnöki oklevéllel rendelkeznek. 
A pályázóknak többéves felsőoktatási és kutatási 
gyakorlattal, doktori fokozattal kell rendelkezniük.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, 

besorolását,
2. eddigi munkájának részletes ismertetését,
3. kitüntetéseit, jelentősebb külföldi tanulmány

útjait,
4. a pályázó által írt könyvek, tanulmányok 

felsorolása.
A pályázathoz mellékelni kell:
a) az intézettől beszerzett és pontosan kitöltött 

törzslapot,
b) részletes önéletrajzot 2 példányban,
c) szakképzettséget tanúsító oklevél 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.

1. a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, 
besorolását és fizetését;

2. eddigi szakmai munkájának és munkaered
ményének részletes ismertetését, ezek között
— oktató- és tudományos munkájának rész

letes ismertetését;
— a pályázó által írt tanulmányok stb. fel

sorolását, megjelölve, hogy azok mikor és 
hol jelentek meg,

— kitüntetéseit és idegen nyelvismeretét, 
esetleg külföldi tanulmányútjait;

3. A pályázónak az oktató és tudományos mun
kájára vonatkozó jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
— részletes önéletrajzot két példányban,
— szakképzettséget tanúsító oklevelek hiteles 

másolatát,
— hatósági erkölcsi bizonyítványt.
A pályázatokat a közzétételtől számított 4 héten 

belül a főigazgatónak címezve kell benyújtani.
Dr. Guba Sándor s. k., 

főigazgató



t-

I
175. március 10, AKADÉMIAI

FOGADÓÓRÁK

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke mili
eu hétfőn 16— 17.30 óra között — bármilyen termé- 
zetű ügyben — fogadóórát tart. A Magyar Tudo

mányos Akadémia tagjainak más időpontokban is 
; endelkezésére áll.

Központi Igazgatási Titkárság

KÖZLÖNY 73

Kónya Albert akadémikus, a Tudományos Minő
sítő Bizottság elnöke minden kedden 14—15 óráig, 
Kulcsár Kálmán akadémikus, a Tudományos Minő
sítő Bizottság titkára pedig minden csütörtökön 
14—15 óráig tart fogadóórát. Előzetes bejelentés a 
127—294 telefonon, a 18—64-es mellékállomáson 
lehetséges.

Tudományos Minősítő Bizottság Titkársága
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Személyi rész

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa 
kiemelkedő oktató-nevelő és tudományos munkás
sága elismeréséül

dr Péter Rózsa Kossuth-díjas és Állami Díjas 
akadémiai levelező tagnak, az Egyetemi Számító 
Központ tudományos tanácsadójának a

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
ZÁSZLÓRENDJE

II. fokozata;

60. születésnapja alkalmából, a matematikai kuta
tás terén végzett kiemelkedő tevékenysége elis
meréséül

Fejes Tóth László Kossuth-díjas és Állami 
Díjas akadémikusnak, az MTA Matematikai Kuta
tó Intézete igazgatójának a

MUNKA ÉRDEMREND 
arany fokozata 

kitüntetést adományozta.

Jogszabályok

A Minisztertanács 1003/1975. (I. 21.) számú 
határozata

az ifjúsági parlamentek megrendezésének 
tapasztalatairól

1. A Minisztertanács jóváhagyólag tudomásul 
veszi az Állami Ifjúsági Bizottság jelentését az if
júsági parlamentek megrendezésének tapasztalatai
ról és megállapítja, hogy az ifjúsági parlamentek, 
mint a fiatalok közéleti tevékenységét és a munka
helyi demokráciát továbbfejlesztő új intézmények, 
a gyakorlatban jól beváltak, eredményesen tettek 
eleget az ifjúsági törvény helyi és ágazati végre
hajtása ellenőrzésében megjelölt feladatuknak. Je
lentősen hozzájárultak az állami-gazdasági vezetők
nek a fiatalok neveléséért, a fiataloknak pedig a 
társadalom ügyéért és önmaguk fejlődéséért érzett 
felelősségük elmélyítéséhez. Az ifjúsági parlamentek 
a jogok és kötelességek egységének szellemében 
folytak le, segítették a fiatalok alkotó aktivitásának 
kibontakozását.

A Minisztertanács elismerését fejezi ki a Magyar 
Kommunista Ifjúsági Szövetségnek, a szakszerve
zeteknek és a szövetkezeti érdekképviseleti szer

veknek a parlamentek szervezésében kifejtett, 
eredményes munkájukért. Megállapítja, hogy az 
érdekelt állami szervek, intézmények és szövetke
zetek eleget tettek jogszabályi kötelességüknek és 
többségükben színvonalasan, jól szervezték meg 
az ifjúsági parlamenteket.

2. Az 1974. évi ifjúsági parlamentek tapasztala
tainak hasznosítása, az ifjúság nevelése feltételeinek 
fejlesztése, élet- és munkakörülményeik további 
javítása érdekében:

a) a miniszterek (országos hatáskörű szervek 
vezetői), valamint a fővárosi és a megyei tanácsi 
szervek értékeljék a területükön megtartott parla
mentek tapasztalatait és amennyiben az szükséges, 
módosítsák az ifjúsági törvény végrehajtását szol
gáló jogszabályaikat, intézkedési terveiket. Gondos
kodjanak arról, hogy — figyelemmel a KISZ 
Központi Bizottságának az ifjúsági parlamentek 
tapasztalatairól elfogadott állásfoglalására is — 
megvizsgálják a parlamenteken elhangzott javas
latokat és a helyes kezdeményezések megvalósítása 
érdekében megfelelő intézkedéseket hozzanak.

Felelős: miniszterek, országos hatáskörű szervek 
vezetői,

fővárosi és megyei tanácsok elnökei
Határidő: 1975. március 31.

b) Az Állami Ifjúsági Bizottság az érdekelt mi
nisztériumok (országos hatáskörű szervek) bevo
násával vizsgálja meg az ifjúsági parlamenteken 
felmerült, több minisztérium (országos hatáskörű 
szerv) hatáskörét érintő, de a Minisztertanács ha
tározatát nem igénylő kérdéseket, és azok megoldá
sa érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Felelős: Állami Ifjúsági Bizottság
érdekelt miniszterek, országos hatás
körű szervek vezetői

Határidő: 1975. június 30.

c) Az Állami Ifjúsági Bizottság a KISZ Köz
ponti Bizottsága, a Szakszervezetek Országos Ta
nácsa és szövetkezeti érdekképviseleti szervek ja
vaslatainak figyelembevételével dolgozza ki és 
terjessze a Minisztertanács elé az 1976. évi ifjúsági 
parlamentek megrendezésének tervét.

Felelős: Állami Ifjúsági Bizottság.
Határidő: 1976. január 31.

Aczél György s. k., 
a Minisztertanács elnökhelyettese
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\  M A G Y A R  T U D O M Á N Y O S  A K A D É M I A  E L N Ö K S É G É N E K
H A T Á R O Z A T A I

az 1975. február hó 25-i ülésén (8-16. számú határozatok)

Az MTA Természettudományi I. Főosztályához 
tartozó főosztályi szintű kutatási főirányok helyzete 

és problémái

Az összefoglaló két főirány helyzetét és prob
lémáit mutatja be. így „Az ország természeti 
erőforrásainak kutatása és feltárása” c. főirányt, 
amely főirányban folyó kutatások kapcsolódnak a 
Központi Földtani Hivatal által gondozott azonos 
című tárcaszintű főirányhoz, továbbá a „Szén- 
hidrogén kémiai kutatások” c. főirányt, amelynek 
a megszervezését a hatalmas szénhidrogéniparnak 
az olefinprogram keretében való létrehozása indo
kolta.

Mindkét főirány tekintetében 1975. év folyamán 
eldöntendő kérdések:
a főirány további művelése, lényegében változatlan 
tematikával, a főirány akadémiai koordinálásának 
megszüntetése, továbbá „Az ország természeti 
erőforrásainak kutatása és feltárása” c. főirány 
tekintetében a főosztályi főirány területének szű
kítése, a másik főirány esetében viszont a bővítés a 
lehetséges alternatíva.

Az elnökség 8/1975. számú határozata
1. Az elnökség az Akadémia Természettudományi I. 

Főosztályához tartozó főosztályi szintű kutatási 
főirányokról szóló előterjesztést köszönettel tudo
másul veszi.

2. Felkéri az előterjesztő főtitkárhelyettest, hogy a 
vita során elhangzottakat a további munka során 
vegye figyelembe.

3. Ajánlja az elnökség, hogy általában a kutatási 
főirányok helyzetét és problémáit bemutató elő
terjesztések térjenek ki arra is — nemcsak a szak
emberek számára érthetően —, hogy az adott 
főirányban folyó kutatások milyen mértékben 
szolgálják azokat a társadalmi célokat, amelyek 
az adott főirány kitűzését indokolttá tették.

Az MTA Természettudományi II. (biológiai) Fő
osztály főosztályi szintű kutatási főirányainak 

helyzete és problémái

A jelentés két főosztályi szintű kutatási fő
irányról tájékoztat: „A növényi fehérje termelésére 
ható biológiai tényezők vizsgálata” , valamint a 
„Nagyüzemi állattartás állategészségügyi feltételei” 
c. kutatási feladatokról.

Az előterjesztés mind a két kutatási főirány 
fenntartását ajánlja az 1976 — 1980 időszakra, 
továbbá fontosnak tartja összehangolásukat a 
„Táplálkozási fehérje szükségletek kielégítése” c. 
országos szintű kutatási célprogrammal.

Az elnökség 9/1975. számú határozata
1. Az elnökség az Akadémia Természettudományi

II. Főosztályhoz tartozó főosztályi szintű kuta
tási főirányról szóló előterjesztést, amelyek jó 
képet adnak az e téren folyó kutatásokról, 
köszönettel tudomásul veszi.

2. Felkéri az előterjesztő főtitkárhelyettest, hogy a 
vita során elhangzottakat a további munka során 
vegye figyelembe.

Javaslat az 1975. évi Akadémiai Aranyérem oda
ítéléséhez kiküldendő elnökségi bizottság össze

tételére

A bizottság összetételére vonatkozó javaslatot 
az elnökség módosítás nélkül, az alábbiak szerint 
fogadta el.

Az elnökség 10/1975. számú határozata

1. Az 1975. évi Akadémiai Aranyérem odaítélésének 
előkészítésére az elnökség az alábbi bizottságot 
küldi ki:
A bizottság elnöke:

Bognár Géza alelnök
A bizottság tagjai:

Szabó Imre alelnök 
Szentágothai János alelnök

2. A bizottság javaslatát terjessze az elnökség már
ciusi ülése elé.

Javaslat az 1975. évi Akadémiai Díjak odaítéléséhez 
kiküldendő elnökségi bizottság összetételére

A bizottság összetételére vonatkozó javaslatot 
az elnökség módosítás nélkül, az alábbiak szerint 
fogadta el:

Az elnökség 11/1975. számú határozata
l.Az 1975. évi akadémiai díjak odaítélésének elő

készítésére az elnökség az alábbi bizottságot 
küldi ki:

A bizottság elnöke:
Bognár Géza alelnök

A bizottság titkára:
Gujdi Barna, a Személyzeti Főosztály vezetője
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A bizottság tagjai:
Ádám György akadémikus 
Friss István akadémikus 
Jánossy Lajos akadémikus 
Márta Ferenc akadémikus 
Osztrovszki György akadémikus 
Pach Zsigmond Pál akadémikus 
Polinszky Károly akadémikus 
Radnót Magda akadémikus 
Straub F. Brúnó akadémikus 
Tétényi Pál akadémikus 
Tolnai Gábor akadémikus

2. A bizottság javaslatát terjessze az elnökség már
ciusi ülése elé.

Javaslatok az elnökségi ad hoc bizottságok 
kiküldésére

A Tudományszervezési Csoport három ad hoc 
bizottság kiküldését javasolta az elnökségnek három 
különböző tudpmányterület helyzetelemzésének 
megvitatására. így:
1. a hazai immunológiai kutatásokról,
2 . a magyar magfizikai kutatásokról, továbbá
3 . a hazai algebrai kutatásokról szóló előterjesztések 

megvitatására.
Az elnökség az állásfoglalását megfelelően elő

készíteni célzó javaslatot elfogadta.

Az elnökség 12/1975. számú határozata
1. Az elnökség a „Jelentés az immunológiai kuta

tásokról” c. előterjesztés megvitatására és állás- 
foglalásának előkészítésére az alábbi bizottságot 
küldi ki:

elnök:
Radnót Magda akadémikus 

tagok:
Dénes Géza akadémikus 
Gergely János, az orvostudományok doktora 
Hollán Zsuzsa akadémikus 
Kassai Tibor, az állatorvostudományok kandi
dátusa
Kesztyűs Lóránd akadémikus 
Mészáros János, az állatorvostudományok dok
tora
Mócsy János akadémikus 
Nász István, az orvostudományok doktora 
Pálos Á. László akadémikus 
Petrányi Gyula akadémikus 
Richter Péter, az orvostudományok kandi
dátusa

előadó:
Donhoffer Szilárd akadémikus, osztályelnök

2. A bizottság az áprilisi ülésre tegyen előterjesztést.

Az elnökség 13/1975. számú határozata
1. Az elnökség „A magyar magfizikai kutatások és 

alkalmazásaik helyzete, problémái és perspektí-

1975. április 2.

vái” c. előterjesztés megvitatására és állásfog
lalásának előkészítésére az alábbi bizottságot 
küldi ki:
elnök:

Tétényi Pál akadémikus, főtitkárhelyettes 
tagok:

Berényi Dénes akadémikus
Bozóky László akadémikus
Erő János, a fizikai tudományok kandidátusa
Fényes Tibor, a fizikai tudományok doktora
Jánossy Lajos akadémikus
Keszthelyi Lajos, a fizikai tudományok doktora
Koltay Ede, a fizikai tudományok doktora
Kónya Albert akadémikus
Lévai András akadémikus
Lovas István, a fizikai tudományok doktora
Marx György akadémikus
Nagy Károly akadémikus
Osztrovszki György akadémikus
Pál Lénárd akadémikus
Pócs Lajos, a fizikai tudományok kandidátusa
Szalay Sándor akadémikus
Veres Árpád, a fizikai tudományok doktora

előadó:
Tarján Imre akadémikus, osztályelnökhelyettes

2. A bizottság az áprilisi ülésre tegyen előterjesztést.

Az elnökség 14/1975. számú határozata
l.Az elnökség „A hazai algebrai kutatások” c. 

előterjesztés megvitatására és állásfoglalásának 
előkészítésére az alábbi bizottságot küldi ki:
elnök:

Kónya Albert akadémikus 
tagok:

Csákány Béla, a matematikai tudományok 
kandidátusa
Gyires Béla, a matematikai tudományok dok
tora
Erdős Jenő, a matematikai tudományok kandi
dátusa 1
Peák István, a matematikai tudományok 
kandidátusa
Rédei László akadémikus 
Schmidt Tamás, a matematikai tudományok 
doktora
Steinfeld Ottó, a matematikai tudományok 
doktora
Szász Gábor, a matematikai tudományok 
doktora
Szép Jenő, a matematikai tudományok kandi
dátusa
Túrán Pál akadémikus
Wiegandt Richárd, a matematikai tudományok 
kandidátusa
Uzsoki Miklós, a SzTAKI tud. osztályvezetője 

előadó: Császár Ákos akadémikus, osztályelnök
Л

A bizottság elnöke a matematikai tárgyú további 
két előterjesztéssel együtt 1975. I. félévében 
tegye meg előterjesztését.
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A tudományos minősítés időszerű főbb kérdéseinek 
megvitatása

Az elnökség 15/1975. számú határozata
Az elnökség elhatározza, hogy a „Tájékoztatók” 

között felvett, ,,A tudományos minősítés főbb 
időszerű problémái” tárgyú ankétről készített 
összefoglalót — a Tudományos Minősítő Bizottság 
elnöke által előterjesztett kiegészítéssel együtt — a 
március havi ülésen megvitatja.

A kutatások különböző szintű koordinációjának 
kérdései

Az elnökség 16/1975. számú határozata

Az elnökség megállapítja, hogy a kutatások 
különböző szintű (tudományágazati, országos, tár
caszintű, főosztályi szintű) koordinációjának fogal
ma, módja, hatásköre, illetve kompetenciája, a 
koordináló bizottságok lehetőségei állásfoglalásuk 
érvényesítésére nincsen kellően tisztázva, amiből 
zavarok, illetve félreértések származnak. Az eddigi 
tapasztalatok alapján indokolt és időszerű kísér-

Budapest, 1975. február hó 26.

Közlemények

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Központi 
Hivatala Természettudományi I. Főosztálya pályá
zatot hirdet a Központi Kémiai Kutató Intézet 
igazgatóhelyettesi munkakörére 1975. július 1-i 
hatállyal.

A pályázókkal szembeni követelmények:
egyetemi végzettség és kémiai tudományok 
doktora fokozat;

— jelentős tudományos eredmények a fizikai ké
miában, különös tekintettel a kémiai szerkezet- 
kutatásra;

— megfelelő gyakorlat kémiai kutatóintézet veze
tésében.

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 

jegyzékét pontos bibliográfiával;
— tudományos fokozatának, kitüntetéseinek, ide

gen nyelvismeretének megjelölését;
— az intézet jövőbeni tudományos munkájára 

vonatkozó terveit.

letet tenni e problémák tisztázására, továbbá a 
kialakítandó állásfoglalás felsőbb jóváhagyásának a 
megszerzésére. Az állásfoglalás előkészítése érde
kében az elnökség felkéri a főtitkárt, hogy a március 
havi elnökségi ülésre tegyen javaslatot:

1.1. a tudományos kutatások problémakörére vo
natkozó akadémiai állásfoglalást előkészítő 
ad hoc bizottság személyi összetételére, továbbá 
arra,

1.2. hogy az ad hoc bizottság az Akadémián kívüli 
szakembereket is bevonva — mely kérdésekre 
(a koordináció fogalmára, szintjére, módjára, 
hatékonyságának elősegítésére stb.) tegyen 
javaslatot.

Az elnökség egyéb állásfoglalásai
Az elnökségi ülés napirendjén szerepeltek még:

1. Tájékoztató az MTA Állategészségügyi Kutató 
Intézet új székháza felépítésének terve.

2. Beszámoló az elnökség legutóbbi (január 28-i) 
ülése óta eltelt időszak jelentősebb testületi és 
szakigazgatási eseményeiről.

Erdey-Grúz Tibor s. k., 
elnök

A pályázathoz mellékelni kell:
— az oklevelek hiteles másolatát;
— részletes önéletrajzot 2  példányban;
— erkölcsi bizonyítványt.

Az igazgatóhelyettes besorolására és vezetői 
megbízására a kinevezés, ill. megbízás alkalmával 
érvényben levő kormányrendeletek, ill. az Akadémia 
főtitkárának vonatkozó utasításai az irányadók.

A pályázatokat az intézet igazgatója útján a 
Magyar Tudományos Akadémia Központi Hivatala 
Természettudományi I. Főosztályához (Bp. V., 
Münnich Ferenc u. 7.) kell benyújtani a pályázat 
megjelenésétől számított 2 héten belül.
Budapest, 1975. február 7.

Földes Péter s. k.,
főosztályvezető

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Központi 
Hivatala Természettudományi I. Főosztálya pályá
zatot hirdet a Központi Kémiai Kutató Intézet 
igazgatóhelyettesi munkakörére 1975. július 1-i 
hatállyal.

A pályázókkal szembeni követelmények:
— egyetemi végzettség és kémiai tudományok 

doktora fokozat;



80 AKADÉMIAI KÖZLÖNY 1975. április 2.

jelentős tudományos eredmények a szerveskémiai 
kutatásban, különös tekintettel a biológiailag 
aktív anyagok kutatására;

— kémiai intézetvezetési tevékenységben 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 megjelölését;
— az intézet jövőbeni tudományos munkájára 

vonatkozó terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
— az oklevelek hiteles másolatát;
— részletes önéletrajzot 2 példányban;
— erkölcsi bizonyítványt.

Az igazgatóhelyettes besorolására és vezetői 
megbízására a kinevezés, ill. megbízás alkalmával 
érvényben levő kormányrendeletek, ill. az Akadémia 
főtitkárának vonatkozó utasításai az irányadók.

A pályázatokat az intézet igazgatója útján a 
Magyar Tudományos Akadémia Központi Hivatala 
Természettudományi I. Főosztályához (Bp. V., 
Münnich Ferenc u. 7.) kell benyújtani a pályázat 
megjelenésétől számított 2  héten belül.

Budapest, 1975. február 7.
Földes Péter s. k.,

főosztályvezető

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Tudományos Akadémia Központi 

Hivatala Természettudományi II. (biológiai) Fő
osztálya pályázatot hirdet az MTA Biofizikai Tan
széki Kutatócsoportjánál (Pécs) megüresedett 1 fő 
tudományos segédmunkatársi állás betöltésére.

Az állásra villamosmérnöki (lehetőleg számító
gépes szak) végzettségűek pályázhatnak.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
— részletes önéletrajzot,
— a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását és 

eddigi szakmai munkájának részletes ismerteté
sét,

— jelenlegi munkahelye, állami, társadalmi szervek 
részletes ajánlását,

— ez évben végzőknél szakmai referenciát zárt 
borítékban tetszőlegesen megválasztott egye
temi oktatótól.
A pályázatot a fent megjelölt mellékleteivel 

együtt a pályázati felhívás megjelenésétől számított 
1 hónapon belül POTE Biofizikai Tanszéki Kutató- 
csoport (7622 Pécs Rákóczi út 80.) kell benyújtani.

Tepldn István s. k., 
főosztályvezető

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A Magyar Tudományos Akadémia Biológiai 

Kutatóintézete (Tihany) pályázatot hirdet egy 
újonnan szervezett központi gyakornoki és egy 
megüresedő tudományos segédmunkatársi állás be
töltésére. Minkét állás a Kísérletes Állattani Osz
tályon kerül betöltésre, egyik a neurofiziológiai, a 
másik a neuromorfológiai laboratóriumban.

Pályázhatnak Tudományegyetemen végzett bio
lógusok, illetve orvosok, akik a tudományos kuta
tómunkát élethivatásnak tekintik. Előnyben ré
szesülnek azok, akik Tudományos Diákkörben 
eredményes munkát végeztek, illetve a jelzett 
területeken jártassággal rendelkeznek.

Kezdő illetmény 1900,— Ft +  30% fertőzési 
pótlék. Elhelyezésről — szükség esetén — az Intézet 
személyes megbeszélés alapján gondoskodik.

A gyakornoki állás szeptember 1-től, a segéd
munkatársi július 1-től kerül betöltésre.

A pályázati kérelmet május 31-ig kell benyújtani 
a Biológiai Kutatóintézet igazgatójának (8237 
TIHANY) címezve. A pályázatban, illetőleg mellék
leteiben az alábbi adatok közlése szükséges: önélet
rajz, a végzett szak megnevezése, szakmai érdek
lődési terület, szigorlati tárgyak vizsgaeredményei, 
egyetemi, állami és társadalmi szervek ajánlása 
(zárt borítékban), szakmai referencia (zárt boríték
ban), tetszőlegesen megválasztott egyetemi oktató
tól.

Dr. Salánki János s. k.,
igazgató

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., Kon- 
koly-Thege M. út) pályázatot hirdet 1975-ben 
végző egyetemi hallgatók részére

ösztöndíjas tudományos gyakornok
munkakör betöltésére, kétéves megbízásos jog
viszony alapján.

Az Intézet az alábbi kutatási témákban kíván 
tudományos gyakornokot alkalmazni:
1. sóolvadékból végzett extrakció és ioncsere ta

nulmányozása
2 . platinakomplexek előállítása és fiziko-kémiai 

tulajdonságainak vizsgálata
3. szénhidrogének katalitikus átalakulásainak vizs

gálata
4. szénhidrogének sugárhatás-kéiniájának kutatása
5. exoelektron-dozimetria
6 . (n, t) magreakciók vizsgálata
7. adszorbeált molekulák infravörös spektroszkó

piai vizsgálata
8 . új prosztaglandinszármazékok előállítása
9. növényvédőszerek szermaradvány-anatízise izo

tópos nyomjelzéses módszerrel
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f
A munkakört betöltőknek egyetemi doktori 

disszertációt kell benyújtaniok.
A pályázatnak — amelynek beküldési határ

ideje 1975. május 31. — a következő okmányokat, 
ill. adatokat kell tartalmaznia:

a) önéletrajz;
b) a végzett szak megnevezése;
c) szakmai érdeklődési terület;
d) szigorlati tárgyak vizsgaeredménye;
e) egyetemi, állami és társadalmi szervek aján

lása (zárt borítékban);
f )  szakmai referencia (zárt borítékban) tetsző

legesen megválasztott egyetemi oktatótól.
Az ösztöndíjas gyakornok illetményét az ér

vényes rendelkezések szerint állapítjuk meg.
A pályázatot az Intézet Személyzeti Osztálya 

vezetőjének címére kell benyújtani, ill. beküldeni 
(1525 Budapest, Postafiók 77).

Budapest, 1975. február 14.
; Dr. Földiák Gábor s. k.,

igazgató

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen oktatói 
I állások betöltésére

A Gödöllői Agrártudományi Egyetem pályázatot 
hirdet a Mezőgazdaságtudományi Kar Agrárgazda- 
ságtani Tanszékén egyetemi adjunktusi állásra.

Az adjunktus feladata lesz a tanszék oktató
nevelő és kutató munkájában való részvétel, 
nevezetesen:
— az agrárgazdaságtani gyakorlati oktatás anya

gainak továbbfejlesztésében való részvétel
■ — az agrárgazdaságtan témakörén belül a környe

zetvédelemmel kapcsolatos tananyag kidolgo
zása, illetve fejlesztése

— az agrárgazdaságtani gyakorlatok vezetése
Pályázhatnak, akik közgazdaságtudományi vagy 

agrármérnöki oklevéllel és legalább 5 éves oktatói 
gyakorlattal rendelkeznek.

Állattenyésztéstani Tanszékén egyetemi adjunk
tusi állásra.

Az adjunktus feladata lesz a tanszék oktató, 
nevelő és kutató munkájában való részvétel, főleg 
a kisállattenyésztés témaköréből a gyakorlati okta- 

. tás ellátása.F
Pályázhatnak, akik agrármérnöki vagy állat

orvosi oklevéllel, egyetemi doktori címmel és meg
felelő szakmai gyakorlattal rendelkeznek. A pályádat 
elbírálásánál előnyben részesülnek a baromfite
nyésztési oktatásban és kutatásban jártas, idegen 
nyelvtudással is rendelkező pályázók.

Mg. Kémiai Tanszékén egyetemi adjunktus 
állásra

A kinevezendő adjunktus feladata a tanszék 
oktató-nevelő és tudományos kutató munkájában 
való részvétel.

Pályázhatnak azok, akik vegyészi vagy vegyész- 
mérnöki egyetemi diplomával rendelkeznek és a 
mezőgazdasági kémia oktatásában hosszabb gya
korlatuk van.

Munkaszervezési és Munkavédelmi Intézetnél egy. 
adjunktusi állásra

Az adjunktus feladata lesz az egyetem mindkét 
karán a .»Munkavédelem” című tárgy oktatásában, 
az Intézet kutatómunkájában való részvétel, vala
mint kapcsolattartás az oktatás területét érintő 
más intézményekkel, társadalmi szervekkel.

Pályázhatnak, akik mg. gépészmérnöki ok
levéllel, mg. munkavédelmi szakmérnöki oklevéllel, 
legalább egyetemi doktori fokozattal és a munka- 
védelem szakoktatásban megfelelő szakmai gya
korlattal rendelkeznek.

Növénytani és Növényélettani Tanszékén egye
temi adjunktus állásra

Az adjunktus feladata lesz a tanszék oktató
nevelő és kutató munkájában való részvétel.

A növényélettani gyakorlati oktatás anyagának 
továbbfejlesztése. Az általános növényélettan tárgy
körben elsősorban a fotoszintézissel kapcsolatos 
elméleti és gyakorlati tananyag továbbfejlesztése. 
Általános és részletes növényélettan gyakorlatainak 
vezetése.

Pályázhatnak általános agrármérnöki oklevéllel 
rendelkezők, illetve tudományegyetemen biológus 
szakon végzettek, akik legalább 5 éves oktatási
kutatási gyakorlattal rendelkeznek.

Statisztikai Tanszékén egyetemi adjunktusi 
állásra

Az adjunktus feladata lesz előadások tartása és 
gyakorlatok vezetése, valamint a tanszéki kutató 
munkában való részvétel, a gazdasági matematika, 
számítástechnika és mezőgazdasági alkalmazásai 
témakörben.

Pályázhatnak azok, akik matematika tanári 
vagy alkalmazott matematikus diplomával, több
éves tudományos és oktatói gyakorlattal rendelkez
nek, különösen a mezőgazdaság területén a gazdasá
gi matematika és számítástechnika alkalmazása 
témakörben, egyetemi doktori fokozattal rendel
keznek, vagy annak megszerzését rövid időn belül 
vállalják.

Statisztikai Tanszékén egyetemi adjunktusi, illet
ve tanársegédi állásra.

A kinevezendő adjunktus, illetve tanársegéd 
feladata lesz a gazdasági matematika és számítás- 
technika tárgyköréből gyakorlatok tartása, vala
mint a Tanszék kutató munkájában való közremű
ködés.
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Pályázhatnak matematikusi vagy tervmatemati- ! 
kusi diplomával rendelkezők. Előnyben részesülnek 
azok, akiknek oktatási vagy kutatási gyakorlatuk, 
illetve egyetemi doktori fokozatuk van.

Takarmányozás- és Tejgazdaságtani Tanszékén 
egyetemi adjunktusi állásra

Pályázhatnak azok, akik az Agrártudományi 
Egyetemen szerzett mérnöki diplomával és dokto
rátussal rendelkeznek, mezőgazdasági nagyüzemi 
gyakorlatuk van és egyetemi oktatási munkakörben 
hosszabb idő óta jó eredménnyel dolgoztak. Kí
vánalom az általános és részletes takarmányozástan 
átfogó ismerete, ezen belül a sertéstakarmányozás 
területén kiemelkedő felkészültség és az önálló 
kutatómunkában jártasság.

Üzemtani Tanszékén egyetemi adjunktusi állásra
Pályázhatnak azok, akik az Agrártudományi 

Egyetemen szerzett mérnöki diplomával rendel
keznek és a mezőgazdasági vállalat gazdaságtani 
ismeretek egyetemi oktatásában és kutatásában jó 
eredménnyel dolgoztak, s megfelelő szintű jártas
ságot tudnak felmutatni. Szükséges, hogy a pályázó 
legalább egy idegen nyelvet beszéljen.

A pályázatot elnyert adjunktus feladata lesz az 
Agrártudományi Egyetem Üzemtani Tanszékén 
részt venni mindenekelőtt a vállalatgazdaságiam 
gyakorlati oktatásban, a tananyag előkészítésében, 
a hallgatók nevelésében és a tanszék vállalatgaz
dasági jellegű kutatómunkájában.

Zsámbéki Üzemgazdasági-Üzemmérnöki Szakon 
vállalatgazdaságtan szakos adjunktusi állásra.

Pályázhatnak azok, akik az Agrártudományi 
Egyetemen szerzett mérnöki diplomával rendel
keznek és a diploma megszerzése óta elsősorban 
mezőgazdasági, vállalatgazdaságiam, gyakorlati, 
kutatási, oktatási munkakörben jó eredménnyel 
dolgoztak.

A pályázatot elnyert adjunktus feladata lesz a 
Zsámbéki Üzemgazdasági-Üzemmérnöki Szak Vál
lalatgazdaságtan Tanszéki Csoportján részt venni 
a vállalatgazdaságtan tárgy oktatásában, a gyakor
latok vezetésében, a hallgatók nevelésében és a 
tanszék kutatómunkájában.

A betöltésre kerülő állások után a 201/1970. 
(M. K. 5.) MM —MüM számú együttes utasításban 
megállapított illetmény jár.

A pályázatot az előírt mellékletekkel együtt a 
MÉM Értesítőben történő közzétételtől számított 
négy héten belül kell benyújtani az Agrártudo
mányi Egyetem Rektorához címezve.

A pályázattal kapcsolatban részletes felvilágo
sítást az Egyetem Személyzeti Osztálya (2103 Gö
döllő, Nyisztor György tér 1.) ad.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
a ; pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását,
besorolását és fizetését;

—• eddigi oktató és kutató munkájának részletes
ismertetését; •• •

— szakirodalmi tevékenységét;

— tudományos fokozatának, esetleges kitüntetései
nek, idegen nyelvismeretének és jelentősebb 
külföldi tanulmányútjainak megjelölését;

— oktató és tudományos munkájára vonatkozó 
jövőbeni terveit;

A pályázathoz mellékelni kell:
— részletes önéletrajzot;
— egyetemi végzettséget és tudományos fokozat 

elérését tanúsító oklevelei hiteles másolatát;
— három hónapnál nem régibb keletű hatósági 

erkölcsi bizonyítványt;
— az Egyetemről beszerzett és kitöltött törzslapot. 

Gödöllő, 1975. január 23.
Dr. Pethö György s. k.. 

egyetemi tanár 
rektor

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Gödöllői Agrártudományi Egyetem pályázatot 

hirdet az Egyetem Kulturális Titkárságára műve
lődési előadói állás betöltésére.

Pályázhatnak azok a felsőfokú (egyetemi főis
kolai) végzettségű szakemberek, akik népművelői 
esetleg biológiai, fizika stb. szakos képesítéssel 
rendelkeznek (az utóbbiak esetében elfogadható 
népművelési jártasságról kell tanúskodni.)

A művelődési előadó feladatai az Egyetem kul
turális életének összefogása, ezen belül is különösen 
a tudományos ismeretterjesztéssel kapcsolatos te
vékenység szervezése (a társadalom, természettu
domány, illetőleg a művészet területén).

A betöltésre kerülő állás után az érvényben levő 
rendelet szerinti illetmény jár.

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

besorolását és fizetését;
— eddigi kulturális tevékenységének ismertetését;
— a kulturális munkájára vonatkozó jövőbeni 
terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
— részletes önéletrajzot;
— egyetemi, ill. főiskolai végzettséget tanúsító 

oklevél, vagy hiteles másolatát;
— három hónapnál nem régibb keletű hatósági 

erkölcsi bizonyítványt.
— az Egyetemtől beszerzett és kitöltött törzslapot..

A pályázat benyújtási határideje: a megjelenés
től számított két hét.

Gödöllő, 1975. február 6 .
■ D r .  Pethö György s. k., 

rektor
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
a Kertészeti Egyetemen oktatói állások betöltésére

A Kertészeti Egyetem pályázatot hirdet oktatói 
állásokra:

Tartósítóipari Kar
Kémiai Tanszékre egyetemi tanári álláshelyre.
A kinevezendő egyetemi tanár feladata lesz, a 

„Növényi biokémiá”-ból előadások tartása a Ter
mesztési és Tartósítóipari Kar hallgatói számára. 
A Tanszék tudományos kutatási munkája keretében 
irányítja a növényi biokémiai jellegű kutatási 
témák egy részét: elsősorban az antocianin szín
anyagok biokémiájával és analitikai meghatározá
sával, valamint a hormon hatású vegyületekkel 
kapcsolatban.

Pályázhatnak azok a vegyészmérnökök, akik 
tudományos fokozattal, legalább 10 éves felső- 
oktatási intézményben szerzett oktatási gyakor
lattal rendelkeznek.

Termesztési Kar
Marxizmus —Leninizmus Tanszékre egyetemi 

docensi álláshelyre.
A kinevezendő egyetemi docens feladata lesz 

előadások tartása, gyakorlatok vezetése, a kis
csoportos oktatási rendszerben, a „Tudományos 
Szocializmus” tantárgyból, speciál kollégium veze
tése „Szocialista hazafiság és proletár tudományos 
internacionalizmus” címmel, részvétel a kutató
munkában „A szocialista állam szuverénitásának 
politikai tartalma” c. témakörben.

Pályázhatnak azok, akik egyetemi végzettséggel, 
a történelemtudomány területén tudományos fo
kozattal és legalább 10 éves egyetemi marxizmus 
oktatási gyakorlattal rendelkeznek.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását és 
fizetését,
eddigi szakmai munkásságát és munkája ered
ményeinek 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 munkájára 
vonatkozó^Jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
— részletes önéletrajzot 2 példányban,
— szakképzettségét, illetőleg tudományos fokoza

tot tanúsító oklevelek hiteles másolatát,
az egyetemről beszerzett és kitöltött törzslapot,

— hatósági erkölcsi bizonyítványt.
A pályázatot mellékleteivel együtt a közzététel

től számított 4 héten belül kell az egyetem rek
torához eljuttatni.

A pályázattal kapcsolatos részletes felvilágo
sítást az Egyetem Személyzeti Osztálya (Budapest 
XL, Villányi út 35—43) ad.

A betöltendő állás után a 201/1970. (M. K. 5.) 
MM —MüM számú együttes utasításban megálla
pított illetmény jár.

Budapest, 1975. február 17.
Dr. Somos András s. k., 

egyetemi tanár, rektor

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Debreceni Agrártudományi Egyetem a mező
túri Mezőgazdasági Gépészeti Főiskolai Karán 
pályázatot hirdet a

TOVÁBBKÉPZÉSI CSOPORT-nál

1 főiskolai docensi állásra.
A kinevezendő docens feladata lesz a Tovább

képzési Csoport munkájának szervezése, irányítása 
és az ezzel kapcsolatos oktatási feladatok ellátása.

Pályázhatnak azok, akik Agrártudományi Egye
temen szereztek oklevelet és mezőgazdasági tanári 
képesítéssel, egyetemi doktori címmel, valamint 
legalább 15 éves oktatási gyakorlattal rendelkeznek. 
Előnyben részesülnek, akiknek a továbbképzés 
módszertanában és szervezésében'gyakorlatuk van.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
LA pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, 

besorolását és fizetését;
2 . eddigi szakmai munkájának és munkaeredmé

nyének részletes ismertetését, ezek között
— oktató- és tudományos munkájának részletes 

ismertetését,
— a pályázó által írt könyvek, tanulmányok stb. 

felsorolását, megjelölve, hogy azok mikor és 
hol jelentek meg,

— kitüntetéseit és idegen nyelvismeretét, esetle
ges külföldi tanulmányútjait,

3. a pályázónak az oktató és tudományos munkájá
ra vonatkozó jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:

a) részletes önéletrajzot két példányban,
b) szakképzettséget tanúsító oklevelek hiteles 

másolatát
c) az intézménytől beszerzett C-0243-15/b rak

tári számú kitöltött Törzslap-ot
d) a lakóhely szerint illetékes rendőrkapitány

ságtól beszerzett, három hónapnál nem ré
gibb keletű hatósági erkölcsi bizonyítványt.
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A betöltendő állás után a 202/1973 (M. K. 4.) 
MM—MüM számú, illetve a 201/1975. (M. K. 3.) 
Om—MüM számú együttes utasítással módosított 
201/1970 (M. K. 5.) MM-MüM számú együttes uta
sításban megállapított illetmény jár.

A pályázat benyújtásának határideje a közzé
tételtől számított 4 hét.

A pályázatokat az Agrártudományi Egyetem 
rektorának címezve, az egyetem mezőtúri Mező- 
gazdasági Gépészeti Főiskolai Kara Igazgatói Hiva
talába kell benyújtani. A pályázatokra vonatko
zóan részletes felvilágosítást a kar személyzeti 
előadója ad munkanapokon a hivatalos órák alatt.

A Főiskolai Kar címe: 5401 Mezőtúr, Tolbuchin 
u. 2. Tel: 70.

Debrecen, 1975. március hó 8 .
Dr. Ács Antal s. k., 
egyetemi tanár, rektor

FOGADÓÓRÁK
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

Kónya Albert akadémikus, a Tudományos 
Minősítő Bizottság elnöke minden kedden 14 — 15 
óráig, Kulcsár Kálmán akadémikus, a Tudományos 
Minősítő Bizottság titkára pedig minden csütörtökön 
14 — 15 óráig tart fogadóórát.

Előzetes bejelentés a 127—294 telefonon, a 
18—64-es mellékállomáson lehetséges.

Tudományos Minősítő Bizottság Titkársága
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Köpeczi Béla akadémikusnak, a Magyar Tudomá
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a Magyar Népköztársaság Zászlórendje 11. fokozata;

Arató Mátyásnak, a matematikai tudományok dok
torának, az MTA Számítástechnika és Automa
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Hazai Lászlónak, az MTA Központi Hivatala fő
osztályvezetőhelyettesének,

Kónya Albert akadémikusnak, a Tudományos Mi
nősítő Bizottság elnökének,
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Kónya Sándornak, a történelemtudományok kandi
dátusának, az MTA Központi Hivatala főosz
tályvezetőjének,

Láng Géza akadémikusnak, az MTA Agrártudo
mányok osztályelnökének, tszv. egyetemi tanár
nak,

Pach Zsigmond Pál akadémikusnak, a Történet- 
tudományi Intézet igazgatójának,

Patyi Sándor tudományos titkárnak, az MTA Tu
dományos Testületi Titkársága főosztályvezető
jének,

Szabolcsi Miklós akadémikusnak, az Irodalomtudo
mányi Intézet ügyvezető igazgatójának,

Szántó Lajosnak a közgazdaságtudományok kandi
dátusának, az MTA Tudományszervezési Csoport 
igazgatójának, és

Tétényi Pál akadémikusnak, az MTA főtitkár- 
helyettesének

a  M u n k a  É r d e m r e n d  a r a n y  f o k o z a t a ;

Erdélyi Istvánnak, a történelemtudományok kan
didátusának, a Régészeti Intézet tudományos 
főmunkatársának,

Büky Bélánénak, az MTA Könyvtára Folyóirattár 
osztályvezetőhelyettesének,

Majláth Lászlónénak, a közgazdaságtudományok 
kandidátusának, az MTA Közgazdaságtudomá
nyi Intézete tudományos főmunkatársának, és

Nagy Károlynak, a Központi Fizikai Kutató In
tézet Könyvtár és Kiadói Osztálya művezető
jének

a  M u n k a  É r d e m r e n d  b r o n z  f o k o z a t a  

kitüntetést adományozta.

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  f ő t i t k á r a  

hazánk felszabadulásának 30. évfordulója alkalmá
ból, hosszú időn keresztül végzett kiemelkedő munká
juk elismeréseként az alábbi személyeket részesítette

,,Kiváló Dolgozó” kitüntetésben:

Bányai Lajos, az Atommagkutató Intézet szak
munkása,

Halász Tiborné az Atommagkutató Intézet labo
ránsa,

Gyenge Györgynek, az MTA Orvosradiológiai Aka
démiai Tanszéki Kutató Csoport műszaki tanács
adójának,

József Farkasnak, az irodalomtudományok kandi
dátusának, az Irodalomtudományi Intézet tu
dományos osztályvezetőjének,

Kelen Tibornak, a kémiai tudományok kandidá
tusának, a Központi Kémiai Kutató Intézet 
tudományos osztályvezetőhelyettesének,

Komlovszky Tibornak, az Irodalomtudományi In
tézet tudományos munkatársának, az Irodalom
történeti Közlemények felelős szerkesztőjének,

Konczos Gézának, a Központi Fizikai Kutató In- i 
tézet osztályvezetőjének,

Lőrincz Lászlónak, a Kutatási Eszközöket Kivite
lező Vállalat termelési osztályvezetőjének,

Medveczky Lászlónak, a fizikai tudományok kan- ; 
didátusának, az Atommagkutató Intézet tudo
mányos igazgatóhelyettesének,

Papp Lajosnak, az MTA Központi Hivatala fő
revizorának,

Paulovics Józsefnek, a Mezőgazdasági Kutató In
tézet Kísérleti üzemágvezetőjének,

Páris Jánosnak, a mezőgazdasági tudományok 
kandidátusának, az ELTE Növényélettani Tan
szék akadémiai tudományos főmunkatársának,

Stenger Vilmosnak, az Izotóp Intézet tudományos 
csoportvezetőjének,

Várkonyi Lajosnak, a Központi Fizikai Kutató 
Intézet Atomenergia Kutatási Terület Reaktor 
Üzemének vezetőjének,

a Munka Érdemrend ezüst fokozata;

Kiss Károly az Atommagkutató Intézet techni
kusa,

Búza László az SZTAKI műszaki osztályvezető
helyettese,

Viola Jánosné a SZTAKI jogtanácsosa,
dr. Bendl Andorné, a Geodéziai és Geofizikai K. 

L adminisztratív, ügyviteli alkalmazottja,
Tóth Károly a Geodéziai és Geofizikai К. I. szak

munkása,
Csehi Tibor, a Műszaki Kémiai К. I. szakmunkás, 

műhelyvezetője,
Stáhl György a Műszaki Kémiai K. 1. szakmunkás, 

műhelyvezetője,
Simonfai Lászlóné a Földrajztudományi К. I. 

könyvtárvezetője,
Kaplonyi Pál a Földrajztudományi К. I. gazda

sági ügyintézője,
Sárközy György a Műszaki Fizikai К. I. gépkocsi- 

vezetője,
Felcser Béláné a Műszaki Fizikai К. I. technikusa,
Rakk Tivadar a Műszaki Fizikai К. I. laboránsa,
Virághalmy Géza a Csillagvizsgáló Intézet műszaki 

vezetője,
Tóth László az izotóp Intézet műszaki ügyinté

zője,
Udvarházi József az Izotóp Intézet műszaki osz

tályvezetőhelyettese,
; Makrai László az Izotóp Intézet műszaki ügy

intézője,
Ottinger József a Központi Kémiai К. I. szak

munkása,
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Bándy Jánosné a Központi Kémiai К. I. munka
ügyi előadója,

Pataki József a Központi Kémiai К. I. üzemveze
tője,

Szilágyi Péterné a Központi Kémiai К. I. labo
ránsa,

Czikó Róbert a Központi Fizikai К. I. Atom
energia Kutatási Intézete műszaki tanácsadója, 
a gazdasági vezető műszaki helyettese

Cseke László a KFKI csoportvezetője,
Póczik Béla a KFKI szakmunkása,
Rejtő István, a KFKI Személyzeti Osztálya veze

tője,
Péczely Antal, az Antibiotikum Kémiai Tanszéki 

Kutatócsoport üvegtechnikusa,
Kőfalvi Lajosné, a Kémiai Tanszéki Munkaközös

ség technikusa,
Czompó Józsefné, a Talajtani és Agrokémiai К. I. 

gazdasági ügyintézője,
Cserháti Lászlóné, az SZBK Növényélettani Inté

zet gazdasági ügyintézője,
Vincze Tamás, a Kísérleti Orvostudományi К. I. 

művezetője,
Péter Sámuel, a SOTE Gyógyszertani Intézet labo

ratóriumi asszisztense,
Horváth Istvánné, a Botanikai К. I. laboránsa,
Szügyi Edit, a Kertészeti Egyetem Táj- és Kert

építő Tsz. tudományos ügyintézője,
Dudás Lászlóné, az SZBK Számviteli osztály, osz

tályvezetője,
Kovács József, a POTE Idegélettani K. Csoport 

szakmunkása,
Komáromi Sándorné, a Biológiai К. I. adminiszt

ratív ügyintézője,
Erdei Sándorné, a Talajtani és Agrokémiai К. I. 

műszaki ügyintézője,
Ritecz Ervinné, a Kísérleti Orvostudományi К. I. 

adminisztratív ügyintézője,
Sipos Gézáné, az SZBK Genetikai Intézet gazda

sági ügyintézője,
dr. Szalai Elemérné, a SOTE Élettani Intézet 

asszisztense,
Moharos Sándorné, az Irodalomtudományi Intézet 

adminisztratív ügyviteli dolgozója,
Zsohár László, a Zenetudományi Intézet gazdasági 

ügyintézője,
Szalay Sándor, a Közgazdaságtudományi Intézet 

könyvtárvezetője,
Bánhegyi Istvánné, az Állam- és Jogtudományi 

Intézet adminisztratív ügyviteli alkalmazottja,
Töreki Ferencné, a Történettudományi Intézet osz

tály-adminisztrátora,
Szathmáry Gézáné, a Régészeti Intézet műszaki 

ügyintézője,

dr. Felvinczy Tamás, a Világgazdasági Kutató In
tézet Tudományos Tájékoztató Szolgálatának 
vezetője,

Kresz Ottóné, a Dunántúli Tudományos Intézet 
kutatási segéderő,

Tamás Lászlóné, a Művészettörténeti K. Cs. gaz
dasági ügyintézője,

Ferenczy Ödönné, a Közgazdaságtudományi Int. 
Dokumentációs Csoportjának vezetője,

Kondora Károly, az Irodalomtudományi Intézet 
gondnoka,

Nógrádi József, az MTA Könyvtára műszaki ügy
intézője,

Szigeti Mihály, az Akadémiai Kiadó személyzeti 
vezetője, felelős szerkesztő,

Kántor Györgyné, az Akadémiai Nyomda Könyv
kötő csoportvezetője,

Pálvölgyi Ferenc, a KUTESZ igazgatója,
Trickl János, a KUTESZ lakatosa,
Molnár Ferenc, a Mezőgazdasági К. I. Gazdasága 

igazgatóhelyettese,
Réti János, a Mezőgazdasági К. I. Gazdasága üzem- 

ágvezető főmérnöke,
Szentirmai Endre, a Műszerügyi és Méréstechnikai 

Szolgálat osztályvezetője,
Villax Ella, A KÉSZ előadója,
Tóth Kálmán, a KÉSZ asztalosa,
dr. Zsilinszky Lászlóné, a Tudományszervezési 

Csoport előadója,
Szabó Miklósné, az MTA Központi Hivatala elő

adója,
Bogdán Jánosné, az MTA Központi Hivatala elő

adója,
Lehoczky Jánosné, az MTA Központi Hivatala fő

előadója,
Bocskai József, az MTA Központi Hivatala fő

osztályvezetőhelyettese,
Budai Árpádné, az MTA Tudományos Testületi 

Titkársága előadója,

Tompa Attila, az MTA Központi Hivatala osztály- 
vezetője,

Turcsán József, az MTA Központi Hivatala fő
előadója,

Körmendi Anna, az MTA Központi Hivatala fő
előadója,

dr. Csabai István, az MTA Központi Hivatala fő
előadója,

Czinkotai Mihályné, az MTA Központi Hivatala 
főelőadója,

Maratics Pál, az MTA Gépkocsi Szolgálata főelő
adója.
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A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára 
az „Alkotó Ifjúság 1975” mozgalom keretében vég
zett munkájukért 1975. április 4-e, hazánk fel- 
szabadulása 30. évfordulója alkalmából pályadíjban 
részesítette:

Máté Attilát, a matematikai tudományok kandi
dátusát, az MTA Matematikai Kutató Intézet 
tudományos munkatársát,

Ferenczi Györgyöt, a Műszaki Fizikai Kutató In
tézet tudományos munkatársát,

Fazekas Patrikot, a Központi Fizikai Kutató In
tézet tudományos munkatársát,

Simon Imrét, a Földrajztudományi Kutató Inté
zet tudományos munkatársát,

Germán Endrét, az Izotóp Intézet tudományos 
munkatársát,

Varga Andrást, a Számítástechnikai és Automati
zálási Kutató Intézet tudományos munkatár
sát,

dr. Schaefer Andrást, a Kísérleti Orvostudományi 
Kutató Intézet tudományos munkatársát,

Füleky Györgyöt, a Talajtani és Agrokémiai Ku
tató Intézet tudományos munkatársát,

Szabad Jánost, a Szegedi Biológiai Központ Ge
netikai Intézete tudományos munkatársát,

Bakos Gábort, a Közgazdaságtudományi Intézet 
tudományos munkatársát,

Sajó Andrást, az Állam- és Jogtudományi Intézet 
tudományos segédmunkatársát,

Szénásiné Zboróváry Katalint, a Világgazdasági 
Kutató Intézet tudományos munkatársát,

Inkey Pétert, a Pedagógiai Kutató Csoport tudo
mányos munkatársát,

Urszin Zoltánt, az Atommagkutató Intézet tech
nikusát,

Bruzák Zoltánt, a Központi Fizikai Kutató Inté
zet elektroműszerészét,

Bukta Bertalant, az Olajbányászati Kutató Labo
ratórium gépészmérnökét,

Kiss Istvánt, Schulteisz Jánost, Tokos Zoltánt és 
Jurkech Lászlót, a Kutatási Eszközöket Ki
vitelező Vállalat kollektíváját,

Kaltrói Istvánnét, Lénárt Csabát és Gröschl Ferenc 
üvegtechnikusokat, a KUTESZ Üvegtechnikai 
üzem kollektíváját,

Maloveczky Jánost, az Akadémiai Nyomda kézi
szedőjét,

Neményi Lászlót, Monostori Attilát, Darvasi Lász
lót, Gyenis Lajost, és Reich Józsefet, az Aka
démiai Nyomda kollektíváját, magasnyomó gép
mestereket.

Jogszabályok

A közlekedés- és postaügyi miniszter, a pénzügy- 
miniszter és a munkaügyi miniszter 3/1975. (III. 27) 
KPM—PM—MüM számú együttes rendelete a közü
leti személygépkocsik éves futásteljesítményének 

korlátozásáról

1. §•

(1) A rendelet hatálya az állami költségvetési 
szervekre, intézményekre és intézetekre, az állami 
vállalatokra, ezek trösztjeire, egyesüléseire és kö
zös vállalataira, a szövetkezetekre, a szövetkezeti 
vállalatokra (irodákra, intézetekre) és egyesülé
sekre, a szövetkezetek országos érdekképviseleti 
szerveire és szövetségeire, a jogi személyiséggel 
rendelkező gazdasági és szövetkezeti társulásokra, 
valamint az egyesületekre (a továbbiakban: együtt: 
közületi szerv) terjed ki.

(2) A fegyveres erők és a fegyveres testületek 
személygépkocsijainak éves futásteljesítményét a 
felügyeletüket gyakorló miniszter külön szabá
lyozza.

2 - §•

(1) A közületi szerv az általa üzembentartóit 
személyhez kötött, általános célú, valamint ha
gyományos szolgáltató személygépkocsik éves fu
tásteljesítményét összesen 10%-kaI köteles az 1974. 
évi teljesítményhez képest csökkenteni.

(2) A közületi szerv felett felügyeletet gyakorló 
miniszter, illetőleg a közületi szervek gépjármű
veiről szóló 17/1969. (IV. 24.) Korm. számú ren
delet 6 /A. §-ának (2) bekezdésében meghatározott 
szerv vezetője (a továbbiakban együtt: illetékes 
miniszter) a futásteljesítménynek az (1) bekez
désben meghatározottaktól eltérő mértékű korlá
tozását is elrendelheti; az illetékes miniszter fel
ügyelete alá (érdekképviseleti körébe) tartozó ösz- 
szes közületi szerv személyhez kötött és általános 
célú, illetőleg hagyományos szolgáltató személy- 
gépkocsijának együttes futásteljesítményében azon
ban a csökkentés mértéke az (1) bekezdésben meg
határozottaknál kevesebb nem lehet.

(3) A hagyományos szolgáltató személygépko
csik 1974. évi futásteljesítményének a meghatáro
zása során azoknak a személygépkocsiknak a futás
teljesítményét kell figyelembe venni, amelyek ha
gyományos személygépkocsival ellátható szolgál
tatási feladatot végeztek.

(4) Üj közületi szerv alapítása, illetőleg a közü
leti szerv személyhez kötött, általános célú vagy 
hagyományos szolgáltató személygépkocsi-állomá
nyának bővítése esetében az új (többlet-) sze
mélygépkocsik éves futásteljesítményét — a fel
ügyelete alá (érdekképviseleti körébe) tartozó kö
zületi szervek által üzemeltett ilyen személy- 
gépkocsik átlagos futásteljesítményének alapulvé
telével — az illetékes miniszter határozza meg.
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(5) Az (1)—(4) bekezdés rendelkezései nem ter
jednek ki

a) a Külügyminisztérium személygépkocsijaira,
b) a közmű szolgáltatásban résztvevő és a hiba

elhárításhoz használt szolgáltató személygép
kocsikra,

c) az egészségügyi szolgálat ellátásához hasz
nált szolgáltató személygépkocsikra,

d) a riporteri készenlét céljára használt szol
gáltató személygépkocsikra,

e) a Posta szolgáltató személygépkocsijaira,
f )  a gépjárművezetőképzés céljára használt 

szolgáltató személygépkocsikra, valamint
g) a baleseti helyszínelő szolgáltató személygép

kocsikra,
és nem érintik a közületi szervek gépjárműveiről 
szóló 17/1969. (IV. 25.) Korm. számú rendelet 6 . 
§-ának (2)—(4) bekezdésében meghatározott ked
vezményeket.

3. §.

A közületi személygépkocsik futásteljesítményé
nek csökkentése nem eredményezheti a gépkocsi- 
vezetők keresetének csökkenését. A közületi szer
veknek — a hatályos jogszabályi rendelkezések 
keretein belül — olyan anyagi ösztönző rendszert 
kell alkalmazniok, amely egyrészt előmozdítja az 
üzemanyagmegtakarítást és a futásteljesítmény 
csökkentését, másrészt biztosítja a gépkocsiveze
tők korábbi keresetét.

4- §•

(1) A személyi tulajdonban levő személygép
kocsik belföldi hivatalos kiküldetés céljára történő

• használatáért, valamint a közlekedési vállalattól 
bérelt vagy fuvarozás céljából igénybevett sze
mélygépkocsikért a közületi szerv által kifizetett

• díjak (térítési díjak) összege az 1974. évben ilyen
• címen kifizetett díjak összegéhez képest nem emel

kedhet.
(2 ) Ha a közületi szerv személyhez kötött vagy

. általános célú személygépkocsi-állományát végle
gesen csökkenti — és ezt a személygépkocsi ható
sági jelzéseinek leadásával igazolja —, a személyi 
tulajdonban levő személygépkocsik belföldi hiva
talos kiküldetés céljára történő használatáért ki
fizethető térítési díjak összegét — leadott személy- 
gépkocsinként — évi 30 000 kilométer teljesítmény 
térítési díjának megfelelő összeggel emelheti.

(3 ) Új közületi szerv alapítása esetében a sze
mélyi tulajdonban levő személygépkocsik belföldi 
hivatalos kiküldetés céljára történő használatáért,

• valamint a közlekedési vállalattól bérelt vagy fu
varozás céljából igénybevett személygépkocsikért 
a közületi szerv által kifizethető dijak (térítési dí
jak) éves összegét — a felügyelete alá (érdekkép-

- viseleti körébe) tartozó közületi szervek által ilyen 
címen kifizetett díjak összegének átlagát alapul- 
véve — az illetékes miniszter határozza meg...

5. §.

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatály
ba; rendelkezéseit első ízben az 1975. évi teljesít
mények, illetőleg díjak (térítési díjak) tekinteté
ben kell alkalmazni.

Rödönyi Károly s. k., Faluvégi Lajos s. k.,
közlekedés és postaügyi pénzügyminiszter

miniszter
Karakas László s. k., 
munkaügyi miniszter

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének és fő
titkárának, valamint az oktatási miniszternek 1/1975. 
(A. K. 4.) MTA—OM számú együttes utasítása az 
1972—1975. évekre vonatkozó kutatóhelyi beszá
molókról és az 1976—1980. évekre terjedő kutatási 

tervekről

A Magyar Tudományos Akadémia, továbbá az 
Oktatási Minisztérium felügyelete alá tartozó ku
tatóhelyek újabb középtávú beszámoló jelentése, 
valamint e kutatóhelyek következő középtávú ku
tatási terve készítésének, értékelésének, illetve 
felülbírálatának a rendjét — az Akadémia által 
támogatott tanszéki és egyéb kutatóhelyek tekin
tetében az egészségügyi, a mezőgazdasági és élel
mezésügyi, valamint a kulturális miniszterrel egyet
értésben — az alábbiak szerint szabályozzuk.

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 

Az utasítás hatálya 

1. §•

(1) A jelen utasítás alapján az a) —d) pontban 
felsorolt kutatóhelyek kötelesek beszámolni és ku
tatási tervet készíteni:

a) a Magyar Tudományos Akadémia (a továb
biakban: MTA) felügyelete alatt működő kutató köz
pont, továbbá — kutató központ szervezetébe nem 
tartozó — kutató intézet, kutató laboratórium és 
kutató csoport (a továbbiakban együtt: akadémiai 
kutatóintézet);

b) — felügyeleti hovatartozásától függetlenül — 
az MTA által támogatott tanszéki vagy egyéb 
kutatóhely a támogatással érintett kutatások vo
natkozásában (a továbbiakban: akadémiai támo
gatású kutatóhely);

c) az Oktatási Minisztérium (a továbbiakban: 
OM) felügyelete alá tartozó — ab)  pont alá nem 
vonható — valamennyi egyetemi főiskolai tan
széki, továbbá tanítóképző és óvónőképző intézeti 
oktatási szervezeti egység — intézet, tanszéki cso
port, önálló tanszéki kutatóhely, számító központ 
— (a továbbiakban: OM tanszéki kutatóhely);
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d) az Országos Pedagógiai Intézet, a Felső- 
oktatási Pedagógiai Kutatóközpont, az Országos 
Oktatástechnikai Központ, az Országos Pedagógiai 
Könyvtár és Múzeum, Egyetemi Számítóközpont, 
valamint a TANÉRT Vállalat (a továbbiakban: 
OM kutatóintézet).

(2) Az (1) bekezdésben említett kutatóhely (a 
továbbiakban röviden: Kutatóhely) beszámolási 
és tervkészítési kötelezettségét a Kutatóhely veze
tője, illetve — akadályoztatása esetén a szerve
zeti rend szerint illetékes helyettese tartozik tel
jesíteni.

A beszámolás és a tervkészítés általános szabályai 

2 - §•
(1) A beszámolás tárgya a Kutatóhely 1972 — 

1975 között végzett kutató tevékenysége, illetve 
a Kutatóhelynek — mint kutatásokat végző szerv
nek — az említett időszakra eső működése.

(2) A beszámolási kötelezettséget írásban, a 
6  —10 . §. rendelkezései szerint szerkesztett jelen
tésnek (a továbbiakban: beszámoló jelentés) — aka
démiai kutatóintézet és akadémiai támogatású ku
tatóhely esetében az MTA Központi Hivatalához, 
OM tanszéki kutatóhely és OM kutatóintézet ese
tében az Oktatási Minisztériumhoz (a továbbiak
ban együtt: Felügyeleti Szerv) történő — felter
jesztésével kell teljesíteni.

3. §.

(1) A Kutatóhely köteles kutató tevékenységét 
az 1976 — 1980. évekre (középtávú tervidőszak) 
megtervezni.

(2) A középtávú tervidőszakra vonatkozó ku
tatási tervet a 26—29. §. rendelkezései szerint 
írásba kell foglalni (tervokmány), és felülbírálatra 
fel kell terjeszteni a Felügyeleti Szervhez.

(3) A Kutatóhely kutató tevékenységét a fel
terjesztett tervokmányban foglaltak figyelembe
vételével kell irányítani és végezni mindaddig, 
amíg a Kutatóhely vezetője akár a felülbírálat 
eredményeként, akár más fontos okból a terv
okmányt nem módosítja.

4. §•

(1) A beszámoló jelentés és a tervokmány ter
vezetét az előkészítés megfelelő szakaszában a 
kutatókkal és — szükség esetén — a kutatásban 
érdekelt többi kutatóhelyi dolgozóval meg kell 
vitatni, s észrevételeiket, javaslataikat a felter
jesztésre kerülő okmányok végleges szövegének el
készítésénél — megalapozottságuktól függően — 
figyelembe kell venni.

(2) Akadémiai és OM kutatóintézet beszámoló 
jelentésének és tervokmányának a tervezetét meg
vitatásra az intézeti igazgató tanács, akadémiai 
támogatású, valamint OM tanszéki kutatóhely be
számoló jelentésének és tervokmányának a terve

zetét pedig az illetékes egyetemi (főiskolai) tanács 
elé kell terjeszteni. Az ülésről készült jegyzőköny
vet (összefoglalót) a felterjesztésre kerülő beszá
moló jelentéshez, illetve tervokmányhoz kell csa
tolni.

BESZÁMOLÁS 

A beszámoló jelentés

5. §.

(1) A beszámoló jelentésben áttekintést és érté
kelést kell adni a Kutatóhely 1972 — 1975. évi 
kutató tevékenységéről és működéséről.

(2) Az 1975. évnek a beszámoló jelentés készí
tésekor még hátra levő részében esedékes tevé
kenységet a kutatóhelyi tervben foglaltak szerint, 
a várható eredményeknek (adatoknak) megfelelően 
kell számításba venni és értékelni.

6. §.

(1) A beszámoló jelentés — a 10. §-ban meg
határozott esetet kivéve — tematikai és működési 
részre, ezek mindegyike fejezetekre tagolódik.

(2) A részeket és fejezeteket egymástól szer
kezetileg el kell különíteni.

7. §•

(1) A beszámoló jelentés tematikai része hat 
fejezetből áll.

(2) Az I. fejezetben összefoglaltan jellemezni 
és értékelni kell az 1972 — 1975. évi középtávú 
terv (2/1971. MTA-MM (A. K. 18.) sz. ut.) tema
tikai részébe foglalt kutatási feladatok végrehaj
tásának állását. Ismertetni kell továbbá — a fede
zeti források feltüntetésével — a kutatási ráfor
dítások alakulását.

(2) A II .-IV . fejezetben az 1972-1975. évi 
középtávú tervbe felvett kutatási feladatok és 
témák (témacsoportok) sorrendjében — a végre
hajtás személyi és anyagi feltételeinek alakulását 
jellemző adatok feltüntetésével — tételesen ismer
tetni és értékelni kell a kutatási feladatok végre
hajtásának állását (az elért kutatási eredménye
ket; a publikációk számát, csatolva azok jegyzé
két és külön megjelölve a kandidátusi és doktori 
disszertációkat; az akadémiai tudományos bizott
ságokban megtartott előadások számát, tárgyát és 
a vita eredményét; a kutatási eredmények gya
korlati alkalmazásának tényét vagy kilátásait, ide
értve a bejelentett és megadott szabadalmakat, a 
bejelentett és elfogadott újításokat; a végrehajtást 
késleltető vagy akadályozó okokat és az ezek meg
szüntetésére tett vagy javasolt intézkedéseket) az 
alábbi tagolás szerint:

a II. fejezetben az Országos Távlati Tudomá
nyos Kutatási Terv (OTTKT) országos és tárca
szintű főirányaiba (célprogramjaiba) tartozó,
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-  a III. fejezetben a Felügyeleti Szerv által 
kiemelt további,

— a IV. fejezetben az összes egyéb (az ún. 
szabad kapacitásra tervezett) kutatási feladatok 
(témák).

(4) Az V. fejezetben — az előző bekezdés sze
rinti tagolásra tekintet nélkül — összefoglaló is
mertetést és értékelést kell adni a külső megbízások 
(szerződések) alapján végzett kutatásokról, meg
jelölve a fontosabb kutatási eredményeket és a 
Kutatóhely e címen elért bevételeit.

(5) A VI. fejezetben — a (3) bekezdésben meg
határozott csoportosításra tekintet nélkül — össze- 
foglaltan (csak a jelentősebb témákra utalva) is
mertetni és értékelni kell a nemzetközi kötelezett
ség alapján végzett kutató tevékenységet.

8. §•

(1) A beszámoló jelentés működési része négy 
fejezetből áll.

(2) Az A. fejezetben ismertetni és értékelni 
kell a Kutatóhely szervezettségét és vezetését, 
különös tekintettel az alábbiakra:

a) a Kutatóhely feladatkörének (kutatási pro
filjának) meghatározása és a Kutatóhely tényleges 
tevékenysége;

b) a Kutatóhely szervezeti felépítésében a be
számolás időszakában történt vagy a közeljövő
ben tervezett jelentősebb változások;

c) a Kutatóhely vezetésének rendje és gya
korlata az egyszemélyi vezetés és felelősség elvére, 
valamint a munkahelyi demokrácia követelményére 
figyelemmel;

d) a kutatóhelyi kutatásirányítás formáinak» 
eszközeinek, módszereinek jellemzése; a kutatási 
szabadság és a közlési felelősség érvényesítésének 
tapasztalatai; a tudományos (műhely-) viták helye 
és szerepe a Kutatóhely tudományos tevékenysé
gében, a (műhely-)viták rendszerének fejlődése;

c) a Kutatóhely kapcsolatai
— más kutatóhelyekkel,
— akadémiai és nem akadémiai gondozású 

főirányok és célprogramok koordináló szerveivel,
— vállalatokkal, üzemekkel, hatóságokkal, 

intézményekkel és társadalmi szervekkel;
f )  a Felügyeleti Szervvel való kapcsolat alaku

lása; a Felügyeleti Szerv irányító tevékenységé
nek pozitív és negatív vonásai; a kölcsönös tájé
koztatás terén jelentkező eredmények, hiányossá
gok, igények;

g) az akadémiai testületi szervekkel való együtt
működés formái, módszerei, tapasztalatai;

h) -  ha a Kutatóhely kiemelt főirány koor
dináló intézménye — a főirány koordinálásával 
összefüggő munka jellemzése és értékelése; az e 
téren jelentkező eredmények és nehézségek ismer
tetése.

(3) A D. fejezetben — figyelembe véve a 10/1974. 
(A. K. 17.) MTA—F. számú utasítás I. részében 
foglalt irányelveket — áttekintést és értékelést 
kell adni a Kutatóhely személyzeti munkájáról. 
Ennek keretében

a) közölni kell a Kutatóhely létszámának alaku
lását jelző adatokat, utalva a kutatói és az egyéb 
besorolású dolgozók megoszlására és a tudományos 
minősítéssel rendelkezők számára;

b) foglalkozni kell a határozott idejű munka- 
viszony és vezetői megbízások rendszerének tapasz
talataival;

c) értékelni kell a kutatók szakmai- és ideoló
giai fejlődését, továbbá a közéleti tevékenységben 
való részvételüket;

d) tájékoztatást kell adni a nem kutatói be
sorolású dolgozók szakmai fejlődéséről és után
pótlásuk helyzetéről;

e) értékelő összefoglalást kell adni a fiatalokkal 
és a nődolgozókkal kapcsolatos párt- és állami 
határozatok végrehajtásáról;

(4) A C. fejezet tárgya a Kutatóhely gazdál
kodási tevékenysége. Ennek jellemzése és értéke
lése végett

a) ismertetni kell a ráfordítások adatait, vala
mint a Kutatóhely állóeszköz állományának alaku
lására, a személyi és dologi, ezen belül külön a 
műszerrel való ellátottságra, továbbá az építési 
beruházásokra jellemző számokat;

b) tájékoztatást kell adni a Kutatóhely el
helyezésével, személyi, anyagi ellátottságával össze
függő eredményekről és gondokról;

c) értékelni kell a kutatások finanszírozásának 
kialakult gyakorlatát, s — ahol bevezették — a 
feladat szerint történő finanszírozás, illetve elszá
molás tapasztalatait.

(5) A D. fejezetben áttekintést és értékelést 
kell adni a Kutatóhely nemzetközi kapcsolatainak 
alakulásáról. Ennek során

— ismertetni kell a külföldi kiküldetések és a 
külföldről történő beutazások alakulását; a kikül
detések tekintetében utalni kell — országok sze
rinti bontásban — a kiutazók számára s ezen belül 
a fiatal kutatók arányára is, továbbá a kutatók 
külföldi tanácskozásokon való szereplésére; szólni 
kell külön a Kutatóhely anyagi hozzájárulásával 
történő kiutazásokról, s arról, hogy kutatóhelyi 
keretekből mennyi pénzeszközt használtak fel a 
nemzetközi kapcsolatok ápolására;

— fel kell sorolni a nemzetközi együttműkö
désen alapuló közös kutatásokat (kísérleteket, 
publikációkat stb.);

— tájékoztatást kell adni arról, hogy a kuta
tásban miként hasznosultak a külföldön szerzett 
tudományos tapasztalatok;

— jellemezni kell a külföldi intézményekhez 
fűződő kapcsolatokat, külön kiemelve az újabban 
létesülteket.
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9. §.

A beszámoló jelentés végén — szükség esetén — 
ismertetni kell a Kutatóhely tevékenységével vagy 
működésével összefüggő mindazon fontos (általá
nos érdeklődésre számottartó) eseményeket, prob
lémákat, javaslatokat, amelyek a 7—8. §-ban fel
sorolt kérdéskörök egyikébe sem voltak beilleszt
hetők.

1 0 . §.

(1) Akadémiai támogatású kutatóhely és OM 
tanszéki kutatóhely beszámoló jelentése működési 
részt (8. §.) nem tartalmaz (egyszerűsített beszá
moló jelentés). Ez a rendelkezés nem érinti az 
OM felügyelete alá tartozó azon intézmény (egye
tem, fősikola stb.) működéséről szóló — intézmény 
szintű — beszámolási kötelezettséget, amelynek 
szervezetében a kutatóhely működik.

(2) Az MTA Központi Hivatalának illetékes 
tudomány ági főosztálya (a továbbiakban: Tudo
mányági Főosztály) és — OM kutatóintézet ese
tében — a közvetlen felügyeletet ellátó minisz
tériumi főosztály a kutatóhely jellegére tekin
tettel engedélyezheti, hogy a felügyelete alá 
tartozó valamely akadémiai kutatóintézet, illetve 
OM kutatóintézet egyszerűsített beszámoló jelen
tés felterjesztésével tegyen eleget beszámolási kö
telezettségének. Erről a kutatóintézet megfelelő 
időben értesítendő.

И- §•

(1) A Kutatóhely tevékenységét és működését 
alapvetően a szerint kell értékelni, hogy az általa 
elért kutatási eredmények mennyiben jelentenek 
újat a tudomány fejlődése szempontjából, illetve 
mennyiben járulnak hozzá szocialista társadalmunk 
szükségleteinek — a népgazdaság, a társadalmi 
élet, az oktatás, a kultúra, az egészségügy stb. 
terén jelentkező igényeknek — a kielégítéséhez.

(2) Az értékelés részletesebb, a tudományág 
sajátosságaihoz és a kutatóhelyek jellegéhez iga
zodó szempontjait a Tudományági Főosztály, illet
ve az OM Tudományos Titkárság (a továbbiak
ban együtt: Főosztály) állapítja meg. Az erre 
vonatkozó rendelkezést legkésőbb 1975. május 
31-ig megfelelő módon közzé kell tenni.

(3) A kutatási ráfordítások ismertetését (8. §. 
(4) bek. a) pont) — mindazon kutatóhelyek ese
tében, amelyek a költségek feladatonkénti köny
velésére kötelesek — a számvitel adatai alapján 
feladatonként kell részletezni.

12. §.

(1) A beszámoló jelentést öt példányban 1975. 
október 31. napjáig kell az alábbiakban meghatá
rozott szervhez felterjeszteni:

— akadémiai kutatóintézet és akadémiai tá
mogatású kutatóhely a Tudományági Főosztály
hoz;

— OM tanszéki kutatóhely és OM kutatóinté
zet az OM Tudományos Titkársághoz.

(2) Az akadémiai támogatású kutatóhely egy
idejűleg a felügyeletet gyakorló minisztérium (fő
hatóság) illetékes szervének is megküldi beszámoló 
jelentésének egy példányát.

(3) Az akadémiai támogatású kutatóhely, to
vábbá az OM tanszéki kutatóhely annak az intéz
ménynek (egyetem, főiskola, múzeum stb.) a veze
tője (rektor, igazgató stb.) útján terjeszti fel be
számoló jelentését, amelynek szervezeti keretében 
működik.

13. §.

(1) A beszámoló jelentés felterjesztését köve
tően a Főosztály megvizsgálja, hogy az meg
felel-e a szerkesztésére irányadó alaki előírások
nak, s amennyiben hiányosságot állapít meg, a 
beszámoló jelentést hiánypótlás végett visszaküldi 
a Kutatóhelynek.

(2) A Kutatóhely köteles a visszaküldött be
számoló jelentést a megadott tárgykörben és határ
időben kiegészíteni, majd újból felterjeszteni.

A Kutatóhely tevékenységének értékelése

14. §.

(1) A Felügyeleti Szerv a Kutatóhely tevékeny
ségét (működését) — a lezáruló középtávú terv
időszakot illetően (1972 — 1975) — a beszámoló 
jelentésben foglaltak, és a rendelkezésére álló 
egyéb információk alapján értékeli.

(2) A beszámoló jelentés tematikai részét véle
ményezésre, működési részét tájékoztatásul meg 
kell küldeni az Akadémia illetékes testületi szer
veinek.

(3) Ha a Kutatóhely tevékenysége az Akadémia 
főtitkárának vagy az oktatási miniszternek a fele
lőssége alatt művelt valamely főirányban folyó 
kutatásnak a része, vagy ilyen kutatást közvet
lenül érint, a beszámoló jelentést, illetve annak 
vonatkozó részét véleményezésre a főirány koor
dináló tanácsának (szervének) is meg kell küldeni.

(4) A beszámoló jelentés véleményezésére — 
szükség esetén — külön szakértőt is fel lehet 
kérni.

15. §.

(1) A Kutatóhely tevékenységére (működésére) 
vonatkozó értékelő állásfoglalás kialakításához 
szükséges vélemények beszerzésével, feldolgozásá
val, továbbá a Felügyeleti Szerv értékelő állás- 
foglalásának közlésével kapcsolatos feladatokat 
— a 16—22. §-ban foglaltak figyelembevételével — 
a Főosztály látja el.
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(2) Amennyiben hatáskörét nem haladja meg 
— akadémiai kutatóintézet és akadémiai támoga
tású kutatóhely tekintetében — a Tudományági 
Főosztály az értékelő állásfoglalás alapján szük
séges felügyeleti intézkedésekről közvetlenül gon
doskodik; ellenkező esetben javaslatot (tervezetet) 
dolgoz ki és terjeszt az intézkedésre jogosult sze
mély elé.

(3) OM tanszéki kutatóhely és OM kutatóinté
zet esetében az értékelő állásfoglalás alapján szük
séges intézkedés tárgyában az OM Tudományos 
Titkárság javaslatot dolgoz ki és terjeszt az intéz
kedésre jogosult személy elé.

16. §.

(1) A Főosztály a beszámoló jelentést, illetve 
annak vonatkozó részét (fejezetét) 1975. novem
ber 20-ig véleményezés céljából megküldi a Fel
ügyeleti Szerv mindazon főosztályainak (szerve
zeti egységeinek), amelyek a beszámoló jelentés 
ügykörüket érintő egyes megállapításai tárgyában 
állásfoglalásra illetékesek.

(2) Ha a beszámoló jelentés valamely meg
állapításának (adatának) egyöntetű értelmezése 
szempontjából indokoltnak látszik, a Főosztály — 
a Kutatóhely és az (1) bekezdésben említett fő
osztály közreműködésével — tárgyaláson vitatja 
meg és egyezteti a tisztázásra szoruló megállapítást 
(adatot).

(3) Ha a kutatási tevékenység helyes meg
ítéléséhez szükséges, a Főosztály a beszámoló je
lentés szakvéleményezésre szoruló részét kiadja az 
általa felkért szakértőnek. A szakértővel közölni 
kell, hogy milyen kérdésekre terjedjen ki a szak- 
vélemény, s hogy ezt mely időpontig kell előter
jeszteni.

17. §.

(1) Az irányítást ellátó főtitkárhelyettes az 
akadémiai kutatóintézet és az akadémiai támoga
tású kutatóhely beszámoló jelentésének tematikai 
részét véleményezésre, működési részét tájékozta
tásul 1975. november 20-ig megküldi az intézet, 
illetve a kutatóhely tevékenysége szerint illetékes 
akadémiai tudományos osztály elnökének.

(2) Az OM tanszéki kutatóhelyek tudomány
ágak (ágazatok, ill. alágazatok) szerint rendszere
zett beszámoló jelentését az oktatási miniszter 
ügykör szerint illetékes helyettese 1975. november 
20-ig megküldi a kutatóhely tevékenysége szerint 
illetékes akadémiai tudományos osztály elnökének. 
E rendelkezést kell alkalmazni OM kutatóintézet 
esetében is azzal, hogy a beszámoló jelentés mű
ködési részének megküldése mellőzendő.

(3) Az Akadémia tudományos osztálya — szük
ség esetén valamely bizottságának vagy az általa 
felkért szakértőnek meghallgatása után — véle
ményt nyilvánít abban a vonatkozásban, hogy a 
tudomány hazai és nemzetközi fejlődése szempont
jából, a megjelölt eredményekre figyelemmel, ho

gyan értékelhető a Kutatóhely tudományos tevé
kenysége, s szükség esetén tematikai, módszertani 
vagy egyéb ajánlásokat fogalmaz meg a tudomá
nyos tevékenység további folytatását illetően.

(4) A tudományos osztály a beszámoló jelen
téssel kapcsolatos véleményét (észrevételeit és 
ajánlásait) 1976. február 15. napjáig írásban közli 
a Kutatóhely felügyeletét ellátó főtitkárhelyettessel, 
illetve az oktatási miniszter ügykör szerint ille
tékes helyettesével.

18. §.

(1) A Főosztály a 14. §. (3) bekezdésében meg
határozott esetben a beszámoló jelentésnek azt a 
részét, amely valamely főirányba tartozó vagy azt 
közvetlenül érintő kutatással foglalkozik, 1975. 
november 20-ig véleményezésre megküldi a fő
irány koordináló tanácsának (szervének).

(2) Ha a Főosztály megítélése szerint a kutatás 
terjedelme vagy fontossága indokolja, az (1) be
kezdésben foglalt rendelkezést értelemszerűen alkal
mazni kell célprogramok, illetve a 14. §. (3) be
kezdése alá nem vonható főirány esetében is.

(3) Amennyiben a főirányba (célprogramba) 
tartozó vagy azt közvetlenül érintő kutató tevé
kenység értékeléséhez szükség van olyan további 
tájékoztatásra vagy adatra, amelyet a beszámoló 
jelentés véleményezésre megküldött része nem tar
talmaz, a Főosztály a véleményezéshez szükséges 
további információt — a beszámoló jelentés vo
natkozó részének megküldésével vagy más módon 
— közli a koordináló tanáccsal (szervvel).

(4) A koordináló tanács (szerv) alapvetően 
abból a szempontból értékeli a Kutatóhely tevé
kenységét, hogy rendeltetésszerű és tényleges ku
tatási körét, személyi és dologi erőforrásait tekint
ve kielégítő mértékű részt vállalt-e a főirány (cél
program) kutatási feladatainak megoldásában; to
vábbá a megjelölt eredmények mennyiben szolgál
ják a főirány (célprogram) tervszerű teljesítését, 
illetve az ehhez biztosított kutatási kapacitás mel
lett milyen eredményekkel, elmaradásokkal vagy 
problémákkal kell számolni.

(5) Ha a Kutatóhely valamely főirány koordi
náló (szervező) intézménye, a koordináló tanács 
(szerv) a Kutatóhelynek ilyen vonatkozásban vég
zett tevékenységét is értékeli.

(6) A koordináló tanács (szerv) a beszámoló 
jelentéssel kapcsolatos véleményét (észrevételeit, 
javaslatait) 1976. február 15. napjáig írásban közli 
a Főosztállyal.

19. §.

Ha a véleményezés szempontjából irányadó 
kérdések tárgyi összefüggése alapján célszerűnek 
mutatkozik, a tudományos osztály (bizottság) és 
a koordináló tanács (szerv) a beszámoló jelentés 
megvitatására együttes munkaülést tűzhet ki. En
nek megszervezése az MTA Tudományos Testületi 
Titkárság és a Főosztály feladata.
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20. §.

(1) Akadémiai kutatóintézet és akadémiai tá
mogatású kutatóhely esetében a Tudományági Fő
osztály a beszámoló jelentés, továbbá a tudomá
nyos osztálynak, a koordináló tanácsnak (szerv
nek), a felkért külön szakértőnek és a társfőosz
tályoknak a véleménye (észrevételei, ajánlásai, 
javaslatai) alapján értékeli a Kutatóhely tevé
kenységét (működését), s értékelő állásfoglalásáról
1976. március 1-ig tájékoztatja a kutatóhelyet.

(2) OM tanszéki kutatóhely és OM kutató- 
intézet esetében a véleményezésre felkért szervek
től beérkezett észrevételeket, javaslatokat az OM 
Tudományos Titkárság összesíti, és — értékelés és 
döntés céljából — továbbítja a kutatóhely köz
vetlen felügyeletét ellátó főosztálynak, amely állás- 
foglalásáról 1976. március 1-ig tájékoztatja a kuta
tóhelyet.

(3) A Kutatóhely az értékelő állásfoglalásra 
észrevételt tehet. Az észrevételt nyolc napon belül 
írásban kell közölni.

(4) Az észrevételezésre nyitva álló határidő el
telte után a Tudományági Főosztály, illetve a 
közvetlen felügyeletet ellátó minisztériumi főosz
tály a főtitkár (főtitkárhelyettes), illetve az okta
tási miniszter (ügykör szerinti helyettesének) dön
tését kéri az értékelő állásfoglalás tárgyában.

(5) Ha akár az észrevétel jelentőségére, akár 
a Kutatóhely jellegére figyelemmel célszerűnek 
mutatkozik, a (4) bekezdésben említett vezetői 
döntés előkészítésére, az érdekeltek részvételével, 
tárgyalást kell tartani.

21. §.

(1) A vezetői döntésen (20. §.(4) bek.) alapuló 
értékelő állásfoglalást a Kutatóhellyel 1976. már
cius 31-ig — akadémiai támogatású kutatóhely és 
OM tanszéki kutatóhely esetében a rektor (igaz
gató) útján — írásban közölni kell.

(2) Akadémiai támogatású kutatóhely esetében 
az értékelő állásfoglalást a felügyeletet gyakorló 
minisztériumnak (főhatóságnak) is meg kell kül
deni.

22. § .

Az MTA főtitkára, illetve az oktatási miniszter 
1976. április 30-ig összefoglaló tájékoztatást küld 
az Akadémia elnökének arról, hogy mennyiben 
vétettek figyelembe az akadémiai tudományos 
osztályok (bizottságok) által a kutatóhelyi beszá
moló jelentésekkel kapcsolatosan tett észrevételek 
(ajánlások). A koordináló tanácsok (szervek) ilyen 
jellegű tájékoztatásáról a Főosztály gondoskodik.

23. §.

A vezetői döntésen [20. §. (4) bek.] alapuló 
értékelő állásfoglalásról a Kutatóhely vezetője kö
teles a Kutatóhely dolgozóit megfelelően tájékoz
tatni. •

TERVEZÉS

A középtávú terv előkészítése

24. §.

(1) A Kutatóhely középtávú tervét úgy kell 
kialakítani, hogy a maga egészében szolgálja az 
MSZMP Központi Bizottsága tudománypolitikai 
irányelveinek és a Minisztertanács távlati tudo
mánypolitikai koncepciójának [1012/1972. (IV. 27.) 
Mt. h. sz. határozat] megvalósítását. Ennek érde
kében a tervezésnél alapvetően arra kell törekedni, 
hogy a kutatási feladatok (témák)

— a társadalom, a népgazdaság és a kultúra 
valóságos szükségleteihez igazodjanak;

— célratörően (koncentráltan, nem túl nagy 
számban, a gazdaságosságot is szem előtt tartva) 
kerüljenek meghatározásra, éspedig általában azok
ban a tudományágakban (ágazatokban) amelyek 
művelésének hazai adottságai (feltételei) különösen 
kedvezőek;

— jól illeszkedjenek a nemzetközi együttmű
ködésben vállalt kötelezettségekhez.

(2) A tervezésnél figyelemmel kell lenni a le
záruló tervidőszak végén folyamatban maradt ku
tatásokra és általában a beszámolás (2. §. (1) bek.) 
során szerzett tapasztalatokra.

(3) A tervezés részletesebb, a tudományág sajá
tosságaihoz és a kutatóhelyek jellegéhez alkalma
zandó szempontjait a Főosztály állapítja meg. Az 
erre vonatkozó rendelkezést legkésőbb 1975. no
vember 30-ig megfelelő módon közzé kell tenni.

25. §.

(1) A középtávú terv megalapozása érdekében 
a Kutatóhely vezetője tájékoztatást kér a Fő
osztálytól a Kutatóhely profilja szerinti tudomány
ág (ágazat) várható fejlődési irányairól, valamint 
azokról a körülményekről, feltételekről, amelyek 
között a Kutatóhely a középtávú tervidőszakban 
előreláthatóan működni fog.

(2) Ha a Kutatóhely közreműködik, vagy pro
filja szerint eredményesen részt vehetne az OTT- 
KT-ba felvett valamely főirány (célprogram) fel
adatainak a végrehajtásában, a Kutatóhely veze
tője a főirány (célprogram) koordináló szervétől 
téma-ajánlásokat vagy egyéb információkat kérhet.

(3) A középtávú terv kimunkálásához szakértőt 
is igénybe lehet venni.

A tervokmány

26. §.

(1) A Kutatóhely középtávú tervét írásban 
rögzítő tervokmány — a 29. §. esetét kivéve — 
tematikai és működési részből áll; a tematikai 
rész fejezetekre tagolódik.
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(2) A 6. §. (2) bekezdésébe foglalt rendelkezést 
a tervokmány elkészítésénél is alkalmazni kell.

27. §.

(1) A tervokmány tematikai része három feje
zetben tartalmazza a kutatási feladatokat az alábbi 
megosztásban

— az I. fejezet az OTTKT főirányaiba (cél
programjaiba) tartozó,

— a II. fejezet a Felügyeleti Szerv által ki
emelt további,

— a III. fejezet az összes egyéb (a szabad 
kapacitásra tervezett) kutatási feladatok.

(2) Az (1) bekezdésben említett feladatokat 
témacsoportok (témák) szerint bontva kell meg
jelölni, meghatározva a kutatás célját (rendelte
tését), végzésének ütemét, a gyakorlati hasznosítás 
lehetőségeit és a kutatómunkába bekapcsolni kívánt 
bel- és külföldi kutatóhelyeket, illetve kutatók 
számát.

28. §.

A tervokmány működési részében — a sze
mélyi és tárgyi feltételek biztosítására szolgáló 
pénzügyi források megjelölésével a tematikai részbe 
felvett kutatási feladatok személyi és dologi, vala
mint beruházási költségigényeit, továbbá a nemzet
közi kapcsolatokkal, a káderfejlesztéssel, a belső 
munkaszervezés fejlesztésével kapcsolatos célokat 
kell — éves ütemezésben — megtervezni.

29. §.

(1) Akadémiai támogatású kutatóhely és OM 
tanszéki kutatóhely tervokmánya működési részt 
(28. §.) nem tartalmaz (egyszerűsített tervokmány), 
a tematikai részben azonban fel kell tüntetni 
— költségnemi bontásban — a kutatás költség- 
igényeit és a fedezetül szolgáló pénzügyi forráso
kat. A működési rész mellőzésére vonatkozó ren
delkezés nem érinti az OM felügyelete alá tartozó 
azon intézmény (egyetem, főiskola stb.) tervkészí
tési kötelezettségét, amelynek szervezetében a 
kutatóhely működik.

(2) A Főosztály — a kutatóhely jellegére tekin
tettel — engedélyezheti, hogy a felügyelete alá 
tartozó valamely akadémiai kutatóintézet, illetve 
OM kutatóintézet egyszerűsített tervokmányba 
foglalhassa középtávú tervét. Erről a kutatóinté
zetet megfelelő időben értesíteni kell.

»  30. §.

(1) A tervokmányt öt példányban 1976. január 
31-ig kell a Főosztályhoz felterjeszteni.

(2) A 12. §. (2) és (3) bekezdésében, továbbá 
a 13. §-ban foglalt rendelkezést — értelemszerűen — 
a tervokmány felterjesztése kapcsán is alkalmazni 
kell.

A középtávú terv felülbírálata

31. §.

(1) A Felügyeleti Szerv a Kutatóhely közép
távú tervét — a tervokmányban foglaltak alap
ján — felülbírálja. Ennek megalapozásához a terv
okmány tematikai, illetve vonatkozó részét véle
ményezésre meg kell küldeni

a) a Felügyeleti Szerv azon főosztályainak 
(szervezeti egységeinek), amelyek a tervokmány
ban foglalt valamely kérdés tárgyában állásfogla
lásra illetékesek;

b) az Akadémia illetékes tudományos osztá
lyának;

c) — amennyiben a tervbe vett feladat vala
mely kutatási főirány (célprogram) része — a fő
irány (célprogram) koordináló tanácsának (szervé
nek).

(2) A tervokmányt a 15 — 19. §-ban foglalt ren
delkezések értelemszerű alkalmazásával kell véle
ményezésre megküldeni és véleményezni azzal, 
hogy

— a véleményezésre megküldés határideje 1976. 
február 20. napja,

— a vélemény írásban történő közlésének határ
ideje 1976. április 30. napja.

32. §.

(1) Akadémiai kutatóintézet és akadémiai tá
mogatású kutatóhely esetében a Tudományági Fő
osztály a tervokmány, továbbá a tudományos osz
tálynak, a koordináló tanácsnak (szervnek), a fel
kért külön szakértőnek és a társfőosztályoknak a 
véleménye (észrevételei, ajánlásai, javaslatai) alap
ján felülbírálja a kutatóhely középtávú tervét, s 
állásfoglalásáról 1976. május 31-ig tájékoztatja a 
kutatóhelyet.

(2) OM tanszéki kutatóhely és OM kutató- 
intézet esetében a véleményezésre felkért szervek
től beérkezett észrevételeket, javaslatokat az OM 
Tudományos Titkárság összesíti, és — felülbírálat 
céljából — továbbítja a kutatóhely közvetlen fel
ügyeletét ellátó főosztálynak, amely állásfoglalásá
ról 1976. május 31-ig tájékoztatja a kutatóhelyet.

(3) A Kutatóhely az állásfoglalásra észrevételt 
tehet. Az észrevételt nyolc napon belül írásban 
kell közölni.

(4) Az észrevételezésre nyitva álló határidő el
telte után a Tudományági Főosztály, illetve a köz
vetlen felügyeletet ellátó minisztériumi főosztály 
a főtitkár (főtitkárhelyettes), illetve az oktatási 
miniszter (ügykör szerinti helyettesének) döntését 
kéri a középtávú kutatási terv tárgyában.

(5) Ha akár az észrevétel jelentőségére, akár 
a Kutatóhely jellegére figyelemmel célszerűnek 
mutatkozik, továbbá akadémiai kutatóintézet ese
tében ettől függetlenül, a (4) bekezdésben említett 
vezetői döntés előkészítésére, az érdekeltek részvéte
lével, tárgyalást kell tartani.
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33. §.

(1) A vezetői döntésen [32. §. (4) bek.] alapuló 
állásfoglalást a Kutatóhellyel 1976. június 30-ig 
— akadémiai támogatású kutatóhely és OM tan
széki kutatóhely esetében a rektor (igazgató) út
ján — írásban közölni kell.

(2) Akadémiai támogatású kutatóhely esetében 
az állásfoglalást a felügyeletet gyakorló minisz
tériumnak (főhatóságnak) is meg kell küldeni.

34. §.

(1) Ha a vezetői döntés [32. §. (4) bek.] szerint 
a kutatási terv az OTTKT főirányaira (célprogram
jaira) vagy a Felügyeleti Szerv által kiemelt kuta
tási feladatokra tekintettel tematikai, illetve mű
ködési részében módosításra szorul, a Kutatóhely 
köteles tervét a közölt szempontoknak megfelelően 
módosítani.

(2) Ha a tervet nem kell módosítani, illetve 
ha az (1) bekezdés alapján szükséges módosítás 
megtörtént, a Kutatóhely vezetője a tervokmányt 
erre utaló záradékkal látja el.

(3) A záradékolt tervokmányt dokumentáció 
céljára két példányban 1976. július 15-ig — aka
démiai támogatású kutatóhely és OM tanszéki 
kutatóhely esetében a rektor (igazgató) útján — 
meg kell küldeni a Főosztálynak.

(4) Akadémiai támogatású kutatóhely záradé
kolt tervokmányának egy példányát a felügyeletet 
gyakorló minisztériumnak (főhatóságnak) is meg 
kell küldeni.

35. §.

A 22. és 23. §. rendelkezéseit értelemszerűen 
a középtávú terv vonatkozásában is alkalmazni 
kell azzal, hogy az MTA elnöke részére adandó 
tájékoztatás határideje 1976. július 31. Eddig az 
időpontig kell tájékoztatni a koordináló tanácso
kat is.

Dr. Polinszky Károly s. k. 
oktatási miniszter

A középtávú terv módosítása

36. §.

(1) Ha a középtávú tervidőszakban a társadalmi 
igények kielégítése, a kutatási feltételek biztosí
tása vagy a tudomány fejlődése szempontjából 
jelentős olyan új körülmény merül fel, amely szük
ségessé teszi a kutatási terv lényeges módosítását, 
a Kutatóhely vagy a Felügyeleti Szerv kezdemé
nyezése alapján a kutatási tervet (és az ezt tar
talmazó tervokmányt) módosítani kell.

(2) A tervezésre irányadó általános szabályo
kat — a célszerűség határain belül — tervmódo
sítás esetén is alkalmazni kell.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A tervteljesítés ellenőrzése

37. §.
(1) A középtávú terv teljesítéséért elsősorban 

a Kutatóhely vezetője felelős.
(2) A Tudományági Főosztály, illetve a kutató

hely közvetlen felügyeletét ellátó oktatási minisz
tériumi főosztály rendszeresen ellenőrzi a középtávú 
terv végrehajtását, s — szükség esetén — meg
felelő intézkedésekkel gondoskodik a kutatások 
tervszerű végzéséről.

Hatályba lépés

38. §.
(1) Ez az utasítás az Akadémiai Közlönyben 

való közzététele napján lép hatályba. A végrehaj
tásához szükséges részletes rendelkezések kiadásá
ról a Főosztály — a Felügyeleti Szerv érdekelt más 
főosztályaival egyetértésben — gondoskodik.

(2) Az éves munkaprogramokról és a témala
pokról (2/1971. MTA—MM/A. K. 18./ sz. ut. 9. §.) 
— később kiadandó — külön utasítás rendelkezik.

Dr. Erdey-Grúz Tibor s. k. Dr. Köpeczi Béla s. k.
a Magyar Tudományos Akadémia a Magyar Tudományos Akadémia

elnöke főtitkára

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának 
1/1975. (A. K. 4.) MTA—F. számú

u t a s í t á s a

az Országos Szeizmológiai Szolgálat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról

(Az érdekeltek közvetlenül kapják meg)



1975. április 29. AKADÉMIAI KÖZLÖNY 99

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  E L N Ö K S É G É N E K
H A T Á R O Z A T A I

az 1975. március hó 25-i ülésen 
(17, 18, 21, 22 és 23 számú határozatok)

A népgazdasági célokra irányuló műszaki kutatások 
koordinációja az alapvető természet- és társadalom- 

tudományi kutatásokkal

Az előterjesztést a Műszaki Tudományok Osz
tálya készítette és terjesztette az elnökség elé azzal, 
hogy a dokumentumot olyan előzetes anyagnak 
tekinti, amely az elnökségi vita során felvetett 
javaslatok és ajánlások, továbbá az elnökség által 
korábban már elhatározott, a koordináció módsze
reinek és eszközeinek kimunkálását követően vég
leges kidolgozásra kerülhet.

Az előterjesztés foglalkozik a kutatásirányítás 
és a koordinálás hazai általános rendszerével, a 
műszaki kutatások hazai irányítási és koordinációs 
rendszerével, továbbá a műszaki kutatások, vala
mint a természet- és a társadalomtudományok né
hány kiemelhető koordinációs problémájával.

Az elnökség 17/1975. számú határozata

1. Az elnökség megvitatta „A népgazdasági célokra 
irányuló műszaki kutatások koordinációja a ter
mészet- és társadalomtudományi kutatásokkal” 
c. előterjesztést, és mint tájékoztatót köszönettel 
tudomásul veszi.
1.1. Javasolja az előterjesztőnek, hogy a doku

mentum által megszabott irányban dolgozzék 
tovább; a munka megfelelő formában kap
csolódjék a tudományos kutatások koordiná
ciójára vonatkozó állásfoglalás kidolgozásá
val megbízandó ad hoc bizottság munkájá
hoz.

2. Javasolja az elnökség az előterjesztő Műszaki 
Tudományok Osztályának, hogy bizottságai, va
lamint az érdekelt többi tudományos osztályok, 
továbbá az OTTKT célprogramjait koordináló 
bizottságok bevonásával dolgozzanak ki a koor
dinációra, a természet-, illetve a társadalomtudo
mányok olyan területein, amelyek kölcsönhatása 
a műszaki tudományokra jelentős, prognosztika 
jellegű tanulmányokat.

Előterjesztés a tudományos minősítés aktuális 
problémáiról

Az elnökség ülésén a tudományos minősítés 
tárgyában 1974. november 27-én megtartott ankét 
összefoglalója, valamint a Tudományos Minősítő 
Bizottság elnökének erre vonatkozó előterjesztése 
került megvitatásra.

Ez az utóbbi anyag megállapította, hogy 
alapelveiben 25 évvel ezelőtt kialakított minősítési 
rendszer nem szorul lényeges változtatásra; fő

vonalaiban a szabályozás is megfelelően betölti 
a funkcióját.

Problémák azonban adódnak, és ezek — amint 
azt az előterjesztés megállapítja — nagyrészt a 
végrehajtás gyengeségeiből adódnak.

Az elnökség 18/1975. számú határozata

1. Az elnökség megvitatta a tudományos minősítés 
tárgyában megtartott ankéton elhangzottak ösz- 
szefoglalóját, valamint aTMB elnökének a tudo
mányos minősítési rendszer elvére, valamint 
gyakorlatára vonatkozó előterjesztését.

2. Az elnökség megállapítja, hogy a tudományos 
minősítési rendszer alapelvei beváltak és nem 
indokolt lényeges megváltoztatásuk. A minősítés 
gyakorlatában mutatkozó hiányosságok elhárí
tására, főleg az eljárás gyakorlatát kell tovább
fejleszteni. Ennek érdekében az elnökség felkéri 
a TMB elnökét, hogy az ankéton és az elnökségi 
vitában elhangzottakat figyelembe véve folytassa 
munkálatait abban az irányban, hogy a tudomá
nyos minősítés céljainak hatékonyabb elérése ér
dekében szükséges-e a tudományos minősítést 
szabályozó jogszabályok (törvényerejű rendelet, 
kormányrendelet, elnöki utasítás) módosítása, 
és ha igen milyen értelemben, illetve mely jog
szabályok tekintetében.

Ad hoc bizottság kiküldése a tudományos kutatások 
koordinációjával kapcsolatos állásfoglalás elő

készítésére

Az elnökség 16/1975. számú határozatával, febru
ári ülésén határozta el a bizottság kiküldését, fel
kérve a javaslat megtételére az akadémia főtitkárát 
azzal, hogy egyidejűleg jelölje meg azokat a problé
mákat is, amelyeket szükségesnek tart a bizottság 
által megvitatni.

Az elnökség 21/1975. számú határozata

1. Az elnökség egyetért a tudományos kutatások 
koordinációjával kapcsolatos állásfoglalás elő
készítésére javasolt bizottság személyi összetéte
lével, továbbá a megvitatásra javasolt kérdések
kel.

2. Felhívja az elnököt, javasolja a Tudománypoliti
kai Bizottságnak, hogy az ad hoc bizottság sze
mélyi összetételét véglegesen állapítsa meg, je
lölje ki a bizottság elnökét és titkárát, valamint 
kérje fel a bizottságot a feladatok elvégzésére.
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Előterjesztés az 1977. évi V. Nemzetközi Geodéziai 
Számítási Szimpózium Magyarországon történő 

megtartására

A Nemzetközi Geodéziai és Geofizikai Unió 
Nemzetközi Geodéziai Asszociáció 21. munkacso
portja javasolta, illetve kérte, hogy e munkacsoport 
1977-ben esedékes V. Nemzetközi Geodéziai Szá
mítási Szimpóziumát Magyarországon (Sopronban) 
rendezhessék meg.

Az elnökség 22/1975. számú határozata

1. Az elnökség hozzájárul a Nemzetközi Geodéziai 
és Geofizikai Unió Nemzetközi Geodéziai Asszo
ciációja V. Nemzetközi Geodéziai Számítási Szim
póziumának 1977. évben Sopronban történő 
megtartásához.

2. Az Akadémia a szimpóziumhoz 30 000. — Ft-tal 
járuljon hozzá.

Az elnökség látogatása a Csepel Vas- és Fém
művekben

Az MSZMP Csepel Vas- és Fémmüvek Bizottsága 
meghívta az Akadémia elnökségét, hogy tegyen 
egész napos látogatást a Csepel Vas- és Fémművek
ben.

Az elnökség 23/1975. számú határozata

1. Az elnökség nagy jelentőséget tulajdonít a gya
korlattal való kapcsolatnak, köszönettel elfogadja 
a meghívást.

2. Felhívja az elnököt, hogy a látogatás megszerve
zésével kapcsolatos szükséges intézkedéseket saját 
hatáskörében tegye meg.

Az elnökség egyéb állásfoglalásai

Az elnökségi ülés napirendjén szerepeltek még:

1. Szóbeli tájékoztatás az MTA V. ötéves tervével 
kapcsolatos tárgyalásokról.

2. Tájékoztató „A tudományos élet határán meg
jelenő külföldi szellemi áramlat: a „parapszicho
lógia” tárgyú kerekasztal-konferencián elhangzot
takról.

3. Beszámoló az eltelt időszak jelentősebb testületi
és szakigazgatási eseményeiről.

Budapest, 1975. március 26.

Erdey-Grúz Tibor s. k.,

Közlemények

Pályázati felhívások
akadémiai intézeti és felsőoktatási intézmények 

álláshelyeire

A Magyar Tudományos Akadémia Műszaki 
Fizikai Kutató Intézete

p á l y á z a t o t

hirdet 2 éves akadémiai ösztöndíjas gyakornoki 
állásra. Az állásra pályázhatnak az 1975-ben végző 
egyetemi hallgatók, vagy akik 1 évnél nem régebben 
szerezték egyetemi oklevelüket.

A pályázatot az alábbi témára lehet benyújtani:
1. A félvezető elemekben használt fém és félvezető 

vékonyrétegek kialakulási alapfolyamatainak tisz
tázása technológiai műveletek kidolgozása érde
kében (Al, Ge, Ni és eutektikum rétegek). A ré
tegek elektronmikroszkópos és elektrondiffrak
ciós szerkezetvizsgálata az előállítási technológia 
és a kialakult fizikai tulajdonságok közötti 
összefüggések megállapítása céljából.

2. Közreműködés a térben középpontos köbös fé
mek alakításával kapcsolatos fémfizikai, fémtani 
kutatások alkalmazásában és ipari bevezetésében.

3. Fémek mechanikai tulajdonságainak vizsgálata 
magas hőmérsékleten. Magashőmérsékletű mérés- 
technika és kísérleti eszközök fejlesztése.

4. Szilárdtestek optikai tulajdonságainak vizsgá
lata, különös tekintettel az integrált optikában 
felhasználható szilárdtestek tulajdonságaira, in
tegrált optikai rendszerek és ezek elemeinek fel
építésére és optikai tanulmányozására.
Havi ösztöndíj 1900,— Ft -f 30% veszélyességi 

pótlék, illetve havi 2000,— Ft, mely a második 
évben 200,— Ft-tal emelkedhet.

Az álláshelyeket 1975. szeptember 1-i hatállyal 
lehet betölteni.

A pályázatot 1975. április 30-ig kell benyújtani 
az intézet igazgatójához.

1325 Budapest Pf. 76.

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 mellékelni kell:
— részletes életrajzot,
— az egyetemi oklevél másolatát vagy erről szóló 

igazolást,
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-  egyetemi, állami és társadalmi szervek ajánlá
sát,

-  szakmai referencia tetszőlegesen megválasztott
oktatótól.
További felvilágosítást a Személyzeti Osztály ad 

680—253 telefonon.

Budapest, 1975. március 11.

Nagy Elemér s. k., 
akadémikus, igazgató

Az M TA Szegedi Biológiai Központ Genetikai 
Intézete pályázatot hirdet 1975. szeptember 1-től 
egy tudományos segédmunkatársi helyre a követ
kező témakörben:

„Az immunreakciók genetikai és hormonális 
szabályozása, különös tekintettel a thymus mű
ködésére, beltenyésztett egértörzsek felhasználásá
val.”

A pályázó az immungenetikai munkacsopor
ton belül laboratóriumi és állatházi (egér-genetikai) 
kutatómunkában alkalmaznánk.

Pályázhatnak szakbiológusok, biológia-kémia 
szakos tanárok, állatorvosok és orvosok, akik 
1975-ben végeznek, vagy 2 —3 éve már dolgoznak.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

1. Önéletrajz
2. Eddigi munkáinak, munkahelyeinek és beosztá

sainak pontos ismertetését, szakismereteit.
3. A jelenlegi munkahelyének, állami és társadalmi 

szerveinek ajánlását.
4. Az 1975-ben végzőknél a szakmai referenciát 

zárt borítékban tetszőlegesen választott egyetemi 
oktatótól.
A pályázatot a fent megjelölt mellékletekkel 

együtt 1975. július 1-ig az MTA Szegedi Biológiai 
Központ, Személyzeti Osztályára (6701, Szeged, 
Pf.: 521) kell benyújtani.

Szeged, 1975. március 7.

Dr. Alföldi Lajos s. k.,
kutatóintézeti igazgató

A Magyar Tudományos Akadémia Botanikai 
Kutatóintézete^ (Vácrátót) pályázatot hirdet egy 
ösztöndíjas tudományos gyakornoki állásra 1975. 
szeptember 1-től.

A pályázó feladata ökológiai kutatásokban rész
vétel.

Pályázhatnak biológia-kémia szakos tanári dip
lomával rendelkezők és szakbiológusok.
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A pályázatnak tartalmazni kell:

— részletes önéletrajzot
— a pályázó eddigi szakmai munkájának ismerteté

sét
— társadalmi szervek ajánlását
— erkölcsi bizonyítványt
— az ez évben végzőknél szakmai referenciát zárt 

borítékban tetszőlegesen megválasztott egye
temi oktatótól.
A megfelelő mellékletekkel ellátott pályázatot 

az MTA Botanikai Kutatóintézete igazgatójának 
(Vácrátót) kell benyújtani 1975. június 15-ig.

Dr. Zólyomi Bálint s. k.,
akadémikus, 

intézeti igazgató

Az MTA Irodalomtudományi Intézete (1118 
Budapest, Ménesi út 11—13.) pályázatot hirdet 
két tudományos munkatársi állás betöltésére az 
Intézetben folyó 20. századi magyar irodalmi ku
tatások (ezen belül a szocialista irodalom) téma
körében.

A pályázóknak egyetemi végzettséggel (egyi
küknek lehetőleg orosz—magyar-szakos oklevéllel), 
az említett kutatások témakörébe vágó önálló 
kutatási tapasztalattal és legalább egy középfokú 
nyelvvizsgával kell rendelkezniök.

A pályázathoz az alábbi mellékleteket kell 
csatolni:

1. Önéletrajz 2 példányban
2. Egyetemi oklevél hiteles másolata
3. Tudományos publikációk jegyzéke
4. Nyelvvizsga igazolása.
A pályázatot az Intézet igazgatójához 1975. 

május 20-ig kell benyújtani.
Budapest, 1975. március 21.

Sőtér István s. k.,
intézeti igazgató

Az MTA Irodalomtudományi Intézete (1118 
Budapest, Ménesi út 11—13.) pályázatot hirdet 
ösztöndíjas gyakornoki állás betöltésére az Intézet 
Klasszikus Magyar Irodalmi Osztályán (Petőfi 
kutatás).

A pályázóknak egyetemi végzettséggel és a meg
adott témakör beható ismeretével kell rendelkez
niök.

A pályázathoz az alábbi mellékleteket kell 
csatolni:

1. önéletrajz 2 példányban
2. Egyetemi oklevél hiteles másolata
3. Eddigi publikációk jegyzéke
A pályázatot az Intézet igazgatójához 1975. 

május 20-ig kell benyújtani.
Budapest, 1975. március 21.

Sőtér István s. k., 
igazgató
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Az MTA Pedagógiai Kutató Csoportja pályázatot 
hirdet egy fő számára 2 éves tudományos gyakor
noki állásra „a köznevelési (ezen belül az iskola-) 
rendszer fejlesztésének társadalmi-gazdasági össze
függései” vagy „a köznevelési (ezen belül az iskola-) 
rendszer fejlesztésének ideológiai és kulturális 
összefüggései” című témákból.

Az ösztöndíjra pályázhatnak azok a fiatalok, 
akik diplomájukat 1975-ben szerzik meg, továbbá 
akiknek diplomája 2 évnél nem régebbi keletű, és 
tanulmányaikat jeles eredménnyel fejeztek be. 
A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek azok, 
akik a pedagógiával, a közgazdaságtudománnyal, 
a filozófiával, a történelemmel és népműveléssel 
párosított szakokon szerzett diplomával rendelkez
nek.

Az ösztöndíj két évi lehetőséget nyújt arra, hogy 
a gyakornok a tudományos kutatómunkában jár
tasságot szerezzen és egyetemi doktori disszertációt 
készítsen önálló téma kidolgozásával.

Az ösztöndíj az első évben 2000,— Ft, amely 
a második évben 2200,— Ft-ra emelhető.

Azzal a jelentkezővel, aki az ösztöndíjat elnyeri, 
határozott időre szóló (2 éves) ösztöndíjas szerződés 
jön létre, amely a munkaviszonnyal azonos jog
viszonyt létesít. Az ösztöndíj tartama alatt az 
ösztöndíjas más munkaviszonyt nem létesíthet.

A pályázathoz csatolni kell:
— az egyetemi diploma másolatát, vagy az egye

temi minősítést;
— részletes önéletrajzot;
— a korábban végzetteknél ezeken kívül a jelen

legi munkahely vezetőjének és személyzeti 
osztályának, valamint pártszervezetének véle
ményét is.
A pályázat beadásának határideje: 1975. május 

Î5.
A pályázatot az MTA Pedagógiai Kutató Cso

portjának igazgatójához kell benyújtani (Buda
pest, I. Űri utca 62. Irányítószám: 1014).

Az ösztöndíj folyósítása 1975. szeptember 1-vel 
kezdődik.

Részletesebb felvilágosítást az intézmény sze
mélyzeti megbízottja ad, szerdai napokon a 160 — 
287 telefonszámon.

Dr. Vajó Péter s. k., 
igazgató • ■ -

- •• . - ". • ".O’..; . " V • A

Az MTA Régészeti Intézete pályázatot hirdet 
ösztöndíjas tudományos gyakornoki álláshelyekre, 
ez évben végzős, vagy 30. évet be nem töltött

1. középkoros régész
. . ;. V -i.. >; ' Í-Ol'v / ' - '

témaköre: topográfiai kutatások, vagy közép
kori településtörténet;

2. fizikai-kémia szakot végzett vegyész számára 
témaköre; tömeg Spectrum vizsgálatok.

Illetmény 2 évre akadémiai gyakornoki ösztön
díj. A pályázati kérelmeknek benyújtási határ
ideje: 1975. június 10., az MTA Régészeti Intéze
téhez, Budapest I., Űri 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), tet

szőlegesen megválasztott egyetemi oktatótól.
Budapest, 1975. III. 25.

Castiglione László s. k., 
igazgatóhelyettes

Az Agrártudományi Egyetem Keszthely pályá
zatot hirdet a Mosonmagyaróvári Mezőgazdaság
tudományi Karon:

AZ ÁLLATTENYÉSZTANI TANSZÉKEN be
töltésre kerülő 1 fő egyetemi tanári állásra.

Az Állattenyésztéstani Tanszékre kinevezendő 
egyetemi tanár feladata a tanszéken folyó oktatói, 
tudományos kutatói munka végzése, előadások tar
tása, jegyzetek, szakcikkek megírása. A pályázat 
elnyeréséhez Agrártudományi Egyetemen szerzett 
oklevél szükséges.

A pályázónak legalább 15 éves szakmai gya
korlattal, a felsőoktatásban való jártassággal és 
kandidátusi tudományos fokozattal kell rendel
keznek

GÉPTANI TANSZÉKEN betöltésre kerülő 1 fő 
egyetemi tanári állásra.

A Géptani Tanszékre kinevezendő egyetemi 
tanár feladata a tanszéken folyó oktatói, tudo
mányos kutatói munka irányítása, előadások tar
tása, jegyzetek, szakcikkek megírása. A pályázat 
elnyeréséhez Műszaki Egyetemen, vagy Agrár
egyetemen a Gépész Karon szerzett oklevél szük
séges.

A pályázónak legalább 10 — 15 éves szakmai 
gyakorlattal és felsőoktatási oktatói tevékenység
gel és magas fokú tudományos felkészültséggel kell 
rendelkeznie.

KÉMIA-TALAJTANI TANSZÉKEN betöltésre 
kerülő 2 fő egyetemi adjunktusi állásra.

A Kémia-Talajtani Tanszéken betöltésre kerülő 
1 fő egyetemi adjunktus feladata a tanszéken a 
,Talajtan” c. tárgy oktatásában való bekapcsoló
dás, a „talajtani” gyakorlatok vezetése, eseten
ként előadás tartása, valamint tudományos kuta
tási feladatok ellátása. Pályázhatnak egyetemi vég
zettségű vegyészek, illetve olyan mezőgazdasági 
mérnökök, akik a gyakorlatban talajtani munka
körben, talajlaboratóriumokban dolgoztak.

A Kémia-Talajtani Tanszéken betöltésre kerülő 
1 fő egyetemi adjunktus feladata a tanszéken a
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„mezőgazdasági kémia” c. tárgy oktatásban való 
részvétel, gyakorlatok vezetése, valamint tudomá
nyos kutatási feladatok ellátása.

Pályázhatnak okleveles vegyész, vagy okleveles 
vegyészmérnöki végzettséggel rendelkezők.

MATEMATIKA-FIZIKA TANSZÉKEN betöl
tésre kerülő 1 fő egyetemi tanári és 1 fő egyetemi 
adjunktusi állás betötésére.

A Matematika-Fizika Tanszéken betöltésre ke
rülő 1 fő egyetemi tanár feladata a tanszéken 
folyó „matematika-fizika” c. tárgy oktatása, vala
mint az oktató, tudományos kutatómunka irányí
tása, előadások tartása, jegyzetek, szakcikkek meg
írása.

A pályázat elnyeréséhez Tudomány Egyetemen 
szerzett oklevél szükséges.

A pályázónak legalább 10 éves szakmai gya
korlattal, felsőoktatási oktatói tevékenységgel és 
tudományos fokozattal kell rendelkeznie.

A Matematika-Fizika Tanszéken betöltésre ke
rülő 1 fő egyetemi adjunktus feladata a tanszéken 
folyó „matematika-fizika” c. tárgy oktatásában 
való részvétel, gyakorlatok vezetése, jegyzetek, 
szakcikkek megírása, valamint a tanszék tudomá
nyos kutatómunkájában való részvétel. A pályá
zat elnyeréséhez Tudományegyetemen szerzett ok
levél szükséges. A pályázat elbírálásánál előnyben 
részesülnek a felsőoktatási oktatói tevékenységgel 
rendelkezők.

A pályázatnak tartalmazni kell:

1 . A pályázó jelenlegi munkahelyének, beosztásá
nak és illetményének megjelölését.

2. A pályázó eddigi szakmai munkájának és mun
kája eredményeinek részletes ismertetését.

Ezek között:
— oktatói 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.

3. A pályázónak a tudományos és oktató munká
jára vonatkozó jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
1. Az intézménytől beszerzett és kitöltött törzs

lapot.
2. Részletes önéletrajzot két példányban.
3. Az egyetemi végzettséget igazoló oklevelet, vagy 

hiteles másolatát.
4. Három hónapnál nem régibb keletű hatósági 

erkölcsi bizonyítványt.

A betöltendő állás után a 201/1975. (M. K. 3.) 
OM.—MüM. számú utasítás szerint az egyetemi 
oktatók részére megállapított illetmény jár.

A pályázatot mellékleteivel együtt a közzé
tételtől számított négy héten belül a Mezőgazdaság
tudományi Kar Dékánjához kell eljuttatni.

Címe: 9201. Mosonmagyaróvár, Vár 2. 

Keszthely, 1975. március 12.

D r .  B é l á k  S á n d o r  s. k.,
egyetemi tanár, rektor

FOGADÓÓRÁK

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke m i n 
d e n  h é t f ő n  16 — 17,30 óra között — bármilyen ter
mészetű ügyben — fogadóórát tart. A Magyar 
Tudományos Akadémia tagjainak más időpontok
ban is rendelkezésére áll.

K ö z p o n t i  I g a z g a t á s i  T i t k á r s á g

Kónya Albert akadémikus, a Tudományos Mi
nősítő Bizottság elnöke minden kedden 14 — 15 
óráig, Kulcsár Kálmán akadémikus, a Tudomá
nyos Minősítő Bizottság titkára pedig minden csü
törtökön 14-15 óráig tart fogadóórát.

Előzetes bejelentés a 127-294 telefonon, a 
18—64-es mellékállomáson lehetséges

T u d o m á n y o s  M i n ő s í t ő  B i z o t t s á g  T i t k á r s á g a
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A Minisztertanács
Magyarország felszabadulásának 30. évfordulója al
kalmából

r
az Állami Díj I. fokozatát 

adományozta:
Holló János akadémikus tanszékvezető egyetemi 

tanárnak, az MTA Központi Kémiai Kutatóinté-
* zete igazgatójának, Koch Lehel, a Budapesti Mű

szaki Egyetem tudományos főmunkatársának
egyenlő arányban megosztva

a zöldnövényi bázisból kiinduló takarmány- 
fehérje kutatásban elért eredményeikért, fel
találói tevékenységükért.

Kalmár László Kossuth-díjas akadémikus, egye
temi tanárnak, az MTA Matematikai, Logikai és 
Automataelméleti Tanszéki Kutatócsoport vezető
jének

a matematika alapjainak kutatásában és a 
számítógépek elméletében elért eredményeiért.

Nemes Dezső Kossuth-díjas akadémikusnak, az 
MSZMP Politikai Főiskola rektorának

a legújabbkori magyar történelem kutatása 
terén kifejtett tudományos munkásságáért, a 
hazai marxista történettudomány fejlesztésé
ben elért eredményeiért.

Ortutay Gyula akadémikus, egyetemi tanárnak, 
az MTA Néprajzi Kutató Csoport igazgatójának 

a néprajztudomány terén kifejtett tevékeny
ségéért, a „Hungarian Folklór” című össze
foglaló művéért, közéleti tevékenységéért.

Kiadja:
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 

KÖZPONTI HIVATALA
BU D A P E S T ,  1975.  J Ú N I U S  2.

Közlemények
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Kovács István Kossuth-díjas akadémikusnak, a 
Budapesti Műszaki Egyetem Atomfizikai Tanszék 
tanszékvezető egyetemi tanárának

a kétatomos molekulák spektroszkópiájának 
területén végzett kutatásaiért, valamint az e 
témakörben írt nemzetközi sikerű monográ
fiáért.

Az Állami Díj II. fokozatát adományozta:

Az Akadémiai Nyomda ,Nyelvészeti Komplex 
Brigád” tagjainak:

Székely Sándor kéziszedő, brigádvezetőnek, 
Adelmayer Ede betűöntőnek, Bernât László kézi
szedőnek, Botyánszky Pál monószedőnek, Földényi 
Ernő korrektornak, Gresina Károly monószedőnek, 
lVerier Hugó kéziszedőnek 

egyenlő arányban megosztva 
az idegen nyelvű kiadványok világszínvonalon 
történt kidolgozásáért, újítói tevékenységükért.

Dr. Bihari Ottó egyetemi tanár akadémikusnak, 
az MTA Dunántúli Tudományos Intézete igazga
tójának

oktató-nevelő munkájáért, tudományos és tu
dományszervezési tevékenységéért, közéleti 
munkásságáért.

Dr. Hollón Zsuzsa egyetemi tanár akadémikus
nak, az Országos Haematológiai és Vértranszfúziós 
Intézet tudományos igazgatójának

a kóros haemoglobinok és vörös vérsejt memb
ránok szerkezetének kutatásában elért ered
ményeiért.

Kozma Pál akadémikusnak, a Kertészeti Egye
tem tanszékvezető egyetemi tanárának

a szőlőtermesztés biológiai alapjainak kutatá
sában, a felsőfokú kertészeti szakoktatás fej
lesztésében elért eredményeiért, feltalálói te
vékenységéért.

Kuti Gyula kandidátusnak, az MTA Központi 
Fizikai Kutató Intézete tudományos főmunkatár
sának

a proton szerkezetére vonatkozó kvarkmodell 
kidolgozásáért.

Mátrai László akadémikus, az Egyetemi Könyv
tár főigazgatójának

tudományos és tudományszervezési tevékeny
ségéért, egész életművéért.

Pécsi Márton akadémikusnak, a Földrajztudo
mányi Kutató Intézet igazgatójának

a geomorfológia kutatási irányzatának kidol
gozása és gyakorlati alkalmazása, valamint 
Magyarország és a Kárpát—Balkán térség geo
morfológiai térképének elkészítéséért.

Dr. Rácz István egyetemi tanár, a műszaki tu
dományok doktora, az MTA Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutató Intézet osztályvezetőjének

a tirisztorokkal szabályozott aszinkron moto
rok elmélete terén és gyakorlati megvalósítása 
érdekében kifejtett munkásságáért.

Szauder József akadémikusnak, az MTA Iroda
lomtudományi Intézete tudományos főosztályveze
tőjének

a felvilágosodás és a romantika magyar iro
dalmának kutatásában elért eredményeiért.

Szántay Csaba egyetemi tanár akadémikusnak, 
Szabó Lajos kandidátus, az MTA Alkaloidkémiai 
Kutató Csoport tudományos főmunkatársának,

dr. Töke László docens, a kémiai tudományok 
doktorának

egyenlő arányban megosztva
a nagyhatású alkaloidák ipari gyártásra is 
alkalmas mesterséges előállításáért.

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  E L N Ö K S É G É N E K
H A T Á R O Z A T A I

az 1975. március 25-i és az április 28-i ülésén

Javaslat
az 1975. évi Akadémiai Aranyérem 

odaítélésére
A kiküldött bizottság elnökének javaslatát az el
nökség elfogadta.

Az elnökség 19/1975. számú határozata
1. Az elnökség a kiküldött bizottság javaslata alap

ján az 1975. évi Akadémiai Aranyérmet

P Á L  L É N Á R D  akadémikusnak
adományozza tudományos, tudománypolitikai és 
tudományszervezői munkássága elismeréséül.

Indokolás az aranyéremhez
Pál Lénárd 1953 óta dolgozik a KFKI Kutató Köz
pontban; 1956 — 1970-ig tudományos igazgatóhe
lyettesként, 1970-től igazgatójaként, 1975-től fő
igazgatóként működik.

Az Akadémia 1961-ben levelező, 1973-ban ren
des tagjává választotta.

Csaknem 100 tudományos dolgozata, több mint 
100 egyéb cikke, nyilatkozata jelent meg. Tudo
mányos dolgozatai jelentős nemzetközi folyóiratok
ban kerültek közlésre.

A reaktor fizika területén az általa származta
tott generátorfüggvény egyenletet az irodalomban 
Pál —Bell-egyenletnek nevezik.
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A mágneses szerkezeti átalakulások területén 
az atomi rendeződés és a mágneses állapot közti 
kapcsolat tisztázásával ért el eredményeket.

Eredményeket ért el a sztöchiometriai össze
tételtől kicsit különböző ötvözetek anomáliáinak 
magyarázatában. A tudomány és gyakorlat kap
csolata szempontjából jelentős a Csepeli Fémművel 
folytatott és az általa vezetett kutatási program.

A Szilárdtestek Kutatása Komplex Bizottság 
elnöke, tagja az Országos Atomenergia Bizottság
nak, tagja a Fizikai Társulatnak, alelnöke a 
MTESZ-nek.

Évek óta tagja a Dubnái Egyesített Atom
kutató Intézet Tudományos Tanácsának. Éveken 
át vezette ennek az intézetnek a Neutronfizikai 
Bizottságát.

Nemzetközi Elméleti és Alkalmazott Fizikai 
Unió (IUPAP) Végrehajtó Bizottságának tagja.

Tagja több bel- és külföldi szakfolyóirat szer
kesztő bizottságának.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Termé
szettudományi Karának professzoraként hosszú 
évek óta részt vesz az egyetemi oktatásban.
2. Az elnökség felhívja az elnököt, hogy az Arany

érmet az elnökség határozatának ismertetésével 
az 1975. évi közgyűlés nyilvános ülésén Pál 
Lénárd akadémikusnak adja át.

Az elnökség 20/1975. számú határozata

Az elnökség meghallgatva a kiküldött bizottság 
javaslatát, a vitában elhangzottakat követő titkos 
szavazás eredményeként az 1975. évi Akadémiai 
Díjban a következőket részesíti:

/. Osztály
1. Török Endre, az irodalomtudományok kandidá

tusa, az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
docense: 25 000,— Ft. „Orosz irodalom a XIX. 
században” (Gondolat 1970.) című művéért.

Török Endre könyve a magyarországi russzisz- 
tika utóbbi évtizedeinek úttörő jelentőségű, nem
zetközileg is figyelmetébresztő teljesítménye. Érté
ke, izgalmas újszerűsége szemléletben, módszeré
ben és abban a sajátos egyéni látásmódban van, 
amellyel tárgyát megragadja és abban a céltudatos 
szerkesztésbenj mellyel célját megközelíti és eléri.

A tárgyalás esztétikai és poétikai szempontjai 
mellett kibontja az irodalmi anyag ideológiai—er
kölcsi világát.

Elsősorban nem arra törekszik, hogy meg
mutassa, milyen volt a XIX. századi Oroszország
ban az irodalom, hanem arra, milyennek mutatta 
magát az irodalomban Oroszország. A romantiku
sok után a legnagyobb mesterek: Gogol, Turgenyev, 
Tolsztoj, Dosztojevszkij, Csehov alkotásában már 
nem csupán a művészi oldal a lenyűgöző, hanem 
az a tudásanyag is, melyet csakis ekkor és ez az 
irodalom közölhetett. Fő vonásaiban Török Endre 
könyve kimutatja és rendszerezi ezt a tudásanyagot 
és megfejti, honnan és miért jött az irodalomban 
ez az ismeret, mellyel Oroszország belépett a világ- 
kultúrába.
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III.  Osztály
2. M e g о s z t о 11 d í j  az MTA Atommagkutató 

Intézete tudományos kollektívája:
Koltay Ede, a fizikai tudomá

nyok doktora, tudományos 
osztályvezető

Kiss Árpád tudományos munka
társ

Szabó Gyula tudományos mun
katárs

Papp István mérnök
Mórik Gyula mérnök

10 00 0 ,- Ft

6 000 ,- Ft

6 0 00 ,- Ft 
5 0 00 ,- Ft 
5 0 0 0 ,- Ft

Az ATOMKI részére az 5 millió voltos atom- 
yjrsító létesítésében való közreműködéséért.

Az MTA engedélyezte az ATOMKI részére egy 
5 millió voltos atomgyorsító létesítését, de azt saját 
fejlesztésében és beruházásban, részben az intézet 
saját munkaerőire, részben a hazai iparra támasz
kodva kellett elkészíteni. Ezt a rendkívül nehéz 
technikai és tudományos feladatot egy viszonylag 
igen kis létszámú csoport az Intézet szerény tech
nikai hátterére támaszkodva eredményesen meg
oldotta és előbb egy 1 millió voltos elektrosztatikus 
gyorsítót készített, amelyik ténylegesen 1,5 millió 
voltot képes szolgáltatni, majd a tapasztalatok 
alapján egy 5 millió voltos elektrosztatikus gyor
sító is elkészült. A gyorsító programszerűen az 
1971-es utolsó beruházási év végére készen állott. 
1972 folyamán finomabb bejusztírozások, a peri
féria kiépítése, üzemeltetési tapasztalat szerzése 
folyt és 1973-ban az eredményes tudományos mun- 
kais megindult. Az első tudományos közlemények, 
m nd hazai, mind nemzetközi folyóiratokban már 
miegjelentek.

Az 5 millió voltos generátor elkészítése nem 
tekinthető csupán eredményes műszaki fejlesztés
nek, hanem jelentős tudományos eredménynek is, 
amit az ezzel kapcsolatban megjelent közlemények 
száma és az azok által kiváltott nemzetközi érdek
lődés is jelez. 42 tudományos közlemény és 39 
nemzetközi irodalmi hivatkozás jelent meg arra 
vonatkozóan, hogy a generátor felfejlesztésével kap
csolatban elért gyorsítófizikai eredményeket nem
zetközileg elismerik és már fel is használják más 
gyorsítók építésénél.

Ennek az intézet méreteihez, technikai hátteré
hez képest igen nagy feladatnak a sikeres, ered
ményes megoldása nagy erőpróbát jelentett, nem
csak tudományos és műszaki szempontból, hanem 
szervezési, az iparral való együttműködés szem
pontjából is. A tervszerűség érdekében a fizikusi 
kísérletezésben fejlesztésen kívül az ipari tervezés
hez hasonló teljes műszaki dokumentációra, háló- 
terves beüteinezésre stb. kellett áttérni. Az ered
ményesen elkészült 2 generátor közül a nagyobbik 
az ATOMKI legnagyobb tudományos berendezése 
és a rajta már megindult kutatómunka lényegesen 
kibővíti az ATOMKI magreakciós kutatásainak 
lehetőségét.

Koltay Ede tudományos osztályvezető tűzte ki 
a generátorok építésénél követendő fizikai elveket, 
az épülettervezéssel és kivitelezéssel szemben tá
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masztandó speciális igényeket. Ő kezdeményezte 
a gyorsító-fizikai kutatások témáit, azokban téma
vezetőként és közvetlenül kutatási feladatok meg
oldásával vett részt. Elvégezte a ferde terű gyor
sítócsövekkel kapcsolatos vizsgálatokat, részt vett 
az elektroakusztikai és elektronoptikai kutatások
ban. Létrehozta az említett nemzetközi együtt
működéseket. Közvetlenül közreműködött a gyor
sítók műszaki terveinek kidolgozásában, kapcsolat
ban állt a kivitelező vállalatokkal, összefogta és 
irányította a fejlesztés feladatait. Irányította az 
üzembehelyezést és a mérőcsatornák kiépítését. Ki
tűzte azokat a kutatási irányokat, amelyekben a 
gyorsítókon a magfizikai vizsgálatok megindultak. 
Az elért eredményekről nemzetközi konferencián, 
illetve külföldi intézetekben tartott szemináriumi 
előadáson beszámolt.

Kiss Árpád a generátor belső elektródrendsze
rének elektrosztatikus optimalizálásával kapcsola
tos kutatásban vett részt. 6  végezte el az átüté
seket követő feszültséglökésekre vonatkozó vizs
gálatokat. A tervezés során a belső elektródrend
szer méreteinek kialakításában vett részt, az üzem
behelyezés során a generátorok energiakalibrálását 
végezte el, s gamma spektroszkópiai vizsgálatok 
méréstechnikai feltételeit teremtette meg. Jelenleg 
ezen a területen folytat kutatómunkát.

Szabó Gyula az energiaanalizáló és iontransz
port rendszer tulajdonságaival és felépítésével össze
függő kérdések megoldásában vett részt. Ő végezte 
el az asszimmetrizált kvadrupollencsék leképzésében 
fellépő speciális aberrációk elméleti leírását. Fon
tos feladatot vállalt a berendezések üzemi próbái
ban és a követelményeknek megfelelő leképzési 
viszonyok beállításában. A kutatási témákkal össze
függő programozási feladatok megoldásával járul 
hozzá a jelenleg folyó Doppler-típusú vizsgálatok
hoz.

Papp István a generátorok gépészeti terveit 
készítette el, részt vett a vákuumrendszerek ter
vezésében. Fontos részt vállalt a beruházással kap
csolatos műszaki adminisztrációs és gyártási fel
adatok szervezésében és megoldásában, a gépészeti 
és elektromos szerelések irányításában. Közremű
ködött a berendezések üzembehelyezésében és üzemi 
próbáiban. Jelenleg a generátor rendszeres üzemé
vel összefüggő műszaki feladatokat látja el.

Mórik Gyula a nagynyomású gázrendszer, a 
generátor belső felvonó és az iontranszport rend
szer műszaki tervezését végezte, közreműködött a 
generátor felépítésénél és üzembehelyezésénél, a 
hatósági engedélyezési eljárások műszaki felada
tainak megoldásában és munkavédelmi előírások 
kidolgozásában.

IV. Osztály

3. Gyúró Ferenc, a mezőgazdasági 
tudományok kandidátusa, a 
Kertészeti Egyetem tanszék- 
vezető egyetemi tanára 25 000, — Ft

Az intenzív gyümölcstermesztésben alkalmazott 
új koronaformák kialakításában kifejtett kutató- 
tevékenységéért.

Több, mint két évtizedes kutatásai a gyümölcs
fák metszése és a metszést kiegészítő eljárások 
biológiai alapjainak a vegetatív és reproduktív 
tevékenység összefüggéseinek tisztázását szolgál
ták. Új objektív kísérleti módszert dolgozott ki a 
metszés, a hajtás lekötözés és a kémiai növekedés 
szabályozás értékelésére. Munkatársaival és a Chi- 
noin gyárral közösen előállították a STIM-80 (boros
tyánkősav) retardáns készítményt, amely az USA- 
ban gyártott В 9 (ALAR)-nál hatásosabb. A ké
miai hajtás-növekedés szabályozása új utat nyitott 
meg a hazai gyümölcstermesztésben.

V. Osztály
4. Gergely János, az orvostudomá

nyok doktora, az ELTE Mik
robiológiai Tanszék egyetemi 
tanára és az Országos Haema- 
tológiai és Vértranszfúziós In
tézet tudományos osztályveze
tője 25 0 0 0 ,-  Ft

Az immunológia területén végzett kiemelkedő 
kutató tevékenységéért.

Az elmúlt tíz esztendő alatt az immunokémiai 
kutatás új területét indította meg Magyarországon, 
és munkacsoportjával nemzetközileg is elismert 
eredményes kutatást végzett. Jelentős eredménye
ket ért el az ellenanyagok szerkezetének kutatá
sában, amely eredmények új szempontokat vetet
tek fel és a vizsgálatok lényeges adatokat szolgál
tattak. Széles körű oktatói és irodalmi tevékenysé
gével jelentős érdemeket szerzett a modern immu
nológia és immunokémiai kutatások hazai meg
indításában.

Gergely János szerzője a magyar, német, és 
angol nyelvű kiadás után most oroszul megjelenő 
Dévényi—Gergely: Aminosavak, peptidek, fehér
jék c. könyvnek, továbbá a magyarul és németül 
kiadott Gergely—Ott: Az elméleti és klinikai im
munológia alapjai c. könyvnek.

5. Endrőczy Elemér, az orvostudományok doktora,
az Orvostovábbképző Intézet ál

talános rektorhelyettese, egye
temi tanár 25 000,— Ft

A magasabb rendű idegtevékenység területén 
végzett munkájáért.

Munkacsoportjával tanulmányozta a limbikus 
rendszer szerepét a hypophysis-mellékvesekéreg és 
a hypophysis-gonad működés szabályozásában, to
vábbá hatását a magasabb idegműködési folyama
tok szervezésére. Az elért eredményeket a ,,Limbic 
system, learning and pituitary-adrenal function” 
c. monográfiában foglalta össze, továbbá több nem
zetközi szimpóziumon és eredeti közleményben is
mertette. A monográfia 1972-ben az Akadémiai Ki
adó gondozásában jelent meg.

VI. Osztály
6. M e g o s z t o t t  d í j

Kerényi Dénes, a műszaki tudo
mányok kandidátusa, a Ganz 
Villamossági Művek főosztály- 
vezetője 10 000,— Ft
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Karsai Károly, a műszaki tudo
mányok kandidátusa, a Villa
mosenergiaipari Kutató Inté
zet főosztályvezetője 6 000, — Ft

Ujházy Géza, a Ganz Villamos- 
sági Művek műszaki tanács
adója 6 0 0 0 ,-  Ft

Fehér György, a Ganz Villamos- 
sági Művek irodavezetője 5 000, — Ft

A légköri túlfeszültségekkel szemben is üzem
biztos transzformátor szerkezetek kialakítása.

A kollektíva a nagyfeszültségű transzformáto
rok lökőfeszültség kérdéseinek elméleti tisztázása 
és a lökőfeszültség okozta igénybevételek gyakor
lati meghatározása terén hosszú éveken keresztül 
magasfokú elméleti munkát végzett. Kidolgozták 
azt a módszert, ami a nagyfeszültségű transzfor
mátorok számításában és konstrukciójában jelen
tős eredményeket tett lehetővé. Az elméleti munka 
szabadalmakat, így pl. a Ganz Villamossági Művek 
újrendszerű növelt soros kapacitású tekercselésének 
szabadalmát is eredményezte és lehetőséget nyúj
tott a GANZ nagyteljesítményű és nagyfeszültségű 
transzformátorainak megfelelő kialakításához nagy 
költségű kísérleti modellek nélkül. A munka így 
részben közvetett, részben közvetlen nagymértékű 
népgazdasági haszonnal is járt. A fentiekben a 
400 kV-os transzformátorokkal kapcsolatban elvég
zett elméleti és kísérleti munka jó alapot nyújt a 
magyar—szovjet együttműködésben épülő 750 kV- 
os távvezeték transzformátorainak kifejlesztéséhez 
is.

VII.  Osztály
7. M e g o s z t o t t  d í j :

Kucsmáim Árpád, a kémiai tu
dományok doktora, az ELTE 
Szerves Kémiai Tanszék egye
temi tanára, mint témavezető 10 000,— Ft

Kálmán Alajos, a kémiai tudo
mányok kandidátusa, az MTA 
Központi Kémiai Kutató In
tézete tudományos csoport- 
vezetője 5 000,— Ft

Kapovits István, az ELTE Szer
ves Kémiai Tanszék docense 5 000,— Ft

Ruff Ferenc, a kémiai tudomá
nyok kandidátusa, az ELTE 
Szerves Kémiai Tanszék do
cense 5 000,— Ft

Tanács Béla, az MTA Izotóp In
tézete tudományos munka
társa 5 000,— Ft

A Kucsmann Árpád vezette team a biológiailag 
aktív vegyületek körében is nagy jelentőségű szer
ves kénvegyületek kémiájában új fejezetet nyitott 
azáltal, hogy a szulfilimin- és szulfuránkémia szer
kezeti és szintetikus kérdéseit elsőként oldotta meg, 
és e nagy volumenű — a korszerű elméleti szerves 
kémiai, fizikai és szintetikus kémiai módszerek 
ötvözését követelő — munkának eredményei révén 
a kénorganikus kémia nemzetközi hírű centrumát 
alakította ki hazánkban.

Ismert a kén-heteroatomot tartalmazó szén
vegyületek biológiai és gyakorlati jelentősége (bio
aktiv vegyületek, gyógyszerek, növényvédő sze
rek). Az ilyen vegyületek kémiája az utóbbi idők
ben az érdeklődés homlokterébe került, és a szer
ves kémiának szinte egy új ága alakult ki; a kén
organikus kémia. Különösen előtérbe kerültek a 
területen az elméleti alapkutatások, mert itt — a 
szerves kémia más területeihez képest — világ
szerte lemaradás volt észlelhető.

Az 1950-es évektől kezdve az ELTE Szerves 
Kémiai Tanszékének egyik kutatócsoportja célul 
tűzte ki a kén—nitrogén kötést tartalmazó szerves 
kénvegyületek struktúrájának és reaktivitásának 
tanulmányozását. A célkitűzések komplex voltából 
és elméleti érdekességéből adódott, hogy e kutató- 
csoport munkájában kooperációs partnerként részt 
vett az MTA KKKI Röntgendiffrakciós Osztálya, 
valamint az MTA Izotóp Intézete is. így kellő 
elméleti megfontolás alapján számos újonnan szin
tetizált kénorganikus vegyület szerkezetének vizs
gálatában lehetővé vált, hogy — a korszerű meg
közelítési módnak megfelelően — együttesen alkal
mazzák a spektroszkópiai és röntgendiffrakciós 
technikát, továbbá a kvantumkémiai módszert, a 
reaktivitás vizsgálatában pedig a műszeres méré
seken alapuló kinetikai módszert, felhasználván az 
izotópjelzés által adott lehetőségeket is. E komplex 
módon folytatott alapkutatások nemzetközileg is 
elismert, igen figyelemre méltó eredményekre ve
zettek. IR spektroszkópiai vizsgálatokkal valószí
nűsítették az RR’SN-acil-típusú vegyületek a szul- 
filiminek mezómeriáját. Ezen a téren felhasználták 
a nitrogéntartalmú csoportokhoz rendelhető ab
szorpciós sávok pontos asszignációját, amit l5N és 
2H jelzett vegyületek vizsgálata tett lehetővé. Ezek 
az eredmények értékes adatokat szolgáltattak a 
szerkezetkutatásban oly fontos empirikus IR spekt
roszkópia számára is.

S,N kötést tartalmazó vegyületek röntgen
diffrakciós vizsgálata alapján alapvető megállapítá
sokat tettek a kénorganikus vegyületek elektronszer
kezetéről. Felismerték és egyúttal kétséget kizáróan 
bizonyították az SNS és SNCO csoportok atomjaira 
kiterjedő elektron-delokalizációt, konjugációt. Az 
ÍR spektroszkópiai vizsgálatokkal is összhangban 
felhívták a figyelmet az S(IV)-metil hiperkonju- 
gációra, valamint az S(IV)-C kötések hosszának, 
illetve erősségének különös függésére a struktúrától.

A röntgendiffrakciós adatok elemzése a kén
vegyületek sztereokémiája területén is fontos konk
lúziókhoz vezetett. Első ízben nyert közvetlen 
kísérleti bizonyítékot a háromligandumos S(IV) 
atomot tartalmazó S,N kötésű vegyületek nem- 
planáris felépítése, valamint a kristályos szulfil
imin modellekben királis molekulaszerkezetek fel
lépése szimmetrikus R2SN-acil konstitúciók eseté
ben is. A konformáció-analízis mutatta, hogy az 
SVI(0,0,N,C) típusú molekularészlegek esetében is, 
a Koch—Moffit-féle II esetnek megfelelő térszer
kezet realizálódik. A szerkezetmeghatározások ada
tai elegendő kiindulási alapot szolgáltattak meg
bízható kvantumkémiai számításokra. Ezen az úton 
nyert bizonyítást, hogy az erős S,N kettőskötés 
körül szabad rotáció van és e rotáció részleges 
gátlását nem elektronszerkezeti, hanem térszerke
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zeti tényezőkre vezethetjük vissza. így a szim
metrikus konstitúciójú szulfiliminek kristályos álla
potban mutatott kiralitásuk ellenére sem rezolvál- 
hatók, s ezzel az ilyen irányú preparatív kísérletek 
eredménytelensége elvi alapon indokolható. A kvan
tumkémiai számítások azt is megmutatták, hogy 
az S1V (0 ,0 ,N,C) szerkezeti részleget tartalmazó 
vegyületekben a Koch— Moffit-féle 11 eset szterikus 
okokból jön létre, nem pedig a kedvezőbb elektron- 
szerkezet folytán, ahogyan azt korábban gondolták.

A kutatócsoport mélyreható kinetikai vizsgála
tok alapján felderítette egy fontos és tipikus kén
organikus reakció, a tioéterek és klóraminok köl
csönhatásán alapuló Mann—Poppe reakció mecha
nizmusát. A szubsztituens-hatás vizsgálatával 
kvantitatív adatokat nyertek a kétligandumos kén 
nukleofilitására, valamint a haloaminok halokation- 
donor aktivitására. Kimutatták, hogy a Mann — 
Pope reakció addíciós-szubsztitúciós utat követ, 
továbbá újszerű módon feltételezték, hogy a 
szubsztitúciós lépés is összetett, és bizonyítható 
módon addíciós és eliminációs lépésekből áll. A 
bevezető lépésben halokation addíciójával egy halo- 
szulfónium-amidát ionpár keletkezik, ahol a halo- 
kátion donor a korábbi elképzelésekkel szemben 
dihaloamin intermedier is lehet. A kénorganikus 
reakciók mechanizmusának értelmezésében új az 
a megállapításuk, hogy a reaktív intermedieren 
lejátszódó gyors és kétirányú bruttó szubsztitúció 
addíciós és eliminációs lépésekből tevődik össze, 
így addícióval elsődlegesen egy négy-ligandumos 
S(IV) atomot tartalmazó „Szigmaszulfurán” kelet
kezik és ez alakul át halogén-ligandum vesztéssel 
stabilis, három-liganduinos „pi-szulfurán” végter
mékké. Ezek az eredmények a telítetlen szénato
mon lejátszódó nukleofil szubsztitúciók vizsgálata 
területén elért eredményekhez hasonlíthatók fon
tosságukban.

A szomszédcsoport közreműködésének sziszte
matikus vizsgálata e reakcióban további fontos 
eredményre vezetett: sikerült a Mann—Pope-reak- 
ció eddig feltételezett kulcsintermedierjét, egy kü
lönlegesen stabilis „szigma-szulfuránt” előállítani, 
mégpedig egy amerikai kutatócsoport más irányú, 
de hasonló vizsgálataival egyidőben. A Röntgen
diffrakciós csoporttal való állandó kooperáció lehe
tővé tette viszont, hogy egy ilyen különleges struk
túrájú „szigma-szulfurán” szerkezetének megálla
pítása elsőként lásson napvilágot a szakirodalom
ban. E felfedezés a jövőben új irányt szab a három- 
ligandumos kénvegyületek képződési és átalakulási 
mechanizmusainak interpretálásában. Az előállított 
szulfurán elméleti jelentőségét többek között az 
is bizonyítja, hogy kísérleti bizonyítékul szolgálhat 
a ,,hipervalens molekulák elméletének”. Ez a 
vegyület továbbá elsőként izolált és bizonyított 
példája az olyan enantiomerek formájában meg
jelenő, királis kénvegyületeknek, melyeknek kva
litása a molekulaszerkezet egészével kapcsolatos, 
nem pedig kiralitás centrummal. 8

8. Blickte Tibor, a kémiai tudomá
nyok doktora, az MTA Mű
szaki Kémiai Kutató Intéze
tének igazgatója 25 000,— Ft

A világszerte igen jelentősnek ítélt új kutatási 
irányzat: a vegyipari rendszertechnika hazai be
vezetése, fejlesztése és alkalmazása terén elért el
méleti és ipari szempontból egyaránt kiemelkedő, 
nemzetközileg is elismert eredményeiért.

Blickle Tibor kb. 10 éve foglalkozik a rendszer- 
elmélet műszaki kémiai alkalmazásával, a leg
utóbbi években pedig általános rendszerelméleti 
kutatásokkal, ezen belül a műszaki kémiai rend
szerek szerkezetének kutatásával. Mind a szerkezet
algebrai kutatásban, mind az algebrai módszerek 
műszaki kémiai alkalmazása terén elért eredményei 
az érdeklődés homlokterébe kerültek a hazai és 
külföldi szakemberek körében. Erre utal a szoros 
együttműködés a Minszki Hő- és Anyagátadási 
Intézettel, Kafarov professzornak, a vegyipari mű
veleti kutatások egyik legtekintélyesebb művelő
jének tanszékével; a Sorbonne Rendszerelméleti 
Intézetével, továbbá számos hazai kutatóhellyel és 
iparvállalattal.

A vezetésével folyó rendszerelméleti kutatások 
során új, absztrakt matematikai struktúrákat dol
goztak ki és ezeket sikerrel alkalmazták mind álta
lános rendszerelméleti, mind műszaki kémiai prob
lémák megoldáára. Kutatásaik arra a felismerésre 
vezettek, hogy ha egy adott terület rendszereit 
felépítjük, illetve szintetizálásuk törvényszerűsé
geinek ismeretében analizáljuk, úgy a felismert 
alkotó elemekből építhető új rendszerek is a már 
ismert, illetőleg kívánt törvényszerűségeknek en
gedelmeskednek. A módszer lehetőséget nyújtott 
akár egy adott vegyipari művelet, akár összetett 
kémiai technológiák összes lehetséges megvalósítá
sainak meghatározására és közülük a leggazdasá
gosabb művelet, illetve technológia kiválasztására. 
A módszer ezenkívül rendszerező elvként szerepel
het mindenfajta kísérleti munka tervezésénél.

Blickle Tibor munkásságáról az elmúlt években 
4 könyv és mintegy 10 közlemény jelent meg, 20 
előadást tartott külföldön (pl. a Sorbonne-on Pá- 
risban, a Zágrábi Műszaki Kémiai Kongresszuson 
plenáris előadást stb.). A műszaki kémiai rend
szerelmélet oktatója a Veszprémi Vegyipari Egye
temen, valamint a Budapesti Műszaki Egyetem és 
a VVE szakmérnöki tanfolyamain.

Mint a Vegyipari Rendszertechnikai Munka- 
bizottság, a Veszprémi Akadémiai Bizottság Szá
mítástechnikai és Rendszerelméleti Szakbizottsága, 
valamint a Magyar Kémikusok Egyesülete Kémiai 
Rendszerelméleti Szakbizottságának elnöke igen 
aktív tudományszervező munkát is végez.

VIII.  Osztály

9. M e g о s z t о 11 d í j  25 000, — Ft (egyenlő 
arányban)
Hámori József, a biológiai tudományok doktora, 

a SOTE I. sz. Anatómiai Intézete tudományos 
tanácsadója, EM laborvezető,

Röhlich Pál, az orvostudományok kandidátusa, 
a SOTE II. sz. Anatómiai Intézete I. sz. 
Elektronmikroszkópos Laboratóriuma tudo
mányos osztályvezetője.
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Az ingerfelvető (receptorikus) és ingerületátadó 
(szinaptikus) szerkezetek ultrastrukturális, onto- 
genetikus vizsgálatában elért kiemelkedő eredmé
nyeikért.

Ezen belül Hámori József esetében az ideg
sejtek közötti kapcsolatok, az ún. szinapszisok 
struktúrájának és kifejlődésének kutatásában, Röh- 
lich Pál esetében pedig a fotoreceptoros membránok 
ultrastruktűrakutatásban elért eredményeiért.

A fotoreceptormembrán elektromikroszkópos 
citokémiai vizsgálatával kimutatták, hogy a memb
rán asszimmetrikus felépítésű, egyik oldalán ugyanis 
glykoprotein található. Jelzett szénhidrát prekur- 
zorokkal követték a membránszintézis útját: Golgi 
régió — beltag és kültag — bazálisan fekvő mem
bránok. A receptor membránok az ontogenezisben 
külső specifikus (fény) inger nélkül is kifejlődnek, 
de további fenntartásukhoz már nélkülözhetetlen 
a fényinger, ennek hiányában ugyanis visszafejlőd
nek, atrofizálnak.

Az ingerületátadó (szinaptikus) membrán ugyan
csak asszimmetrikus, a külső oldalon elhelyezkedő 
glykoprotein meghatározó szereppel bír az ingerület 
áttevődési folyamatokban. A szinaptikus membrán 
specializációk, ill. a posztszinaptikus formációk 
más neuronnal való kapcsolat hiányában nem fej
lődnek ki. Megállapították, hogy a szinapszis-dif
ferenciálódáshoz szükséges (indukciós) egymásra- 
hatásnak legalább két formája van, 1. kontakt 
indukció, amelynél a proszinaptikus elem a vele 
érintkező posztszinaptikus, lokusz differenciálódá
sát váltja ki, és

2. heterotrok indukció, amikor adott proszinap
tikus axon számára indukál szinaptikus lokuszt.

Megállapították, hogy a preszinaptikus elem 
normális működése nemcsak a posztszinaptikus 
formációk indukciójában, hanem azok fenntartá
sában is nélkülözhetetlen.

IX. Osztály
10. Árvay János, a Központi Sta

tisztikai Hivatal főosztály
vezetőhelyettese 25 000,— Ft

A „Nemzeti termelés, nemzeti jövedelem, nem
zeti vagyon” (Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 
1973.) című munkájáért.

Árvay János könyvében az 1968-tól bevezetett 
új magyar mérlegrendszert ismerteti, amelynek ki
dolgozásában kiemelkedő szerepe volt. A könyv 
a szocialista bővített újratermelés minden lényeges 
mozzanatát sorra veszi és azokat inakroökonómiai 
szemléletmódban vizsgálva bemutatja számszerű 
mérésük és összehasonlításuk módszerét. Úgy ren- 
szerezi az e folyamatok közt fennálló sokirányú 
és bonyolult kapcsolatokat, hogy azok világosan, 
áttekinthető módon nyomon követhetők. Uj ku
tatási eredményként értékelhető a rendszer elvi 
vázának, és a benne felölelt közgazdasági kategó
riák összefüggésének kidolgozása.

A könyv a szocialista országokban az első olyan 
mű, amely a népgazdasági mérlegszámítások elvi 
és módszertani kérdéseit a teljesség igényével, az 
újratermelés különböző oldalait jellemző közgaz

dasági kategóriák statisztikai meghatározásait egy
ségesen és a tartalmi egyértelműségét biztosító 
részletességgel írja le. A módszertani kérdések ilyen 
tudományos alaposságú tisztázása nagymértékben 
hozzájárul nemcsak a statisztikai, hanem általában 
minden más jellegű gazdasági információ fogalmi 
rendszerének koordinálásához. A könyv a magyar 
közgazdasági és statisztikai tudományos életben 
első ízben ad átfogó ismertetést a szocialista és 
nem szocialista országok gazdasági fejlődésének és 
szerkezeti arányainak vizsgálatára alkalmas makro- 
statisztikai mutatószámúk összehasonlításáról. A 
szocialista és tőkés országok elszámolási rendszeré
nek párhuzamba állítása, a hasonlóságok és külön
böző országokban alkalmazott fogalmak megfelelő 
értelmezését, a tartalmi és módszertani különbsé
gek miatt szükséges átrendezését s ezen keresztül 
az egyes országokról rendelkezésre álló adatoknak 
a vizsgálat céljaival összhangban álló felhaszná
lását.

X. Osztály
11. M e g о s z t о t t d í j

Varga Elemér, a műszaki tudo
mányok kandidátusa, a Bá
nyászati Kutató Intézet fő
osztályvezetője 7 000,— Ft

Hornyos János, a műszaki tu
dományok kandidátusa, az 
Országos Kőolaj- és Gázipari 
Tröszt főosztályvezetője 6 000,— Ft

Bálint Valér, a Dunántúli Kő
olaj- és Földgáztermelési Vál
lalat műszaki igazgatóhelyet
tese 6 000,— Ft

Meckl Ferenc, a Bányászati 
Kutató Intézet Fióktelepe,
Tatabánya I., tudományos 
osztályvezetője 6 000,— Ft

Irányított hatású robbantásos eljárás és szer
kezet kifejlesztése és üzemi alkalmazása a mély
fúrások rétegkezelésére.

A szénhidrogén-bányászat évente több mint 1,6 
milliárd forintot fordít kutatásra, feltárásra, ebből 
1,5 milliárd forint képezi a mélyfúrások költségeit. 
Átlagos kútrnélységgel számolva, ez mintegy 200 
kút telepítési költsége. A hatékony feltárást azon
ban hátráltatja többek között az, hogy a mély
fúrások mintegy egyharmada bizonyul meddőnek. 
Az eredményt fokozni csak a mélyfúrások számá
nak újabb növelésével, vagy jelentős energiatöbb
lettel lehetne. Ebből következik, hogy a hagyomá
nyos eszközöknél hatékonyabb rétegnyitási és réteg
kezelési eljárások, eszközök kidolgozása és alkal
mazása rendkívül fontos. Az elmúlt években vég
zett tudományos kutatás a siker lehetőségét az 
irányítható és nagyhatású robbantásos rétegkeze
lésben jelölte meg. E célra irányuló kutató-fejlesztő 
munka során a kutatócsoport kidolgozta és gya
korlatilag is alkalmazta a mélyfúrások feltételeit 
kielégítő, irányítható hatású, szembeindításos, rob
bantásos rétegrepesztő eljárást, a hozzátartozó töl
tetforma és a befogó szerkezetek optimális para
métereinek kidolgozásával együtt.
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A robbantás irányítottságát a kutatási ered
mény új módon oldotta meg, saját kivitelű inikro- 
szekundomos gyutacs konstrukcióval. A robbantás 
többlethatása a töltet két végéről egyszerre és egy
idejűleg indított robbanóoszlop geometriai felező
jében alakul ki az egymással ütköző detonáció- 
hullámok ütközési helyén fellépő torlónyomás ered
ményeként. Ez a hatás nyomáscsúcsot, illetve a 
mélyfúrásból kiindulva, vízszintes, síksugaras re- 
pesztő síkot állít elő. A robbanótöltet zárt deto- 
nátorfejpárok között helyezkedik el, könnyen sze
relhető és bizonyos határok között flexibilis. Ke
zelése biztonságos, sőt a töltet a savak károsító 
hatása ellen is védve van. A Magyar Találmányi 
Hivatal, mint szolgálati találmányra 1973-ban sza
badalmi védettséget adott és több külföldi ország
ban történt bejelentés, melyek közül Irak és az 
NSZK ezideig a szabadalmi védettséget megadta.

Az eljárással eddig 11 mélyfúrás nyitott és 
csövezett lyukszakaszainak rétegkezelését 14 eset
ben végezték el elsősorban a beáramlás szempont
jából meddő rétegszakaszokban. Az utólagos réteg
vizsgálatok adatai egyértelműen bizonyítják vala
mennyi robbantásos rétegkezelés esetében a be- 
áramlási feltételek javulását. Szénhidrogénterme
lés szempontjából 6 kút esetében jelentkezett ered
mény. A rövid termelési idő ellenére csak kőolajból 
mintegy 2000 t többlettermelés származott, tehát 
a tudományos kutatás a gyakorlatban is eredmé
nyes alkalmazást nyert.

12. Tóth Pál, a Magyar Optikai
Művek főkonstruktőre 25 000,— Ft
Geodéziai műszerkonstrukciók, különös tekin
tettel a függőleges kéregmozgások meghatá
rozására végzendő precíziós szintezések mérő
műszerére.

A magyar kompenzátoros szintezőműszerek 
minden típusegyede és a magyar teodolitok, illetve 
tahiméterek automatikus magassági indexeinek 
majd mindegyike Tóth Pál alkotó munkája nyomán 
valósult meg. Hazai és külföldi szabadalmakkal 
a MOM részére védett konstrukciós elgondolásait 
alapos, új részletekre is kiterjedő kutató munka 
előzte meg. így kétségtelenül elsőként ismerte fel 
pl. a plan-üveg mikrométerrel felszerelt felsőrendű 
kompenzátoros szintezőműszerek ún. magasság
mérési anallaktikus pontjára érvényes összefüggése
ket, amelyekre addig a nemzetközi szakirodalom 
nem volt tekintettel. Kiváló eredményei azoknak 
a speciális rezgéstani problémáknak megoldásai is, 
amelyek a MOM műszerek kompenzátorainak hatá
sos lengés- és rezgés-csillapításához vezettek, illetve 
egy különleges, rezgés-csillapító műszerállvány 
konstruálását is lehetővé tették.

Legutóbbi műszerkonstrukciói a KAPG kutatá
sok között is kiemelkedő jelentőségű „függőleges 
kéregmozgások meghatározására végzendő precíziós 
szintezések” megvalósítását segítik elő. Az első, 
ilyen célra készült műszere MOM NI—A3 típus- 
jelöléssel az 1969. évi Budapesti Nemzetközi Vásár 
nagydíját és az 1970. évi Lipcsei Vásár aranyérmét 
is elnyerte. Ez a precíziós automatikus szintező- 
műszer akkor a második ilyen műszer volt a világon. 
A rendkívül nagy elméleti megalapozottsággal meg

tervezett műszer sorozatgyártásának megkönnyí
tésére Tóth Pál 1973-ban még egy újabb konstruk
ciót készített, amelyben a precíziós szintezés szi
gorú követelményeinek szabatos biztosítása mellett, 
gyártási és igazgatási nehézségek nincsenek, a MOM 
Ni—A4 könnyebb is az elődjénél, az irányvonal 
vízszintességét a kompenzátora ±0,01 pontossággal 
jelöli ki. A MÉM — OFTH a magyarországi földkéreg
mozgási szintezési hálózat nagyszabatosságú méré
séhez a Tóth Pál által tervezett kompenzátoros 
szintezőműszer használatát rendelte el.

A X. Osztály véleménye szerint a N i—A4 pre
cíziós automatikus szintezőműszer ma a világon 
a legjobb ilyen kategóriájú műszer. A külföldön 
gyártott néhány hasonló szintező ugyanis súlyo
sabb és nehezebben kezelhető a Tóth Pál által 
tervezettnél.

Tóth Pál főkonstruktőrnek összesen tizennégy 
geodéziai (és bányaipari) vonatkozású találmánya 
van, melyekkel kapcsolatban számos előadás hang
zott el. Az első az 1958. évi Országos Geodéziai 
Konferencián megtartott előadás anyaga a Geo
déziai és Kartográfiai Folyóiratban is megjelent, 
Automatikus Szintezőműszerek címmel. Találmá
nyait a MOM-ban hasznosították.

A magyar hidrobiológiái kutatások helyzete 
és feladatai

Az elnökség a múlt év novemberében foglalko
zott a magyar hidrobiológiái kutatások helyzetével 
és feladataival. Akkor, 45/1974. számú határozatá
ban felhívta az előterjesztőket, hogy a vita során 
elhangzottakat figyelembe véve dolgozzanak to
vább a dokumentumon.

Ennek megfelelően az átdolgozott előterjesztés 
foglalkozik a hidrobiológiái kutatás helyzetén belül 
az eredményekkel, a kutatás koordinálásának és 
irányításának konkrét elgondolásaival, valamint 
a hidrobiológusok kiképzésére vonatkozó konkrét 
elképzelésekkel. Általában olyan átfogó képet kíván 
bemutatni a hidrobiológia helyzetéről, amelyből az 
Akadémia helye, illetve feladata is kellő mértékben 
kitűnik.

Az elnökség 24/1975. számú határozata

1. Az elnökség a magyar hidrobiológiái kutatás 
helyzete és feladatai megvitatására kiküldött 
elnökségi ad hoc bizottság állásfoglalását köszö
nettel tudomásul veszi.

2. Az elnökség megállapítja, hogy a hidrobiológiái 
kutatás feladatainak ellátása érdekében szüksé
ges
2.1. az Akadémia hidrobiológiát művelő kutató

helyének személyi és technikai megerősí
tése oly módon, hogy elsősorban a tihanyi 
Biológiai Kutatóintézeten belül a hidro
biológia kutatása erősödjék;

2.2. a Balaton és a Fertő-tó kutatásának foko
zottabb kiterjesztése a környék (a vízgyűjtő 
terület) és a tavak kapcsolatának vizsgála
tára;
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2.3. a Duna- és a Tiszakutatásában a meglevő, 
illetve a tervezett létesítmények hatására 
(várható következményeire) nagyobb fi
gyelmet fordítani;

2.4. az Akadémia, az Országos Vízügyi Hivatal 
és a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Mi
nisztérium hidrobiológiái kutatásait a jelen
leginél fokozottabban koordinálni és a koo
perációt elmélyíteni.

3. Az elnökség szükségesnek tartja, hogy
— a Biológiai Tudományok Osztálya kérje fel 

az Országos Vízügyi Hivatalt, az MTA Bioló
giai Kutatóintézetét és az MTA Hidrobioló
giái Bizottságát, tegyenek javaslatot a 
továbbképzés kívánatos rendszerére;

— a Biológiai Tudományok Osztályának elnöke 
tájékoztassa az Oktatási Minisztériumot, il
letve a budapesti, debreceni és a szegedi 
tudományegyetemek rektorait a hidrobioló- 
gus szakemberhiányról és kérje, hogy a 
természettudományi karokon gondoskodja
nak a hidrobiológus szakemberképzésről az 
adott képzési formák, elsősorban a szak
biológus oktatás és a tanárképzés meglevő 
kereteiben;

— az akadémiai hidrobiológiái kutatóhelyek és 
az MTA státuszában levő hidrobiológus ku
tatók, továbbá az OVH kutatói, vállaljanak 
jelentősebb részt a szakképzésben.

4. Az elnökség felhívja a főtitkár és az illetékes 
tudományos osztályok figyelmét, hogy indokolt 
mérlegelni „Az emberi makro- és mikrokörnyezet 
legkedvezőbb kialakítása” országos kutatási 
célprogram kiegészítését a regionális környezet- 
védelem kérdéseivel, ide értve a termikus szeny- 
nyezés problémáit is.

5. Az elnökség felhívja az elnököt, hogy a helyzet- 
elemzést juttassa el a hidrobiológiái kutatásban 
érdekelt miniszterek, illetve országos hatáskörű 
szervek vezetőinek azzal, hogy saját hatás
körükben támogassák a hidrobiológiái kutatások 
fejlesztését.

Összefoglaló az akadémiai kutatóhálózat 
átdolgozott

fejlesztési koncepcióiról

Korábbi elhatározásoknak megfelelően az MTA 
főtitkára az 1973. évi közgyűlés elé terjesztette az 
akadémiai kutatóhálózat távlati fejlesztési irány
elveit. Az irányelveket a közgyűlés elfogadta, és 
úgy határozott, hogy azok alapján ki kell munkálni 
a fejlesztés részletesebb koncepcióját, illetőleg ter
vét.

A végrehajtásra és ennek érdekében a testületi 
és a szakigazgatási szervek együttműködésére az 
elnökség határozatot hozott (49/1973. számú hatá
rozat), amelyben felkérte a főtitkárt, hogy a fej
lesztési irányelvek alapján dolgoztassa ki tudo

mányágak szerint csoportosítva az akadémiai 
kutatóhálózat fejlesztésére vonatkozó további el
gondolásokat, az 5. ötéves tervidőszakra vonat
kozóan részletesebben, a távlati terv további idő
szakára nagy vonásokban, és bocsássa azt a testü
letek rendelkezésére. Az elnökség egyidejűleg fel
hívta az osztályokat, hogy a fejlődési irányok is
meretében alakítsák ki az egyes tudományágak 
kutatóhálózatára vonatkozó alapkutatással kap
csolatos országos koncepciójukat, és ezen belül 
a szakigazgatástól kapott munkaanyagok figye
lembevételével dolgozzanak ki ajánlásokat az aka
démiai kutatóhálózatnak az országos hálózattal 
összhangban levő fejlesztésére.

A tudományági főosztályok kialakították a fel
ügyeletük alá rendelt kutatóhálózat távlati és 
középtávú fejlesztésére vonatkozó koncepciójukat 
(tervüket), és azt megküldték a tudományos osz
tályoknak.

A tudományos osztályok együttes osztályülése
ken, majd az osztályok külön ülésein megtárgyal
ták a fejlesztési elgondolásokat; ezt követően az 
osztályok elnökei írásban közölték észrevételeiket 
és ajánlásaikat.

Az osztályok észrevételeit és ajánlásait a 
tudományági főosztályok rendszerezték és értékel
ték. Ennek eredménye általánosságban az alábbi
akban foglalható össze.

A Természettudományi I. Főosztályhoz tartozó 
kutatóhálózat fejlesztési koncepciójával négy tudo
mányos osztály és három vidéki akadémiai bizott
ság foglalkozott.

A négy tudományos osztály közül három (a 
Műszaki Tudományok Osztálya, a Kémiai Tudomá
nyok Osztálya és a Föld- és Bányászati Tudományok 
Osztálya) a koncepcióval egyetértett, és nem tett 
olyan észrevételt, amely a koncepció módosítását 
kívánta volna.

A Matematikai és Fizikai Tudományok Osztálya 
igen részletes állásfoglalást dolgozott ki. Ajánlásai 
elvi jellegű megállapítások. Ezek egy részének be
építése a koncepcióba megtörtént, a másik része 
további megvitatást igényel.

A vidéki akadémiai bizottságok közül a szegedi 
és a pécsi javaslatokat tett helyi kutató intézetek 
alapítására, ami jelenleg nem időszerű.

A Természettudományi II. (biológiai) Főosztály
hoz tartozó kutatóhálózat fejlesztési koncepcióját 
megtárgyalták az érdekelt akadémiai tudományos 
osztályok, valamint a vidéki akadémiai bizottságok. 
A testületi szervek alaposan foglalkoztak a koncep
cióval (a Biológiai Osztály és az Orvostudományok 
Osztálya két ülésen is tárgyalta az előterjesztést), 
és egyetértettek a fejlesztés fő irányaival. A fő
osztályi koncepció egészével szemben álló véle
mény nem volt. Az ajánlások a kutatási tematikát 
illetően némely részletkérdésben vitatták a koncep
cióban foglaltakat, de ezek az elképzelések is be
illettek a főirányokba. A gazdasági és műszaki 
fejlesztési elképzelések vonatkozásában egyes ku
tatásokkal, illetve egy kutatóintézettel kapcsolat
ban hangzottak el a fejlesztés mértékére nézve a 
koncepciótól eltérő ajánlások.
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Biológiai tudományok
A Biológiai Tudományok Osztályának észre

vételei nem teszik szükségessé a főosztály intézeti, 
továbbá tanszéki fejlesztési és kutatástámogatási 
koncepciójának átdolgozását. Módosítási javasla
taival a főosztály egyetért.

Agrártudományok
A kutatóhálózat-fejlesztési koncepcióval az Ag

rártudományok Osztálya egyetértett. A vidéki 
akadémiai bizottságok azonban felvetettek néhány 
olyan javaslatot, amelyet a Főosztálynak figyel
mébe ajánlottak.

Orvosi tudományok
Az Orvosi Tudományok Osztálya a főosztály 

intézetfejlesztési és tanszékfejlesztési koncepciójá
val egyetértett, de megjegyezte, hogy a jövőben 
az orvostudományi kutatásokra nagyobb keretet 
kell biztosítani, figyelembe véve a jelentős elmara
dást pl. az „élettelen” természettel foglalkozó tudo
mányokkal szemben.

A Társadalomtudományi Főosztályhoz tartozó 
kutatóhálózat fejlesztési koncepcióját az I., II. és 
IX. osztály lényegében megerősítette, elfogadta az 
akadémiai fejlesztési koncepciókban foglalt irány
elveket; az osztályok javaslatai és ajánlásai álta
lában tematikai kiegészítésekre, valamint egyes, 
a kutatások szervezésével, feltételeivel kapcsolatos 
kérdésekre vonatkoztak. A három vidéki akadémiai 
bizottság közül a pécsi és szegedi dolgozott ki társa
dalomtudományt érintő ajánlásokat.

A tudományos osztályok észrevételeikre és 
ajánlásaikra részletesen indokolt írásbeli választ 
kaptak az illetékes főosztálytól; azon néhány észre
vétel és ajánlás tekintetében, amelyekben még nem 
küszöbölődött ki a véleménykülönbség, a további 
konzultációk eredményétől függően később történik 
állásfoglalás.

Az elnökség 25/1975. számú határozata
1. Az elnökség az akadémiai kutatóhálózat átdol

gozott fejlesztési koncepcióiról szóló összefog
lalót mint közbenső tájékoztatást tudomásul 
veszi.

2. Elismeréssel állapítja meg, hogy a koncepció 
kidolgozása során a szakigazgatási és testületi 
szervek együttműködése nagyon jó volt.

3. Felkéri a főtitkárt, hogy a fejlesztési koncepció 
végleges kialakításáról későbbi időpontban adjon 
tájékoztatást az elnökségnek.

Előterjesztés
a közvélemény formálásának tudósok általi 

előmozdítására
Az Akadémia főleg a tudományokon keresztül 

érintkezik a nagyközönséggel, és legfeljebb a tudo
mányos népszerűsítés az a közvetlen út, amelyen 
eljut a szélesebb néprétegekig.

Az MSZMP XI. Kongresszusa nagy gondot 
fordított a szocialista társadalmi tudat hatéko

nyabb és gyorsabb fejlesztésére, a hazai közvéle
mény magasabb szintre emelésére, a szocialista 
közfelfogás eredményesebb alakítására.

Az elnökség ezért fontosnak tartja, hogy az 
Akadémia az eddigieknél nagyobb mértékben és 
közvetlenebbül is járuljon hozzá a közvélemény 
alakításához, nevezetesen ahhoz, hogy az intéz
ményekről, eseményekről, történésekről magas szintű 
szakemberek útján adjon folyamatos tájékoztatást 
a közönségnek. Ennek az információ-nyújtásnak az 
a fő célja, hogy a társadalmi-politikai közfelfogást 
szocialista irányban alakítsa és fejlessze.

Az ilyen tevékenység fő iránya természetesen 
társadalomtudományi, de vele jár az is, hogy a köz
vélemény formálásában szerepet játszó természet- 
tudományi összefüggések társadalmi hatását, sze
repét és jelentőségét is tárgyalja és ismeretessé.

E hivatás hatékonyságának növelése érdekében 
az Akadémia előtt több lehetőség áll; ezek gondos 
előzetes tanulmányozást igényelnek. Ennek az elő
zetes tanulmányozásnak során fel kell venni a kap
csolatot a tömegkommunikációs eszközök képvise
lőivel is.

Az elnökség 27/1975. számú határozata
1. A közvélemény formálásának tudósok általi 

előmozdítása kérdéseinek tanulmányozására az 
elnökség az alábbi bizottságot küldi ki:
elnök: Szabó Imre akadémikus, alelnök
tagjai: Szentágothai János akadémikus, alel

nök
Márta Ferenc akadémikus 
Tolnai Gábor akadémikus 

titkár: Gerencsér Etnilné

2. A bizottság az elnökség egyik őszi ülésén tegyen 
javaslatot.

Javaslat elnökségi ad hoc bizottság 
kiküldésére „A genetikai tudományágazat 

helyzete” c. előterjesztés megvitatására
A VIII. Osztály f. év márciusában, a Genetikai 

Bizottság előterjesztése alapján, megvizsgálta a 
hazai genetikai kutatások jelenlegi helyzetét és 
várható fejlődését.

A helyzetelemzés kiterjed a genetikai alapkuta
tások és a termelés közötti főbb összefüggésekre, 
a humán-genetikai kutatások alkalmazási terüle
teire és az egyetemi oktatásra is.

Az elnökség alapos és sokoldalú tájékozódása 
érdekében ad hoc bizottság kiküldését határozta el.

Az elnökség 28/1975. számú határozata
l.Az elnökség „A magyar genetikai kutatások 

helyzetének elemzése” c. előterjesztés meg
vitatására az alábbi elnökségi ad hoc bizottságot 
küldi ki:
elnök: Ádám György akadémikus
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tagok: Czeizel Endre, az orvostudományok 
kandidátusa

Farkas Gábor akadémikus 
Gál György, az EüM főosztályvezetője 
Hollán Zsuzsa akadémikus 
Horn Artúr akadémikus 
Jánossy Andor akadémikus 
Kurnik Ernő akadémikus 
Láng István főtitkárhelyettes 
Nemeskéri János, a biológiai tudomá

nyok kandidátusa
Páris György, az OM főosztályvezetője 
Rajki Sándor, a biológiai tudományok 

doktora
Sik Tibor, a biológiai tudományok kan

didátusa
Schuler Dezső, az orvostudományok 

doktora
Szabó Gábor akadémikus 
Szalóczi Bálint, a mezőgazdasági tudo

mányok kandidátusa, a MÉM fő
osztályvezetője 

Tamássy István akadémikus 
Zólyomi Bálint akadémikus

előadó: Alföldy Lajos, a biológiai tudományok 
doktora

2. Az ad hoc bizottság elnöke az elnökség júniusi 
ülésén tegyen előterjesztést.

A Magyar—Szovjet Társadalomtudományi 
Bizottság

magyar tagozatának összetétele
Áprilisban Moszkvában megállapodás született 

a Magyar—Szovjet Társadalomtudományi Bizott
ság létrehozására.

A bizottság a két ország társadalomtudományi 
kutatásainak szervezettebb koordinálását tűzte ki 
célul.

Az elnökség 29/1975. számú határozata
Az elnökség a Magyar—Szovjet Társadalom- 

tudományi Bizottság létrehozását jóváhagyja, és a 
magyar tagozat összetételével — az elhangzott ki
egészítéssel — egyetért.
Budapest, 1975. április hó 30.

Közlemények

Pályázati felhívások
akadémiai álláshelyekre

A Magyar Tudományos Akadémia Természet- 
tudományi 11^(biológiai) Főosztálya pályázatot hir
det a SOTE I. sz. Anatómiai .Intézet akadémiai 
támogatott kutatóhelyen megüresedett MTA státusú 
kutatói állásra tudományos segédmunkatársi munka
körbe.

Az alkalmazandó tudományos segédmunkatárs 
feladata: közreműködés az idegrendszer szinaptikus 
organizációjának vizsgálata kutatási témában.

Az elnökség elé kerülő anyagok, 
előterjesztések néhány problémája

Napirenden kívül javaslat hangzott el arra 
vonatkozóan, hogy a jövőben az eddiginél is jobban 
kell törekedni az előterjesztések és a különböző 
egyéb, az elnökség elé kerülő dokumentumok köz- 
érthetőségére, továbbá arra, hogy az eddiginél 
több társadalomtudományi tárgyú előterjesztés 
készüljön, illetve kerüljön az elnökség elé meg
vitatás végett.

Az elnökség 30/1975. számú határozata

1. Az elnökség felkéri tagjait: az eddigieknél job
ban törekedjenek az előterjesztéseket olyan 
stílusban elkészíteni, amely az adott tárgyban 
szakismerettel nem rendelkezők számára is 
lehetővé teszi azok jobb megértését.

2. Felhívja az elnököt és az érintett tudományos 
osztályokat, hogy az elnökség következő félévi 
munkatervének összeállításánál fokozottabban 
törekedjenek az eddiginél több
2.1. tudományos kérdésnek, valamint ezen belül 

is több
2.2. társadalomtudományi tárgyú kérdések 

a munkatervbe való felvételére.

Az elnökség egyéb állásfoglalásai

Az elnökségi ülés napirendjén szerepeltek még:
1. Tájékoztató ,,A számítástechnika alkalmazásai” 

c. akadémiai kutatási főirány egyes kérdéseiről.
2. Tájékoztató a Szovjetunió Tudományos Akadé

miája és a Magyar Tudományos Akadémia új 
ötéves kutatási munkatervéről.

3. Beszámoló az eltelt időszak jelentősebb akadé
miai testületi, továbbá szakigazgatási eseményei
ről.

Erdey-Grúz Tibor s. k., 
elnök

Pályázhatnak biológus vagy orvosi oklevéllel 
rendelkezők.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
— önéletrajz,
— a végzett szak megnevezése,
— szakmai érdeklődési terület,
— szigorlati tárgyak vizsgaeredményei,
— egyetemi, állami és társadalmi szervek aján

lása (zárt borítékban), ill. jelenlegi munka
hely ajánlását,

— szakmai referencia (zárt borítékban), tetsző
legesen megválasztott egyetemi oktatótól.
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A pályázatot a fent megjelölt mellékletekkel 
együtt a megjelenéstől számított egy hónapon belül a 
SOTE I. sz. Anatómiai intézet vezetőjéhez (1094 Bp. 
Tűzoltó u. 58.) kell benyújtani.

Te plán István s. k., 
főosztályvezető

A Magyar Tudományos Akadémia Központi 
Hivatala Természettudományi II. (biológiai) Fő
osztálya pályázatot hirdet a Debreceni Orvostudo
mányi Egyetem Kórélettani Intézetében 1 fő MTA 
státuszú tudományos segédmunkatársi állásra.

A pályázónak egyetemi vegyészi diplomával 
kell rendelkeznie.

A tudományos segédmunkatárs feladata az 
immunológiai kutatásokban, továbbá az intézet 
oktató-nevelő és továbbképző munkájában való 
részvétel.

A kinevezendő tud. segédmunkatárs illetménye 
2100,— Ft + 30%  veszélyességi pótlék.

A pályázatot az okmányokkal együtt a Debre
ceni Orvostudományi Egyetem Kórélettani Inté
zetéhez (4012 Debrecen, Pf. 23.) 1975. június 15-ig 
kell benyújtani.

A pályázónak az alábbi okmányokat, illetve 
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), tetsző

legesen megválasztott egyetemi oktatótól.
Teplán István s. k.,

főosztályvezető

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának 
10/1972. (A. K. 12.) MTA—F. számú utasításában 
foglalt feltételek alapján a Magyar Tudományos 
Akadémia Dunántúli Tudományos Intézete (Pécs, 
Kulich Gyula u. 22.) pályázatot hirdet 1975. szep
tember 1-i alkalmazással

ösztöndíjas tudományos gyakornoki
munkakör betöltésére, kétéves megbízásos jogvi
szony alapján.

Az Intézet az alábbi kutatási témában kívánja 
a tudományos gyakornokot alkalmazni:

„Regionális fejlesztés közigazgatási, illetve szo
ciológiai megközelítésben”.

A pályázatnak — amelynek beküldési határideje 
1975. június hó 10. — a következő okmányokat, 
illetve adatokat kell tartalmaznia:

1. önéletrajz,
2. a végzett szak megnevezése,

1975. június 2.

3. szakmai érdeklődési terület,
4. szigorlati tárgyak vizsgaeredménye,
5. egyetemi, állami és társadalmi szervek aján

lása (zárt borítékban),
6. szakmai referencia (zárt borítékban) tetsző

legesen megválasztott egyetemi oktatótól.
Az ösztöndíjas gyakornok illetményét az érvé

nyes rendelkezések szerint állapítjuk meg.
A pályázatot a Magyar Tudományos Akadémia 

Dunántúli Tudományos Intézete igazgatójához kell 
beküldeni (7601, Pécs. Pf. 199. címre).

Bihari Ottó s. k., 
akadémikus, intézeti igazgató

A Magyar Tudományos Akadémia Központi 
Fizikai Kutató Intézete

p á l y á z a t o t  h i r d e t
a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki 
Karán az 1974/75. tanévben tanulmányaikat be
fejező villamosmérnökök részére az alábbi témák 
művelésére:

1. Adatgyűjtési és folyamatvezérlési célrendszerek 
kidolgozása. (Az állást elnyerők laboratóriumi, 
ill. ipari környezetben üzemeltetett kis számító
gépre real-time programrendszereket dolgoznak 
ki.)

2. Számítógépek alapprogram rendszereinek ki
dolgozása. (Az állást elnyerők számítógépek 
programrendszereinek, fordítóprogramjainak 
adaptálásában, továbbfejlesztésében, ill. kidol
gozásában vesznek részt.)

3. Kisszámítógép rendszerek bemérése, fejlesztése.
4. Nukleáris méréstechnikai eszközök mérése, fej

lesztése.
5. Űrelektronikai berendezés fejlesztése.

Elsősorban az alábbi szakon végzettek pályáza
tát várjuk:

— híradástechnikai digitális számítástechnika,
— műszer- és irányítástechnika — digitális be

rendezés,
— híradástechnikai adat és távközlő,
— elektronikus műszertechnika.
Beosztás: tudományos segédmunkatárs, illetve 

a tényleges munkakörnek megfelelő besorolás.
Kezdő illetmény: 1900,— Ft +  30% intézeti 

pótlék.

A pályázatban fel kell tüntetni:
— a végzett szakot,
— a szakmai érdeklődési területet,
— a szigorlati tárgyak vizsgaeredményeit,
— a nyelvismeretet és
— a tudományos diákköri munkát.
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A pályázathoz mellékelni kell:
— részletes életrajzot,
— egyetemi állami és társadalmi szervek aján

lását.
A pályázatokat a Központi Fizikai Kutató Intézet 

Főigazgatójához (1525 Budapest, Pf. 49) kell be
küldeni 1975. június 14-ig.

Minden további felvilágosítást az Intézet Sze
mélyzeti- és Oktatási Osztálya ad (166—592).

Budapest, 1975. április hó.
Központi Fizikai Kutató Intézet 

Személyzeti és Munkaügyi Főosztály

A Magyar Tudományos Akadémia Központi 
Fizikai Kutató Intézete

p á l y á z a t o t  ;
hirdet 2y2 éves egyetemi doktori ösztöndíjra

v i l l a m o s m é r n ö k ö k  r é s z é r e .

Ösztöndíjban részesülhet az a villamosmérnök, 
aki egyetemi oklevelét legfeljebb 3 éve szerezte 
meg, vagy 1975-ben megszerzi.

Az ösztöndíj célja: egyetem utáni továbbképzés. 
Ennek keretében az ösztöndíjas az intézet labora
tóriumaiban az alábbi témakörökben egyetemi 
doktori disszertációt készíthet és sikeres védés ese
tén egyetemi doktori címet szerezhet.

1. digitális mérő és adatgyűjtő rendszerek adat
redukciós eljárásainak vizsgálata,

2. számítógépes mérőrendszer modellezése, para
métervizsgálat a jelforrások jellemzőinek és a 
rendszer struktúrájának függvényében.
A doktori ösztöndíj tartamára (2l/2 év) kötött 

szerződés munkaviszonnyal azonos jogviszonyt hoz 
létre. A doktori ösztöndíjat csak az nyerheti el, aki
nek az ösztöndíj megkötésekor későbbi alkalmazása 
az intézetben vagy más vállalatnál biztosított.

Az ösztöndíj összege havi 1900,— Ft, melyhez 
30% intézeti pótlék járul. Az ösztöndíj tartama 
alatt más munkaviszony nem létesíthető.

A pályázatban fel kell tüntetni:
— a végzett szakot,
— a megpályázott témakört,
— a szakmai érdeklődési területet,
— a szigorlati tárgyak vizsgaeredményeit,
— a nyelvismeretet és
— a tudományos diákköri munkát.

A pályázathoz mellékelni kell:
— részletes életrajzot,
— egyetemi állami és társadalmi szervek aján

lását,
— egyetemi oklevél másolatát, vagy az erről 

szóló igazolást.

A pályázat beadásának határideje: 1975. június

Az ösztöndíj folyósítása 1975. szeptember 1-én 
kezdődik.

A pályázatokat a Központi Fizikai Kutató In
tézet Főigazgatójához (1525 Budapest, Pf. 49.) kell 
benyújtani.

Felvilágosítást a KFKI Személyzeti és Oktatási 
Osztálya ad (166—592).

Központi Fizikai Kutató Intézet 
Személyzeti és Munkaügyi Főosztály

A Magyar Tudományos Akadémia Központi 
Fizikai Kutató Intézete

p á l y á z a t o t
hirdet 2y2 éves egyetemi doktori ösztöndíjra.
Ösztöndíjban részesülhet az a fizikus, vegyész 

és matematikus, aki egyetemi oklevelét legfeljebb 
3 éve szerezte meg, vagy 1975. szeptember 1-ig 
megszerzi.

Az ösztöndíj célja: egyetem utáni továbbképzés. 
Ennek keretében az ösztöndíjas az intézet labora
tóriumaiban az alábbi témakörökben egyetemi 
doktori disszertációt készíthet és sikeres védés ese
tén egyetemi doktori címet szerezhet.

Témakörök fizikusok részére:
1. kísérleti részecskefizikai vizsgálatok,
2. kísérleti magfizikai kutatások,
3. magfizikai módszerek szilárdtestfizikai alkal

mazásai,
4. sugárvédelmi méréstechnika,
5. reaktordiagnosztikai kutatások,
6. fémfizikai kutatások,
7. mágneses tárolóanyagok kutatása,
8. szilárdtestfizikai kutatások.

Témakörök fizikusok vagy matematikusok ré
szére:

1. magasabbszintű gépreorientált nyelvek reali
zációjának elméleti és gyakorlati problémái,

2. programrendszerek tervezésének elmélete és 
metodológiája,

3. osztott erőforrású mikrorendszerek software 
problémáinak vizsgálata.

Témakörök matematikusok részére:
1. számítógépes mérőrendszer modellezése, para

métervizsgálat a jelforrások jellemzőinek és a 
rendszer struktúrájának függvényében,

2. kis számítógépek operációs rendszerének vizs
gálata.

Témakörök vegyészek részére:
1. szilárdtesttechnológiai kutatások,
2. szilárdtestkémiai (tömegspektroszkópiai, anali

tikai, optikai) kutatások.
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A doktori ösztöndíj tartaniára (2l/2 év) kötött 
szerződés munkaviszonnyal azonos jogviszonyt hoz 
létre. A doktori ösztöndíjat csak az nyerheti el, 
akinek az ösztöndíj megkötésekor későbbi alkalma
zása az intézetben, vagy más vállalatnál biztosított.

Az ösztöndíj összege havi 1900,— Ft, melyhez 
30% intézeti pótlék járul. Az ösztöndíj tartama 
alatt más munkaviszony nem létesíthető.

A pályázatban fel kell tüntetni:
— a végzett szakot,
— a megpályázott témakört,
— a szakmai érdeklődési területet,
— a szigorlati tárgyak vizsgaeredményeit,
— a nyelvismeretet és
— a tudományos diákköri munkát.

A pályázathoz mellékelni kell:

— részletes életrajzot,
— egyetemi állami és társadalmi szervek aján” 

lását,
— az egyetemi oklevél másolatát, vagy az erről 

szóló igazolást.
A pályázat beadásának határideje: 1975. június

30.
Az ösztöndíj folyósítása 1975. szeptember 1-én 

kezdődik.
A pályázatokat a KFKI Főigazgatójához (1525 

Budapest, Pf. 49.) kell benyújtani.
Felvilágosítást a KFKI Személyzeti és Oktatási 

Osztálya ad (166—592).
Központi Fizikai Kutató Intézet 

Személyzeti és Munkaügyi Főosztály

Az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézete 
pályázatot hirdet tudományos segédmunkatársi állás 
betöltésére, talajtan-agrokémia alapkutatások téma
körben.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) A pályázó önéletrajzát,
b) A végzett szak megnevezését,
c) Szakmai érdeklődési területet,
d) A szigorlati tárgyak vizsgaeredményeit,
e) Egyetemi, állami és társadalmi szervek 

ajánlásait (zárt borítékban),
f )  Szakmai referenciát a pályázó által tetsző

legesen megválasztott egyetemi oktatótól.

A pályázatot a közzétételtől számított 4 héten belül 
kell a MTA Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézet 
(1022 Budapest, Herman Ottó út 15.) Igazgatójá
hoz benyújtani.

Dr. Szabolcs István s. k., 
intézeti igazgató

Az MTA Geokémiai Kutató Laboratóriuma pá
lyázatot hirdet egy tudományos segédmunkatársi 
munkakörre az alábbi témakörben.

Elektron mikroszonda vizsgálatok és földtani 
alkalmazásai.

Pályázhatnak geológus, vagy rokon szakmájú 
felsőfokú végzettséggel rendelkezők.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) részletes önéletrajzot,
b) a végzett szak megnevezését (diploma száma, 

kelte),
c) a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását 

és eddigi szakmai tevékenységét,
d) szakmai érdeklődési területét.

A pályázatot a pályázati felhívás megjelenésének 
időpontjától számított 2 héten belül kell benyújtani 
az MTA Geokémiai Kutató Laboratóriumhoz (1088 
Budapest, Múzeum körút 4/a).

A fizetési feltételekről a Laboratórium személy
zeti felelőse (331—726) nyújt felvilágosítást.

Dr. Pantó György s. k., 
igazgató

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

Kónya Albert akadémikus, a Tudományos 
Minősítő Bizottság elnöke minden kedden 14 — 15 
óráig, Kulcsár Kálmán akadémikus, a Tudományos 
Minősítő Bizottság titkára pedig minden csütörtö
kön 14 — 15 óráig tart fogadóórát.

Előzetes bejelentés a 127—294 telefonon, a 
18—64-es mellékállomáson lehetséges.

Tudományos Minősítő Bizottság 
T itkársága
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122 a k a d é m i a i  k ö z l ö n y 1975. július 2.

S z e m é ly i  r é s z
A Magyar Tudományos Akadémia elnöke az 

1975. évi — jubileumi — közgyűlés megszervezésé
ben kifejtett kimagasló munkájuk elismeréséül

„Elnöki dicséretében részesítette
Gerencsér Emilnét, a Tudományos Testületi 

Titkárság munkatársát és
Keleti Sándornét, az Elnökség Külügyi Titkár

sága vezetőjét.

J o g s z a b á ly o k

A Minisztertanács 1011/1975. (V. 14.) számú 
h a t á r o z a t a

a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára 
és főtitkárhelyettesei kinevezéséről

A Minisztertanács Köpeczi Béla akadémikusnak, 
az MTA főtitkárának, valamint Láng Istvánnak és 
Tétényi Pál akadémikusnak, az MTA főtitkár- 
helyettesének — abból az alkalomból, hogy főtit
kári, illetve főtitkárhelyettesi kinevezésük a Ma

gyar Tudományos Akadémia 1975. évi közgyűlé
séig szólt — megbízatásuk teljesítése során végzett 
munkájukért elismerését fejezi ki.

A Minisztertanács a Magyar Tudományos Aka
démia közgyűlésének javaslatára Márta Ferenc 
akadémikust az 1980. évi közgyűlésig terjedő időre 
az MTA főtitkárává,

Köpeczi Béla akadémikust és Láng Istvánt az 
1980. évi közgyűlésig terjedő időre a Magyar Tu
dományos Akadémia főtitkárhelyetteseivé kinevezi.

Fock Jenő s. k., 
a Minisztertanács elnöke

A Minisztertanács 1012/1975. (V. 14.) számú 
h a t á r o z a t a

a Tudománypolitikai Bizottság szervezetének 
módosításáról

A Minisztertanács a Tudománypolitikai Bizott
ság elnökhelyettesévé Köpeczi Béla akadémikust, 
a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárhelyette
sét nevezi ki.

Fock Jenő s. k., 
a Minisztertanács elnöke

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  E L N Ö K S É G É N E K
H A T Á R O Z A T A I

az 1975. május hó 27-i ülésén

Jelentés a történettudomány helyzetéről 
(1968—1974)

A jelentés a legfontosabb kutatóhelyek (MTA 
Történettudományi Intézete, MSZMP KB Párt
történeti Intézete, a tudományegyetemek tanszé
kei) tevékenységét állította vizsgálatának közép
pontjába, mivel ezek a kutatóhelyek meghatározó 
szerepet játszanak a tudományág helyzetének ala
kításában, eredményeiben és fogyatékosságaiban 
egyaránt. Nem foglalkozik a levéltárak, a múzeu
mok, a tudományos szocializmus tanszékek stb. 
működésével, valamint a főiskolai és egyetemi 
történelemoktatás kérdéseivel. Ennek a munkának 
az elemzése — amint azt a jelentés megállapítja — 
meghaladná e dokumentum kereteit.

A jelentés foglalkozik a történettudomány tár
sadalmi és tudományos szerepével, a főbb ered
ményekkel, szól a tudományos vitákról, módszer
tan-elméleti kérdésekről, majd a központi kutató
helyek igazgatási, szervezeti, létszám és technikai 
segédeszköz ellátottság problémáit vázolja.

A jelentés végül a történettudomány feladatait 
fogalmazza meg. Az előterjesztéshez 9 melléklet 
tartozik.

Az elnökség 31/1975. számú határozata
1. Az elnökség sokoldalú vita után megszakítva 

a történettudomány helyzetéről szóló jelentés tár
gyalását, felkéri a Filozófiai és Történettudományok 
Osztályát és a Történettudományi Bizottságot, 
hogy a vita során elhangzott kérdések, észrevételek, 
bírálatok és ajánlások figyelembevételével dolgozza 
át és mélyítse el az előterjesztést; ennek során sok
oldalúan tárja fel a problémákat, térjen ki a törté
nettudományban folyó viták és nézeteltérések lé
nyegének ismertetésére is, továbbá értékelje a 
történettudomány helyzetének változását az 1968. 
évi jelentés óta, és vázolja a fő feladatokat.

2. Az átdolgozott jelentést a Filozófiai és Tör
ténettudományok Osztálya az elnökség októberi 
ülésén terjessze elő.

Előterjesztés „A hosszú távú fejlesztés
fő irányai az 1990-ig terjedő időszakban” c.

ОТ tervezetre teendő észrevételekre

Az Országos Tervhivatal felkérte az Akadémiát, 
hogy véleményezze „A hosszú távú fejlesztés fő 
irányai az 1990-ig terjedő időszakban” c. dokumen
tumot.



Tárgy- és Számmulaló
az

Akadémiai Közlöny
1974. évi XXIII. évfolyamához

I

B E T Ű R E N D E S  T Á R G Y M U T A T Ó *
Törvények, törvényerejű rendeletek, kormányrendeletek és határozatok, miniszteri rendeletek és utasítások, az MTA 

elnökségének határozatai, az MTA elnökének és főtitkárának utasításai, egyéb hivatalos közlemények'

A, Á
Akadémia alapítása 150. évfordulójának emlékérme 72 (4) 
Akadémiai Aranyérem (1974. évi) odaítélésére kiküldendő 

elnökségi bizottság 143 (6)
Akadémia által támogatott külföldi kiutazások rendje 191 (10) 
Akadémiai díjak odaítéléséhez kiküldendő elnökségi bizott

ság 143 (6)
Akadémiai kutatóhelyek gazdálkodási és anyagi érdekelt

ségi rendszerének szabályozásáról 82 (5)
Akadémiai rendezvények (1975—1976. évekre) engedélye-

• zéséről 7 (1)
Akadémiai tanszéki támogatások átcsoportosításáról 3 (1) 
A magyar tudomány nemzetközi kapcsolatainak néhány 

időszerű kérdése 330 (19)
„A marxista történetiség elve az iskolai képzésben” tárgyú 

ankéton elhangzottakról szóló előterjesztés 329 (19) 
Ankétok, kerekasztal-konferenciák és elnökségi klubdélutá

nok további programja 224 (12)
„A tudományági koordináció tartalma és módszerei” tárgyú 

kerekasztal-konferencián elhangzottakról 329 (19)
• „A szociológia helyzete Magyarországon” c. előterjesztés át

dolgozott határozati javaslata 333 (19)
, „Az állategészségügyi kutatások fejlesztése” c. előterjesztés 

átdolgozott határozati javaslata 7 (1)
Az EüM és a MÉM felügyelete alatt működő egyetemeken 

folyó tanszéki akadémiai támogatások átszervezése 333 
(19)

„Az életfolyamatok szabályozásának mechanizmusa (bio
reguláció)” c. országos kutatási főirány szervezéséről és 
problémáiról szóló jelentés 70 (4)

• Azonos munkakört betöltő férfiak és nők közötti egyenlő
bérezés elvének érvényesüléséről 20 (2)

Állami Díj és Kossuth-díj Bizottság személyi összetételének 
megállapításáról 171 (8)

Állami Díjak és Kossuth-díjak 1975. évi adományozásáról 
f 179 (9)

Állami Ifjúsági Bizottság létesítéséről 240 (13) 
Államigazgatási és igazságszolgáltatási dolgozók munka-

viszonyának egyes kérdéseiről szóló 38/1973. (XII. 27.) 
MT sz. rendelet végrehajtásáról 21 (2)

Államigazgatási és igazságszolgáltatási dolgozók munka-
■ , béréről 28 (2)

Államigazgatási és igazságszolgáltatási dolgozók bérrend
szere bevezetésének végrehajtásáról 91 (5) 

Államigazgatási és igazságszolgáltatási dolgozók bérrend
szere bevezetésének végrehajtásáról szóló 104/1974. (2) 
MüM sz. utasítás módosításáról 245 (13)

Államigazgatási és igazságszolgáltatási dolgozók munka-
viszonyának egyes kérdéseiről szóló 38/1973. (XII. 27.) 
MT sz. és 14/1973. (XII. 27.) MüM sz. rendeletek végre- 

„ hajtásáról 294 (16)
Állami népességnyilvántartásról 237 (13)
Állami népességnyilvántartásról szóló 1974. évi 8. számú 

törvényerejű rendelet végrehajtásáról 238 (13)
Állami személyzeti munkáról 183 (10)

B, C, CS, D
; Családi pótlékról szóló 16/1966. (VI. 1.) Korm. számú rendelet 

egyes rendelkezéseinek módosítása 18 (2)
Családi pótlékról szóló 2/1966. (VI. 1.) SZOT számú szabály

zat módosításáról 198 (11)

I

E, É
Egyes egyesületek és társaságok dolgozói munkabérének meg

állapításáról 289 (15)
Egyes felsőoktatási munkaköröknek határozott idejű munka- 

viszonyban ellátásáról szóló 1974. évi 5. sz. tvr. végre
hajtásáról 197 (11)

Elnökség 1974. I. félévi munkaterve 9 (1)
Elnökség 1974. II. félévi munkaterve 274 (14)
Elnökség beszámolója az 1974. évi közgyűlésen 172 (8) 
Elnökség egyéb állásfoglalásai az 1973. december 18-i ülésen 

10 ( 1)
Elnökség egyéb állásfoglalásai az 1974. évi január 29-i

ülésen 73 (4)
Elnökség egyéb állásfoglalásai az 1974. évi február 26-i

ülésen 143 (6)
Elnökség egyéb állásfoglalásai az 1974. évi március 26-i 

ülésen 172 (8)
Elnökség egyéb állásfoglalásai az 1974. évi április 30-i ülé

sen 192 (10)
Elnökség egyéb állásfoglalásai az 1974. évi május 28-i

ülésen 225 (12)
Elnökség egyéb állásfoglalásai az 1974. évi június 25-i

ülésen 276 (14)
Elnökség egyéb állásfoglalásai 302 (17)
Elnökség egyéb állásfoglalásai 322 (18)
Elnökség egyéb állásfoglalásai 334 (19)
Elnökségi Bizottság kiküldése „A makromolekuláris kémiai 

kutatások hazai és nemzetközi helyzete, valamint prog
nózisa” c. dokumentum megvitatására 10 (1)

Elnökségi ad hoc bizottság kiküldése „A magyar hidrobioló
giái kutatások helyzetéről” szóló előterjesztés megvitatá
sára 71 (4)

Elnökségi ad hoc bizottság kiküldése „A hazai valószínűség
elméleti és matematikai statisztikai kutatások jelen hely
zete és feladataidról szóló előterjesztés megvitatására 
302 (17)

Elnökségi ad hoc bizottság kiküldetése „A hazai matematikai 
logikai kutatások jelen helyzete és feladatai” c. előterjesz
tés megvitatására 322 (18)

F
Felsőoktatási intézmények által végzett szerződéses munkák 

vállalásáról és pénzügyi elszámolásának szabályozásáról 
szóló 203/1968. (M. K. 16.) MM—PM sz. együttes utasítás 
kiegészítéséről 179 (9)

Felsőoktatási munkaköröknek határozott idejű munka- 
viszonyban ellátásáról 170 (8)

G, Gy
Gyermekgondozási segélyről szóló 3/1967. (I. 29.) Korm. sz. 

rendelet végrehajtásáról kiadott 3/1967. (II. 26.) MüM 
számú rendelet kiegészítéséről és módosításáról 20 (2) 

Gyermektartásdíjról 195 (11)

H
Hidrobiológiái kutatás helyzete és feladatai 330 (19)

* A tárgy után következő szám az oldalszámoí, a záró
jelben levő szám a Közlöny számát jelzi.
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II AKADÉMIAI KÖZLÖNY

I, J
Iskolai alapműveltség tervezett tartalma az 1990-es években 

(Ajánlás a Művelődésügyi Minisztérium számára) 190 (10) 
Iratok külföldre vitelének, illetőleg visszahozatalának ellen

őrzéséről 277 (14)
K, L

„Korunk tudománya” ismeretterjesztő sorozat további 
szerkesztése 192 (10)

Költségvetésből gazdálkodó egyes intézmények alkalma
zottainak bérrendezéséről 225 (12)

Költségvetési gazdálkodási rend szerint működő kutató
helyek gazdálkodási és anyagi érdekeltségi rendszeréről 
szóló 106/1970. (PK 13.) PM sz. utasítás módosításáról 
144 (6)

Könyvkiadási terv 1975. évi irányszámai 71 (4) 
Közművelődési Alap létesítéséről 294 (16)
Központi Fizikai Kutató Intézet munkájáról, helyzetéről 

és problémáiról szóló jelentéssel kapcsolatos állásfoglalás 
2 ( 1)

Központi Fizikai Kutató Intézet kutatóközponttá történő 
átszervezéséről. Közületi szervek gépjárműveiről szóló 
17/1969. (IV. 24.) Korm. sz. rendelet kiegészítéséről 19 (2) 

Kulturális miniszter feladatköréről 250 (14)
Kutatási jutalomra benyújtott és díjazott pályázatok 42 (3) 
Kutatási statisztikában használatos tudományági és tudo

mányágazati rendszer korszerűsítésére kialakított elő
terjesztés 70 (4)

Kutatási-fejlesztési témák országos nyilvántartásáról 178
(9)

Kutatási-fejlesztési témák országos nyilvántartásáról szóló 
10/1974. (IV. 14.) MT sz. rendelet végrehajtásáról 229 (12) 

Kutatási továbbképzés egyes kérdéseivel foglalkozó elnök
ségi bizottság 225 (12)

Kutatóintézeti dolgozók alapbérének megállapításáról 144
(6)

Kutatóintézeti dolgozók alapbérének megállapításáról szóló 
2/1974. (II. 17.) MüM sz. rendelet végrehajtásáról 157 (7)

M, N, Ny
Magyar Kongresszusi Centrum létesítése 321 (18)
Magyar Népköztársaság címere, valamint az állami felség

jogra utaló egyes elnevezések és megjelölések használatá
nak rendjéről 155 (7)

Makromolekuláris kutatások várható nemzetközi és hazai 
fejlődése; prognosztikai tanulmány 142 (6)

MTA 1974. évi közgyűlési határozata végleges szövegének 
megállapításáról 222 (12)

MTA elnökének és főtitkárának együttes állásfoglalása az 
MTA tudományos osztályai és a szakigazgatás közötti 
kapcsolatok mechanizmusának részletesebb értelmezésére 
156 (7)

MTA hároméves rendezvényi tervéről 253 (14)
MTA könyvtárhálózatáról szóló 17/1972. (A. K. 20.) MTA— 

F sz. utasítás módosításáról 317 (18)
MTA Központi Hivatalában bekövetkezett egyes szervezeti 

változásokról 277 (14)
MTA Központi Hivatala és a felügyelete alá tartozó intéz

mények személyzeti munkájáról 303 (17)
MTA nemzetközi kapcsolatainak aktuális problémáiról 191

( 10)
Munkabérek kiegészítéséről 285 (15)
Munka díjazására vonatkozó egyes rendelkezések módosítá

sáról és kiegészítéséről 150 (6)
Munkaidő és pihenőidő egyes kérdéseiről szóló 6/1967. (X. 8.)

MüM sz. rendelet kiegészítéséről 21 (2)
Munka Törvénykönyve költségvetési szerveknél történő 

végrehajtásáról szóló 14/1967. (XI. 9.) MüM sz. rendelet 
módosításáról 288 (15)

Munkaviszonyban álló dolgozók 1974/1975. évi polgári vé
delmi kiképzéséről 241 (13)

Művelődésügyi Minisztérium felügyelete alá tartozó egyete
mek tanszéki akadémiai- támogatásának átcsoportosítása 
62 (3)

Nemzetközi Összehasonlító Jogi Kongresszus 1978. évi 
Magyarországon történő megtartásáról 274 (14) 

Nemzetközi tudományos rendezvények szervezéséről és 
lebonyolításáról 73 (4)

Nyugellátások és egyéb ellátások évenkénti rendszeres eme
léséről szóló rendelkezések módosítása 19 (2) 

Nyugellátások és egyéb ellátások, valamint a gyermek- 
gondozási segély kiegészítéséről 285 (15)

O, Ö

Oktatás-nevelési, a közművelődési és a művészeti díjak 
létesítéséről, valamint művészi alkotásokra pályázatok 
hirdetéséről 197 (11)

Oktatási miniszter feladatköréről 252 (14)
Országos és tárcaszintű kutatási főirányok körében elért 

eredmények jutalmazásának előkészítése 302 (17) 334 (19)
Országos és tárcaszintű kutatási főirányok kutatásában jelen

tős eredményt elért pályázók jutalmazásának 1974. évi 
elvei, valamint tájékoztató az 1973. évi jutalmazásról 
72 (4)

Országos és tárcaszintű kutatási főirányok körébe tartozó 
feladatok kutatása során elért jelentős eredmények jutal
mazásáról 81 (5)

Országos Oktatási Tanács működéséről 241 (13)
Országos Közművelődési Tanács létesítéséről 287 (15)
Önvédelmi szervezetek 1974—75. évi polgári védelmi kikép

zéséről 241 (13)
Ösztöndíjjal, külföldön tartózkodók munkaviszonyáról szóló 

5/1970. (VII. 23.) MüM—PM sz. együttes rendelet kiegé
szítéséről 289 (15)

P, R
Pszichológia országos kutatóhálózatának középtávú (1976— 

1980) fejlesztési irányelvei 331 (19)

S, Sz
Saját gépjárműnek belföldi hivatalos kiküldetés (külszolgá

lat) alkalmával történő használatáról 149 (6) 
Szakfordító- és tolmácsképzésről, valamint a tolmácsigazol

ványhoz szükséges vizsgáról 90 (5)
„Számítástechnika alkalmazásai” c. akadémiai kutatási fő

irány szervezése és problémái 328 (19)
Szellemi tevékenységet folytatók jövedelemadójáról szóló 

43/1971. (XII. 17.) Korm. sz. rendelet végrehajtásáról ki
adott 36/1971. (XII. 17.) PM sz. rendelet módosításáról 
és kiegészítéséről 60 (3)

Szociológia helyzete Magyarországon 321 (18)

T

Tartós külföldi szolgálatot teljesítő dolgozó házastársának 
belföldi munkaviszonyáról 300 (17)

Támogatott kutatóhelyek kutatási eredményeinek haszno
sításával kapcsolatos gazdálkodási és anyagi érdekeltségi 
rendszerről szóló 8/1971. (A. K- 9.) MTA—F. sz. utasítás 
módosításáról 295 (16)

Továbbtanuló dolgozók kedvezményeiről 313 (18) 
Tudományos kutatóvá képzés néhány elvéről 317 (18) 
Tudós Klub Tanács tagjainak és titkárának megbízásáról 

276 (14)
„Tudomány és technika társadalmi hatásaival foglalkozó 

Elnökségi Bizottság” munkaköre és szervezete 3 (1) 
Tudományos kutatók továbbképzési programjának irány

elveire vonatkozó ajánlás 190 (10)
Tudományos Minősítő Bizottság tagjának felmentéséről, 

illetőleg kinevezéséről 288 (15)
Tudományos és műszaki kutatások anyagi-műszaki ellátása 

terén megvalósítandó együttműködésről szóló Egyezmény 
kihirdetéséről 282 (15)

U, Ü, V

UNESCO 1977—1982 évekre vonatkozó tervével kapcsola
tos kérdések tárgyában megtartott ankéton elhangzottak
ról szóló tájékoztató 301 (17)

Üdülők alkalmazottai munkabérének, munkafeltételeinek, 
valamint térítési díjainak megállapításáról szóló utasítás 
módosításáról és kiegészítésről 241 (13)

Y, Z, Zs
Zenetudományi Intézet és Népzenekutató Csoport egyesí

tése 78 (4)
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Törvények, törvényerejű rendeletek, kormányrendeletek és határozatok, miniszteri rendeletek és utasítások, az MTA 
elnökségének határozatai, az MTA elnökének és főtitkárának utasításai, egyéb hivatalos közlemények

1973. év

11/1973. (XII. 23.) MüM 20 (2) 
12/1973. (XII. 23.) MüM 21 (2) 
14/1973. (XII. 2.) MüM 21 (2) 
15/1973. (XII. 27.) MüM 28 (2) 
31/1973. (XII. 23.) MT rendelet 18 (2) 
32/1973. (XII. 23.) MT rendelet 19 (2) 
34/1973. (XII. 24.) MT rendelet 19 (2) 
65/1973. sz. Ein. határozat 2(1) 
66/1973. sz. Ein. határozat 3 (1) 
67/1973. sz. Ein. határozat 3 (1) 
68/1973. sz. Ein. határozat 7 (1) 
69/1973. sz. Ein. határozat 7 (1) 
70/1973. sz. Ein. határozat 9 (1) 
71/1973. sz. Ein. határozat 10 (1) 
1044/1973. (XII. 24.) Mt. h. 20 (2) 
1045/1973. (XII. 24.) Mt. h. 20 (2)

1974. év

1974. évi 5. tvr. 170 (8) 
1974. évi 8. tvr. 237 (13)

1/1974. (A. K. 3.) MTA—F —MM 62 (3) 
1/1974. sz. Ein. határozat 70 (4)
1/1974. (A. K. 5.) MTA—E 81 (5)
1/1974. (P. K. 4.) PM 144 (6)
1/1974. (V. 15.) SZOT 198 (11)
1/1974. (A. K. 16.) MTA 294 (16)
2/1974. (I. 17.) PM 60 (3)
2/1974. sz. Ein. határozat 70 (4)
2/1974. (A. K. 4.) MTA—F 73 (4) 
2/1974. (II. 17.) MüM 144 (6)
3/1974. sz. Ein. határozat 71 (4)
3/1974. (A. K. 4.) MTA—F 78 (4) 
3/1974. (II. 6.) MM 90 (5)
3/1974. OMFB 229 (12)
3/1974. (PK. 15.) PM 277 (14)
4/1974. sz. Ein. határozat 71 (4)
4/1974. (A. K. 5.) MTA—F 82 (5) 
4/1974. (II. 28.) MüM 149 (6)
4/1974. (V. 15.) MM—MüM 197 (11) 
5/1974. sz. Ein. határozat 72 (4) 
5/1974. (II. 28.) MüM 150 (6)
5/1974. (A. K. 7.) MTA—F 157 (7) 
6/1974. sz. Ein. határozat 72 (4) 
6/1974. (A. K. 13.) MTA—F 241 (13) 
7/1974. (III. 20.) MT rendelet 155 (7) 
7/1974. (A. K. 13.) MTA—F 241 (13) 
8/1974. sz. Ein. határozat 142 (6) 
8/1974. (A. K. 14.) MTA—F 277 (14) 
9/1974. sz. Ein. határozat 143 (6) 
9/1974. (A. K. 16.) MTA—F 295 (16) 
10/1974. sz. Ein. határozat 143 (6) 
10/1974. (IV. 14.) MT rendelet 178 (9) 
10/1974. (A. K. 17.) MTA—F 303 (17) 
11/1974. (V. 28.) MüM 225 (12)
11/1974. (A. K. 18.) MTA—F 317 (18) 
12/1974. (A. K. 19.) MTA -F  334 (19)

12/1974. sz. Ein. határozat 172 (8) 
12/1974. (V. 14.) MT rendelet 195 (11) 
13/1974. (VI. 30.) MüM 288 (15)
15/1974. sz. Ein. határozat 190 (10) 
16/1974. sz. Ein. határozat 190 (10) 
16/1974. MT rendelet 197 (11)
16/1974. (VII. 1.) MüM-PM 289 (15) 
19/1974. sz. Ein. határozat 191 (10) 
20/1974. sz. Ein. határozat 191 (10) 
21/1974. sz. Ein. határozat 192 (10) 
22/1974. sz. Ein. határozat 222 (12) 
23/1974. (IX. 4.) MüM 313 (18)
24/1974. sz. Ein. határozat 224 (12) 
24/1974. (VI. 6.) MT rendelet 238 (13) 
25/1974. sz. Ein. határozat 225 (12) 
26/1974. sz. Ein. határozat 253 (14) 
27/1974. sz. Ein. határozat 274 (14) 
29/1974. sz. Ein. határozat 274 (14) 
30/1974. sz. Ein. határozat 276 (14) 
30/1974. (VII. 15.) MT rendelet 282 (15) 
31/1974. (VII. 15.) MT rendelet 285 (15) 
31/1974. sz. Ein. határozat 301 (17) 
32/1974. (VII. 15.) MT rendelet 285 (15) 
33/1974. sz. Ein. határozat 302 (17) 
34/1974. sz. Ein. határozat 302 (17) 
35/1974. sz. Ein. határozat 321 (18) 
36/1974. (IX. 29.) MT rendelet 300 (17) 
38/1974. sz. Ein. határozat 321 (18) 
39/1974. sz. Ein. határozat 322 (18) 
41/1974. sz. Ein. határozat 328 (19) 
42/1974. sz. Ein. határozat 329 (19) 
44/1974. sz. Ein. határozat 329 (19) 
45/1974. sz. Ein. határozat 330 (19) 
46/1974. sz. Ein. határozat 330 (19) 
47/1974. sz. Ein. határozat 331 (19) 
48/1974. sz. Ein. határozat 333 (19) 
49/1974. sz. Ein. határozat 333 (19) 
50/1974. sz. Ein. határozat 334 (19) 
115/1974. (8.) MüM 241 (13)
116/1974. (8.) MüM 245 (13)
120/1974. (9.) MüM 289 (15)
202/1974. (MK. 6.) MM-PM 179 (9)
314/1974. PM—MüM—OMFB 278 (14) 
1014/1974. (IV. 2.) Mt. h. 171 (8) 
1015/1974. (IV. 14.) Mt. h. 179 (9) 
1019/1974. (V. 2.) Mt. h. 183 (10) 
1028/1974. (VI. 13.) Mt. h. 240 (13)
1029/1974. (VI. 13.) Mt. h. 241 (13)
1030/1974. (VI. 22.) Mt. h. 250 (14)
1031/1974. (VI. 22.) Mt. h. 252 (14)
1035/1974. (VII. 10.) Mt. h. 287 (15) 
1036/1974. (VII. 10.) Mt. h. 288 (15) 
1039/1974. (VII. 7.) Mt. h. 294 (16) 
1041/1974. (VIII. 7.) Mt. h. 294 (16)
30 021/1974. TPB állásfoglalás 317 (18)

* A jogszabály számát követő szám az oldalszámot, a 
zárójelben levő szám a Közlöny számát jelzi.
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A dokumentumot a Műszaki-, a Kémiai-, a 
Gazdaság és Jog-, a Föld és Bányászati-, valamint 
az Agrártudományok Osztálya, továbbá az e téren 
járatos akadémikusok és szakemberek véleményez
ték. Több, mint 200 értékes megjegyzés, ajánlás, 
illetve javaslat képezte az alapját az észrevételekre 
vonatkozó előterjesztésnek, amelyet Szabó Kálmán 
akadémikus, a Gazdaság és Jogtudományok Osztá
lyának elnökhelyettese terjesztett az elnökség elé.

Az elnökség 32/1975. számú határozata

1. Az elnökség sokoldalúan megvitatva az észre
vételek javaslatát köszönetét fejezi ki Szabó Kál
mán osztály-elnökhelyettesnek a körültekintő, rész
letes és alapos tervezet elkészítéséért; és felkéri, 
hogy a vitában elhangzottak értelmében dolgozza 
át az anyagot. Egyben az átdolgozott észrevételeket 
az elnök mint az elnökség véleményét továbbítsa 
az OT-nak.

2. Az elnökségi észrevételekkel együtt tájékoz
tatásul az osztályok észrevételeit teljes egészükben 
is meg kell küldeni az OT-nak.

A Magyar Tudományos Akadémia 1975. évi
közgyűlési határozatai végleges szövegének 

megállapítása

Az elnökség 33/1975. számú határozata
Az elnökség az 1975. évi közgyűlés határozatai

nak szövegét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
A közgyűlés nagy megtiszteltetésnek tartja és 

örömét fejezi ki, hogy a Magyar Népköztársaság 
Elnöki Tanácsa az Akadémiának a felszabadulás 
óta végzett eredményes munkája elismeréseképpen, 
megalapítása 150. évfordulója alkalmából, a Munka 
Vörös Zászló Érdemrendjét adományozta. Ügy 
véli, ez a magas kitüntetés a párt- és állami vezetés
nek azt a véleményét fejezi ki, hogy az Akadémia 
tevékenysége hasznosan, jól szolgálta a szocialista 
társadalom építését.

I.

1. A közgyűlés áttekintette az MTA 150 éves 
fejlődését, különösen az 1949. évi átszervezését 
követő 25 esztendő fontosabb tapasztalatait.

Tisztelettel emlékezik meg múltjának haladó 
vonásairól, a magyar tudományosság kiemelkedő 
eredményeiről, amelyek az egész emberiség és né
pünk javát szolgálták.

Az MTA másfél évszázados története is tanúsítja, 
hogy a tudomány akkor fejlődött, a tudósok akkor 
alkottak igazán nagyot és maradandót, amikor a 
társadalmi haladás érdekeinek rendelték alá tevé
kenységüket, és tudományos munkájukkal aktívan 
támogatták a társadalmi fejlődés céljait, valamint 
azok megközelítéséhez a szükséges tudományos elő
feltételek megteremtését. Kívánatos, hogy a tudo
mány munkásai továbbra is ebben a szellemben 
tevékenykedjenek.

2. A közgyűlés megállapítja, hogy az újjászer
vezett Magyar Tudományos Akadémia az utóbbi 
negyedszázadban testületi munkájával és kutató 
helyeinek tevékenységével szolgálta az új társada
lom építését, a népgazdaság fejlesztését, népünk 
közgondolkodásának alakítását. Ezekre az ered
ményekre építve kívánja a jövőben hatékonyan 
segíteni a fejlett szocialista társadalom megvalósí
tását.

II.

1. A Magyar Tudományos Akadémia 1975. évi 
— jubileumi — közgyűlése rendkívül nagyra érté
keli a Magyar Szocialista Munkáspárt XI. Kongresz- 
szusának a tudományra vonatkozó állásfoglalását. 
Munkásságunk továbbfejlesztésére ösztönöz eddigi 
tudományos eredményeink elismerése, a tudomány
nyal szemben támasztott további igények, s az a 
segítség, amelyet a tudomány művelőinek további 
feladataik meghatározásához nyújt.

Az Akadémia — a tudomány magyar művelői
nek állásfoglalását juttatva kifejezésre — továbbra 
is teljes mértékben támogatja a párt következetes 
politikáját, amely által az ország további töretlen 
fejlődéséről gondoskodik, a világban és országunk
ban végbemenő folyamatok elemző és felelősség- 
teljes figyelembevételével céltudatosan reagálva 
társadalmi életünk új jelenségeire és változó viszo
nyaira.

Az Akadémia következő évekre szóló tevékeny
ségének elvi alapjait, munkájának fő irányait a kö
vetkezőkben határozza meg:

1.1. A szocialista társadalomban a tudomány 
hivatása a társadalmi haladás, a gazdasági és kultu
rális építés tudományos megalapozásában való ha
tékony közreműködés, s az e téren felmerülő prob
lémák megoldásának támogatása a tudomány esz
közeivel. Ennek megfelelően a továbbiakban na
gyobb figyelmet kell fordítani társadalmi viszo
nyaink, államéletünk, a szocialista demokrácia, 
gazdaságpolitikánk, életkörülményeink, ideológiai, 
kulturális és tudományos munkánk eddigi fejlő
désének átfogó, komplex elemzésére és tudományos 
értékelésére, továbbá az e területeken felmerült 
aktuális elvi és gyakorlati problémák megoldásának 
tudományos eszközökkel történő hathatósabb meg
ítélésére.

1.2. További társadalmi fejlődésünk érdekében 
meg kell gyorsítani a tudományos-technikai forra
dalom hazai kibontakoztatását előmozdító kutatá
sokat. Tervszerűbben kell gondoskodni a szükséges 
előfeltételekről, a tudomány közvetlen termelő- és 
társadalmi erővé válása folyamatának szervezet
tebbé tételéről és meggyorsításáról, a hosszú távra 
szóló egységes tudományos-műszaki politikai irány
elveinek kidolgozásáról és érvényesítéséről.

1.3. A pártnak a XI. Kongresszuson elfogadott 
programnyilatkozata egy újabb korszakra meg- 
szabja társadalmi, ezen belül gazdasági, kulturális, 
és tudományos fejlődésünk fő céljait, valamint 
feladatait. Valóra váltásukban növekszik a tudo
mány szerepe. Ennek megfelelően nagyobb figyel
met kell fordítani a szocializmus távlati feladatai
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nak, a fejlett szocialista társadalom konkrét felté
teleinek feltárására, az ezzel összefüggő elméleti 
és gyakorlati kérdések kimunkálására.

1.4. Társadalmunk haladása érdekében a tudo
mány eszközeivel is elő kell mozdítani a marxiz
mus—leninizmus eszméinek további térhódítását, 
a tudati viszonyok fejlődését, a szocialista erkölcs 
és életmód általánossá válását. Szélesíteni és tovább
fejleszteni kell a szocialista tudatformálással össze
függő kutatásokat, hatékonyabban kell eredmé
nyeinket ismertetni, elősegítve érvényesülésüket a 
felvilágosító és propagandamunkában. A szocialista 
tudatformálást a tudományos viták ösztönzésével, 
a téves nézetek kellő időben, megfelelően érvelő, 
tudományosan megalapozott bírálatával is elő kell 
mozdítani.

1.5. A tudomány nagy és növekvő feladatainak 
hatékony ellátása érdekében rendszeresen figye
lemmel kell kísérni a hazai kutatás helyzetét, belső 
problémáit.

1.5.1. Elő kell mozdítani, hogy a kutatóhelye
ken a témák minél inkább összhangban legyenek az 
időszerű társadalmi igényekkel, és az alapkutatások 
hatékonyan szolgálják a fejlődést.

1.5.2. A takarékosság figyelembevételével körül
tekintően kell felhasználni a rendelkezésre álló sze
mélyi, anyagi, műszaki, pénzügyi kapacitásokat, 
átcsoportosítások révén is növelve a legidőszerűbb 
témakörökre fordítható erőforrásokat. Emelni kell 
a kutatómunka színvonalát, szervezettségét és 
hatékonyságát. Tovább kell fejleszteni a kutató
helyeken belüli és a kutatóhelyek közötti munka- 
megosztást és együttműködést. Szélesebb körűvé 
és hatékonyabbá kell tenni a tudományos káderek 
posztgraduális képzésének különféle módjait.

1.5.3. Országos viszonylatban növelni kell az 
erőfeszítéseket a kutatási intézmények hálózatá
nak céltudatos — elsősorban intenzív jellegű — 
fejlesztésére, figyelembe véve az OTTKT követel
ményeit. Hatékonyabbá kell tenni a tudományos 
munka irányítási rendszerét, tovább erősítve a gya
korlattal való kapcsolatot. Fokozott erőfeszítéseket 
kell tenni az interdiszciplináris kutatások fejlesz
tésére.

1.5.4. Jobban ki kell használni a nemzetközi 
tudományos együttműködésben rejlő előnyös lehe
tőségeket, elsősorban a szocialista országok, külö
nösen pedig a Szovjetunió vonatkozásában, alap
vetően a KGST Komplex Programjának keretei 
között.

1.5.5. Annak érdekében, hogy az Akadémia 
a tudomány irányításában betöltendő szerepének 
eleget tudjon tenni, igényli és kéri az országos hatás
körű szervek eddigieknél fokozottabb támogatását 
és aktív közreműködését.

III.
1. A közgyűlés jóváhagyólag tudomásul veszi 

az elnökség és főtitkár beszámolóját.
2. A közgyűlés felhívja a tudományos testüle

teket, a Tudományos Minősítő Bizottságot, vala
mint a szakigazgatási szerveket, hogy továbbra is

kísérjék figyelemmel a korábbi közgyűlési határo
zatokból is adódó hosszabb távú feladatokat.

3. A közgyűlés az elnökség és a főtitkár beszá
molójában, illetve a zárt ülésen felvetett egyes 
kérdésekben az alábbiak szerint foglal állást.

4. Az Akadémia tudományos testületéi növeljék 
és tartalmilag mélyítsék el a hazai tudományos kuta
tás egész területére kiterjedő befolyásukat, mind 
a saját kezdeményezésű elemzések, koncepciók és 
ajánlások révén, mind pedig a más szervek által 
kidolgozott dokumentumok véleményezése által.

4.1. Konkrét népgazdasági és más társadalmi 
célok megvalósításának fokozottabb előmozdítása 
érdekében erősítsék a tudományos testületek együtt
működésüket a többi országos hatáskörű intéz
ménnyel.

4.2. A tudományos osztályok és bizottságok 
folytassák a konkrét tudományos kérdések meg
vitatását, az országos tájékozódásra alapozott 
tudományági, illetve ágazati helyzetelemzések, prog
nózisok és kutatásfejlesztési elgondolások kidolgo
zását.

5. A hosszú távú tervező munka során a tudo
mányos osztályok és az elnökség széles körben élje
nek az iterációs módszerekkel a sokoldalú kölcsön
hatások érvényesülésének előmozdítására.

5.1. Folytassák az érdekeltekkel együttműködve 
az OTTKT korszerűsítésére, pontosítására ésl990-ig 
történő meghosszabbítására kidolgozott javaslatok
nak a hosszú távú népgazdasági tervvel való össze
hasonlítását, hogy az OTTKT egyrészt még szoro
sabban igazodjék ahhoz, másrészt céljaival és ered
ményeivel kedvezően befolyásolja azt.

5.2. Az 1974. évi közgyűlés határozatát meg
erősítve, ill. továbbfejlesztve foglaljanak állást a 
hosszú távú népgazdasági terv fő irányai tekinteté
ben és nyújtsanak segítséget minél optimálisabb 
népgazdasági és ágazati irányok, valamint fejlesz
tési irányok kialakításában.

5.3. Támogassák — a Tudománypolitikai Bi
zottság állásfoglalásainak megfelelően — az orszá
gos kutatóhálózat távlati fejlesztési tervének a ké
szítését. Ennek érdekében vitassák meg a főtitkár 
által kidolgozott tervezeteket, áttekintve a többi 
országos főhatóság tervezeteit is.

6. A középtávú tervező munka során a tudomá
nyos osztályok és bizottságok értékeljék az Akadé
mia és az Oktatási Minisztérium kutatóhelyei 
1972 — 1975. évi beszámolóit, emeljék ki a társadal
milag fontos eredményeket, értékeljék a kutató
helyek munkáját. Vitassák meg az 1976 — 1980. évi 
kutatási terveket, észrevételeikkel és ajánlásaikkal 
elősegítve a tudománypolitikai irányelvek, vala
mint az OTTKT érvényesülését.

7. A Minisztertanács számára a hazai kutatás 
1971—75. évi helyzetéről szóló beszámoló elkészí
tésére az MTA, OMFB és ОТ által kiadott „Össze
vont irányelvek” szerint dolgozva az Akadémia 
illetékes szervei úgy készüljenek fel, hogy 1976 
végére az összefoglaló beszámoló az érdekeltekkel 
együttműködve, elkészülhessen.
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8. Az Elnökségi Közoktatási Bizottság több 
éves programjának részeként munkálkodjék to
vább a közoktatás távlati koncepciójának előké
szítésén, és segítse elő a szocialista műveltségi kon
cepció kialakítását.

9. Az MSZMP KB, valamint a Minisztertanács 
közművelődésre vonatkozó határozataiban foglal
taknak megfelelően készüljön feladatterv arra, 
hogy az Akadémia tudományos testületéi, tudo
mányos társaságai és kutatóintézetei hogyan segít
hetik a határozat végrehajtását.

10. Az 1976. évi közgyűlési tagajánlásoknál és 
tiszteleti tag ajánlásoknál, valamint tisztségekre 
való jelöléseknél, az osztályok vezetőinek meg
választásánál, valamint a bizottságok és folyóirat 
szerkesztő bizottságok megválasztásánál figyelem
mel kell lenni a női tudományos dolgozóknak az 
akadémiai és általában a tudományos munka irá
nyításában való fokozott részvétele szükségességére.

10.1. Az Akadémia elnöksége küldjön ki ad 
hoc bizottságot amely vizsgálja meg, hogy:

10.1.1. milyen módon mozdítható elő a nők 
fokozott bevonása a tudományos életbe és a veze
tésbe;

10.1.2. milyen intézkedések tehetők a nők 
tudományos fejlődését hátráltató objektív körül
mények hatásának csökkentésére.

Az ad hoc bizottság javaslatait az elnökség az 
1976. évi közgyűlést megelőzően vitassa meg és 
állásfoglalásáról számoljon be a közgyűlésnek.

10.2. Az Akadémia elnöksége kérje fel a TMB 
elnökét, vizsgálja meg, hogy milyen tényezők 
okozzák a kutatónők jelentős lemaradását a tudó-

Közlemények

K ö z l e m é n y
a kutatóintézeti dolgozók kötelező béremelése 

időpontjának megállapításáról

A kutatóintézeti dolgozók alapbérének megálla
pításáról szóló 2/1974. (II. 17.) MüM számú rendelet 
végrehajtása során probléma merült fel a személyi 
alapbér kötelező emelése időpontjának meghatáro
zása tekintetében. Ezzel kapcsolatban — az egysé
ges eljárás biztosítása érdekében — az MTA Terv- 
és Pénzügyi Főosztálya az alábbi tájékoztatást 
adja: - ,

A hivatkozott rendelet 5. §-ának (3) bekezdésé
ben foglalt rendelkezés egyértelműen meghatározza, 
hogy a rendelet hatálybalépésekor már munkavi
szonyban álló dolgozót — a megszűnt korpótlck 
helyébe — mikor kell kötelező béremelésben részesk 
teni. Ez a rendelkezés kizárólag azokra a dolgo
zókra vonatkozik, akik 1974. április hó 1. napján 
a rendelet hatálya alá tartozó kutatóintézettel 
munkaviszonyban álltak.

mányos fokozatok megszerzése tekintetében, s 
hogy milyen intézkedéseket lehet tenni a visszás 
helyzet megváltoztatása érdekében, továbbá ho
gyan lehet a kutatónők részvételét a Tudományos 
Minősítő Bizottságban és szakbizottságaiban elő
mozdítani.

11. Az Akadémia nagy természettudományi in
tézetei az ország műszaki fejlesztésének, általános 
haladásának fontos bázisai. A tudománynak mint 
termelőerőnek a helyzetében hasonló szerepet tölte
nek be, mint a közvetlen termelésben a nagyüzemek. 
A költségvetés kulturális ágazatán belül ezeknek az 
intézeteknek a fenntartása egyre nehezebbé válik, 
rendeltetésszerű létük is fokozatosan veszélybe 
sodródik. A közgyűlés javasolja a főtitkárnak, 
hogy ezen intézetek helyzetéről és a szükséges tenni
valókról készítsen elemző jelentést és azt terjessze 
kormányintézkedések céljából a Tudománypolitikai 
Bizottság elé.

Az elnökség egyéb állásfoglalásai

Az elnökség a napirendjén szereplő további 
előterjesztések megvitatását — az idő előrehaladott 
volta miatt — elhalasztotta. így a

1. Nemzetközi Szociológiai Társaság (ISA) Tu
dományszociológiai Bizottsága Konferenciájának
1977. évi budapesti megtartására vonatkozó javas
latot,

2. az egyetem utáni tudományos továbbképzés 
— különös tekintettel a biológiára — lehetőségeiről 
szóló jelentést, továbbá

3. a tájékoztatókat az elnökség júniusi ülésén 
vitatja meg.

A személyi alapbér kötelező emelésének kezdő 
időpontját azoknál a dolgozóknál, akiket a rendelet 
hatálya alá tartozó intézethez 1974. április 2-a és 
1975. december hó 31-e között neveztek ki, illető
leg alkalmaztak, a megállapított személyi alapbért 
1975. január 7. napját követően eltöltött minden 
három naptári év után a rendeletben meghatározott 
összeggel emelni kell. Ez alól kivételt képez az az 
eset, ha a dolgozó olyan költségvetési intézménynél 
volt munkaviszonyban, amely intézménynél (pl. 
egyetem) a kutatóintézetre irányadó bérrendszer 
már hatályban volt. Ilyen esetben a „Munkavállalói 
igazolási lap”-on a személyi alapbér legközelebbi 
kötelező emeléseként feltüntetett időpontot kell 
figyelembe venni.

A fentieket egybevetve mindazokat a dolgozó
kat, akiknek munkaviszonya a kutatóintézettel
1974. április hó 2. napja és 1975. december hó 31. 
napja között keletkezett, illetve keletkezik — ki
véve azokat a dolgozókat, akik azonos bérrendszerú 
intézménynél már munkaviszonyban álltak — > a 
rendelet szerinti kötelező alapbéremelés 1978. ja
nuár hó 1. napjától illeti meg.

A dolgozóknak 1976. és azt követő években 
történő alkalmazása esetén a személyi alapbér ko-
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telező emeléséhez szükséges hároméves időtartamot 
az alkalmazás évének első napjától kell figyelembe 
venni, mivel az alkalmazás kezdő éve, illetőleg a 
töredék év teljes évnek számít.

MTA Terv- és Pénzügyi Főosztálya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

A Magyar Tudományos Akadémia Központi 
Hivatala Természettudományi I. Főosztálya pályáza
tot hirdet az alább felsorolt kutatóintézetek igazgatói 
munkakörére 1976. január 1-i hatállyal:

Atommag Kutató Intézet
Földrajztudományi Kutató Intézet
Napfizikai Obszervatórium
Olajbányászati Kutató Laboratórium
Számítástechnikai és Automatizálási Kutató In

tézet

A pályázókkal szembeni követelmények:
— egyetemi végzettség és tudományos fokozat;
— jelentős tudományos eredmények amegpályá

zott intézet profiljába tartozó témában;*
— kutatóintézet, vagy nagyobb kutatási egy

ség vezetésében szerzett gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
— a pályázó jelenlegi munkahelyének, besoro

lásának, beosztásának és fizetésének meg
jelölését;

— eddigi szakmai munkájának és a munka ered
ményeinek ismertetését;

— a pályázó által írt tanulmányok, könyvek 
jegyzékét pontos bibliográfiával;

— tudományos fokozatának, kitüntetéseinek, 
idegen nyelvismeretének megjelölését;

— az intézet jövőbeni tudományos munkájára 
vonatkozó terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
— az oklevelek hiteles másolatát;
— részletes önéletrajzot 2 példányban;
— erkölcsi bizonyítványt.
Amennyiben a felhívásra akadémiai kutató pá

lyázik, úgy az előbb említett okmányokat nem 
szükséges a pályázathoz csatolni.

Az igazgató besorolására és vezetői megbízására 
a 2/1974. (II. 17.) MüM számú rendelet, ill. ennek 
végrehajtásáról intézkedő 5/1974. (A. K. 7.) MTA — 
F. sz. főtitkári utasítás az irányadó.

A pályázatokat a MagyarTudományos Akadémia 
főtitkárához (Bp. V., Roosevelt tér 9.) kell benyúj
tani 1975. augusztus 31-ig.

Földes Péter s. k., 
főosztályvezető

* Az Olajbányászati Kutató Laboratórium igazgatói 
munkakörére pályázatot benyújtókkal szembeni követelmé
nyek: jelentős tudományos eredmények az olajbányászattal 
kapcsolatos kémiai vagy geológiai kutatásokban.

A Magyar Tudományos Akadémia Központi 
Hivatala Természettudományi I. Főosztálya pályáza
tot hirdet az alább felsorolt kutatóintézetek igazgató- 
helyettesi munkakörére 1976. január 1-i hatállyal:

Atommag Kutató Intézet
Műszaki Fizikai Kutató Intézet
Számítástechnikai és Automatizálási Kutató In

tézet két igazgatóhelyettesi munkakörre

A pályázókkal szembeni követelmények:

— egyetemi végzettség és tudományos fokozat;*
— jelentős tudományos eredmények a megpá

lyázott intézet profiljába tartozó témában;**
— kutatóintézet, vagy nagyobb kutatási egység 

vezetésében szerzett 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 
jegyzékét pontos bibliográfiával;

— tudományos fokozatának, kitüntetéseinek, 
idegen nyelvismeretének megjelölését;

— az intézet jövőbeni tudományos munkájára 
vonatkozó terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:

— az oklevelek hiteles másolatát;
— részletes önéletrajzot 2 példányban;
— erkölcsi bizonyítványt.

Amennyiben a felhívásra akadémiai kutató pá
lyázik, úgy az előbb említett okmányokat nem szük
séges a pályázathoz csatolni.

Az igazgatóhelyettes besorolására és vezetői 
megbízására a 2/1974. (II. 17.) MüM számú rende
let, ill. az ennek végrehajtásáról intézkedő 5/1974. 
(A. K. 7.) MTA —F. sz. főtitkári utasítás az irány
adó.

A pályázatokat a MagyarTudományos Akadémia 
főtitkárához (Bp. V., Roosevelt tér 9.) kell benyúj
tani 1975. augusztus 31-ig.

Földes Péter s. k., 
főosztályvezető

* A Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet 
igazgatóhelyettesi munkakörére pályázókkal szembeni vég
zettségi követelmény: egyik igazgatóhelyettes esetében 
tudományegyetemi végzettség, a másik igazgatóhelyettes 
esetében műszaki egyetemi végzettség.

** A Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Inté
zet igazgatóhelyettesi munkakörére pályázók tudományos 
tevékenységével szembeni követelmények az egyik igazgató- 
helyettes esetében: jelentős tudományos eredmények a 
számítástechnika és a matematikai kutatások területén, a 
másik igazgatóhelyettes esetében: a számítástechnika és az 
automatizálási kutatások területén.
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A Magyar Tudományos Akadémia Központi 
Hivatala Természettudományi II. (biológiai) Fő
osztálya pályázatot hirdet

a Biológiai Kutatóintézet Tihany,
a Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet Buda

pest,
az Állategészségügyi Kutatóintézet Budapest,
a Mezőgazdasági Kutatóintézet Martonvásár

tudományos igazgató munkakörére 1976. január 1-i 
hatállyal.

A Magyar Tudományos Akadémia Központi 
Hivatala Természettudományi II. (biológiai) Fő
osztálya pályázatot hirdet

a Biológiai Kutatóintézet Tihany,
az Állategészségügyi Kutatóintézet Budapest

tudományos igazgatóhelyettesi munkakörére 1976. 
január 1-i hatállyal.

Az igazgatóhelyettes feladata az intézet szer
vezeti és működési szabályzatában meghatározott 
feladatok ellátása.

Az igazgató feladata az intézet szervezeti és 
működési szabályzatában meghatározott feladatok 
ellátása.

A pályázókkal szembeni követelmények:

— egyetemi végzettség és legalább kandidátusi 
fokozat;

— jelentős eredmények a megpályázott intézet 
profiljának megfelelő kutatások valamely 
területén;

— kutatóintézet, tanszék vagy tudományos 
osztály vezetésében szerzett megfelelő gya
korlat.

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 
jegyzékét pontos bibliográfiával;

— tudományos fokozatának, kitüntetéseinek, 
idegen nyelvismeretének megjelölésével;

— az intézet működésére vonatkozó elképzelé
seit.

A pályázathoz mellékelni kell:
I

— az oklevelek hiteles másolatát;
— részletes önéletrajzot 2 példányban;
— erkölcsi bizonyítványt.

Amennyiben a pályázó az MTA alkalmazásában 
áll, akkor a pályázatnak csupán az intézet tudo
mányos programjára és annak megvalósítására 
vonatkozó tervet kell tartalmaznia.

Az igazgató besorolására és vezetői megbízá
sára vonatkozóan a 2/1974. (II. 17.) MüM sz. rende
let, valamint az 5/1974. (A. K. 7.) MTA —F. sz. fő
titkári utasítás az irányadó.

A pályázatokat az MTA főtitkárához címezve 
’ a Magyar Tudományos Akadémia Központi Hiva

tala Természettudományi II. (biológiai) Főosztályá
hoz (1051 Budapest V., Münnich Ferenc u. 7 .)/. 
év augusztus hó 31-ig kérjük benyújtani.

Teplán István s. k.,
főosztályvezető

A pályázókkal szembeni követelmények:
— egyetemi végzettség és legalább kandidátusi 

fokozat;
— jelentős eredmények a megpályázott intézet 

profiljának megfelelő kutatások valamely 
területén;

— kutatóintézet, tanszék vagy tudományos 
osztály vezetésében szerzett megfelelő gya
korlat.

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 
jegyzékét pontos bibliográfiával;

— tudományos fokozatának, kitüntetéseinek, 
idegen nyelvismeretének megjelölését;

— az intézet működésére vonatkozó elképzelé
seit.

A pályázathoz mellékelni kell:
— az oklevelek hiteles másolatát;
— részletes önéletrajzot 2 példányban;
— erkölcsi bizonyítványt.
Amennyiben a pályázó az MTA alkalmazásában 

áll, a felsorolt okmányokat csatolni nem kell.
Az igazgatóhelyettes besorolására és vezetői 

megbízására vonatkozóan a 2/1974. (II. 17.) MüM 
sz. rendelet, valamint az 5/1974. (A. K. 7.) MTA —F. 
sz. főtitkári utasítás az irányadó.

A pályázatokat az MTA illetékes főtitkárhelyet- 
eséhez címezve a Magyar Tudományos Akadémia 
(özponti Hivatala Természettudományi II. (bio- 
ógiai) Főosztályához (1051 Budapest V., Münnich 
?erenc u. 7.) /. év augusztus hó 31-ig kérjük be- 
ty új tani.

Teplán István s. k.,
főosztályvezető

A Magyar Tudományos Akadémia Központi 
Hivatala Társadalomtudományi Főosztálya pályáza
tot hirdet

az Állam- és Jogtudományi Intézet, 
a Dunántúli Tudományos Intézet, 
a Filozófiai Intézet,
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az Ipargazdaságtani Kutatócsoport, 
az Irodalomtudományi Intézet, 
a Művészettörténeti Kutatócsoport, 
a Néprajzi Kutatócsoport, 
a Pedagógiai Kutatócsoport, 
a Pszichológiai Intézet, 
a Szociológiai Kutatóintézet, 
a Történettudományi Intézet, 
a Zenetudományi Intézet

igazgatói munkakörére 1976. január 1-i hatállyal.

A pályázókkal szembeni követelmények :
— egyetemi végzettség és legalább kandidátusi 

fokozat;
— jelentős tudományos eredmények a megpályá

zott intézet profiljának megfelelő kutatások 
területén;

— kutatóintézet vagy nagyobb kutatási egy
ség vezetésében szerzett megfelelő gyakorlat

A pályázatnak tartalmaznia kell:
— az intézet tudományos programjára és annak 

megvalósítására vonatkozó tervét;
— 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.

A pályázathoz mellékelni kell:
— az oklevelek hiteles másolatát;
— részletes önéletrajzot 2 példányban;
— erkölcsi bizonyítványt.
Amennyiben a pályázó az MTA alkalmazásában 

áll, akkor a pályázatnak csupán az intézet tudomá
nyos programjára és annak megvalósítására vonat
kozó tervet kell tartalmaznia.

Az igazgató besorolására és vezetői megbízására 
vonatkozóan a 2/1974. (II. 17.) MüM számú rende
let, valamint az 5/1974. (A. K. 7.) MTA —F. számú 
főtitkári utasítás az irányadó.

A pályázatokat az MTA főtitkárához címezve 
az MTA Központi Hivatala Társadalomtudományi 
Főosztályához (Bp. V., Münnich Ferenc u. 7. sz.) 
kell benyújtani 1975. augusztus 31-ig.

Kónya Sándor s. k., 
főosztályvezető

A Magyar Tudományos Akadémia Központi 
Hivatala Társadalomtudományi Főosztálya pályáza
tot hirdet : • :

a Dunántúli Tudományos Intézet, 
a Filozófiai Intézet, 
az Ipargazdaságtani Kutatócsoport, 
a Néprajzi kutatócsoport,

a Nyelvtudományi intézet, 
a Pedagógiai Kutatócsoport, 
a Pszichológiai Intézet, 
a Régészeti Intézet, 
a Szociológiai Kutatóintézet, 
a Világgazdasági Kutatóintézet, 
a Zenetudományi Intézet

igazgatóhelyettesi, valamint
az Állam- és Jogtudományi Intézet, 
az Irodalomtudományi Intézet, 
a Történettudományi Intézet

2 —2 igazgatóhelyettesi munkakörére 1976. január 1-i 
hatállyal.

A pályázókkal szembeni követelmények:
— egyetemi végzettség és legalább kandidátusi 

fokozat;
— jelentős tudományos eredmények a megpályá

zott intézet profiljának megfelelő kutatások 
területén;

— kutatóintézet vagy nagyobb kutatási egy
ség 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.

A pályázathoz mellékelni kell:
— az oklevelek hiteles másolatát;
— részletes önéletrajzot 2 példányban;
— erkölcsi bizonyítványt.
Amennyiben a pályázó az MTA alkalmazásában 

áll, akkor a pályázatnak a fentebb megjelölt ada
tokat, mellékleteket nem kell tartalmaznia.

Az igazgatóhelyettes besorolására és vezetői 
megbízására vonatkozóan a 2/1974. (II. 17.) MüM 
számú rendelet, valamint az 5/1974. (A. K. 7.) 
MTA —F. számú főtitkári utasítás az irányadó.

A pályázatokat az MTA illetékes főtitkárhelyet
teséhez címezve az MTA Központi Hivatala Tár
sadalomtudományi Főosztályához (Bp. V., Mün
nich Ferenc u. 7. sz.) kell benyújtani 1975. augusztus 
31-ig.

Kónya Sándor s. k., 
főosztályvezető

A Magyar Tudományos Akadémia Központi 
Hivatala Természettudományi II. (biológiai) Fő- 
osztálya pályázatot hirdet az MTA Biofizikai Tan
széki Kutatócsoportjánál (Pécs) megüresedett 1 fő 
tudományos segédmunkatársi állás betöltésére.
. Pályázhatnak azok a vegyészi diplomával ren

delkező fiatalok, akik a tudományos kutatómunkát
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hivatásnak tekintik. A pályázatok elbírálásánál 
előnyt jelent a Tudományos Diákkörben végzett 
eredményes munka.

Kezdő illetmény 1900,- Ft + 30%  veszélyes
ségi pótlék. Az állás 1975. szeptember 1-től kerül 
betöltésre.

A pályázatban, illetőleg mellékleteiben az alábbi 
adatok közlése szükséges:

— önéletrajz,
— a végzett szak megnevezése,
— szakmai érdeklődési terület,
— a szigorlati tárgyak vizsgaeredményei (hiva

talosan dokumentálva),
— az egyetemi állami és társadalmi szervek 

ajánlása (zárt borítékban) tetszőlegesen meg
választott egyetemi oktatótól.

A pályázatokat a fent megjelölt adatokkal és 
mellékletekkel együtt a pályázati felhívás megjele
nésétől számított 1 hónapon belül az MTA Biofizikai 
Tanszéki Kutatócsoportjához (Postai cím: 7643 Pécs, 
Pf. 99.) kell benyújtani.

Teplán István s. k.,
főosztályvezető

A Magyar Tudományos Akadémia Központi 
Hivatalának Természettudományi II. (biológiai) 
Főosztálya pályázatot hirdet az MTA Talajzooló- 
giai Kutatócsoport (ELTE Állatrendszertani és 
Ökológiai Tanszék) keretében betöltendő 1 fő tudo
mányos segédmunkatársi állásra.

Az állásra elsősorban tudományegyetemi ter
mészettudományi karon végzett szakbiológus, vagy 
biológiai szakos tanár képesítéssel rendelkezők pá
lyázhatnak. A kinevezendő segédmunkatárs feladata 
bekapcsolódni a Kutatócsoport ,,Bioszféra” tárca
szintű kutatási főirányba tartozó talajzoológiai- 
talajökológiai vizsgálataiba, különös tekintettel a 
természetes és mesterséges ökoszisztémákra.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
— részletes önéletrajzot,
— a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását 

és eddigi szakmai munkájának részletes is
mertetését,

— jelenlegi munkahelyéről az állami, társadalmi 
szervek ajánlását.

A pályázá%ot — mellékleteivel együtt — a pá
lyázati felhívás megjelenésétől számított egy hóna
pon belül az ELTE Állatrendszertani Tanszék — 
MTA Talajfiziológiai Kutatócsoport címére (1088 
Budapest, Puskin u. 3.) kell benyújtani.

Teplán István s. k .,
főosztályvezető

A Magyar Tudományos Akadémia I. Főosztá
lyához tartozó MTA Híradástechnikai Tanszéki 
Munkaközösség Akusztikai Kutatólaboratóriuma 
pályázatot hirdet 1975. július 1-től betöltendő tudo
mányos kutatói állásra.

Pályázhatnak azok, akik 1975-ben villamos- 
mérnöki vagy fizikusi oklevelet szereznek (esetleg 
már 1974-ben szereztek) és az akusztikai tudomá
nyos kutatómunkához megfelelő készséggel ren
delkeznek.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
— a pályázó tanulmányi eredményeit;
— esetleges tudományos diákköri munkáját, 

társadalmi tevékenységét;
— pályázat elnyerése esetére a tudományos 

továbbképzésére vonatkozó elképzeléseit.

A pályázathoz mellékelni kell:
— részletes önéletrajzot;
— index, esetleg oklevél másolatot.
A betöltendő állással a pályázó felkészültsége 

szerint 2000—2200 Ft havi kezdő illetmény jár.
A pályázatot mellékleteivel együtt az MTA Akusz

tikai Kutatólaboratóriumhoz (1088 Budapest, Pus
kin u. 5—7.) a hirdetmény megjelenésétől számított 
30 napon belül lehet benyújtani.

Tarnóczy Tamás s. k.,
a fizikai tudományok doktora, 
a Kutatólaboratórium vezetője

A Nehézvegyipari Kutató Intézet pályázatot 
hirdet számítástechnikai tudományos osztályvezetői 
munkakör betöltésére.

Feladata a számítástechnikai program kereté
ben vegyipari technológiák számítógépes folyamat- 
szabályozása, ezzel kapcsolatos kutatási, fejlesztési 
tevékenység irányítása.

A pályázókkal szemben támasztott követelmé
nyek:

— egyetemi végzettség,
— jelentős tudományos, illetve műszaki ered

mények a fenti területen,
— nagyobb kutatási egység vezetésében szer

zett megfelelő gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
— a pályázó jelenlegi munkahelyének, besoro

lásának, beosztásának és fizetésének közlé
sét,

— eddigi szakmai munkájának és eredményei
nek ismertetését,

— tudományos fokozatának, kitüntetéseinek, 
idegen nyelvismeretének megjelölését,

— tudományos munkássága részletezését, jegy
zékét.
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A pályázathoz mellékelni kell:
— az oklevelek hiteles másolatát,
— részletes önéletrajzot,
— erkölcsi bizonyítványt.
A pályázatot a felhívás megjelenésétől számított 

4 héten belül az Intézet személyzeti osztályára 
(8200 Veszprém, Wartha V. u. 1 —3.) kell benyúj
tani.

Dr. Szántó András s. k., 
igazgató

P á l y á z a t

a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen tudományos 
továbbképzési ösztöndíjra

A Gödöllői Agrártudományi Egyetem pályáza
tot hirdet a 132/1970. (MK 15.) MM számú utasítás 
alapján — a politikailag megfelelő, jó felkészültségű 
fiatal szakembereknek a tudományos kutató-, ille
tőleg az egyetemi oktatómunka területein való 
alapos felkészítése céljából — létesített tudományos 
ösztöndíj elnyerésére.

Az ösztöndíj folyósításának időtartama 2 év, 
amely időre az egyetem és az ösztöndíjas szerződést 
köt.

A munkabér jellegű ösztöndíj havi összege: 
2000-2500 ,- Ft.

Melegégövi Oktatási Osztályra
Pályázhatnak az egyetemen legalább jó tanul

mányi eredményt elért végző hallgatók közül azok, 
akik elvégezték ,,A melegégövi mezőgazdasági isme
retek” c. speciálkollégiumot, 30. életévüket még 
be nem töltött, társadalmi rendszerünkhöz hű, 
tiszta erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkező szak
emberek.

A pályázónak ismernie kell a spanyol nyelvet, 
legalább középfoknak megfelelő szinten.

A pályázatot elnyert gyakornok feladata a 
Melegégövi Oktatási Osztály oktató-nevelő és tudo
mányos kutatómunkájának a segítése.

Statisztikai Tanszékre 2 fő  részére Gödöllő, ill. 
Zsámbék székhellyel.

Pályázhatnak tudományegyetem matematika 
szakán kiváló tanulmányi eredményt elért végző 
hallgatók, valamint korábban végzett, 30. életévü

ket még be nem töltött, társadalmi rendszerünkhöz 
hű, tiszta erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkező 
matematikusok. A tudományos gyakornok feladata 
lesz a gazdasági matematika tárgyhoz kapcsolódó 
kutatási területen tevékenykedni, az e területen a 
Tanszék által végzett kutatásokban részt venni.

A pályázatot a közzétételtől számított 4 héten 
belül az Egyetem Rektori Hivatalához kell be
nyújtani.

A pályázatban ismertetni kell a pályázó tanul
mányi eredményeit, társadalmi tevékenységét, és a 
pályázat elnyerése esetén a tudományos tovább
képzésre vonatkozó terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
— részletes önéletrajzot,
— erkölcsi bizonyítványt,
— az iskola, ill. a munkáltató véleményét.
A pályázattal kapcsolatosan felvilágosítást a 

Gödöllői Agrártudományi Egyetem Személyzeti 
Osztálya ad.

Dr. Pethő György s. k.,
egyetemi tanár 

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

Kónya Albert akadémikus, a Tudományos 
Minősítő Bizottság elnöke minden kedden 14 — 
15 óráig, Kulcsár Kálmán akadémikus, a Tudomá
nyos Minősítő Bizottság titkára pedig minden csü
törtökön 14 — 15 óráig tart fogadóórát.

Előzetes bejelentés a 127—294 telefonon, a 
18—64-es mellékállomáson lehetséges.

Tudományos Minősítő Bizottság 
T itkársága
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A Minisztertanács 1013/1975. (V. 28.) számú 
h a t á r o z a t a

a takarékossági intézkedési tervek 
végrehajtásáról

1. A Minisztertanács — jóváhagyólag tudomá
sul véve a pénzügyminiszternek a takarékossági 
intézkedésekről, azok eredményeiről szóló tájé
koztató jelentését — megállapítja, hogy a köz
ponti szervek, a vállalatok, szövetkezetek és intéz
mények megtakarítási intézkedései összességük
ben helyesek, azokat a legtöbb helyen gondos 
munka előzte meg. Miután a vállalt célok telje
sítésében eddig csak kezdeti eredmények szület
tek, szükséges, hogy a korábbi határozatok követ
kezetes végrehajtása megtörténjék.

• ... . }|c. !■ . : '

2. A Minisztertanács szükségesnek tartja, hogy 
az intézkedési tervek készítésekor tapasztalt poli
tikai aktivitás és társadalmi kezdeményezés a 
végrehajtásban is érvényesüljön, s így a takarékos 
szemlélet minél hamarabb általánossá válhasson 
a gazdálkodás minden szintjén. A mindennapi 
gazdasági döntésekben, a termelő, a gazdasági 
munka egészében érvényt kell szerezni a minden
re kiterjedő, ésszerű takarékosságnak, különösen 
az alapanyagok, az energia, és általában az im
portanyagok terén.

Az irányító és a gazdálkodó szerveknek — a 
rövid távon érvényesülő megtakarítások mellett 
— az eddiginél nagyobb hangsúlyt kell adniok a 
távlati előnyökkel járó megoldásoknak. Társadal
mi követelmény, hogy minden területen szeré
nyebben, ésszerűbben éljenek a lehetőségekkel.

A minisztériumok és a tanácsok fordítsanak 
nagy figyelmet az intézkedési tervek végrehajtá
sának folyamatos ellenőrzésére és a céljellegű be
számoltatásokra, erősítve a gazdálkodási, pénzügyi 
fegyelmet.

3. Az Országos Tervhivatal elnöke és a pénz
ügyminiszter az 1976. évi népgazdasági terv és 
költségvetés előterjesztésével egyidejűleg számol
jon be a Minisztertanácsnak a takarékossági in
tézkedések eredményeiről, és határozza meg a kö
vetkező évre szóló takarékossági feladatokat.

^  MAGYAR

Az építésügyi és városfejlesztési miniszter 7/1975. 
(VI. 9.) É V M számú

r e n d e l e t e

az új tervező, kutató, szervező intézmények 
és egyes vállalatok új központjai 

telepítési helyéhez,
illetőleg a budapesti agglomerációban meglevők 

fejlesztéséhez való hozzájárulásról

„V ./.. M .
(1) A rendelet alkalmazása szempontjából
a) intézmény: az állami, tanácsi, illetőleg szö

vetkezeti tervező, kutató és szervező (számítás- 
technikai) vállalat, intézet és intézmény;

b) vállalat központja: a főváros és egy vagy 
több megye, illetőleg több megye területén állandó 
jellegű telephellyei rendelkező vállalat és közös vál
lalat, illetőleg az ilyen területen működő tröszt és 
egyesülés központja.

(2) A rendelet alkalmazása során új intézmény 
telepítésének minősül az is, ha meglevő intézmény 
olyan településen kíván új részleget létrehozni,- 
ahol addig még nem volt állandó jellegű telephelye.

2- § .

(1) Az építésügyi és városfejlesztési miniszter
hozzájárulása szükséges. %

a) új intézmény, illetőleg vállalat új központja 
telepítési helyének meghatározásához, továbbá

b) az 1005/1971. (II. 16.) Korm. számú hatá
rozattal megállapított budapesti agglomerációban 
(a rendelet 7. számú mellékletében felsorolt települé
seken) levő intézmény és vállalat központjának 
egy ötéves tervidőszak alatt 5%-ot vagy 30 főt 
meghaladó létszámemeléssel járó járó fejlesztéséhez.
A létszámemelést a tervidőszakot megelőző év 
december 31-i záró állományi létszámához kell 
viszonyítani.

(2) Nem kell az építésügyi és városfejlesztési 
miniszter hozzájárulását beszerezni.

a) ha az intézmény telepítési helyét vagy fej
lesztését a Minisztertanács határozza meg, illetőleg 
hagyja jóvá,

b) ha az egy ötéves tervidőszak alatti 5%-os lét- . 
számemelés az 5 főt nem haladja meg, továbbá

c) a fegyveres testületek intézményei esetében. ’

nÉf l̂A

Közlemények
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3. §.
(1) Az építésügyi és városfejlesztési miniszter 

hozzájárulását annak kell kérnie, aki az intézmény 
vagy vállalat központjának telepítésére, illetőleg 
fejlesztésére vonatkozó döntési jogkört gyakorolja.

(2) A hozzájárulás iránti kérelmet
a) új intézmény vagy vállalat új központjának 

létesítése esetén a telepítési hely kijelölése, illető
leg a területfelhasználási engedély kérése előtt,

b) a budapesti agglomerációban levő intézmény 
vagy vállalat központjának létszámemeléssel járó 
fejlesztése esetén minden ötéves tervidőszak kezdő 
évének június 30. napjáig, illetőleg a fejlesztési 
igény felmerülésének időpontjában kell 6 példány
ban benyújtani.

(3) A kérelemnek a rendelet 2. számú mellékle
tében felsoroltakat kell tartalmaznia.

4- §•
Az építésügyi és városfejlesztési miniszter a 

hozzájárulás iránti kérelmet a tervező, kutató, 
szervező és irányító tevékenység decentralizáció
jának, területileg arányosabb elhelyezkedésének 
elősegítése érdekében — az Országos Tervhivatal 
elnöke, az érdekelt miniszter (országos hatáskörű 
szerv vezetője), a területileg illetékes fővárosi (me
gyei) tanácselnök véleményének figyelembevételé
vel — elbírálja és döntéséről a hozzájárulást kérőt 
és a véleményező szerveket írásban értesíti.

5. §•
(1) A hozzájárulás megadása nem mentesít a 

külön jogszabályokban előírt engedélyek megszer
zésének kötelezettsége alól.

(2) A hozzájárulás megszerzése előtt nem sza
bad az új intézmény vagy vállalat új központjá
nak elhelyezéséhez területfelhasználási, illetőleg az 
építéséhez építési engedélyt adni.

6. § •

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba; 
rendelkezéseit nem kell alkalmazni azokra a tele
pítésekre és fejlesztésekre, amelyekre a hatályba 
lépés előtt a beruházási javaslatot vagy programot 
jóváhagyták, illetőleg az engedélyokiratot kiad
ták.

Bondor József s. k.,
építésügyi és városfejlesztési miniszter

7. számú melléklet
a 7/1975. (VI.  9.) É V  M számú rendelethez

A budapesti agglomerációhoz tartozó települések

Budapest főváros 
Százhalombatta város 
Szentendre város 
Alsónémedi 
Budakalász 
Budakeszi 
Budaörs 
Csobánka

Maglód
Mogyoród
Nagykovácsi
Nagytarcsa
Pécel
Pilisborosjenő
Pilisszentiván

Csornád Pilisvörösvár
Csömör Pomáz
Diósd Pócsmegyer
Dunaharaszti Solymár
Dunakeszi Szigethalom
Ecser Szigetmonostor
Érd Szigetszentmiklós
Fót Tahitótfalu
Göd Taksony
Gyál Tárnok
Gyömrő Tököl
Halásztelek Törökbálint
Kerepes Üllő
Kistarcsa Üröm
Leányfalu Vecsés községek

2. számú melléklet
a 7/1975. ( VI . 9.) É V M számú rendelethez

A hozzájárulás iránti kérelem tartalma

A hozzájárulás iránti kérelemnek a következő
ket kell tartalmaznia:
1. Új intézmény, illetőleg vállalat új központjának

létesítése esetén
a) az intézmény (vállalat központja) megneve

zését és profilját,
b) az intézmény (vállalat központja) javasolt 

telepítési helyét (helyeit), s ennek indokolá
sát,

c) a beruházás tervezett kezdő és befejező évét,
d) a beruházás tervezett összegét, ebből az 

építés összegét,
e) a tervezett létszámot állománycsoporton

kénti bontásban,
f )  az intézmény (vállalat központja) milyen más 

intézményekkel, s milyen módon fog együtt
működni.

2. A budapesti agglomerációban meglevő intézmény,
illetőleg vállalat központjának létszámemeléssel
járó fejlesztése esetén
a) az intézmény (vállalat központja) meg

nevezését, profilját és központjának címét,
b) az intézmény (vállalat központja) fejleszteni 

tervezett telephelyének (telephelyeinek) cí
mét,

c) a fejlesztés indokolását,
d) a fejlesztés módját (létszámemelés, létszám- 

emelkedéssel járó építés, ingatlan vásárlása 
vagy bérlete),

e) a fejlesztés tervezett kezdő és befejező évét,
f )  a fejlesztés tervezett összegét,
g) a fejlesztés előtti és megvalósítása utáni 

tervezett létszámot,
h) a tervezett létszámnövekményt állománycso

portonkénti bontásban,
i) az intézmény (vállalat központja) milyen 

más intézményekkel (vállalatokkal) és milyen 
módon működik együtt.
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A munkaügyi miniszter 112/1975. (Mü. K. 9.) 
MüM számú

u t a s í t á s a

az Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs 
Központ, a Szerzői Jogvédő Hivatal és a vidéki 
akadémiai központok alkalmazottainak bérezéséről

(Az érdekeltek közvetlenül kapták meg)

A munkaügyi miniszter és a pénzügyminiszter 
114/1975. (Mü. K. 9.) MüM-PM számú

e g y ü t t e s  u t a s í t á s a

a KGST Titkárságánál, egyéb szerveinél és a szocia
lista országok által létrehozott közös intézmények
nél munkát vállaló egyes magyar dolgozók munka- 

bérkiegészítéséről

(Az érdekeltek közvetlenül kapták meg)

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának 
2/1975. (A. K. 7.) MTA —F. számú

u t a s í t á s a
az akadémiai költségvetési intézmények karban
tartási-, kisebb építkezési- és felújítási munkáinak 

lebonyolítási rendjéről
1. Az utasítás hatálya kiterjed a Magyar Tudo

mányos Akadémia Központi Hivatalára és a fel
ügyelete alá tartozó kutatóközpontokra, kutató- 
intézetekre, kutatócsoportokra, laboratóriumokra 
és egyéb költségvetési intézményekre.

2. Nem terjed ki az utasítás hatálya a Magyar 
Tudományos Akadémia által támogatott tanszéki 
és egyéb kutatóhelyekre, a szolgáltató szervek 
közül a Műszerügyi és Méréstechnikai Szolgálatra, 
továbbá a Magyar Tudományos Akadémia fel
ügyelete alá tartozó vállalatokra.

3. Az utasítás 1. pontjában megjelölt szervek
1975. július 1-től kezdődően karbantartási-, kisebb 
építkezési- és felújítási munkálataik ellátásánál 
az ezen utasítás mellékletét képező ,,Szabályzati
ban foglaltak szerint tartoznak eljárni. (A „Szabály- 
zat”-ot az érdekeltek közvetlenül kapták meg.)

Márta Ferenc s. k., 
a Magyar Tudományos Akadémia 

főtitkára

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  E L N Ö K S É G É N E K
H A T Á R O Z A T A I *

az 1975. június hó 24-i ülésén

Az Oktatási Minisztérium, az Országos Oktatási 
Tanács, továbbá az oktatási miniszter mellett 
működő Tudományos Tanács kapcsolata, együtt
működése az Akadémia testületi és hivatali szerveivel

Az előterjesztés, amelyet az Oktatási Minisz
térium készített, az oktatás, valamint a kutatás 
területein fennálló azokat a kapcsolatokat és együtt
működési formákat vázolja, amelyek az Akadémia 
szervei, valamint az Oktatási Minisztérium szervei 
és az oktatási miniszter mellett működő oktatás
nevelés kérdéseiben tanácsadó, koordináló testület 
között alakultak ki.

Az előterjesztés jelentős helyet biztosít az Aka
démia Elnökségi Közoktatási Bizottsága tevékeny
sége ismertetésének; a Bizottság több szinten fog
lalkozott a közoktatás korszerűsítésével. Elkészí
tette az általános műveltség távlati követelményeire 
vonatkozó ajánlást, jelenleg pedig jelentős erőkkel 
a tantervi reform végrehajtásában munkálkodik.

Az előterjesztés — az együttműködés számos 
más formája és ezek tartalma ismertetése mellett 
— a Minisztérium és az Akadémia kapcsolatai 
alakulását kedvezőnek tartja.

* A nem teljes szöveggel közölt határozatokat az Aka
démia tagjai részére — kérésükre — a Tudományos Testületi 
Titkárság tájékoztatásul megküldi.

Az elnökség 34/1975. számú határozata
1. Az elnökség az oktatási miniszternek „Az Ok

tatási Minisztérium, az Országos Oktatási Tanács, 
továbbá az oktatási miniszter mellett működő 
Tudományos Tanács kapcsolata, együttműkö
dése a Magyar Tudományos Akadémia testületi 
és hivatali szerveivel” című előterjesztését 
köszönettel tudomásul veszi.

2. Az elnökség az Akadémia és Oktatási Minisz
térium közötti kapcsolat alakulását kedvező
nek tartja, és nagy jelentőséget tulajdonít annak, 
hogy az együttműködés a Minisztérium számára 
is gyümölcsöző.

3. Fontosnak tartja, és ezért felkéri az akadémiai 
testületi és hivatali szerveket, hogy a jövőben 
is adjanak meg minden szükséges támogatást 
az Oktatási Minisztérium munkájához.

4. Az Akadémia úgy véli, hogy a tanszéki kutatá
sokban kellő súlyt kell helyezni az OTTKT-ban 
nem szereplő témák kutatására.

Jelentés az egyetem utáni továbbképzés 
lehetőségeiről, különös tekintettel a biológiára

Az elnökség 25/1974. számú határozatával ad hoc
bizottságot kért fel az egyetem utáni tudományos
továbbképzés lehetőségeinek feltárására.
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A bizottság a posztgraduális képzés érdekében az
alábbi javaslatokat tette:
— nagyobb gondot kell fordítani a Tudományos 

Diákkörökben dolgozó egyetemi hallgatók idegen 
nyelvi képzésére;

— kívánatos lenne, hogy az MTA aktív tanácsadó 
és irányító kapcsolatot alakítson ki a Tudomá
nyos Diákkörök Országos Szervezetével;

— fejlesztendő tendencia az, hogy egyetemi hall
gatók diploma- vagy diákköri munkájukat nem 
csak egyetemi tanszékeken, hanem más kutató
helyeken készítik el;

— tekintettel a biológiai alapkutatás jellegére, a 
bizottság kívánatosnak tartotta, hogy a frissen 
végzett diplomások legalább átmenetileg helyet 
kapjanak olyan alapkutatási intézményekben, 
amelyek a kutatóképzéshez a legjobb adott
ságokkal rendelkeznek;

— a fiatal pályakezdő kutatók 2 —3 éves egyéni 
munka- és továbbképzési tervvel lássanak 
munkához;

: — a bizottság kívánatosnak tartja tematikailag
meghatározott, gyakorlattal egybekötött (eset
leg vizsgával is igazolt) kurzusok szervezését;

— a bizottság fontosnak tartaná az ún. Biológus 
Kutatóképző és Továbbképző Tanács létre
hozását, amely a fiatal kutatók regisztrálása 
mellett a továbbképző tanfolyamokat szervezné 
és koordinálná.
Az elnökség 35/1975. számú határozata

1. Az elnökség megvitatta az egyetem utáni tovább
képzés — különös tekintettel a biológiára — 
lehetőségeiről szóló jelentést és köszönettel 
tudomásul veszi.

2. A vitában elhangzottak alapján szükségesnek 
látja, hogy az elhangzottak figyelembe vételé
vel, valamint az előterjesztés értékes gondola
tainak kibővítésével, az egyetem utáni tovább
képzés lehetőségeiről minden tudományágra

» alkalmazható olyan előterjesztés készüljön, 
amelynek elgondolásait az Akadémia széleskörű 
megvalósításra ajánlhatja. /

. 3. Felkéri az elnökség Straub F. Brúnó akadémikust, 
az ad hoc bizottság elnökét, hogy Kónya Albert, 
Márta Ferenc és Szabolcsi Miklós akadémiku
sok bevonásával — az Oktatási Minisztérium ; 
ajánlott részvételével — december hó 30-ig 
készítsék el a 2. pontban említett előterjesztést.

Az ankétok, kerekasztal-konferenciák, elnökségi 
klubdélutánol^tapasztalatai és az 1975—76. évekre 

, szóló témaajánlások

Az 1973. év folyamán, különösen a közgyűlést 
követően, az elnökség több alkalommal foglalko
zott a testületi tevékenység hatékonyságát növelő 
javaslatokkal. Az 1973—74. években több határo
zatban fogalmazta meg a konkrét tennivalókat;

az új testületi munkaformák — az ankétok, kerek
asztal-konferenciák, valamint elnökségi klub
délutánok — közötti elvi és szervezeti különbsége
ket a 24/1974. számú határozat rögzítette. Az 1973 — 
74. időszakban tizenkét ankétot, négy kerekasztal- 
konferenciát és három elnökségi klubdélutánt 
rendezett az Akadémia.

Ezen rendezvények témái — egy-két kivételtől 
eltekintve — számottevő érdeklődést váltottak ki. 
A fenti testületi munkaformákról az akadémikusok 
általában kedvezően nyilatkoznak. Számos értékes 
javaslatot is terjesztettek elő az említett vitafóru
mok hatékonyságának javítása érdekében.

A fenti új munkaformákról szóló beszélgetések 
során felvetődött az is, hogy az ankétok és kon
ferenciák elvonják az erőket, illetve a figyelmet 
a tudományos osztályokon és a bizottságaikban 
folyó munkáktól.

A közelebbi vizsgálat azonban nem indokolja 
ezt az aggodalmat. Az eddigi tapasztalatok alap
ján az előterjesztés javasolja az ankétok kerek
asztal-konferenciák és klubdélutánok folytatását.

Az előterjesztés az 1975. júliustól 1976. júniusig 
terjedő időszakra négy ankét, öt kerekasztal- 
konferencia és két elnökségi klubdélután meg
tartását javasolja.

Az elnökség 36/1975. számú határozata
1. Az elnökség jóváhagyólag tudomásul veszi az 

1973 óta rendezett ankétok, kerekasztal-kon
ferenciák és elnökségi klubdélutánok tapasz
talatairól szóló beszámolót.

2. Egyetért azzal, hogy ezek az újabb tudományos 
testületi munkaformák beváltak, céljaiknak 
megfelelnek, ezért szerepüket a testületi tevé
kenységben tovább kell növelni. E munkafor
mák hatékonyságának fokozása érdekében a 
jövőben a vitára kitűzendő témák kiválasztásá
ban a tudományos kérdések kerüljenek előtérbe, 
és a szervezési kérdésekkel foglalkozó témákat 
csökkentsük. E vitafórumok az előkészítés során, 
továbbá a téma és a vita érdekességétől függően 
szelektíven, az eddigieknél lényegesen nagyobb 
publicitást kapjanak. Kívánatos, hogy e viták
ról olvasmányos, tartalmilag helyes ismerteté
sek készüljenek. Nyitottságuk a résztvevők 
vonatkozásában a témától függően esetenként 
az Akadémián belül és bizonyos mértékig az 
Akadémián kívül növekedjen.

3. Az elnökség egyetért az 1975—76. évekre szóló 
tematikai ajánlásokkal, és felhatalmazza az 
elnököt, hogy az egyes rendezvények témáját 
a javaslatok figyelembevételével határozza meg.

Előterjesztés a Nemzetközi Szociológiai Társaság 
(ISA) Tudományszociológiai Kutatási Bizottsága 

Konferenciájának 1977. évi megtartására

A Nemzetközi Szociológiai Társaság (ISA) Tudo
mányszociológiai Kutatási Bizottsága kérésére a 
Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya javasolta,
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hogy a Bizottság 1977 márciusában esedékes kon
ferenciája Budapesten kerüljön megrendezésre.

A konferencia lebonyolítását a Szociológiai 
Kutató Intézet és a Tudományszervezési Csoport 
vállalta.

Az elnökség 37/1975. számú határozata
Az elnökség a Nemzetközi Szociológiai Tár

saság (ISA) 1977. évben Budapesten megrendezésre 
javasolt konferenciájának megtartását önköltsége
sen, csekély akadémiai támogatással engedélyezi.

Javaslat az elnökség 1975. II. félévi 
munkatervére

Az elnökség 38/1975. számú határozata
l .Az elnökség az 1975. II. félévi munkatervét — 

tájékoztató jelleggel — az alábbiak szerint hagyja 
jóvá:

Szeptember
1. Előterjesztés a társadalomtudományok országos 

koordinálásának állami feladatairól.
Előadó: Köpeczi Béla főtitkárhelyettes.

2. Javaslat az 1976. évi közgyűlés tudományos elő
adásának tárgyára és az előadó személyére. 
Előadó: Erdey-Grúz Tibor elnök.

3. Az orvostudományi tanszéki kutatások akadémiai 
támogatásának helyzete és problémái.
Előadó: Láng István főtitkárhelyettes.

4. Javaslat az OTTKT főirányaiban kutatási juta
lomra beérkezett pályázatok elbírálására ki
küldendő elnökségi ad hoc bizottságra.
Előadó: Erdey-Grúz Tibor elnök.

5. Tájékoztatók.
5.1. „A magyar magfizikai kutatások és alkal

mazásaik helyzete, problémái és perspektí
vái” c. előterjesztés megvitatására kiküldött 
elnökségi ad hoc bizottság összefoglaló 
jelentése.
Előadó: Tétényi Pál akadémikus, az ad hoc 
bizottság elnöke.

5.2. ,,Az immunológiai kutatások helyzete” c. 
előterjesztés megvitatására kiküldött elnök
ségi ad hoc bizottság összefoglaló jelentése 
Előadó: Radnót Magda akadémikus, az ad 
hoc bizottság elnöke.

5.3. ,,A hazai valószínűségelméleti és matemati
kai statisztikai kutatások jelen helyzete és 
feladatai” c. előterjesztés megvitatására 
kiküldött elnökségi ad hoc bizottság össze
foglaló jelentése.
Előadó: Kónya Albert akadémikus, az ad 
hoc bizottság elnöke.

5.4. „A hazai matematikai logikai kutatások 
helyzete és feladatai” c. előterjesztés meg
vitatására kiküldött elnökségi ad hoc bizott
ság összefoglaló jelentése.
Előadó: Kónya Albert akadémikus, az ad 
hoc bizottság elnöke.

5.5. „A hazai algebrai kutatások helyzete” c. 
előterjesztés megvitatására kiküldött elnök
ségi ad hoc bizottság összefoglaló jelentése 
Előadó: Kónya Albert akadémikus, az ad 
hoc bizottság elnöke.

6. Egyebek.
Október

1. A közgazdaságtudomány helyzete.
Előadó: Köpeczi Béla főtitkárhelyettes.
Eörsi Gyula osztályelnök.

2. Átdolgozott előterjesztés a történettudomány 
helyzetéről.
Előadó: Mátrai László osztályelnök.

3. Beszámoló az OTTKT és a hosszú távú népgazda
sági terv összehangolásáról és 1990-ig történő 
meghosszabbításáról.
Előadó: Szántó Lajos, a Tudományszervezési 
Csoport igazgatója.

4. A tudományos osztályok javaslatai a tiszteleti 
tagok 1976. évi közgyűlési választásának elnök
ségi jelölésére.
Előadó: Szabó Imre alelnök.

5. Javaslat „A hazai matematikai analízis kutatá
sok helyzete és feladatai”-ról szóló előterjesztés 
megvitatására kiküldendő elnökségi ad hoc 
bizottságra.
Előadó: Szántó Lajos, a Tudományszervezési 
Csoport igazgatója.

6. Tájékoztatók.
6.1. Tájékoztató a „Számítástechnika alkalma

zásai” c. főiránnyal kapcsolatos 41/1974. 
sz. elnökségi határozat egyes pontjainak 
végrehajtásáról.
Előadó: Márta Ferenc főtitkár.

7. Egyebek.

November
1. A közvélemény formálásának tudósok általi elő

mozdítása kérdéseinek tanulmányozására ki
küldött elnökségi ad hoc bizottság előterjesztése 
Előadó: Szabó Imre alelnök.

2. Az OTTKT főirányaiban kutatási jutalomra be
érkezett pályázatokat elbíráló bizottság beszámoló 
javaslata az 1975. évi jutalmakra.
Előadó: az ad hoc bizottság elnöke.

3. Javaslat a tagválasztásra vonatkozó közgyűlési 
előterjesztést az elnökség számára előkészítő 
bizottság kiküldésére.
Előadó: Erdey-Grúz Tibor elnök.

4. Javaslat az Akadémia 1976. évi közgyűlési idő
szakának szervezeti rendjére.
Előadó: Thész János, a Tudományos Testületi 
Titkárság vezetője.

5. Javaslat az Akadémia 1976. évi közgyűlési el
nökségi beszámolójának koncepciójára.
Előadó: Szántó Lajos, a Tudományszervezési 
Csoport igazgatója.
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6. Javaslat „A hazai geometriai kutatások helyzete 
és feladatai” c. előterjesztés megvitatására ki
küldendő elnökségi ad hoc bizottságra.
Előadó: Szántó Lajos, a Tudományszervezési 
Csoport igazgatója.

7. Tájékoztatók.
7.1. „A genetikai tudományterület helyzete” c. 

előterjesztés megvitatására kiküldött elnök
ségi ad hoc bizottság összefoglaló jelentése. 
Előadó: az ad hoc bizottság elnöke.

8. Egyebek.
December

1. A Balaton és vízgyűjtő medencéjének komplex 
környezetvédelmi kutatási programja.
Előadó: Láng István főtitkárhelyettes.

2. Javaslat az elnökség 1976. I. félévi munkatervére. 
Előadó: Thész János, a Tudományos Testületi 
Titkárság vezetője.

3. Tájékoztatók.
3.1. Az MTA és OMFB Számítástechnika-Al

kalmazásai Bizottsága jelentése a számítás- 
tudományi kutatások hazai alkalmazásá
nak, oktatásának és továbbképzésének hely
zetéről, problémáiról és feladatairól.
Előadó: Sebestyén János az OMFB általá
nos elnökhelyettese, a bizottság elnöke.

3.2. „A hazai matematikai analízis kutatások 
helyzete és feladatai” c. előterjesztés meg
vitatására kiküldött elnökségi ad hoc bizott
ság összefoglaló jelentése.
Előadó: az ad hoc bizottság elnöke.

3.3. Tájékoztatás az MTA 1976. évi költségvetési 
és beruházási kereteiről.
Előadó: Márta Ferenc főtitkár.

3.4. Tájékoztató a tudományos testületek 1975. 
évi költségvetéséről.
Előadó: Thész János, a Tudományos Tes
tületi Titkárság vezetője.

3.5. Tájékoztató a szocialista akadémiák fő
titkárainak 1975. évi berlini értekezletéről. 
Előadó: Márta Ferenc főtitkár.

4. Egyebek.
*

2. Az elnökség felhatalmazza az elnököt, hogy a 
munkaterven a szükséges módosításokat és ki
egészítéseket hajtsa végre.

3. E munkaterv egyes hónapjainál szereplő „Tá
jékoztatók” minden esetben kiegészülnek az 
ankétokról és kerekasztal-konferenciákról szóló 
tájékoztatásokkal.

A Tudós Klub Klubtanács tagjainak és titkárának 
megbízása

Az Akadémia Tudósklubja Szervezeti Szabályzata 
szerint a Klub Tanács tagjait és titkárát 1 évi idő
tartamra az elnökség bízza meg.
Budapest, 1975. június hó 25.

Az elnökség 39)1975. számú határozata
Az elnökség 1976. június 30-ig a Tudósklub Klub 
Tanács tagjainak

Major Máté akadémikust és
Véghelyi Pétert az orvostudományok doktorát, 

a Klub titkárának pedig
Érti Mihályné klubvezetőt 

bízza meg.

A Szovjet—Magyar Szilárdtestfizikai Bizottság III. 
ülése

A SZUTA és az MTA együttműködési tervének 
megfelelően a Magyar—Szovjet Szilárdtestfizikai 
Bizottság 1975 áprilisában megtartotta III. ülését.

Az ülésről szóló jegyzőkönyvet — tudomásul
vétel végett — a III. osztály terjesztette az elnökség 
elé.

Az elnökség 40/1975. számú határozata
Az elnökség a Szovjet—Magyar Szilárdtest

fizikai Bizottság III. üléséről szóló jegyzőkönyvben 
foglaltakat, mint tájékoztatást tudomásul veszi.

J a v a s l a t
elnökségi ad hoc problémabizottságok kiküldésére

Szentágothai János alelnök szóbeli előterjesz
tésére két ad hoc problémabizottság kiküldését 
határozta el az elnökség.

Az elnökség 42/1975. számú határozata
1. Az elnökség az alábbi két téma feldolgozására 

ad hoc problémabizottságok kiküldését határozta el:
1.1. A számítástechnika érvényesülése az élet

tudományi alap- és alkalmazott kutatásban.
1.2. A kutatóhelyek ellátása genetikailag tiszta 

és fertőzésmentes kísérleti állatokkal.
2. Az 1.1. pont szerinti problémabizottság elnöke 

Szentágothai János alelnök, az 1.2. pont szerinti 
problémabizottság elnöke pedig Láng István fő
titkárhelyettes legyen.

3. Az elnökség felhatalmazza az elnököt, hogy 
a problémabizottságok elnökeinek előterjesztése 
alapján mindkét bizottság tagjait kérje fel.

Az elnökség egyéb állásfoglalásai
Az elnökség napirendjén szerepeltek még:
1. Tájékoztató a Csepel Vas- és Fémművekkel 

kötendő „Együttműködési megállapodás”-ról.
2. Beszámoló az MTA 1974. évi költségvetési és 

beruházási tervének teljesítéséről.
3. Tájékoztató „Az Akadémia feladatai a köz- 

művelődés fejlesztésében” tárgyú ankéton elhang
zottakról.

4. Beszámoló az eltelt időszak jelentősebb aka
démiai testületi eseményeiről.

5. Beszámoló az eltelt időszak jelentősebb aka
démiai szakigazgatási eseményeiről.

Erdey-Grúz Tibor s. k.,
• - • - ; * fîI ' J-i l ... . - 1 elnök
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K ö z le m é n y e k

Saját gépjármű hivatalos célra történő használatának
engedélyezésénél figyelembe veendő szempontok

A 4/1974. (11. 28.) MüM számú rendelettel módo
sított 33/1951. (I. 31.) MT számú rendelet 20. §-a 
(1) bekezdésének b) pontja szerint a saját gépjármű 
hivatalos célra történő használatára engedély — 
egyebek mellett — akkor adható, ha a gépjárműre 
casco biztosítás van érvényben.

Ismételten előfordult, hogy a vállalatok olyan 
esetben is engedélyezték a saját gépjármű hivatalos 
célra történő használatát, amikor a gépjárműre 
igen magas önrészesedésre szóló casco biztosítás 
volt érvényben (pl. Trabant gépjármű esetében 
20 000 Ft összegű önrészesedés).

Ha ilyen esetben kár következik be, az esetleg 
igen jelentős összegű kár teljes egészében a dolgozót 
terhelheti.

Ennek elkerülése érdekében indokolt a gépjár
műhasználat engedélyezése előtt megvizsgálni, hogy 
a gépjárműre milyen önrészesedésre szóló casco 
biztosítás van érvényben és ennek figyelembevételé
vel csak reális önrészesedést tartalmazó szerződés 
esetén helyes a használatot engedélyezni, különösen 
rendszeres használat esetében.

Ha az engedélyezéshez szükséges casco bizto
sítás feltételei tekintetében jogszabály rendelkezik, 
ennek előírásait kell figyelembe venni. Például a 
közlekedés- és postaügyi miniszter felügyelete alá 
tartozó szerveknél saját gépjármű belföldi hivatalos 
kiküldetéssel (külszolgálattal) kapcsolatos haszná
lata abban az esetben engedélyezhető, ha a személy- 
gépkocsira 2000,— forintot meg nem haladó összegű 
önrészesedési díjas casco biztosítás van érvényben 
(4/1974. KPM számú utasítás).

Budapest, 1975. június 23.
Dr. Csomó István s. k., 
főosztályvezetőhelyettes

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK
(A 6. sz. Akadémiai Közlönyből technikai hibá

ból kimaradt pályázati felhívás)
A Magyar Tudományos Akadémia Központi 

Hivatala Társadalomtudományi Főosztálya pályá
zatot hirdet a Régészeti Intézet igazgatói munka
körére 1976. január 1-i hatállyal.

A pályázókkal szembeni követelmények :
— egyetemi végzettség és legalább kandidátusi 

fokozat;
— jelentős tudományos eredmények a megpá

lyázott intézet profiljának megfelelő kuta
tások területén;

— kutatóintézet vagy nagyobb kutatási egység 
vezetésében szerzett megfelelő gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
— az intézet tudományos programjára és annak 

megvalósítására vonatkozó tervet;
— 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.

A pályázathoz mellékelni kell:
— az oklevelek hiteles másolatát;
— részletes önéletrajzot 2 példányban;
— erkölcsi bizonyítványt.
Amennyiben a pályázó az MTA alkalmazásában 

áll, akkor a pályázatnak csupán az intézet tudomá
nyos programjára és annak megvalósítására vonat
kozó tervet kell tartalmaznia.

Az igazgató besorolására és vezetői megbízására 
vonatkozóan a 2/1974. (II. 17.) MüM számú rende
let, valamint az 5/1974. (A. K. 7.) MTA—F. számú 
főtitkári utasítás az irányadó.

A pályázatokat az MTA főtitkárához címezve 
az MTA Központi Hivatala Társadalomtudományi 
Főosztályához (Bp. V., Münnich Ferenc u. 7. sz.) 
kell benyújtani 1975. augusztus 31-ig.

Kónya Sándor s. k.> 
főosztályvezető

Az MTA Természettudományi II. (biológiai) 
Főosztálya pályázatot hirdet egy fő pedagógus — ösz
töndíjas megbízásos jogviszonyú — alkalmazására az 
ELTE Természettudományi Kara Növényrendszer
tani és Ökológiai Tanszék kutatóhelyre.

A megbízás kezdete 1975. szeptember 1.
A díjazás összege havi 500 Ft.
A pályázó feladata lesz bekapcsolódni a tanszéki 

bioszféra kutatásba, s ezen belül a talajjelző kripto- 
gám növényzet indikációs értékének és az adott 
ökoszisztémában játszott szerepének vizsgálata. 
Szükséges, hogy a pályázó jó botanikai alapisme
retekkel és a kutatási módszerekben alapfokú jára
tossággal rendelkezzen.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó jelen
legi munkahelyét, beosztását.

A pályázatot a pályázati felhívás megjelenésétől 
számított 30 napon belül az ELTE TTK Növény
rendszertani és ökológiai Tanszékre (1088 Buda
pest, Múzeum krt. 4/a) kell benyújtani.

Teplán István s. k.,
főosztályvezető
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Az M TA Természettudományi II. (biológiai) 
Főosztálya pályázatot hirdet egy fő pedagógus — ösz
töndíjas megbízásos jogviszonyú — alkalmazására a 
Szegedi Biológiai Központ intézetébe.

A megbízás kezdete 1975. szeptember 1.
A díjazás összege, havi 500 Ft.
A pályázó az alábbi témában kell, hogy közre

működjön:
Különböző kromatográfiás módszerek, elsősor

ban nagyfeszültségű gélelektroforézis alkalmazása 
alacsony molekulasúlyú biológiailag aktív vegyü
ltek  elválasztására, izolálására és kvantitatív meg
határozására különböző indolvázas vegyületek terü
letén.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
— a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását,
— a jövőbeni tervezett kutatási feladatával 

kapcsolatos elképzelését,
— részletes önéletrajzot,
— a munkahelye vezetőjének javaslatát.
A pályázatot a pályázati felhívás megjelenésétől 

számított 30 napon belül az MTA Szegedi Biológiai 
Központ Személyzeti Osztályához (6701. Szeged, 
Odesszai krt. 62. Pf. 521) kell benyújtani.

Teplán István s. k., 
főosztályvezető

Az MTA Természettudományi II. (biológiai) 
Főosztály pályázatot hirdet három fő pedagógus 
— ösztöndíjas megbízásos jogviszonyú — alkalma
zására a József Attila Tudományegyetem Növény
tani Tanszék támogatott kutatóhelyre.

A megbízás kezdete: 1975. szeptember 1.
A díjazás összege havi 500 Ft.
A pályázók az alábbi témában kell hogy közre

működjenek:
1. Környezeti tényezők hatása a növények, vagy 

növényállományok szervesanyag produkció
jára, a fényenergia hasznosítására,

2. Az állományszerkezet hatása természetes és 
kultúrnövény állományok szervesanyag pro
dukciójára, 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 kultúrnövényállo
mányokra.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó jelen
legi munkahelyét, beosztását.

A pályázatot a JATE Növénytani Tanszékének 
kell benyújtani (Szeged, Egyetem u. 2.) a pályázati 
felhívás megjelenésétől számított 30 napon belül.

Teplán István s .  k . ,
főosztályvezető
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A Magyar Tudományos Akadémia Természettudo
mányi II. (biológiai) Főosztálya pályázatot hirdet 
a Szegedi József Attila Tudományegyetem Állattani 
Tanszékén betöltendő MTA státuszú tudományos 
segédmunkatársi állásra.

A kinevezendő tudományos segédmunkatárs fel
adata:

1. Szárazföldi ökoszisztémák (gyep- és erdőtársu
lások) ökológiai paramétereinek mérése, anyag- 
és energiaforgalmának vizsgálata, különös 
tekintettel a Homoptera (Auchenorhyncha) 
csoportra.

2. Az állatrendszertani oktatásban való rész
vétel.

A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek 
azok, akiknek entomológiai szakismeretük van, akik 
egyetemi doktori fokozattal rendelkeznek, és ökoló
giai-, produkciós-biológiai kutatással foglalkoznak.

Pályázhatnak szakbiológusok és biológia—kémia 
szakos tanárok.

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

eddigi szakmai munkáját,
c) jelenlegi munkahely ajánlását, szakmai refe

rencia (zárt borítékban) tetszőlegesen meg
választott egyetemi oktatótól,

d) szigorlati tárgyak vizsgaeredményeit.
A pályázatot a fent megjelölt mellékletekkel 

együtt a József Attila Tudományegyetem Állattani 
Tanszék Vezetőjéhez (6722 Szeged Táncsics M. u. 2.) 
kell a pályázati felhívás megjelenésétől számított 
egy hónapon belül benyújtani.

Teplán István s. k.,
főosztályvezető

A Magyar Tudományos Akadémia I. Főosztályá
hoz tartozó MTA Híradástechnikai Tanszéki Munka- 
közösség Akusztikai Kutatólaboratóriuma pályázatot 
hirdet tudományos kutatói állásra.

Pályázhatnak azok az okleveles villamos mérnö
kök vagy fizikusok, akik 2—3 éves gyakorlattal, 
illetve a Kutatócsoport tudományos munkájával 
kapcsolatban megfelelő készséggel rendelkeznek.

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

és fizetését;
— a pályázó eddigi szakmai munkájának ismer

tetését;
— társadalmi tevékenységét;
— nyelvismeretét.
A pályázathoz mellékelni kell:
— részletes önéletrajzot,
— egyetemi végzettséget tanúsító oklevélmáso

latot.
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A betöltendő állással a pályázó fölkészültsége | 
szerint 2500—3000 Ft havi kezdő illetmény jár.

A pályázatot mellékleteivel együtt az MTA Hír
adástechnikai Tanszéki Munkaközösség Akusztikai 
Kutatólaboratóriumához (1088 Budapest, Puskin u. 
5 —7.) a hirdetmény megjelenésétől számított 30 
napon belül lehet benyújtani.

Tarnóczy Tamás s. k.,
a fizikai tudományok doktora, 
a Kutatólaboratórium vezetője

A Keszthelyi Agrártudományi Egyetem Keszthelyi 
Mezőgazdaságtudományi Kara az alábbi tanszékre 
pályázatot hirdet.

MATEMATIKA-FIZIKA TANSZÉKRE 1 fő
egyetemi docensi állás betöltésére.

A pályázó feladata az alkalmazott matematikai 
tárgy oktatása, valamint a tanszéken folyó nevelő, 
illetve kutató munkába való bekapcsolódás.

A fenti pályázat benyújtásához egyetemi vég
zettség szükséges.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. A pályázó jelenlegi munkahelyének, beosztá

sának és illetményének megjelölését.
2. A pályázó eddigi szakmai munkájának és 

munkája eredményeinek részletes ismerteté
sét.

Ezek között:
— oktatói 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 
idegen nyelvismeretét, jelentősebb külföldi 
tanulmányútjait.

3. A pályázónak a tudományos és oktató munká
jára vonatkozó jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
1. Az intézménytől beszerzett és kitöltött törzs

lapot,
2. Részletes önéletrajzot, két példányban,
3. Az egyetemi végzettséget igazoló oklevelet, 

vagy hiteles másolatát,

4. Három hónapnál nem régibb keletű hatósági 
erkölcsi bizonyítványt.

A betöltendő állás után a 201/1975. (M. K. 3.) 
OM—MüM sz. utasítás szerint az egyetemi oktatók 
részére megállapított illetmény jár.

A pályázatot mellékleteivel együtt a közzététel
től számított négy héten belül a Mezőgazdaságtudo
mányi Kar Dékánjához kell eljuttatni. Cím: 8361 
Keszthely, Deák F. u. 16.

Dr. Bélák Sándor s. k.,
egyetemi tanár 

rektor

Az Erdészeti és Faipari Egyetem pályázatot hirdet 
I  a székesfehérvári Földmérési és Földrendezői Főis

kolai Karának Geodéziai tanszékén egy főiskolai 
tanári álláshely betöltésére.

A kinevezendő főiskolai tanár feladata lesz a 
Felső geodézia című tantárgy előadási óráinak meg
tartása, a tantárgy jegyzetének megírása, valamint 
aktív részvétel a tanszék tudományos munkájában.

Pályázhatnak azok az okleveles földmérő mér
nökök, akik legalább 10 éves üzemi, vagy ugyan
ennyi időn át végzett oktatási, kutatási gyakorlattal 
rendelkeznek.

A betöltendő állás után a 201/1975. (M. K. 4.) 
OM—MüM számú együttes utasítással módosított 
201/1970. (M. K. 5.) MM—MüM számú együttes 
utasításban meghatározott illetmény jár.

A pályázati kérelmeket az előírt mellékletekkel 
együtt a pályázati felhívás közzétételétől számított 
4 héten belül kell eljuttatni az Erdészeti és Faipari 
Egyetem rektorának. (9401. Sopron, Pf.: 132).

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást az 
Egyetem rektora, illetőleg a székesfehérvári Föld
mérési és Földrendezői Főiskolai Kar igazgatója ad.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

1. a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, 
besorolását és fizetését;

2. eddigi szakmai munkájának, és munkája ered
ményének részletes ismertetését;
— oktató és tudományos munkájának rész

letes ismertetését,
— nyelvismeretét, a nyelvismereti fok meg

jelölésével,
— kitüntetéseit és jelentősebb külföldi tanul

mányútjait,
3. a pályázónak az oktató és tudományos mun

kájára vonatkozó jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
a) részletes önéletrajzot két példányban,
b) szakképzettséget tanúsító oklevelek hiteles 

másolatát,
c) az intézménytől beszerzett C-0243-15/b rak

tári számú, kitöltött törzslapot,
d) a lakóhely szerint illetékes rendőrkapitány

ságtól beszerzett, három hónapnál nem régibb 
keletű hatósági erkölcsi bizonyítványt.

Dr. Cziráki József s. k.,
tanszékvezető egyetemi tanár 

rektor



1975. augusztus 4.

A Szegedi Orvostudományi Egyetem rektora pályá
zatot hirdet a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán 
elhalálozás folytán megüresedett 5001 kulcsszámú, 
tanszékvezetői megbízatással járó, egyetemi tanári 
állásra.

A kinevezendő egyetemi tanár feladata és köte
lessége:

1. A klinika igazgatói teendőinek ellátása.
2. Az orvostanhallgatók számára a szülészet és 

nőgyógyászat elméleti és gyakorlati oktatása, vizs
gáztatása, valamint a klinika oktató, nevelő munká
jának irányítása és ellenőrzése.

3. A klinika gyógyító, megelőző, valamint tudo
mányos kutató munkájának irányítása és ellenőr-

; zése, különös tekintettel a nőgyógyászati endokrio- 
nológiára és a reprodukciós biológiára.

4. Mindazok a feladatok, melyeket a művelődés- 
ügyi miniszter 3/1969. (VII. 4.) MM sz. rendeletének
4. fejezete, illetve a SZOTE Szervezeti és Működési 
Szabályzata a klinika igazgatói feladatköréül meg
határoz.

A pályázat feltétele: orvosi diploma, szakorvosi 
J képesítés és tudományos minősítés, az említett 

tudományágban magasszintű oktatási tevékenység 
és tudományos jártasság; továbbá olyan tájékozott
ság és tapasztalat, amely alkalmassá teszi a klinika 
igazgatói teendőinek ellátására.

A pályázatban meg kell jelölni:
a) a pályázó munkahelyét, beosztását, besoro

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

munkája eredményeinek részletes ismerteté
sét, ezek között
— oktató-nevelői, tudományos munkájának 

részletes ismertetését,
— az általa írt könyvek, jegyzetek, tanul

mányok stb. felsorolását, megjelölve, 
hogy azok mikor és hol jelentek meg,

— tudományos fokozatát, kitüntetéseit és 
idegen nyelvismeretét, jelentősebb kül
földi tanulmányútjait,

c) a pályázónak a gyógyító-megelőző, tudomá
nyos és oktató-nevelő munkájára vonatkozó 
jövőbeni terveit.
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A pályázathoz mellékelni kell:
a) részletes önéletrajzot,
b) képzettséget, szakképzettséget, illetőleg tu

dományos fokozatot tanúsító oklevelek hite
les másolatát,

c) kitöltött törzslapot,
d) legutolsó munkahelyi minősítést,
e) hatósági erkölcsi bizonyítványt,
f )  tudományos dolgozatok jegyzékét,
g) tudományos dolgozatok (könyvek, monográ

fiák) egy-egy példányát.
A kinevezett egyetemi tanár magángyakorlatot 

nem folytathat.
A pályázati kérelmeket a felsorolt mellékletekkel 

együtt a hirdetmény közzétételétől számított 4 hé
ten belül kell benyújtani a Szegedi Orvostudományi 
Egyetem Rektori Hivatalához (6701 Szeged, Pf. 
479.).

Dr. Petri Gábor s. k., 
egyetemi tanár 

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

Kónya Albert akadémikus, a Tudományos 
Minősítő Bizottság elnöke minden kedden 1 4 - 
15 óráig, Kulcsár Kálmán akadémikus, a Tudomá
nyos Minősítő Bizottság titkára pedig minden csü
törtökön 14-15 óráig tart fogadóórát.

Előzetes bejelentés a 127-294 telefonon, a 
18-64-es mellékállomáson lehetséges.

Tudományos Minősítő Bizottság 
Titkársága

AKADÉMIAI KÖZLÖNY

TUDOMAf
AG'
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A Központi Statisztikai Hivatal elnökének 
2/1975. (V. 3.) KSH számú

r e n d e l k e z é s e

a munkásosztály rétegződésének vizsgálatát segítő 
statisztikai rendszerről

A statisztikáról szóló 1973. évi V. törvény vég
rehajtására kiadott 27/1973. (X. 12.) MT sz. ren
delet 14. §-ában foglalt felhatalmazás alapján — 
az érdekelt miniszterekkel és országos hatáskörű 
szervek vezetőivel egyetértésben — a következő
ket rendelem:

1. §•
>

(1) E rendelkezésben és a mellékleteiben foglalt 
statisztikai csoportosítást kell alkalmazni mind
azoknál a vizsgálatoknál, amelyek a társadalmi 
osztályokkal, a társadalmi rétegződéssel kapcso

latos társadalmi jelenségekre és folyamatokra, 
mindenek előtt a foglalkoztatottságra, a kereseti 
arányokra, a jövedelmekre, a lakáshelyzetre és más 
életkörülményre terjednek ki.

(2) E vizsgálatok során a munkásosztályhoz tar
tozik

a) az állami iparban, az építőiparban, a mező- 
gazdaságban, az erdő- és vízgazdálkodásban, a 
szállítás, a hírközlés, a kereskedelem és a szol
gáltatások, valamint az egészségügyi, a kulturá
lis ellátás és más nem termelő területeken foglal
koztatott fizikai dolgozó;

b) az ipari, az építőipari, valamint a fogyasztási, 
a szállítási és más szolgáltató szövetkezet fizikai 
dolgozója;

c) az a) és b) pontban felsorolt állami vállalat
nál, valamint az iparban, az építőiparban, továbbá 
a fogyasztási, a szállítási és más szolgáltató szö
vetkezetnél a művezető és technikus, illetőleg az 
ennek megfelelő szintű, tevékenységű, az 7. sz. 
mellékletben felsorolt közvetlen termelésirányítók.

Közlemények
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2- §.

E rendelkezés hatálya alá tartozó vizsgálatok 
során a személynek, illetőleg a háztartásoknak az 
osztályok és rétegek szerinti statisztikai besorolásá
nál a rendelkezés 2. és 3. sz. mellékletében meg
határozott csoportosítás irányadó.

3. §.

Ez a rendelkezés a kihirdetése napján lép ha
tályba.

Bálint József s. k., 
államtitkár

a Központi Statisztikai Hivatal elnöke

1. sz. melléklet a 2/1975. (V. 3.) KSH számú 
rendelkezéshez

A közvetlen termelésirányítók jegyzéke

Művezető, főművezető, műhelyfőnök
Bányaműszak-vezető, aknász, frontmester 
Kohászati, öntőüzemi művezető 
Gépipari, szereldei művezető 
Villamosenergia-ipari, villamosgépipari és 
híradástechnikai termékgyártó művezető 
Építőanyagipari termékgyártó művezető 
Vegyipari termékgyártó művezető 
Könnyűipari termékgyártó művezető 
Élelmiszeripari termékgyártó művezető 
Építési, épületgépészeti művezető 
Közlekedési művezető
Függetlenített mezőgazdasági brigádvezető 
Kerületvezető erdész 
Vízgazdálkodási művezető 
Szolgáltatási művezető 
Művezető (egyéb), műhelyfőnök

Üzemi programozó, diszpécser, koordinátor 
Üzemi technikus
Raktárvezető, raktáros, raktárellenőr
Szállítási, postai távközlési közvetlen forgalmi 
irányító

Vasútforgalmi közvetlen irányító 
Vezénylőtiszt (vasúti forgalomnál)
Rendelkező forgalmi szolgálattevő 
Külső forgalmi szolgálattevő 
Tornyos- és vonatmenesztő térfelvigyázó 
Forgalomszabályozó keskeny nyomközi 
vonalakon
Kocsimester MÁV forgalmi szakszolgálatnál

Gépjármű-közlekedési közvetlen forgalmi irányító 
Vezénylőtiszt
Gépjárműközlekedési rendelkező forgalmi
szolgálattevő
Oszlopvezető
Kirendeltségvezető
Darabárus kirendeltségvezető
Autóbusz-állomásvezető
Gépjárműközlekedési diszpécser (menetirányító) 
Gépkocsi szolgálatvezető

Városi közlekedési közvetlen forgalmi irányító 
Városi alközponti forgalmi diszpécser 
Városi alközponti forgalomirányító tiszt 
Metró járműtelepi forgalmi szolgálattevő

Víziközlekedési közvetlen forgalmi irányító 
Folyamhajózási géptiszt 
Tengerhajózási géptiszt 
Balatoni hajóvezető 
Folyami hajóvezető 
Parti kapitány 
Hajó rakodótiszt

Postaforgalmi közvetlen irányító 
Postaforgalmi munkairányító

Egyéb szállítmányozási és szállítási közvetlen 
irányító

Átrakásvezető (MÁV)
Rakodás irányító (MÁV)
Szállítási részlegvezető

/'MKGYAR
TUDOMÁNYOS AKADtl.ílA  

KOHYVTÁLA
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2. sz. melléklet a 211915. ( V. 3.) KSH számú rendelkezéshez

Csoportosítás
a személyeknek az osztályok és rétegek szerinti statisztikai vizsgálatához

F ő c s o p o r to k
(r ó m a i s z á m m a l j e lz e t t e k )  

é s  c s o p o r to k

A . A k t ív  k e r e ső k B . I n a k t ív  k e r e ső k C. E lta r to t ta k

F o g ia lk o z t a t o t t a k

ö n á l ló
S e g ít ő
c s a lá d 

t a g

N y u g 
d íja s

G y e rm ek -
g o n d o z á s i

s z a b -o n
le v ő

E g y é b
in a k t ív
k ere ső

N e m
ta n u ló
g y e r 
m ek

Tanuló
Egyéb
e lta r 

t o t t

a lk a l
m a z á s 
b a n  á lló

s z ö v .
t a g

ö s s z e 
sen

I. Munkásosztályhoz tartozó

1 . Fizikai foglalkozású az iparban
2 .  Ebből: nagyiparban (minisztériumi

ipar)
3. Fizikai foglalkozású az állami mező-

gazdaságban és erdőgazdálko
dásban

4 . Ebből: mezőgazdasági fizikai foglal
kozású

5. nem mezőgazdasági fizikai foglalkozású
6 . Fizikai foglalkozású a népgazdaság

többi ágában
7. Fizikai foglalkozású összesen
8. Ebből: szakmunkás
9. betanított munkás

10. segédmunkás
1 1 . Közvetlen termelésirányító*
12. Munkásosztályhoz tartozó összesen

II. Szövetkezeti parasztsághoz tartozó
1. Fizikai foglalkozású tag és alkalmazás

ban álló
2. Ebből: mezőgazdasági fizikai foglal

kozású
3 .  nem mezőgazdasági fizikai foglalkozású
4 .  Közvetlen termelésirányító tagok és

alkalmazásban állók*
5. Szövetkezeti parasztsághoz tartozik 

összesen**
III.  Nem fizikai ( s z e lle m i)  foglalkozású
(közvetlen termelésirányító nélkül) 
összesen
Az összesen részletezése beosztási 
fokozatok szerint:

1 . Vezető, irányító és felsőfokú végzett
ségű beosztott ügyintéző

2 .  Egyéb beosztott ügyintéző
3. Beosztott ügyviteli alkalmazott

Az összesen részletezése munkajelleg
csoportok szerint:

4. Műszaki foglalkozású
5. Igazgatási-gazdasági foglalkozású
6. Egészségügyi-kulturális foglalkozású
7 .  Számviteli-ügyviteli foglalkozású

IV. Kisárutermelő, kiskereskedő
1. Mezőgazdasági foglalkozású
2. Nem mezőgazdasági foglalkozású
3. Kisárutermelő, kiskereskedő összesen

MINDÖSSZESEN

i  : • l ' l

'

.

‘ Mezőgazdasági^'termdőszövetkezet, termelőszövetkezet mezőgazdaságba és erdőgazdálkodásba sorolt önálló közős 
vállalkozása és vállalata, halászati termelőszövetkezet, szakszóvetkezet foglalkoztatja.
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3. sz. melléklet a 2/1975. (V. 3.) KSH számú 
rendelkezéshez 

Csoportosítás
a háztartások (családok) csoportosítására 

a keresők összetétele szerint
Aktív keresővel rendelkező háztartások

I. Munkásosztályhoz tartozik (kettős jövedel
mű nélkül)

II. Szövetkezeti parasztsághoz tartozik (kettős 
jövedelmű nélkül)

III. Nem fizikai (szellemi) foglalkozású (közvet
len termelésirányító nélkül)

IV. Kisárutermelő, kiskereskedő
V. Kettős jövedelmű

— munkásosztályhoz tartozó háztartás
fővel

— szövetkezeti parasztsághoz tartozó ház
tartásfővel

Inaktív és eltartott (aktív kereső nélküli) ház
tartások

MINDÖSSZESEN
Jegyzet: A háztartásoknak keresőik összetétele 

szerinti csoportosítása a munkásságtól és a szövet
kezeti parasztságtól elkülönítve, külön (V) főcso
portban kezeli az ún. kettős jövedelmű családokat. 
A kettős jövedelmű családok azok, amelyekben 
a munkásosztályhoz tartozó háztartásfő (főkereső) 
mellett szövetkezeti parasztsághoz tartozó kereső 
is, illetve a szövetkezeti parasztsághoz tartozó 
háztartásfő (főkereső) mellett munkásosztályhoz 
tartozó kereső is található, amelyek így a munkás 
és a paraszti életformához egyaránt kötődnek.

A tisztább típusok képzése érdekében az inak
tív és eltartott háztartásfőjű háztartások közül 
azokat, ahol aktív kereső is található, a csoporto
sítás kiemeli és az aktív háztartások közé sorolja 
a főkereső osztály-, illetve rétegbetartozása alap
ján.

Egyebekben a csoportosítás alapja a háztartásfő 
osztály-, illetve réteghelyzete a 2. sz. melléklet
ben foglaltak szerint.

E csoportosítás a népesség rétegződésének vizs
gálata mellett főleg a jövedelem, a fogyasztás, a 
lakáshelyzet és általában az anyagi létkörülmé
nyek témaköreinek elemzése során kerül alkal
mazásra.

P á ly á z a t i  f e lh ív á s o k
A Magyar Tudományos Akadémia Központi 

Hivatala Természettudományi II. (biológiai) Fő
osztálya

pályázatot hirdet
az Állatorvostudományi Egyetem Állathigéniai 

Tanszékre, az MTA tanszéki kutatóhelyére egy- 
tudományos segédmunkatársi állásra.

A kinevezendő tudományos segédmunkatárs 
feladata a tanszék kutatásaiba való bekapcsolódás, 
részvétel a tanszék kutatási feladataiban, főleg a

bakteriológiai és mykológiai témakörökkel össze
függő feladatokban. A tanszékvezető megbízása 
alapján részvétel a gyakorlatok lebonyolításában.

Anyagi jutatás: 1900—2300 Ft +  30% ve
szélyességi pótlék.

Pályázhatnak állatorvosi végzettséggel rendel
kező olyan személyek, akik egyetemen eltöltött 
legalább 3 éves gyakorlattal rendelkeznek.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) önéletrajz,
b) a végzett szak megnevezése,
c) szakmai érdeklődési terület,
d) szigorlati tárgyak vizsgaeredményei,
e) egyetemi, állami és társadalmi szervek 

ajánlása (zárt borítékban)
f )  szakmai referencia (zárt borítékban), tet

szőlegesen megválasztott egyetemi oktatótól.
A pályázatot mellékleteivel együtt az Állatorvos
tudományi Egyetem Állathigiéniai Tanszék Vezető
jéhez (Budapest VII., Landler Jenő-u. 2.) a hir
detmény megjelenésétől számított 30 napon belül 
lehet benyújtani.

Tudományos segédmunkatársi munkakörre szak
biológus számára.

Az alkalmazandó szakbiológus a SOTE I. sz. 
Kórbonctani Intézetében fog szolgálatot teljesíteni, 
mint az elektronmikroszkópos laboratórium dol
gozója. Illetmény: 1900 Ft +  30% veszélyességi 
pótlék.

A pályázathoz az alábbi okmányokat kell 
csatolni, illetőleg adatokat kell közölni:

a) önéletrajz,
b) a végzett szak megnevezése,
c) szakmai érdeklődési terület,
d) szigorlati tárgyak vizsgaeredményei,
e) egyetemi, állami és társadalmi szervek 

ajánlása (zárt borítékban),
f )  szakmai referencia (zárt borítékban), tet

szőlegesen megválasztott egyetemi oktatótól.
A pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 
egy hónapon belül kell a SOTE I. sz. Kórbonctani 
Intézet Igazgatójához (Budapest, Üllői út. 26.) 
beadni.

Az ELTE Növényrendszertani és Ökológiai Tan
székén egy tudományos segédmunkatársi állásra.

A segédmunkatárs feladata lesz bekapcsolódni 
a Tanszék ökológiai és növényföldrajzi kutató 
munkájába, elsősorban a tanszéki bioszféra-ökoló
gia témába.

Feltételek: egyetemi végzettség, flóra és vege
táció ismeret, alapfokú jártasság az ökológiai 
kutató munkában.

A pályázathoz az alábbi okmányokat kell 
csatolni, illetőleg adatokat közölni:

— önéletrajz,
— végzett szak megnevezése,
— szakmai érdeklődési terület,
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— szigorlati tárgyak vizsgaeredményei,
— egyetemi, állami és társadalmi szervek 

ajánlása (zárt borítékban),
— szakmai referencia (zárt borítékban), tet

szőlegesen megválasztott egyetemi oktatótól.
A pályázati kérelem benyújtásának határideje 
1975. szeptember 15. (ÉLTÉ Növényrendszertani 
és Ökológiai Tanszék 1088 Budapest Múzeum 
körút 4/a)

A Semmelweis Orvostudományi Egyetem I. sz. 
Anatómiai Intézetében megüresedett MTA státusú 
kutatói állásra, tudományos segédmunkatársi mun
kakörben.

Az alkalmazandó tudományos segédmunkatárs 
feladata közreműködni az idegrendszer synaptikus 
organizációjának vizsgálata kutatási témában.

Pályázhatnak: Orvosi oklevéllel rendelkezők.
A pályázatnak tartalmaznia kell;
— önéletrajz
— végzett szak megnevezése
— szakmai érdeklődési terület
— szigorlati tárgyak vizsgaeredményei
— egyetemi, állami és társadalmi szervek 

ajánlása (zárt borítékban), ill. jelenlegi 
munkahely ajánlása

— szakmai referencia (zárt borítékban) tet
szőlegesen megválasztott egyetemi oktatótól.

A pályázatot a fent megjelölt mellékletekkel együtt 
a megjelenéstől számított egy hónapon belül a Sem
melweis Orvostudományi Egyetem I. sz. Anatómiai 
Intézet vezetőjéhez (1450 Budapest, Tüzoltó-u. 
58.) kell benyújtani.

Teplán István s. k.,
főosztályvezető

Az M TA Dunántúli Tudományos Intézete pályá
zatot hirdet történettudományi osztályvezetői munka
körre 1976. április 1-i hatállyal.
A pályázókkal szembeni követelmények:

— egyetemi végzettség
— tudományos fokozat
— kutatóegység vezetésében szerzett megfelelő 

gyakorlat.
A pályázathoz mellékelni kell:

— az oklevelek hiteles másolatát
— részletes önéletrajzot 2 példányban
— erkölcsi bizonyítványt.

Amennyiben a^ályázó akadémiai kutató, a mellék
leteket nem szükséges a pályázathoz csatolni.

A pályázatokat az MTA Dunántúli Tudományos 
Intézete Igazgatójához (7601 Pécs, Pf. 199.) kell 
1975. december 31-ig benyújtani.

Bihari Ottó s. k.,
akadémikus, intézeti igazgató

A MTA Geodéziai és Geofizikai Kutató Intézete 
pályázatot hirdet 2 tudományos segédmunkatársi 
állás betöltésére. Pályázhatnak azok a 30 év alatti 
fizikusok esetleg geofizikusok, akik egyetemi ok
levéllel rendelkeznek vagy 1975. szeptember 1-ig 
oklevelet szereznek.

Alkalmazás esetén a pályázók a felső légkör 
kutatására irányuló témákban dolgoznak. E kuta
tások főként a plazmaelmélet (magnetohidro- 
dinamika), a statisztikus mechanika, a kvantum- 
mechanika és az elektromágneses hullámok terü
letén elsajátított ismeretek geofizikai célú alkal
mazását igényelik.

A segédmunkatársak kezdő fizetése havi 2500,— 
Ft. Ezenkívül lehetőség adódik az Intézet külső 
megbízásos munkáiban való részvételre is. A 3 éves 
segédmunkatársi idő eredményes letöltése után, 
megfelelő rátermettség esetén tudományos munka
társi alkalmazást biztosítunk. Jogos lakásigények 
kielégítéséhez az Intézet segítséget nyújt (1—2 
éven belül).

A pályázatnak a következő okmányokat, ill. 
adatokat kell tartalmaznia:

a) önéletrajz
b) a végzett szak megnevezése
c) szakmai érdeklődési terület
d) szigorlati tárgyak vizsgaeredményei
e) nyelvismeret
f )  tudományos diákköri munka
g) egyetemi, állami és társadalmi szervek aján

lása (zárt borítékban)
h) szakmai referencia (zárt borítékban) tetsző

legesen megválasztott egyetemi oktatótól
A pályázatokat az felhívás megjelenésétől szá

mított egy hónapon belül a MTA Geodéziai és Geo
fizikai Kutató Intézetének Igazgatójához (9400 
Sopron, Múzeum u. 6 —8.) kell beküldeni.

Dr. Somogyi József s. k.,
igazgató

Az MTA Irodalomtudományi Intézete az alábbi 
vezetői állások betöltésére pályázatot hirdet:

A Klasszikus Magyar Irodalmi Főosztály tudo
mányos főosztályvezetői állására,

a Modern Magyar Irodalmi Főosztály tudomá
nyos főosztályvezetői állására,

az Irodalomelméleti Főosztály tudományos fő
osztályvezetői állására,

a Reneszánsz Kutatások Osztálya tudományos 
osztályvezetői állására,

a XVIII. századi Osztály tudományos osztály- 
vezetői állására,

a XIX. századi Osztály tudományos osztály- 
vezetői állására,

a Kritikatörténeti Osztály tudományos osztály- 
vezetői állására,

a XX. századi Osztály tudományos osztály- 
vezetői állására,

a Szocialista Irodalmi Kutatások Osztálya 
tudományos osztályvezetői állására,
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a Felszabadulás utáni irodalom Osztálya tudo
mányos osztályvezetői állására,

az Irodalomelméleti Kutatások Osztálya tudo
mányos osztályvezetői állására,

a Poétikai Osztály tudományos osztályvezetői
állására,

az Összehasonlító Irodalomtörténeti Osztály 
tudományos osztályvezetői állására,

a Bibliográfiai Osztály tudományos osztály- 
vezetői állására.

A meghirdetett állások 1976. április 1-i hatállyal 
kerülnek betöltésre.

A pályázókkal szembeni követelmények:
Egyetemi végzettség és legalább kandidátusi 

fokozat,
jelentős tudományos eredmények a megpályá

zott vezetői állás kutatási területén,
nagyobb kutatási egység vezetésében szerzett 

gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
Pályázó jelenlegi munkahelyének, besorolásá

nak, beosztásának és fizetésének megjelölését, 
eddigi szakmai munkájának és a munka ered

ményeinek ismertetését,
a pályázó által írt tanulmányok, könyvek bib

liográfiai jegyzékét,
tudományos fokozatának, kitüntetéseinek, idegen 

nyelvismeretének megjelölését.

A pályázathoz mellékelni kell:
Az oklevelek hiteles másolatát, 
részletes önéletrajzot 2 példányban, 
erkölcsi bizonyítványt.
Amennyiben a pályázó az Intézet alkalmazásá

ban áll, akkor a pályázatnak a fentebb megjelölt 
mellékleteket nem kell tartalmaznia.

A pályázatokat az MTA Irodalomtudományi 
Intézete igazgatójának címezve (Budapest XI., 
Ménesi út 11—13.) kell benyújtani 1975. december 
31-ig.

Sőtér István s. k., 
igazgató

Az MTA KFKI  Kutató Központ pályázatot 
hirdet intézeteiben 1976. évben lejáró, valamint 
eddig betöltetlen tudományos főosztályvezetői, fő
osztályvezető helyettesi, osztályvezetői munkakörökre.
RÉSZECSKE ÉS MAGFIZIKAI  KUTATÓ 
INTÉZET

Nagyenergiájú Fizikai Főosztály
Betöltendő munkakör: tudományos főosztály

vezető
Részecskefizikai és kozmikus fizikai kutatások 

irányítása, a hazai és nemzetközi együttműködés 
széleskörű felhasználásával.

Részecskefizikai Osztály
Betöltendő munkakör: tudományos osztályvezető
Részecskefizikai kísérleti és elméleti kutatások 

végzése és irányítása.

Magfizikai Főosztály
Betöltendő munkakör: tudományos főosztály- 

vezető
Magfizikai alapkutatások végzése és irányítása, 

figyelembe véve az interdiszciplináris területeket 
és a magfizikai módszerek egyéb alkalmazásait is.

Betöltendő munkakör: tudományos főosztály- 
vezető helyettes

Magfizikai alapkutatások végzése, figyelembe 
véve az interdiszciplináris területek és az alkal
mazások problémáit.

Magfizikai Osztály

Betöltendő munkakör: tudományos osztályvezető
Magfizikai alapkutatások végzése és irányítása, 

tekintetbe véve a magfizikai módszerek alkalma
zásának egyes kérdéseit is.

Alkalmazott Magfizikai Osztály
Betöltendő munkakör: tudományos osztályvezető
Magfizikai alapkutatásokhoz csatlakozó inter

diszciplináris kutatások végzése.

Gyorsítóberendezések Osztálya
Betöltendő munkakör: tudományos osztály- 

vezető
A magfizikai kutatásokhoz szükséges különböző 

nagyberendezések (pl. 5 MeV-es Van de Graaff 
gyorsító stb.) fejlesztésének és üzemeltetésének 
irányítása.

Gyorsítóberendezések Alkalmazása Osztály
Betöltendő munkakör: tudományos osztályvezető
Az ion-implantációs kutatásokhoz szükséges 

berendezések üzemeltetésének és fejlesztésének 
irányítása. *

SZILÁRDTEST KUTATÓ INTÉZET
Optikai Főosztály
Betöltendő munkakörök: tudományos főosztály

vezető és tudományos főosztályvezető helyettes
Optikai, spektroszkópiai, lézerfizikai, kvantum

elektronikai és neutronspektroszkópiai kutatások 
irányítása (ill. részvétel az irányításban); továbbá 
aktív kutatómunka végzése a fenti területek vala
melyikén.

Lézerfizikai Osztály
Betöltendő munkakör: tudományos osztály- 

vezető
Gáz és szilárdtest-lézer kutatás és fejlesztés, 

valamint a lézerek ipari és optikai spektroszkópiai , 
alkalmazásának irányítása, aktív kutatómunka a * 
fenti területek valamelyikén.
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Kémiai Főosztály
Betöltendő munkakörök: tudományos főosztály- 

vezető és tudományos főosztályvezető helyettes
Kémiai, fizikai izotópeffektus, nukleáris és 

egyéb kvantitatív analitikai kémiai kutatások irá
nyítása (ill. részvétel az irányításban); továbbá 
aktív kutatómunka végzése a fenti területek vala
melyikén.

Analitikai Osztály
Betöltendő munkakör: tudományos osztályvezető
Korszerű műszeres és nukleáris analitikai ké

miai módszerek fejlesztése és alkalmazása területén 
végzett kutatómunka irányítása, továbbá aktív 
kutatómunka a fenti területek valamelyikén.

Kémiai Fizikai Osztály
Betöltendő munkakör: tudományos osztályvezető
Ion-molekula reakciók, izotópvegyületek, nagy

energiájú kémiai folyamatok vizsgálatának és 
tömegspektroszkópiai kutatásoknak az irányítása, 
továbbá aktív részvétel a kutatómunkában a fenti 
területek valamelyikén.

Fizikai Főosztály /.
Betöltendő munkakör: tudományos főosztály- 

vezető helyettes
Részvétel a főosztályon folyó mágneses, fél

vezető, memória és szilárdtest-technológiai kuta
tások irányításában, továbbá aktív kutatómunka 
végzése a fenti területek valamelyikén.

Optikai Memória Osztály
Betöltendő munkakör: tudományos osztályvezető
Magnetooptikai és holografikus tároló, és a 

magnetooptikai és optikai adatfeldolgozással kap
csolatos kutatások irányítása, továbbá aktív kuta
tómunka a fenti területek valamelyikén.

Fizikai Főosztály II.
Betöltendő munkakör: tudományos főosztály- 

? vezető helyettes
Részvétel a főosztályon folyó folyadékkristály 

amorf és szerves félvezető, fém és ötvözet kutatá
sok irányításában, továbbá aktív kutatómunka 
végzése a fenti területek valamelyikén.

Technikai* Főosztály
Betöltendő munkakör: tudományos főosztály- 

vezető helyettes
Részvétel a szilárdtestkutatások technikai 
(elektronikus és gépészeti) bázisai működésének 

és továbbfejlesztésének irányításában, továbbá 
aktív részvétel a kutató-fejlesztő munkában.

Elektronikus Osztály
Betöltendő munkakör: tudományos osztály- 

vezető
Irányító tevékenység a szilárdtestkutatások 

speciális nagyérzékenységű mérőberendezéseinek 
fejlesztésében és kissorozatú laboratóriumi elő
állításában, továbbá aktív részvétel a kutató-fej
lesztő munkában.

Elméleti Osztály
Betöltendő munkakör: tudományos osztályvezető 

helyettes
Részvétel az osztályon folyó aktuális szilárd

testelméleti, új szilárdtestkutatási irányok fel
derítése érdekében végzett, valamint a Szilárdtest 
Kutató Intézetben folyó kísérleti munka elméleti 
hátterét biztosító kutatások irányításában, to
vábbá aktív kutatómunka végzése a fenti terüle
tek valamelyikén.

ATOMENERGIA KUTATÓ INTÉZET
Sugárvédelmi Főosztály
Betöltendő munkakör: tudományos főosztály- 

vezető
A KFKI intézeteiben a sugárvédelem biztosí

tása, korszerű fejlesztése, a kutatómunka és együtt
működés irányítása.

MÉRÉS ÉS SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KUTATÓ 
INTÉZET

Technológiai Főosztály
Betöltendő munkakör: tudományos főosztály- 

vezető
Harmadik generációs elektronikus berendezések
technológiai és konstrukciós problémáival fog

lalkozó fejlesztő egységek irányítása.

Számítógép Főosztály
Betöltendő munkakör: tudományos főosztály- 

vezető
Harmadik generációs elektronikus berendezések 

fejlesztő munkálatainak irányítása.

Számítástech nikai Főosztály
Betöltendő munkakör: tudományos főosztály

vezető
A KFKI központi gépparkjára épülő számítás- 

technikai szolgáltatás munkáinak megszervezése. 
Az intézetben kifejlesztett számítástechnikai esz
közök programfejlesztési munkáinak irányítása. 
Ezen fenti feladatokkal összefüggő számítástechni
kai és matematikai kutatások irányítása, valamint 
ilyen kutatómunka végzése.
A főosztályvezetővel szemben támasztott követelmények:

— egyetemi végzettség
— tudományos fokozat
— jelentős tudományos, illetve műszaki ered

mények
— idegen nyelv ismerete
— gyakorlat nagyobb kutató-egység vezetésé

ben.

Molekuláris Technológiai Osztály
Betöltendő munkakör: tudományos osztályvezető
Amorf anyag, szerves félvezető és közel egy

dimenziós rendszerek kutatásainak irányítása, 
továbbá aktív kutatómunka a fenti területek vala
melyikén.
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A főosztályvezető helyettessel és az osztályvezetővel 
szemben támasztott követelmények:

— egyetemi végzettség
— jelentős tudományos, illetve műszaki ered

mények
— idegen nyelv ismerete
— gyakorlat nagyobb kutató-egység vezetésé

ben.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
— a pályázó jelenlegi munkahelyének, be

sorolásának, beosztásának és fizetésének meg
jelölését,

— eddigi szakmai munkájának és a munka 
eredményeinek ismertetését,

— tudományos fokozatának, kitüntetéseinek, 
idegen nyelvismeretének megjelölését.

A pályázathoz mellékelni kell:
— az oklevelek hiteles másolatát
— részletes életrajzot
— a pályázó által írt tanulmányok, könyvek 

jegyzékét pontos bibliográfiával.
Amennyiben a pályázó jelenleg is a KFKI-ben dol
gozik, a mellékleteket nem kell benyújtani.

Tudományos főosztályvezetői, főosztályvezető 
helyettesi valamint tudományos osztályvezetői 
besorolásra és vezetői megbízásra a 2/1974. (II. 17.) 
MüM. sz. rendelet, illetve az 5/1974. (A. K. 7.) 
MTA — F. számú főtitkári utasítás az irányadó.

A pályázatokat a Központi Fizikai Kutató 
Intézet Személyzeti és Oktatási Osztályához (1525 
Budapest, Pf. 49.) kell 1975. december 31-ig be
nyújtani. Az új főosztályvezetői és osztályvezetői 
megbízások kiadására egységesen 1976. április 1-i 
hatállyal kerül sor.

Budapest, 1975. augusztus hó
Doleschall Sándor s. k., 

ügyvezető igazgató

A Magyar Tudományos Akadémia Mikrobiológiai 
Kutató Csoportja pályázatot hirdet egy tudományos
segédmunkatársi állás betöltésére.

Pályázhatnak végzett orvosok, biológusok, akik 
a tudományos kutatómunkát élethivatásuknak 
tekintik. A kinevezendő tudományos segédmunka
társ a Kutató Csoport tumor-immunológiai téma
körében kap kutatási feladatot. Előnyben részesül, 
aki a jelzett témakörben jártassággal rendelkezik.

A pályázati kérelmet e felhívás megjelenésétől 
számított 30 napon belül kell benyújtani a Kutató 
Csoport igazgatójának (1529 Bp. Pihenő út 1.)

A pályázatnak a következő mellékleteket kell 
tartalmaznia: önéletrajz, diplomamásolat, egyetemi, 
állami és társadalmi szervek ajánlása (zárt boríték
ban), szakmai referencia (zárt borítékban).

A kinevezendő tudományos segédmunkatárs 
illetményét az érvényes rendelkezések szerint álla
pítjuk meg.

Dr. Földes István s. k.,
igazgató

Az M TA Művészettörténeti Kutató Csoport pá
lyázatot hirdet a Kutató Csoportban kialakítandó 
három osztályvezetői állásra.

I. Régi magyar művészettörténeti osztály: az 
osztályvezető feladata az 1800 körüli korszakig 
folyó művészettörténeti kutatások irányítása, 
különös tekintettel a művészettörténeti kézikönyv 
e korszakkal foglalkozó köteteinek munkálataira.

II. Új magyar művészettörténeti osztály: az 
osztályvezető feladata a 19—20. századi, illetve a 
jelenkori magyar művészettörténet kutatásainak 
irányítása, különös tekintettel a művészettörténeti 
kézikönyv e korszakkal foglalkozó köteteinek 
munkálataira.

III .  Dokumentációs osztály: az osztályvezető 
feladata a Kutató Csoport könyvtárában, lexikon
gyűjteményében, a két adattárban, továbbá a 
fényképarchívumban és a fotólaboratóriumban 
folyó dokumentációs munka irányítása.

A pályázatokat a Kutató Csoport igazgatójához, 
1975. december 31-ig kell benyújtani.

A pályázókkal szembeni követelmények:
egyetemi végzettség 
tudományos fokozat
az adott szakterületen szerzett hosszabb kuta

tási és irányítási gyakorlat, publikációs tevékeny
ség.

A pályázatoknak tartalmazniuk kell:
a pályázó jelenlegi munkahelyének, besorolásá

nak, beosztásának és fizetésének megjelölését, 
eddigi szakmai munkájának és a munka ered

ményeinek ismertetését,
tudományos fokozatának, kitüntetéseinek, ide

gen nyelvismereteinek megjelölését,
tudományos munkásságának bibliográfiáját.

A pályázathoz mellékelni kell:
az oklevelek hiteles másolatát 
önéletrajzot két példányban 
erkölcsi bizonyítványt.
Amennyiben a felhívásra a Kutató Csoport 

munkatársa pályázik, az előbb felsorolt okmányokat 
nem szükséges a pályázathoz csatolni.

Az osztályvezetői besorolásra és megbízásra a 
2/1974. (II. 17.) MüM sz. rendelet, illetve az 5/1974. 
MTA—F. sz. főtitkári utasítás az irányadó.

Aradi Nóra s. k., 
igazgató

A Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi 
Kutató Csoportja

p á l y á z a t o t  h i r d e t
az alább megjelölt osztályokon 1975. december 31- 
én megüresedő tudományos osztályvezetői munka
körökre:

— Folklór Osztály,
— Társadalomnéprajzi Osztály,
— Anyagi Kultúra Osztály.
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A pályázókkal szembeni követelmények:
— tudományos fokozat,
— jelentős tudományos eredmény az adott 

kutatási területen,
— kutatási egység irányításában szerzett 

gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
— a pályázó jelenlegi munkahelyének, be

sorolásának, beosztásának és fizetésének meg
jelölését;

— eddigi szakmai eredményeinek ismertetését;
— fontosabb publikációinak pontos bibliog

ráfiai jegyzékét;
— tudományos fokozatának és idegen nyelv- 

ismeretének megjelölését.

A pályázathoz mellékelni kell:
— az oklevelek hiteles másolatát;
— részletes önéletrajzot 2 példányban;
— erkölcsi bizonyítványt.
Amennyiben a pályázó az MTA alkalmazásában 

áll, akkor a pályázatnak a megjelölt adatokat és 
mellékleteket nem kell tartalmaznia.

A pályázatok beadásának határideje: 1975. 
december 31.

A pályázatokat a Néprajzi Kutató Csoport 
igazgatójának címezve kell benyújtani (Posta cím: 
1250 Budapest, Pf. 29.)

Ortutay Gyula s. k.,
akadémikus, igazgató

Az MTA Nyelvtudományi Intézete — 1976. áp
rilis 1-i hatállyal — pályázatot hirdet az osztály- 
vezetői teendők ellátásával való megbízásra az alábbi 
osztályokon.

általános nyelvészeti osztály, 
nyelvtörténeti és dialektológiai osztály, 
a finnugor nyelvek osztálya, 
szótári osztály, 
fonetikai osztály,
alkalmazott és strukturális nyelvészeti osztály. 

A pályázókkal szembeni követelmények
— egyetemi végzettség és legalább kandidátusi 

fokozat;
— jelentős tudományos eredmények a meg

pályázott osztály profiljának megfelelő kutatások 
területén;

— valamilyen kutatási egység vezetésében 
szerzett megfelelő gyakorlat.
A pályázatnak^tartalmaznia kell:

— az érintett osztály tudományos programjára 
és annak megvalósítására vonatkozó tervet;

— a pályázó jelenlegi munkahelyének, besoro
lásának, beosztásának és fizetésének megjelölését;

— a pályázó eddigi tudományos munkásságá
nak pontos bibliográfiai jegyzékét;

— tudományos fokozatának, kitüntetéseinek, 
idegennyelv-ismeretének megjelölését.
A pályázathoz mellékelni kell:

— az oklevél hiteles másolatát;
— részletes önéletrajzot két példányban;
— erkölcsi bizonyítványt.
Ha a pályázó a Nyelvtudományi Intézet 

munkatársa, akkor a pályázatnak csupán az érin
tett osztály tudományos programjára és annak 
megvalósítására vonatkozó tervet kell tartalmaz
nia.

Az osztályvezető besorolására és vezetői meg
bízására vonatkozóan a 2/1974. (II. 17.) MüM számú 
rendelet,^ valamint az 5/1974. (A. K. 7.) MTA —F. 
számú főtitkári utasítás az irányadó.

A pályázatokat a Nyelvtudományi Intézet 
igazgatójának címezve (Bp. I., Szentháromság u.
2.) legkésőbb 1975. december 31-ig kell benyújtani.

Hajdú Péter s. k., 
igazgató

Az MTA Szociológiai Kutató Intézete pályázatot 
hirdet tudományos osztályvezetői munkakörök be
töltésére az alábbi tudományos osztályokra:

— Rétegeződésszociológiai Osztály
— Életmód- és Településszociológiái Osztály
— Szervezetszociológiai Osztály
A megbízandó osztályvezetők feladata — az 

Intézet szervezeti szabályzatában foglalt részle
tezéssel — az egyes tudományos osztályok kereté
ben folyó kutatások irányítása.

A pályázókkal szemben támasztott követel
mények:

— egyetemi végzettség és legalább kandidátusi 
fokozat,

— jelentős tudományos eredmények a meg
pályázott tudományos osztály területéhez tartozó 
szociológiai szakágazatokban

— nagyobb kutatási egység vezetésében szer
zett gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
— a pályázó jelenlegi munkahelyének, be

sorolásának, beosztásának és fizetésének közlését
— eddigi szakmai munkájának és eredményei

nek ismertetését
— tudományos fokozatának, kitüntetéseinek, 

idegen nyelvismeretének megjelölését
— tudományos munkássága részletezését, 

jegyzékét.
A pályázathoz mellékelni kell:
— az oklevelek hiteles másolatát
— részletes önéletrajzot
— erkölcsi bizonyítványt.
Amennyiben a pályázó jelenleg is az MTA al

kalmazásában áll és kutatási-vezetői munkakörben 
van, a pályázatokhoz az oklevelet, az önéletrajzot és 
az erkölcsi bizonyítványt mellékelni nem szükséges.
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A kinevezendő osztályvezetők megbízatása 
1976. április 1-től érvényes és 5 évre szól.

A pályázatokat 1975. december 31-ig kell be
nyújtani a Szociológiai Kutató Intézet igazgató
jához.

Dr. Kulcsár Kálmán s. k., 
igazgató

A Magyar Tudományos Akadémia Pszichológiai 
Intézete pályázatot hirdet egy tudományos segéd
munkatársi állás betöltésére az Intézet Általános 
és Összehasonlító lélektani Osztályán. Akinevezendő 
feladata, hogy közreműködjön „A percepció össze
hasonlító elektrofiziológiai vizsgálata” témakör
ben.

A pályázókkal szembeni követelmények:
— Egyetemi pszichológiai végzettség
A pályázathoz mellékelni kell:
— részletes önéletrajzot 2 példányban;
— egyetemi diplomát, vagy hiteles másolatát.
A betöltendő állás után a 2/1974. (II. 17) 

MŰM sz. rendeletben a segédmunkatársak részére 
megállapított illetmény jár.

A pályázatot az MTA Pszichológiai Intézet 
igazgatójához 1975. szeptember 30-ig kell benyújtani.

Dr. Tomka Imre s. k., 
intézeti igazgató

A Magyar Tudományos Akadémia Pszichológiai 
Intézete pályázatot hirdet

az Általános és összehasonlító lélektani osztály, 
a Pszichobiológiai és pszichopatológiai osztály, 
a Személyiség- és fejlődéslélektani osztály, 
a Pedagógiai és fejlődéslélektani osztály, 
a Szociálpszichológiai osztály 

tudományos osztályvezetői munkakörére 1976. áp
rilis 1-i hatállyal.

A pályázókkal szembeni követelmények:
— egyetemi végzettség és legalább kandidátusi 

fokozat;
— jelentős tudományos eredmények az érin

tett tudományterületen;
A pályázatnak tartalmaznia kell:
— a pályázó jelenlegi munkahelyének, be

sorolásának, beosztásának és fizetésének meg
jelölését;

— eddigi szakmai munkájának és a munka 
eredményeinek ismertetését;

— a pályázó által írt tanulmányok, könyvek 
pontos bibliográfiai jegyzékét;

— tudományos fokozatának, kitüntetésének, 
idegen nyelvismeretének megjelölését.

A pályázathoz mellékelni kell:
— az oklevelek hiteles másolatát;
— részletes önéletrajzot 2 példányban;
— erkölcsi bizonyítványt.
Amennyiben a pályázó az MTA alkalmazásá

ban áll, akkor a pályázatnak a fentebb megjelölt 
adatokat, mellékleteket nem kell tartalmaznia.

A tudományos osztályvezető besorolására és 
vezetői megbízására vonatkozóan a 2/1974. (II. 
17.) MüM számú rendelet, valamint az 5/1974. 
(A. K. 7.) MTA—F. számú főtitkári utasítás az 
irányadó.

A pályázatokat az MTA Pszichológiai Intézeté
nek igazgatójához (Budapest, VI., Szondy u. 
83—85. sz.) kell benyújtani 1975. december 31-ig.

Dr. Tomka Imre s. k., 
intézeti igazgató

A M TA Régészeti Intézete pályázatot hirdet az 
alábbi tudományos osztályvezetői munkakörökre 
1976. április 1-el kezdődő megbízatással:

Őskori Régészeti Osztály vezetője
Ókori Régészeti Osztály vezetője
Interdiszciplináris Kutatások Osztályának 

vezetője.
Az osztályvezetők feladata az osztály munká

jának irányítása, ellenőrzése, az igazgató utasí
tásainak végrehajtása útján az osztályok szak
területén az intézet távlati tervében előírt tudo
mányos feladatok végrehajtása.

A pályázókkal szemben támasztott követel
mények:

— egyetemi végzettség és legalább kandidátusi 
fokozat,

— jelentős tudományos eredmények az osztály 
profiljának megfelelő kutatási területen,

— kutatómunka irányításában és szervezésé
ben szerzett gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
— a pályázó jelenlegi munkahelyének, be

sorolásának, beosztásának és fizetésének közlését,
— eddigi szakmai munkájának és eredményei

nek ismertetését,
— tudományos fokozatának, kitüntetéseinek, 

idegen nyelvismeretének megjelölését,
— tudományos munkássága részletezését, 

jegyzékét.
Amennyiben a felhívásra az intézet alkalmazá

sában álló pályázik, úgy az előbb említett okmá
nyokat nem szükséges a pályázathoz csatolni.

A pályázatot 1975. december 31-ig az intézet 
igazgatójának címezve az intézet személyzeti meg
bízottjának útján kell benyújtani.

Gerevich László s. k., 
akadémikus

igazgató

A Gödöllői Agrártudományi Egyetem pályázatot 
hirdet — határozott időre — a Politikai Gazdaság
iam Tanszéken egy tanársegédi állásra.

A kinevezendő tanársegéd feladata lesz a Tan
szék oktató-nevelő és tudományos kutatómunká
jában való részvétel.

Pályázhatnak azok, akik a Közgazdaságtudo
mányi Egyetemen szereztek diplomát, akiknek 
kezdeti tudományos tevékenységük van, és rend
szeres társadalmi munkát végeztek.
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A pályázatot a Gödöllői Agrártudományi Egye
tem Rektorának címezve kell beküldeni, a jelen 
felhívás megjelenésétől számított 2 héten belül. A pá
lyázattal kapcsolatosan részletes felvilágosítást a 
Személyzeti Osztály nyújt.

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

és fizetését;
— a pályázó eddigi szakmai munkájának rész

letes ismertetését;
— a kutató és tudományos tevékenységét.

A pályázathoz mellékelni kell:
— részletes önéletrajzot két példányban;
— szakképzettséget tanúsító oklevél hiteles 

másolatát;
— az Egyetem Személyzeti Osztályától be

szerzett és géppel kitöltött törzslapot;
— hatósági erkölcsi bizonyítványt.

Dr. Pethő György s. k., 
rektor

A Gödöllői Agrártudományi Egyetem pályázatot 
hirdet a Tanárképző Intézet Felsőoktatás-pedagó
giai Kutató Csoportjához a 132/1970. (M. K. 15.) 
MM számú utasítás alapján — politikailag meg
felelő, jó felkészültségű, fiatal szakembereknek a 
tudományos kutató, illetőleg az egyetemi oktató
munka területén való alapos felkészítése céljából 
— létesített tudományos ösztöndíj elnyerésére.

Pályázhatnak agrártudományi egyetemen 
egy évnél nem korábban végzett agrármérnökök, 
akik már egyetemi hallgató korukban foglalkoztak 
pedagógiai kérdésekkel.

A pályázatot az alábbi témára lehet benyújtani

Az agrárfelsőoktatáshoz kapcsolódó szak- 
didaktikai, oktatás-szervezési, illetőleg felsőoktatás
pedagógiai problémák kutatása, különös tekin
tettel az oktatómunka korszerűsítését célzó prob
lémák feltárására.

Az ösztöndíj folyósításának időtartama 2 év, 
amely időre az egyetem és az ösztöndíjas szerző
dést köt.

A munkabér jellegű ösztöndíj havi összege kezdő 
szakembernek 2200,— Ft

A pályázatot a közzétételtől számított 2 héten 
belül kell begyújtani az Egyetem Rektori Hivatalá
hoz.

A pályázatban ismertetni kell a pályázó tanul
mányi eredményeit, társadalmi tevékenységét, 
esetleges tudományos diákköri munkásságát, és a 
pályázat elnyerése esetén a tudományos tovább
képzésre vonatkozó terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
— az intézménytől beszerzett és kitöltött törzs

lapot
— részletes önéletrajzot
— erkölcsi bizonyítványt
- az iskola, illetve a munkáltató véleményét.

A pályázattal kapcsolatosan felvilágosítást az 
Egyetem Személyzeti Osztálya ad.

Dr. Pethő György s. k., 
rektor

A Kertészeti Egyetem Kertészeti Főiskolai Kara 
pályázatot hirdet a Kar Agrárökonómiai Tanszékén 
egy főiskolai tanári álláshelyre.

A kinevezendő főiskolai tanár feladata lesz az 
Agrárökonómia tantárgy elméleti és gyakorlati 
oktatásában, valamint a tanszék nevelő, kutató 
és termelésfejlesztési munkájában való részvétel, 
továbbá a Kar társadalmi és szakmai közéleti te
vékenységének erősítése.

Pályázhatnak olyan okleveles kertész- vagy 
mezőgazdasági mérnökök, akik legalább 15 éves 
szakmai, illetve oktatási gyakorlattal, valamint 
kandidátusi fokozattal rendelkeznek.

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

fizetését;
— az eddigi oktató és tudományos munkájá

nak részletes ismertetését;
— az általa írt könyvek, jegyzetek, tanulmá

nyok stb. felsorolását, megjelölve, hogy mikor és 
hol jelentek meg;

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

— tudományos és oktató munkájára vonatkozó 
jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:

— részletes önéletrajzot 2 példányban;
— szakképzettséget, illetőleg tudományos fo

kozatot tanúsító oklevelek hiteles másolatát;
— az intézménytől beszerzett és kitöltött törzs

lapot;
— hatósági erkölcsi bizonyítványt.

A betöltendő állás után a 201/1970. (M. K. 5.) 
MM-MüM számú együttes utasításban megállapí
tott illetmény jár.

A pályázattal kapcsolatos részletes felvilágo
sítást a Főiskolai Kar igazgatója ad.

A pályázatokat mellékleteivel együtt a. közzé
tételtől számított 4 héten belül kell a Főiskolai Kar 
igazgatójához (6000 Kecskemét Erdei Ferenc tér 1.) 
eljuttatni.

Dr. Dimény Imre s. k.,
egyetemi tanár 

rektor
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K ö z le m é n y e k
FOGADÓÓRÁK

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke 
minden hétfőn 16 — 17.30 óra között — bármilyen 
természetű ügyben — fogadóórát tart. A Magyar 
Tudományos Akadémia tagjainak más időpontok
ban is rendelkezésére áll.

Központi Igazgatási Titkárság

Kónya Albert akadémikus, a Tudományos 
Minősítő Bizottság elnöke minden kedden 14 — 15 
óráig, Kulcsár Kálmán akadémikus, a Tudományos 
Minősítő Bizottság titkára pedigminden csütörtökön 
14 — 15 óráig tart fogadóórát.

Előzetes bejelentés a 127—294-es telefon
számon, a 18— 64-es mellékállomáson lehetséges.

Tudományos Minősítő Bizottság 
T itkársága

Index: 25.105

AKADÉM IAI 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 — 1200 példány

Terjeszti a Magyar Posta. E lőfizethető bármely postahivatalnál, a Posta hírlapüzleteiben és a Posta Központi Hírlapirodánál 
(KHI 1900 Budapest V ., József nádor tér 1. sz.) közvetlenül vagy postautalványon, valam int átutalással a KHI 215— 96 162 pénzforgalmi

jelzőszámára. Előfizetési díja egy évre 48,— Ft.
Egyes példányok beszerezhetők az 1055 Budapest V., Bajcsy-Zsillnszky út 76. sz. alatti hírlapboltban. Példányonkénti ára 3 ,— Ft.

75.2250 Akadémiai Nyom da, Budapest — Felelős vezető: Bernât György

^ MAGYAR 
TUDOMÁNYOS A a A ЛА
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Akadémiai közlöny
A Magyar Tudományos Akadémia Hivalalos Lapja

B U D A P E S T ,  1 975.  O K T Ó B E R  27.
Kiadja :

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMI A 
KÖZPONTI  HIVATALA

T A R T A L O M

3/1975. (А. К- 9.) 
MTA—F. ut.
4/1775. (A. K- 9.) 
M TA -F.
1020/1975. (VIII. 3.) 
Mt. h.

3/1975. (VIII. 17.) 
KM -PM  rend.

Közlemények

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának
3/1975. (A. K. 9.) MTA — F. számú

u t a s í t á s a

a Magyar Tudományos Akadémia Tűzvédelmi Szer
vezeti és Működési Szabályzatáról

1. A 14/1973. (VI. 2.) Mt. számú rendelet 24. §-ban 
foglaltak alapján -  a Belügyminisztérium Tűz
oltóság Országos Parancsnokságának vezetőjé
vel egyetértésben — ezen utasítás mellékleteként 
kiadom a Magyar Tudományos Akadémia Tűz
védelmi Szervezeti és Működési Szabályzatát 
(a továbbiakban: Szabályzat).

A Magyar Tudományos Akadémia felhívása az „Alkotó 
Ifjúság” pályázat kiírására és kiállítás megrendezé
sére .............................................................................. 16 6

Az OMFB közleménye a Magyarország és a Szovjetunió 
közötti műszaki tudományos együttműködés „Általá
nos feltételei”-nek módosításáról ........................... 167

Pályázati felhívások .............................................  167—172
A Magyar Tudományos Akadémia elnökének fogadó

órája ............................................................................  17
A Tudományos Minősítő Bizottság elnökének és titká

rának fogadóórája ...................................................  17

2. A Szabályzat hatálya kiterjed a Magyar Tudo
mányos Akadémia felügyelete alá tartozó vala
mennyi intézményre (kutatóhelyre, egyéb költ
ségvetési intézményre, vállalatra).

3. Azzal szemben, aki a Szabályzatban előírtakat 
nem hajtja végre, vagy annak végrehajtását 
akadályozza, szükség szerint fegyelmi, szabály
sértési, illetőleg büntető eljárást kell kezdemé
nyezni.

4. Ez az utasítás közzététele napján lép hatályba. 
Kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti a 
Magyar Tudományos Akadémia Tűzrendészet! 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
5/1965. MTA (A. K. 15.) számú utasítás.

Márta Ferenc s. k.
a Magyar Tudományos Akadémia 

főtitkára

jogszabályok

A Magyar Tudományos Akadémia Tűzvédelmi Szer
vezeti és Működési Szabályzatáról ......................... 155

A műszerkölcsönzési díjak szabályozásáról.................  165

A könyvtárügyről szóló 1956. évi 5. számú törvényerejű 
rendelet végrehajtásáról rendelkező 1018/1956. (Ili. 9.)
Mt. h. számú határozat módosításáról ...................  165

A könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) 
és az állományból történő törlésről szóló szabályzat 
kiadásáról ......................................................    165

Jogszabályok
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A Magyar Tudományos Akadémia Tűzvédelmi 
Szervezeti és Működési Szabályzata

I.

A Magyar Tudományos Akadémia Központi Hiva
talának tűzvédelmi feladatai

1. §•
(1) A Magyar Tudományos Akadémia Központi 

Hivatala (a továbbiakban: az MTA Hivatala) el
látja a feladatkörébe tartozó tűzvédelmi tevékeny
séget, valamint a felügyelete alá tartozó kutató- 
központok, kutatóintézetek, kutatócsoportok, ku
tatólaboratóriumok, előirányzatos folyószámlás 
rendben gazdálkodó szervek, vállalatok és üdülők 
(továbbiakban: intézmények)tűzvédelmi tevékeny
ségének irányítását és ellenőrzését, továbbá gon
doskodik a tűzvédelem szervezeti, működési, anyagi
műszaki fejlesztésének feltételeiről.

(2) Az MTA Hivatala az (1) bekezdésben meg
batározott feladatának ellátása során:

a j  legalább 2 évenként vizsgálja az intézmé
nyekben e szabályzatban, valamint más tűzvédelmi 
jogszabályban, rendelkezésben foglalt tűzvédelmi 
előírások érvényesülését, és intézkedik a hiányossá
gok megszüntetése iránt;

b) figyelemmel kiséri az intézményekben a tűz
védelmi szervezetek, a vállalati tűzoltóságok létre
hozását, működését, személyi és dologi ellátását;

ej az ellenőrzési tapasztalatok, valamint az 
intézmények jelentése alapján értékeli a tűzvédelmi 
helyzetet, és erről minden év január 31-ig a BM 
Tűzoltóság Országos Parancsnokságot, továbbá 
minden év február28-ig az intézményeket, felkérésre 
a fővárosi, megyei tűzoltóparancsnokságot — az 
őket érintő területekre nézve — tájékoztatja;

d) figyelemmel kiséri az intézményekben a tűz
védelem fejlesztését, és az ehhez szükséges beruhá
zási és felújítási összegeket az éves tervben elő
irányozza;

ej a BM Tűzoltóság Országos Parancsnoksága 
áltál középtávú tervidőszakonként kiadott tűz
védelmi kutatómunka feladatainak teljesítését — a 
kutatómunkával megbízott intézeteknél — rend
szeresen vizsgálja és arról minden év január 31-ig 
a BM Tűzoltóság Országos Parancsnokságát tájé
koztatja;

f )  figyelemmel kíséri az intézményekben folyó 
tűzvédelmi felvilágosító és oktató tevékenységet, 
ennek hatékonyságát elősegíti;

g) gondoskodik a 4/1974. (Vili. 1.) BM számú 
rendelet 59. § (2) bekezdésében megjelölt foglalko
zási ágakban, munkakörökben dolgozók részére 
előírt tűzvédelmi szakvizsgák megszervezéséről, 
a vizsgabizottságok tagjainak felkészítéséről és 
vizsgáztatásukról. (A tűzvédelmi szakvizsgához 
kötött foglalkozási ágakra, munkakörökre, és a 
szakvizsga rendjére és anyagára vonatkozó alap
elveket az 1. számú melléklet tartalmazza);

h) az intézmények tűzvédelmi szervezete tagjai 
részére a 4/1974. (Vil I. 1.) BM számú rendelet 61. § 
(6) bekezedésében előírt képesítés megszerzésének

feltételeit — a társminisztériumokkal és főhatósá
gokkal együttműködve, illetőleg szükség esetén 
önállóan — biztosítja;

i) a tűzvédelmi szervezet tagjainak rendszeres 
továbbképzése érdekében 2 évenként három napos 
tanfolyamot szervez;

j )  a vállalati tűzoltóságok és a tűzvédelmi szer
vezet részére — a BM Tűzoltóság Országos Parancs
nokságának előzetes egyetértésével — tankönyvet 
és szakkönyvet készíttet.

2- §•

(1) Az MTA Hivatala a tűzvédelemre vonatkozó 
jogszabályi rendelkezéseket, az MTA Tűzvédelmi 
Szervezeti és Működési Szabályzata utasításait, 
általában a műszaki előírásokat, egyéb irányelveket 
és segédleteket a BM Tűzoltóság Országos Parancs
noksága véleményének figyelembevételével készíti 
el, továbbá

a) fokozott tűzveszély idejére — a BM Tűzoltó
ság Országos Parancsnokságával egyetértésben — 
az intézményekre vonatkozóan a belügyminiszteri 
rendeletben meghatározott tűzvédelmi szabályo
kat szigorítja;

b) a tűzvédelmi szervezeteket a feladataik el
látásához szükséges jogszabályokról, szabványokról 
és egyéb szakmai közleményekről rendszeresen 
tájékoztatja;

ej a kiemelkedő munkát végző vállalati tűz
oltóságot, valamint a tűzvédelmi szervezetet és 
annak tagjait elismerésben részesíti.

(1) Az MTA Hivatala új létesítmények átadá
sakor, valamint a meglevő létesítmények átalakí-

1 tásakor vagy átépítésekor, tűzveszélyes készülékek, 
gép, berendezés típusterveinek elfogadásánál, vala- 

I mint az alkalmazott technológiai eljárás megváltoz- 
; tatásánál a tűzvédelmi rendelkezéseket érvényre 

juttatja.
(2) A beruházási programok és tervezési fel- 

' adatok jóváhagyását megelőző tárgyalásokon a tűz
védelmi főelőadó (előadó) részt vesz. Biztosítja, 
hogy a tűzrendészeti hiányosságok megszüntetésé
hez beruházási és felújítási összegek az éves költ
ségvetésben szerepeljenek.

Az MTA intézményeinek tűzvédelmi feladatai

(1) Az intézmény tűzvédelméért, a tűzvédelmi 
szervezet, a vállalati tűzoltóság közvetlen irányí
tásáért, felügyeletéért az igazgató (vezető) felelős. 
Huzamosabb távolléte esetén, továbbá ügyrendi 
vagy munkaköri elhatárolás alapján a feladat el-

; látásával helyettest is megbízhat.
(2) Az intézmény igazgatója (vezetője) a meg- 

i előző tűzvédelmi rendelkezéseket, továbbá a tflz- 
! védelmet érintő szabvány előírásokat, a tűzvédelmi
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hatóság külön felhívása vagy intézkedése nélkül kö
teles végrehaj'tani, folyamatosan megtartani, ille
tőleg a végrehaj'tást ellenőrizni.

(3) A tűzvédelmi hatóság által foganatosított 
szemlén és az ellenőrzésen az intézmény igazgató
ján (vezetőjén) vagy intézkedésre jogosult megbí
zottján, illetőleg a tűzvédelmi főelőadón (előadón, 
megbízotton) kívül a szemlélt üzemrész műszaki 
vezetője és a tűzvédelmi bizottság egy tagja köte
les részt venni.

(4) Az intézmény igazgatója (vezetője) a tűz
védelmi helyzetre kiható minden lényeges tevékeny
séget, változtatást, a bevezetés előtt legalább 15 
nappal köteles az illetékes I. fokú tűzvédelmi ható
ságnak bejelenteni. A bevezetéshez az új helyzetnek 
megfelelően elkészített tűzveszélyességi osztályba 
sorolást csatolni kell.

(5) A tűzvédelmi hatóság felhívására szakértő 
kijelölése iránt az intézmény igazgatója (vezetője) 
köteles intézkedni.

(6) Az intézmény igazgatója (vezetője) köteles 
a tűzvédelmi rendelkezések figyelembevételével — 
a jelen Szabályzat alapulvételével — az intézményre 
vonatkozóan tűzvédelmi utasítást készíteni, az 
érdekelteknek kiadni és végrehajtását ellenőrizni.

(7) Az intézmény igazgatója (vezetője) meg
szervezi az intézmény tűzvédelmét és biztosítja a 
működés feltételeit. Gyakorolja a tűzvédelmi szer
vezet tagjai felett a jogszabályokban részére bizto
sított jogkört. Ennek során kinevezi, felmenti, 
szükség szerint felelősségre vonja, vagy a jó mun
káért jutalmazza a tűzvédelmi szervezet tagjait. 
Az intézmény igazgatója

a) a tűzvédelem vezetőjét rendszeresen (ha
vonta) beszámoltatja végzett munkájáról és a tűz
védelmi helyzetről;

b) évenként beszámol a felülgyeletet gyakorló 
tudományági főosztálynak a tűzvédelmi helyzetről, 
a tűzvédelmi feladatok végrehajtásáról;

c) gondoskodik az intézmény pénzügyi (költ
ségvetési, felújítási) tervében a tűzvédelmi követel
mények megvalósításához szükséges összeg előirány
zásáról és annak rendeltetésszerű felhasználásáról;

d) a 28. §-ban meghatározott irányelveknek 
megfelelően vállalati tűzoltóságot létesít, szükség
szerűen a vállalati tűzoltóságot átszervezi, illető
leg megszünteti;

e) az intézmény vezető beosztású dolgozóit 
szükség szerint beszámoltatja a tűzvédelemmel 
kapcsolatos munkájáról;

f )  részt vesz a tűzvédelmi hatóság által tartott 
vezetői értekezleten vagy azon helyettesével kép
viselteti magát.

(8) Az intézmény igazgatója (vezetője) köteles 
a tűzvédelmi bizottságot, a tűzvédelmi főelőadót 
(előadót, megbízottat) a tűzvédelmet érintő ügy
ben meghallgatni és az intézkedésbe bevonni. Tűz
védelmi szervezete útján intézkedik a hiányosságok 
megszüntetéséről, hatáskörét meghaladó esetben 
az Akadémiának jelentést tesz és javaslatot terjeszt 
elő a megállapított hiányosságok megszüntetésére.

(9) Az intézmény igazgatója az Akadémia által 
középtávú tervidőszakonként kiadott, valamint 
egyéb külső szerv megbízása alapján végzett tűz
védelmi kutatómunka teljesítését figyelemmel kí
séri és azok helyzetéről, eredményeiről minden év 
december 31-ig az Akadémia Központi Igazgatási 
Titkárságát tájékoztatja.

(10) Abban az esetben, ha a több intézmény 
elhelyezésére szolgáló épület az intézmények vala
melyikének kezelésében áll, az épület közös haszná
latú helyiségei tűzvédelmének megszervezése az 
épület kezelőjének kötelessége.

5. §.
(1) Az intézmények dolgozóit a munkába állí

táskor, továbbá szükség szerint, de legalább évente 
egy alkalommal a munkakörüknek megfelelő tűz
védelmi oktatásban kell részesíteni.

(2) 1. sz. mellékletben megjelölt foglalkozási 
ágakban, munkakörökben foglalkoztatott dolgozók 
szakvizsgáztatásáról az intézményekben szervezett 
vizsgabizottság útján kell gondoskodni.

6. §.

A tűzvédelmi munkakörben foglalkoztatott sze
mélyektől meg kell követelni a 20. §-ban felsorolt 
képesítés megszerzését.

7- §•
Rendkívüli esetben a területileg illetékes vagy 

a felettes állami tűzoltóparancsnok megkeresésére 
a vállalati tűzoltóság részére az intézmény igazga
tója (vezetője) készenléti szolgálatot rendel el. Ha a 
készenléti szolgálat a 8 órát meghaladja, a szolgálat 
időtartamára az élelmezést és a pihenési lehetőséget 
biztosítani kell.

8. §.

(1) Az intézményekben keletkezett tüzek azon
nali bejelentését az igazgató (vezető) köteles meg
szervezni. A tűzoltóság közreműködése nélkül el
oltott, illetőleg az emberi beavatkozás nélkül meg
szűnt tüzet is késedelem nélkül be kell jelenteni az 
állami tűzoltóságnak és gondoskodni kell arról, 
hogy a tűzvizsgálat befejezéséig a kár színhelye 
változatlan maradjon. A tűz keletkezési okának 
megállapítását az intézmény igazgatója (vezetője) 
köteles elősegíteni.

(2) Az intézményekben előfordult tűzesetekről, 
illetve az ezzel kapcsolatos tűzvédelmi hatósági 
határozatokról az Akadémia Központi Igazgatási 
Titkárságát is haladéktalanul tájékoztatni kell.

9. §•
(1) Az intézmény igazgatója (vezetője) vagy 

megbízottja előzetes írásbeli engedélye alapján 
szabad csak az intézmény területén alkalmazott 
— a rendeltetésszerű tevékenység körén kívül eső — 
tűzveszélyes tevékenységet végezni.

(2) Az engedélyre, az esetleges felügyeletre, az 
adott helyen keletkezhető tűz oltására alkalmas 
tűzoltófelszerelés, készülék biztosítására, a külső
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vállalat által végzett tűzveszélyes tevékenységre, 
az engedély tartamára, valamint a munkát végző 
képesítésére, továbbá a munka befejezése utáni 
teendőkre vonatkozó szabályokat, követelménye
ket az intézmény igazgatója (vezetője) a tűzvédelmi 
utasításában köteles megállapítani.

10. §.

Az intézményekben levő tűzvédelmi berende
zések, eszközök üzemképességének fenntartásáról, 
karbantartásuk és felülvizsgálatuk folyamatos végre
hajtásáról az érvényben levő rendeletek, szabvá
nyok, szabályzatok, stb. előírásainak megfelelően 
kell gondoskodni.

1 1 . §.

A tűzvédelmi munka hatékonyságának fokozása 
érdekében az intézményben, illetőleg az intézmé
nyek között tűzvédelmi verseny szervezhető. A tűz
védelmi verseny személyi és dologi feltételeit a 
szervező intézménynek, illetőleg a résztvevő intéz
ményeknek kell biztosítani.

12. §.

Az igazgató (vezető) az intézmény tűzvédelmi 
helyzetéről és a tűzvédelmi szervezet munkájáról 
minden év december 15-ig értékelő jelentést ad az 
MTA Hivatala Központi Igazgatási Titkárságának. 
Az intézmény igazgatója (vezetője) az eredményes 
tűzvédelmi munkát végző személyeket, szervezetet 
elismerésben részesítheti.

1 1 .

A Magyar Tudományos Akadémia tűzvédelmi 
szervezete

13. §.

(1) A tűzvédelmi feladatok megfelelő színvo
nalon történő ellátása érdekében az MTA Hivata
lánál és az irányítása alá tartozó intézményekben 
tűzvédelmi szervezetet kell létrehozni.

(2) A tűzvédelmi szervezet létrehozásánál a 
következőket kell figyelembe venni:

a) önálló munkakörű tűzvédelmi főelőadót kell 
alkalmazni az MTA Hivatalánál,

b) önálló munkakörű tűzvédelmi előadót (fel
ügyelőt) kell alkalmazni a Központi Fizikai Kutató 
Intézetben,

c) részmunkakörű tűzvédelmi előadót (felügye
lőt) kell alkalmazni általában a 100 főn felüli in
tézményekben,

d) tűzvédelmi megbízottat kell kinevezni a 100 
főn aluli intézményekben,

e) szervezeti egységenként tűzvédelmi meg
bízottat kell kijelölni, és

f )  tűzvédelmi bizottságot kell kinevezni a 2. 
számú mellékletben megjelölt intézményekben.

14. §.
Önálló munkakörű tűzvédelmi főelőadóvá és 

előadóvá csak a 20. §-ban meghatározott szakképe
sítéssel rendelkező személyt szabad kinevezni, 
illetőleg szakképesítés hiányában a 4/1974. (VIII. 1.) 
BM számú rendelet 7. sz. mellékletében meghatáro
zott felmentést kell kérni.

15. §.
(1) Az MTA Hivatala közvetlen felügyelete alá 

tartozó intézmények tűzvédelmi szervezetének fel
ügyeletét az MTA főtitkára, illetve ügykör szerint 
illetékes helyettese a Központi Igazgatási Titkárság 
útján látja el.

(2) Az intézményeknél a tűzvédelmi szervezet 
irányítása az intézmény igazgatójának (vezetőjé
nek) a feladata.

(3) Az igazgató (vezető) tűzvédelmi feladatait 
a Szabályzat 13. § (2) bekezdés b)—f) pontjaiban 
meghatározott szervezet útján látja el és gondosko
dik a jogszabályokban, szabványokban, szabály
zatokban és egyéb előírásokban meghatározott tűz
védelmi rendelkezések érvényesítéséről.

Az MTA Hivatala Központi Igazgatási Titkársága 
vezetőjének és a tűzvédelmi főelőadójának (főfelügye

lőjének) a feladata
16. §.

(1) Az MTA Hivatala Központi Igazgatási Tit
kárságának vezetője és tűzvédelmi főelőadója (fő
felügyelője) felelősek az Akadémia intézményei tűz
védelmének megszervezéséért, továbbfejlesztéséért, 
a tűzvédelmi szervezet működéséért, valamint a 
tűzvédelmi rendelkezések végrehajtásáért. E fel
adatkörben a tűzvédelmi főelőadó az MTA Hivatala 
Központi Igazgatási Titkársága vezetőjének irányí
tásával:

a) szervezi, irányítja és ellenőrzi az Akadémia 
felügyelete alá tartozó intézmények tűzvédelmi 
szervezetét,

b) biztosítja a jogszabályokban, szabványok
ban és egyéb előírásokban, valamint az ezen Sza
bályzatban előírt feladatok ellátását;

c) az illetékes tudományági főosztályokkal 
együttműködve gondoskodik arról, hogy a tervek, 
tervdokumentációk, stb. elkészítésénél a tűzvédelmi 
előírásokat figyelembe vegyék és azok megvalósí
tásához szükséges fedezet rendelkezésre álljon; 
biztosítja, hogy a beruházási, felújítási tervekben 
a tűzvédelmi célokra előirányzott hitelösszegek ren
deltetésszerűen felhasználásra kerüljenek

d) a tűzvédelmi helyzetről éves összesítő jelen
tést készít a hatályos statisztikai adatszolgáltatás 
keretében; vezeti a tűzkárstatisztikát;

e) irányítja a tűzvédelmi propaganda munkát, 
gondoskodik a megelőző tűzvédelmi módszerek 
elterjesztéséről;

f )  koordinálja a tudományági főosztályok útján 
a tűzvédelmi kutatómunkát, azok állásáról rend
szeresen tájékozódik;
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g) gondoskodik az intézmények évenkénti el
lenőrzéséről, nyilvántartja a végzett ellenőrzéseket, 
az ellenőrzésekről értékelő jelentést készít, a ta
pasztalt hiányosságok megszüntetése iránt intéz
kedik;

h) szervezi az intézmények tűzvédelmi szer
vezete tagjainak oktatását;

i) kapcsolatot tart a BM Tűzoltóság Országos 
Parancsnokságával.

Az intézmények igazgatóinak (vezetőinek) és tűzvé
delmi előadóinak feladatai

17. §.
(1) Az intézmény igazgatója (vezetője) felelős 

az intézmény tűzvédelmének megszervezéséért, 
a tűzvédelmi szervezet működéséért, az intézmény 
területén a tűzvédelmi rendelkezések végrehajtá
sáért és továbbfejlesztéséért, valamint a tűzvédelmi 
előadó munkájának irányításáért, ellenőrzéséért.

(2) Az intézmény tűzvédelmi előadója feladat
körében:

a) elősegíti a megelőző tűzvédelmi rendelkezé
sek, ezen Szabályzat, a tűzvédelmi határozatok és 
utasítások végrehajtását, ellenőrzi azok érvényesü
lését, és a tapasztalt mulasztásokról az intézmény 
vezetőjét haladéktalanul értesíti;

b) az intézmény szakembereinek bevonásává^ 
és a tűzvédelmi bizottság véleménye alapján el
készíti az intézmény tűzvédelmi utasításának és 
tűzriadójának tervezetét, majd gondoskodik azok 
naprakész állapotban tartásáról;

c) közreműködik a vállalati tűzoltóság meg
szervezésében, működési feltételeinek biztosításá
ban; javaslatot tesz a tűzvédelmi bizottság tagjai, 
a tűzvédelmi megbízottak, a vállalati tűzoltók ki
nevezésére, jutalmazására, leváltására és ezek 
tűzvédelmi munkáját irányítja, ellenőrzi;

d) a 4/1974. (VIII. 1.) BM sz. rendelet 68. és 
69. §-ban foglaltaknak megfelelően elkészíti az 
intézmény tűveszélyességi osztályba sorolását, részt 
vesz a tűzvédelmi hatóság által tartott ellenőrzé
seken és szemléken;

e) megszervezi, irányítja és ellenőrzi az intéz
mény valamennyi — beosztásra való tekintet nél
kül — dolgozójának a tűzvédelmi oktatását, vala
mint az 1. sz. mellékletben megjelölt munkakörök
ben foglalkoztatott dolgozók tűzvédelmi vizsgáz
tatását;

f )  véleményezi a tűzveszélyes tevékenység eseti 
engedélyezését; szükség szerint gondoskodik a fel
ügyeleti szolgálatról, az eseti előírások elkészítésé
ről, és ezek megtartását ellenőrzi;

g) elősegíti a felújításokkal és a beruházásokkal 
összefüggésben* a tűzvédelmi szabályok, előírások 
érvényre juttatását;

h) összeállítja az intézmény tűzvédelmi költ
ségvetési, felújítási, karbantartási és beruházási 
tervét, gondoskodik arról, hogy azok az intézmény 
megfelelő terveiben szerepeljenek, majd az enge
délyezett keretek felhasználását ellenőrzi;

i) intézkedik a különféle berendezéseknek (tűz
védelmi, villamos berendezések ellenőrzése, tartály 
nyomáspróbák stb.) az előírt időközökben történő 
ellenőrzéséről, felülvizsgálatáról, karbantartásáról;

j )  vezeti az intézmény tűzkárstatisztikáját és 
eleget tesz a tűzesetekkel kapcsolatos jelentési 
kötelezettségeknek;

k) évenként értékelő jelentést készít az intéz
mény tűzvédelmi helyzetéről;

l) a tűzvédelmi iratokat az előírásoknak meg
felelően kezeli és azt az ellenőrző szervek rendelke
zésére bocsátja;

m) részt vesz a tűzvédelmi továbbképzéseken, 
szakmai ismereteit állandóan bővíti;

n) tevékenységéről rendszeresen beszámol az 
intézmény igazgatójának (vezetőjének).

Tűzvédelmi megbízottak feladatai 

18. §.
(1) A tűzvédelmi megbízott elősegíti, hogy az 

intézmény (laboratórium, műhely, stb.) dolgozói 
a megfelelő tűzvédelmi rendelkezéseket, szabályo
kat, előírásokat megismerjék és megtartsák.

(2) Gondoskodik azoknak a szabálytalanságok
nak a megszüntetéséről, amelyek a tűz keletkezését 
okozhatják, illetve gátolják a tűzoltási munkála
tokat vagy akadályozzák a menekülési lehetősége
ket.

(3) A munkaidő befejezésével ellenőrzi az adott 
intézményre vonatkozó tűzvédelmi szabályok végre
hajtását.

(4) Végrehajtja a tűzvédelmi előadótól kapott 
utasításokat, részt vesz a tűzvédelmi előadó vagy 
az állami tűzoltóság által tartott értekezleteken.

(5) Gondoskodik arról, hogy az intézmény 
(egyes szervezeti egység) tűzvédelmi utasítása 
naprakész legyen, szükség esetén javaslatot tesz 
annak módosítására.

(6) Az intézmény (egyes szervezeti egység) dol
gozói körében megszervezi a tűzjelzést és a tűzol
tásban való részvételt.

(7) Biztosítja az intézményben előírt tűzoltó
eszközöket. felszereléseket, ezek használhatóságát 
és a rendeltetésüktől eltérő igénybevételt meg
akadályozza.

(8) Minden tűzvédelmi szabálytalanságot jelent 
az intézmény vezetőjének, tűzvédelmi előadójának.

(9) Az intézmény tűzvédelmi helyzetéről ér
tékelő jelentést készít az intézmény, illetve az MTA 
Hivatala Központi Igazgatási Titkársága részére.

A Tűzvédelmi Bizottság feladatai 
19. §.

(1) A Szabályzat 2. számú mellékletében meg
határozott intézményekben az ott meghatározott 
létszámú Tűzvédelmi Bizottságot kell szervezni.
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(2) A Tűzvédelmi Bizottság az intézmény igaz
gatójának (vezetőjének) tanácsadó, véleményező, 
javaslattevő szerve. Az általa végzett ellenőrzés 
alkalmával feltárt hiányosságok megszüntetésére 
az igazgató (vezető) által hatáskörébe utalt ese
tekben és ügyekben önálló intézkedésre jogosult. 
A Tűzvédelmi Bizottság működéséért az intézmény 
igazgatója (vezetője) a felelős.

(3) A Tűzvédelmi Bizottság vezetője a tűzvé
delmi előadó (felügyelő), tagjai az intézmény igaz
gatója (vezetője) által írásban megbízott, a feladat 
ellátására alkalmas személyek.

(4) A Tűzvédelmi Bizottság
a) szükség szerint, de legalább negyedéven

ként vizsgálja és értékeli az intézmény tűzvédelmi 
helyzetét, és javaslatot tesz, illetőleg az igazgató 
(vezető) által meghatározott körben intézkedik a 
hiányosságok megszüntetése iránt,

b) közreműködik az intézményre háruló tűz
védelmi előírások (tűzvédelmi utasítás, tűzriadó- 
terv, stb.) kidolgozásában,

c) szervezi és irányítja a dolgozók tűzvédelmi 
oktatását, közreműködik a tűzvédelmi szakvizsgák 
és a tűzvédelmi propaganda szervezésében,

d) az időszerű munka végrehajtása céljából az 
ülésein készült jegyzőkönyvben a Tűzvédelmi Bi
zottság tagjainak feladatait meghatározza; mun
kájáról az intézmény igazgatóját (vezetőjét) rend
szeresen tájékoztatja.

(5) A Tűzvédelmi Bizottság munkáját éves 
programterv alapján látja el.

A tűzvédelmi szervezet tagjainak képzése, a tűzvédelmi 
képesítés feltételei

20. §.

(1) A képesítés feltételeire az alábbi követelmé
nyek az irányadók:

a) az MTA Hivatalánál a tűzvédelmi főelőadó
nak középfokú,

b) a Központi Fizikai Kutatóintézetben az ön
álló munkakörű tűzvédelmi előadónak középfokú,

c) a részmunkakörű tűzvédelmi előadónak (fel
ügyelőnek) alapfokú,

d) a tűzvédelmi megbízottnak tanfolyami tűz
védelmi képesítéssel kell rendelkeznie.

21. §.

(1) Az intézmények tűzvédelmi előadóinak, 
megbízottainak képesítését 1975. december 31-ig 
felül kell vizsgálni. Intézkedni kell, hogy a tűzvé
delmi előadók az e Szabályzatban megállapított 
közép- és alapfokú képesítést 1976. december 31-ig 
megszerezzék. Ezen időpont után a Szabályzatban 
meghatározott beosztásokba csak az előírt képesí
téssel rendelkező személy nevezhető ki.

(2) Olyan személyek, akik legalább 5 éve az 
adott munkakörben dolgoznak, életkorukra tekin
tettel — férfiak 50 év felett, nők 45 év felett —
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indokolt esetben a képesítés megszerzése alól 1975. 
december 31-ig előterjesztett kérelem alapján fel
mentést kaphatnak.

22. §.

(1) A tűzvédelmi képesítés a következő módon 
szerezhető meg:

a) középfokú képesítés az MTA Hivatala — 
esetleg más tárcák — által, szervezett 2 éves szak- 
képesítő levelező tanfolyam útján;

b) alapfokú képesítés az MTA Hivatala által 
szervezett 1 éves levelező tanfolyam útján.

(2) A vállalati tűzoltók tiszti rendfokozatba 
történő kinevezéséhez szükséges képesítés a Bel
ügyminisztérium Tűzoltó Szakiskoláján szervezett 
oktatás keretében, levelező úton szerezhető meg.

23. §.
(1) A tanfolyami képesítés az intézmény tűz

védelmi szervezete által az intézmény helyi sajátos 
tűzvédelmi adottságainak ismertetésére a területi
leg illetékes állami tűzoltóparancsnoksággal egyet
értésben szervezett „Tűzvédelmi megbízottak tan
folyama” útján szerezhető meg.

(2) A tűzvédelmi megbízottak tanfolyamának 
képzési idejét legalább 40 órában kell megállapítani.

24. §.
(1) A középfokú képesítést nyújtó 2 éves, il

letve az alapfokú képesítést nyújtó 1 éves levelező 
tanfolyamok szervezéséről az MTA Hivatala Köz
ponti Igazgatási Titkársága az 1. § (2) bek. h) 
pontjában foglaltaknak megfelelően gondoskodik.

(2) A tanfolyamok megszervezésére, végrehaj
tására, a vizsgáztatás rendjére stb. a „Tanfolyami 
Rendtartás” előírásait kell alkalmazni. A levelező 
tanfolyam tematikáját a BM Tűzoltóság Országos • 
Parancsnokságával egyetértésben a Központi Igaz
gatási Titkárság állapítja meg.

(3) A tanfolyam eredményes elvégzéséről a 
hallgatóknak oklevelet kell kiadni, melyet az MTA 
Hivatala Központi Igazgatási Titkárságának veze- 
tőj e és a Személyzeti Főosztály vezetője írnak alá. *

25. §.
(1) Az intézmények által létrehozott tűzvédelmi 

szervezet tagjait rendszeres továbbképzésben kell 
részesíteni. A továbbképzésre évenként tervet kell 
készíteni, amelyet szükség esetén a területileg ille
tékes állami tűzoltóparancsnoksággal koordinálni 
kell. i

(2) A közép- és alapfokú képesítéssel rendelke
zők továbbképzéséről 5 évenként az MTA Hivata
lának Központi Igazgatási Titkársága gondoskodik.

26. §.
(1) A Belügyminisztérium tűzoltó szakiskoláin ' 

történő képzés költségeit az iskolára küldő szerv 
viseli.

(2) Az Akadémia által szervezett szakképesítő * 
tanfolyamon résztvevő hallgatók költségei az intéz
ményeket terhelik.
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Vállalati tűzoltóságok feladatai

27. §.
(1) Vállalati tűzoltóságot kell szervezni a 2. 

számú mellékletben meghatározott intézmények
ben.

(2) A vállalati tűzoltóság létszámát — az intéz
mény tűzveszélyességi osztályának, a dolgozók 
létszámának figyelembevételével az intézmény igaz
gatója (vezetője) állapítja meg.

28. §.
(1) A vállalati tűzoltóság létszámának megálla

pításánál az alábbi irányelveket kell figyelembe 
venni.

Dolgozók létszáma
51 -200 201- 500 500 felett

,A” és ,,B” tűzveszélyes
ségi osztályba sorolt in
tézményben 8 fő 16 fő 24 fő

,C” tűzveszélyességi osz
tályba sorolt intézmény
ben 4 fő 8 fő 16 fő

,D” és ,,E” tűzveszélyes
ségi osztályba sorolt 
intézményben 8 fő 16 fő

(2) Vállalati tűzoltóság tagja lehet önkéntes 
jelentkezés vagy kijelölés alapján az intézmény
nek az a dolgozója, aki a szolgálat ellátásához szük
séges tűzoltói képzettség megszerzésére és a tűz
oltói szolgálat ellátására alkalmas.

(3) A vállalati tűzoltóság valamennyi tagját — 
a tűzoltó parancsnok véleményének figyelembevé
telével — az intézmény igazgatója (vezetője) írás
ban nevezi ki és menti fel.

(4) A vállalati tűzoltóság kiképzése havi 4 óra 
elméleti és gyakorlati foglalkozásból áll. A kiképzés 
anyagát az intézmény tűzvédelmi előadója és a tűz
oltóparancsnok állítja össze.

29. §.
A vállalati tűzoltóság parancsnokát, parancs

nokhelyettesét, egységparancsnokát, szertárosát, 
gépjárművezetőjét (gépjárművenként 2 fő) díjazás
ban kell részesíteni.

30. §.
A vállalati tűzoltóság tevékenysége az alábbiakra 

terjed ki:
a) a megelőző tűzvédelmi jogszabályok és egyéb 

előírások megtartásának és végrehajtásának 
ellenőrzésére;

b) a feltárt tűzvédelmi hiányosságok, továbbá 
a tüzet okozható körülmények, stb. azonnali 
jelentésére a szerv vezetőjének és a tűzvé
delmi előadónak;

c) a létesítményben rendelkezésre álló tűzoltó
felszerelések használatára vonatkozó isme
retek elsajátítására;

d) a létesítmény területén előforduló tűz oltá
sában és egyéb káreset elhárításában való 
részvételre;

e) az állandó tűzvédelmi propagandára;
f )  a megelőző tűzvédelmi rendelkezések meg

szegőivel, illetve elmulasztóival szemben 
szabálysértési feljelentés megtételére.

31. §.
(1) A vállalati tűzoltóság tagjait munkaidőben 

történő tűzoltói ténykedés (kiképzés, ügyeleti szol
gálat, tűzoltás) miatt anyagi hátrány nem érheti.

(2) A vállalati tűzoltói szolgálatban eltöltött idő 
a túlmunka korlátozásra vonatkozó rendelkezések 
hatálya alá nem esik.

32. §.
A vállalati tűzoltóság tagjai jogosultak a Bel

ügyminisztérium által rendszeresített és adomá
nyozott szolgálati kitüntetések és jelvények vise
lésére.

33. §.
(1) A vállalati tűzoltóság tagjait tűzoltói fel

adatok ellátásához munkaruhával (egyenruhával), 
bakanccsal, sapkával, derékszíjjal kell ellátni. A ki
adott felszerelések az intézmény tulajdonát képe
zik, nem válthatók meg, kihordási idejük nincs. 
Elhasználódás után pótlásukról az intézmény köte
les gondoskodni.

(2) A vállalati tűzoltóság elhelyezésével, fel
szerelésének beszerzésével és használatával, vala
mint fenntartási költségeinek az intézmény pénz
ügyi tervében, illetve költségvetésében való meg
tervezésével kapcsolatos előírásokra a 4/1974. 
(VIII. 1.) BM számú rendelet, illetve annak mellék
letei az irányadók.

34. §.
(1) A vállalati tűzoltóság részére az intézmény 

igazgatója (vezetője) — vagy rendkívül indokolt 
esetben a területileg illetékes tűzoltóparancsnokság 
az intézmény igazgatója útján — készenléti szol
gálatot rendelhet el.

(2) A vállalati tűzoltóság készenléti szolgálatá
nak időtartamára — amennyiben az a 8 órát meg
haladja — az intézmény élelmezést és pihenési le
hetőséget köteles biztosítani.

35. §.
(1) A vállalati tűzoltóság a Tűzvédelmi Szerve

zeti és Működési Szabályzat alapján működik; 
feladatait az intézmény igazgatója (vezetője) 
által jóváhagyott éves munkaterv alapján látja el.

(2) A vállalati tűzoltóság szervezésének, leg
kisebb létszámának, feladatának, működésének, 
szolgálatának, igénybevételének, képzésének, díja
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zásának, külön díjazásának (térítésének) megha
tározásánál a 4/1974. (VIII. 1.) BM számú rendelet
4. számú mellékletében foglalt elveket kell alkal
mazni.

A dolgozók tűzvédelmi felvilágosítása, oktatása

36. §.

(1) Valamennyi intézmény igazgatója (vezetője) 
köteles gondoskodni arról, hogy a dolgozók mun
kába állásukkor, továbbá szükség szerint, de leg
alább évenként egy alkalommal a munkakörüknek 
megfelelő tűzvédelmi oktatásban részesüljenek. 
Az oktatásnak
— a munkahely és a munkafolyamat tűzveszélyes

ségére,
— a megelőző tűzvédelmi rendelkezésekre,
— a tűzjelzés lehetőségeire és módjára,
— a tűz esetén követendő magatartásra, illetőleg a 

,,Tűzriadóterv”-ben személyre meghatározott 
feladatokra,

— az elhelyezett tűzoltó eszközök, készülékek és 
felszerelések használatára, és

— a tűzvédelmi szabályok megszegésének követ
kezményeire kell kiterjedni.
(2) Az oktatásról nyilvántartást kell vezetni. 

Az oktatás megtörténtét a dolgozó aláírásával köte
les elismerni.

37. §.
(1) Az intézményekben — az ott folyó tevékeny

séghez igazodóan — meghatározott munkakörökben 
csak megfelelő tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező 
dolgozók foglalkoztathatók. Azokat a munkakörö
ket, amelyekre meghatározott tananyagból tűz
védelmi szakvizsgát kell tenni, illetőleg azt előírt 
időközökben meg kell ismételni, a Szabályzat 1. 
számú melléklete tartalmazza.

(2) A tűzvédelmi szakvizsga kötelezettség új 
anyag, technológia, stb. bevezetése esetén az 1. 
számú mellékletben felsoroltakon túlmenően to
vábbi munkakörökre is kiterjeszthető. Az intézmény 
igazgatója (vezetője), ha a további munkakörre 
szakvizsga kötelezettség elrendelését tartja szük
ségesnek, köteles javaslatát az MTA Hivatala Köz
ponti Igazgatási Titkárságára előterjeszteni.

(3) A szakvizsga anyagát az intézmény igazga 
tója (vezetője) köteles a hatályos jogszabályok- 
szabványok és szabályzatok alapján — az illetékes 
tűzoltóparancsnokság véleményének, javaslatainak 
figyelembevételével — összeállítani, és a felkészü
léshez szükséges tananyagot, az előkészítő oktatást, 
valamint a szükséges gyakorlat megszerzését bizto
sítani.

(4) A szakvizsga megszerzéséről és lebonyolítá
sáról az intézmény igazgatójának (vezetőjének) 
kell gondoskodnia.

(5) A szakvizsga elméleti és — szükség szerint — 
gyakorlati részből áll.

1975. október 27.

(6) A vizsgázónak bizonyságot kell tenni arról, 
hogy
— megfelelően ismeri a vonatkozó tűzvédelmi sza

bályokat, előírásokat,
— a tűzvédelmi szabályokat, előírásokat a gyakor

latban is alkalmazni tudja, és a kapcsolódó 
műszaki feladatokat meg tudja oldani.
(7) Tűzvédelmi szakvizsgáztató csak az adott 

szakterülethez kapcsolódó témakörben mérnöki 
vagy technikusi képesítéssel, vagy a vizsga anyagá
ból szakvizsgával rendelkező személy lehet. A 
vizsgabizottság három tagból áll, melynek tagjait 
az igazgató (vezető) nevezi ki.

(8) A vizsga sikeres letételéről „Tűzvédelmi 
szakvizsga bizonyítvány”-t kell kiadni, melynek 
adatait a 3. számú melléklet tartalmazza.

(9) A szakvizsgáról nyilvántartást kell vezetnie 
az intézmény tűzvédelmi előadójának, megbízott
jának.

(10) Az intézmény igazgatója (vezetője) a szak
vizsga bizonyítványt — az azzal rendelkező sze
mély nem megfelelő munkája esetén — köteles 
bevonni. A dolgozó a tevékenységét csak újabb ered
ményes szakvizsga letétele után folytathatja.

(11) Az 1. számú mellékletben meghatározott 
munkakörökben dolgozók első szakvizsgáztatását
1976. január 31-ig végre kell hajtani.

Tűzvédelmi utasítás

38. §.

(1) Az intézmény igazgatója (vezetője) az in
tézmény tűzvédelmére vonatkozóan — a 4/1974. 
(VIII. 1.) BM számú rendeletben és e Szabályzat
ban foglaltak alapulvételével — köteles Tűzvédelmi 
Utasítást készíteni, azt az érdekelteknek kiadni és 
a végrehajtást ellenőrizni. Köteles továbbá az uta
sítás naprakész állapotban tartásáról, az azzal kap
csolatban felmerülő hiányosságok soronkívüli meg
szüntetéséről gondoskodni.

(2) A Tűzvédelmi Utasításnak tartalmaznia 
kell:

— az intézmény tűzvédelmi szervezetét, a tűzvé
delmi szabályok, előírások érvényesítéséért fe
lelős vezetőket és azok feladatait;

— az intézményre, a létesítménycsoportra, léte
sítményekre, illetőleg helyiségekre, a szabad
terekre vonatkozó általános érvényű és eseti 
tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;

— a tevékenységgel, a technológiával kapcsolatos 
tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;

— a tűzveszélyes munkavégzés engedélyezésére 
jogosultak megjelölését;

— a dolgozóknak a tűz megelőzésével és oltásával 
kapcsolatos teendőit, az oktatásukkal össze
függő feladatokat;

— a tűzriadó tervet;
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— az intézményben, a létesítményben, a helyiség
ben folytatott folyamatos tevékenységhez szük
séges éghető anyagok, eszközök felsorolását és 
ezeknek legnagyobb megengedett mennyiségét;

- az „A” és ,,B” tűzveszélyességi osztályba tar
tozó anyag, valamint a „C” osztályba tartozó 
tűzveszélyes folyadék tárolási helyén az anyag 
kiszerelésének, csomagolásának feltételeit;

— a tüzelő, fűtő és szárító berendezés, valamint az 
éghető anyag között megtartandó távolságot;

— a munkahelyeken a tevékenység befejezése utáni 
ellenőrzés tűzvédelmi feladatait.

39. §.

(1) Azokban az intézményekben, ahol a jelen 
szabályzat alapján vállalati tűzoltóságot szervez
nek, tűzriadó tervet kell készíteni.

(2) A tűzriadó tervnek tartalmaznia kell:
— a tűzjelzés módjait,
— a vállalati tűzoltóság, valamint a dolgozók riasz

tásának rendjét,
— a dolgozóknak tűz esetén szükséges tennivalóit 

(evakuálás, mentés, rendfenntartás, tűzoltás 
előkészítése, a tűzvédelmi — biztonsági beren
dezések kezelése stb.),

-  az intézmény (létesítmények) helyszínrajzát, 
amelyen jelölve vannak a vízszerzési helyek, 
a létesítmények és szabadterek tűveszélyességi 
osztálya, valamint a közművezetéknek (víz, gáz, 
gőz, villany stb.) központi elzárói, illetőleg kap
csolói,

— az intézmény vezetőinek, illetőleg tűz esetén 
riasztandó dolgozóinak lakcímét, telefon szá
mát, értesítésük módját.
(3) A tűzriadó tervet naprakész állapotban kell 

tartani és az abban foglaltak két évenkénti gyakor
lásáról folyamatosan gondoskodni kell. Az erre 
vonatkozó rendelkezést a Tűzvédelmi Utasításban 
kell előírni.

40. §.
(1) A Tűzvédelmi Utasítást az intézmény igaz

gatójának (vezetőjének) aláírásával kell kiadni és a 
dolgozókkal ismertetni.

(2) Az intézmény „A— C” tűzveszélyességi osz
tályba tartozó helyiségeiben a Tűzvédelmi Utasí
tásnak az adott területre vonatkozó használati 
szabályait, előírásait tartalmazó részét — jól lát
ható helyen — ki kell függeszteni.

Az intézmény igazgatója (vezetője) a ,,D” és 
,,E” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyisé
gekre nézve az Utasítás kifüggesztését elrendelheti.

1. számú melléklet

Sorszám Foglalkozási ág, munkakör megnevezése
A szak
vizsga

érvényessége
év

Vizsgáztató

1 . 2. 3. 4.

1 . Hegesztők, egyéb más nyílt lánggal járó munkát végzők 4 Intézményi vizsgabizottság

2. Gáz- és olajfogyasztó tüzelőberendezések kezelői, ha a berendezés 
vagy a csoportosan elhelyezett berendezések összteljesítménye a 
250 Mcal/h-t meghaladja 4 Intézményi vizsgabizottság

3. Propán-bután gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, gázberendezés 
szerelését, üzembehelyezését, javítását és karbantartását 
végzők 4

A munkáltató, kisiparos eseté
ben a KIOSZ megyei szerve

4. „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó tevékenységet 
végzők és a tevékenységüket közvetlenül irányító vezetők 4 Intézményi vizsgabizottság

5. Tűzoltó-vízforrások időszakos felülvizsgálatát végzők 5 A munkáltató

6. Beépített tűzvédelmi berendezések felülvizsgálatát, javítását, 
Karbantartását végzők

.

5
A munkáltató a berendezést 

gyártó vállalat közreműködé
sével
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2. számú melléklet

Sor
szám Intézmény

önálló
munkakörű
tűzvédelmi

előadó
(fő)

Részmunka-
körű

tűzvédelmi
előadó
(fő)

Tűzvédelmi
megbízott

(fő)

Szervezeti
egység

tűzvédelmi
megbízott*

Tűzvédelmi
Bizottság

(fő)
Vállalati

tűzoltóság**

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

1. Csillagvizsgáló Intézet _ _ 1 ----- ' —

2. Matematikai Kutatóintézet — — 1 — —

3. Atommag Kutatóintézet — 1 — — —

4. Napfizikai Obszervatórium — — 1 — —

5. Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet — 1 — 3 —

6. Központi Fizikai Kutatóintézet 1 — — 7 1
7. Szegedi Akadémiai Központ — — 1 — —

8. Műszaki Fizikai Kutatóintézet — 1 — 3 —

9. Központi Kémiai Kutatóintézet — 1 — 3 1
10. Műszaki Kémiai Kutatóintézet — 1 — — —

11. Izotóp Intézet — 1 — 3 —

12. Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet — — 1 — —

13. Geokémiai Kutatólaboratórium — — 1 — —

14. Olajbányászati Kutatólaboratórium — — 1 — —

15. Földrajztudományi Kutatóintézet — — 1 — —

16. Természettudományi Kutatási Központ — 1 — 5 —

17. Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet — 1 — — —

18. Állategészségügyi Kutatóintézet — — 1 — —

19. Mezőgazdasági Kutatóintézet — 1 — 3 1
20. Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet — 1 — 3 —

21. Mikrobiológiai Kutatócsoport — — 1 — —

22. Biológiai Kutatóintézet — — 1 — —

23. Botanikai Kutatóintézet — — 1 — —

24. Szegedi Biológiai Központ — 1 — 3 —

25. Pécsi Akadémiai Központ — — 1 — —

26. Nyelvtudományi Intézet — — 1 — —

27. Irodalomtudományi Intézet — — 1 — —

28. Zenetudományi Intézet — — 1 — —

29. Néprajzi Kutatócsoport — — 1 — —

30. Történettudományi Intézet — — 1 — —

31. Dunántúli Tudományos Intézet — — 1 — —

32. Filozófiai Intézet — — 1 — —

33. Régészeti Intézet — — 1 — —

34. Pszichológiai Intézet — — 1 — —

35. Művészettörténeti Kutatócsoport — — 1 — —
36. Közgazdaságtudományi Intézet — — 1 — —
37. Állam- és Jogtudományi Intézet — — 1 — —
38. Szociológiai Kutatóintézet — — 1 — — .

39. Ipargazdaságtani Kutatócsoport — — 1 — —
40. Világgazdasági Kutatócsoport — — 1 — —
41. Pedagógiai Kutatócsoport — — 1 — —
42. Tudományszervezési Csoport — — 1 — —

43. Műszerügyi- és Méréstechnikai Szolgálat — — 1 — —

44. Kutatási Ellátási Szolgálat — 1 — — —

45. MTA Könyvtára — 1 — — —

46. Akadémiai Kiadó — 1 — — —

47. Akadémiai Nyomda — 1 — 3 1
48. Kutatási Eszközöket Kivitelező Vállalat — 1 — 3 1
49. Mezőgazdasági Kutatóintézet Gazdasága — 1 — 5 1
50. MTA Székház — — 1 — —

51. MTA Irodaház — 1 — — —

52. MTA Gépkocsijavító műhely — — 1 — —

53. MTA Bölcsőde — — 1 — —

54. Tudós üdülő Balatonalmádi — — 1 — —
55. Tudós üdülő Balatonvilágos — — 1 — —

56. Tudós üdülő Mátraháza ■ — — 1 — —

57. Hivatali üdülő Mátrafüred — — 1 — —

58. Hivatali üdülő Balatonszabadi — — 1 — —

59. Hivatali üdülő Visegrád — — 1 “— —

Megjegyzés: * intézmény nagysága, létszáma és tűzveszélyessége alapján az igazgató (vezető) állapitja meg
** a vállalati tűzoltóság konkrét létszámát a 28. §-ban foglalt irányelvek alapján kell megállapítani



1975. október 27. a k a d é m i a i  k ö z l ö n y 165

3. számú melléklet

szerv megnevezése 

Szám:

Tűzvédelmi szakvizsga 
bizonyítvány

................................................ (név), a k i .........é v ............... hó

.........  nap .............................  városban született, anyja

neve ...................................... szakmai képesítése..................

19.. .  é v ......................... h ó .........napján a 4/1974. (VIII. 1.)

BM számú rendelet 59. § (2) bek......................... munkakörre
előírt szakvizsgán megfelelt — nem felelt meg* — a meg
határozott követelményeknek.

E szakvizsga képesítés érvényességi időtartam a............év.**

A szakképesítésnek megfelelő munkakörben végzett nem 
kielégítő munka esetén e bizonyítványt hatósági indítványra 
vagy anélkül a vizsgáztató szerv köteles visszavonni.

...................................... 1 9 .........é v ................. h ó ..........nap

vizsgabiz. tag vizsgabiz. tag vizsgabiz. tag

P. H.

* A nem szükséges rész törlendő 
** írandó az 1. sz. melléklet 3. sz. rovatából

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának 
4/1975. (Ä. K. 9.) MTA-F. számú

u t a s í t á s a

a műszerkölcsönzési díjak szabályozásáról

A Magyar Tudományos Akadémia Műszerügyi 
és Méréstechnikai Szolgálata (továbbiakban: Szol
gálat) által kikölcsönzött műszerek után fizetendő 
kölcsöndíjak mértékét az alábbiak szerint szabá
lyozom:
1. A Szolgálat jogosult az általa kikölcsönzött mű

szerek után a kölcsönzés időtartamára — hónap 
vagy hét — ̂ kölcsönzési alapdíjat és a 4. pont-

* ban meghatározott időtartamon túl történő hasz
nálat esetén pedig az alapdíjon felül pótdíjat 
megállapítani.

2. A műszerkölcsönzési alapdíj mértéke — a ki
kölcsönzött műszer műszaki állapotától függően 
— a műszer mindenkori bruttó értékének havi

kölcsönzés esetén 2—4%-a, heti kölcsönzés esetén 
0,7 — 1,5%-a. A legkisebb alapdíj — bruttó ér
értéktől és kölcsönzési időtartamtól függetlenül 
6 0 ,-  Ft.

3. Az 1. és 2. pontban foglaltaktól eltérően erköl
csileg elavult műszerek esetében a Szolgálat ne
gyedévi időtartamra 4 —6% kölcsöndíjat jogosult 
felszámítani.

4. A 6 hónapot meghaladó kölcsönzési idő esetén a 
Szolgálat legfeljebb 50%-os, az egy évet megha
ladó kölcsönzési idő esetén pedig legfeljebb 100%- 
os pótdíjat jogosult felszámítani az alapdíjon 
felül. Azoknál a műszereknél, amelyeknél újabb 
kölcsönigény nem merül fel, a pótdíj felszámítá
sától a Szolgálat eltekinthet.

5. A kölcsöndíjon felül a Szolgálat szállítás esetében 
jogosult a szállítási költségeket külön felszámí
tani. A műszerbeállítási költségek az egész ország 
területén felszámíthatok.

6. A vállalatoktól, intézményektől „kooperációs 
kölcsönzés” céljaira átvett műszerek kölcsönzése 
esetén a Szolgálat a műszerkölcsönzési alapdíj 
mértékét a vállalatokkal, intézményekkel léte
sített megállapodásra tekintettel állapítja meg, 
amely azonban nem lehet kevesebb a 2. pontban 
megállapított alsó határnál.
A Szolgálat az így megállapított kölcsöndíj 
2/3-át tartozik téríteni a kölcsönadó szervnek.

7. A Szolgálat kölcsönzési feltételeit az ezen utasí
tásban foglaltak figyelembevételével tartozik ki
alakítani, illetőleg módosítani.

8. Ez az utasítás a kihirdetés napján lép hatályba 
és egyidejűleg az 1/1969. MTA (A. K. 3.) számú 
utasítás hatályát veszti.

B u d a p e s t ,  1975. szeptember 19.
Márta Ferenc s. k.

a Magyar Tudományos Akadémia 
főtitkára

A Minisztertanács 1020/1975. (VIII. 3.) számú 

h a t á r o z a t a

a könyvtárügyről szóló 1956. évi 5. számú törvény- 
erejű rendelet végrehajtásáról rendelkező 1018/1956. 

(III. 9.) Mt. h. számú határozat módosításáról
(A határozatot a Magyar Közlöny f. évi 55. száma 
közli)

A kulturális miniszter és a pénzügyminiszter 
3/1975. (VIII. 17.) KM-PM  számú

e g y ü t t e s  r e n d e l e t e
a könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) 
és az állományból történő törlésről szóló szabályzat 

kiadásáról
(A rendeletet a Magyar Közlöny f. évi 57. száma 
közli)
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A Magyar Tudományos Akadémia felhívása az 
„Alkotó Ifjúság” pályázat kiírására és kiállítás 

megrendezésére

A KISZ Központi Bizottságának kezdeménye
zésére, a Közalkalmazottak Szakszervezetével, az 
Állami Ifjúsági Bizottsággal egyetértésben 1976- 
ban is kiírjuk az „Alkotó Ifjúság” pályázatot és 
kiállítást rendezünk. A KISZ KB Intéző Bizottsága
1974. május 2-i határozatában foglaltakon túl
menően az alábbi elvi kérdésekre hívjuk fel a fi
gyelmet.

Az „Alkotó Ifjúság” pályázat és kiállítás célja
Az „Alkotó Ifjúság” mozgalom célja mozgósí

tani a fiatalokat, hogy munkaköri és tanulmányi 
kötelességeiken túli alkotásokkal járuljanak hozzá 
a Magyar Szocialista Munkáspárt XI. kongresszusa 
célkitűzéseinek megvalósításához.

Segítse elő ez a mozgalom a tudományos-techni
kai haladás eredményeinek elterjedését, az Országos 
Távlati Tudományos Kutatási Terv teljesítését, 
kutató ifjúságunk alkotó készségének kibontakozá
sát, szakmai és politikai ismeretének gyarapodását. 
Adjon képet a nem kutatói munkakörben dolgozó 
fiataljaink kutatást segítő alkotó tevékenységéről, 
kutatást szervező eredményeiről. Gyűjtse össze a 
szocialista munkaverseny kollektív és egyéni ifjú
sági formáinak kiemelkedő eredményeit.

Biztosítsa az élenjáró tapasztalatok átadását- 
Szolgálja az átlagon felüli teljesítményt nyújtó 
fiatalok erkölcsi és anyagi elismerését, példaképül 
állítását és népszerűsítését.

A pályázat feltételei
Az „Alkotó Ifjúság” pályázaton az MTA fel

ügyelete alá tartozó intézetek, támogatott kutató
helyek, vállalatok, központi szolgáltató szervek 
30. életévet még be nem töltött fiataljai, illetve 
ilyen korú fiatalokból álló ifjúsági közösségei vehet
nek részt.

A kutatói munkakörben dolgozó fiatalok részére 
az „Alkotó Ifjúság” pályázatot az Akadémián 
rendszeresített Ifjúsági Díj elnyerésére irányuló 
pályázat keretében hirdetjük meg. Ennek megfe
lelően pályázni lehet olyan egyéni munkával elért 
tudományos és műszaki eredménnyel (könyv, cikk, 
cikksorozat, szabadalom, találmány, doktori érte
kezés, berendezés, tervezés, építés), amely egy ön
álló téma, tudományos probléma kidolgozását vagy 
egy nagyobb feladat jól körülhatárolható részfel
adatának megoldását jelenti és elismerő, hazai és 
külföldi visszhangot váltott ki. Elsősorban az Or
szágos Távlati Tudományos Kutatási Tervekhez 
kapcsolódó, valamint a takarékosság (anyag, ener
gia, stb.) kérdésével foglalkozó témakörökből vá
runk pályázatokat. A pályázatok az Ifjúsági Díj 
megalapításáról szóló 16/1972. (A. K. 18.) MTA-F. 
sz. főtitkári utasításban szabályozott irányelveknek 
megfelelően kerülnek elbírálásra.

A nem kutatói munkakörben dolgozó fiataloi 
elsősorban a kutatást segítő, kutatás szervező téma 
körökbe vágó eredményekkel és a takarékosságo 
(anyag, energia, stb.) elősegítő javaslatokkal pá 
lyázzanak. Pályázni lehet azonban a Kiváló A1 
kotó Kollektívák, a Kiváló Ifjúmunkás, a Szakin; 
Ifjú Mestere, a Kiváló Ifjú Technikus, a Kiváh 
Mérnök, a Ki Minek Mestere, a szocialista brigád 
mozgalom, az újítómozgalom keretében készüli 
alkotással és minden egyéb más alkotással is.

A pályázaton olyan hasznosítható gyakorlat 
és elméleti munkák vehetnek részt (mestermunka 
gyártmány, szemléltető eszköz, makett, terv, újí 
tás, találmány, vizsgaremek, tudományos dolgozat 
stb.), amelyek szöveggel, képpel, rajzzal, modellel 
stb. szemléltethetők, illetve tárgyként bemutatha 
tók.

Az „Alkotó Ifjúság” pályázat és kiállítás lebonyolí 
tásának szervezeti kérdései

Az „Alkotó Ifjúság” mozgalom keretében el 
készített pályázatokat 1975. december 15-ig < 
munkahely vezetőjéhez kell benyújtani az elbírá 
Iáshoz szükséges rajzokkal, műleírásokkal, dolgo 
zatokkal, stb. együtt.

A pályamunkákat bekötve, a fedőlapon a neve 
és a pályamunka címét feltüntetve, kiállításra al 
kalmas állapotban kell benyújtani.

A beérkezett pályázatokat az akadémiai intéz 
mények vezetői a társadalmi szervekkel, beleértv« 
a KISZ-t is, értékelik és a díjazásra érdemes pálya 
zatokat rangsorolva 1976. január 15-ig az MT^ 
Központi Hivatala felügyeletileg illetékes főosztá 
lyához kell előterjeszteni. Az előterjesztésnek tar 
talmaznia kell a részletes indokolást, a jelölt eddig 
tevékenységét, magatartását ismertető leírást.

Az MTA Központi Hivatala főosztályai az ille
tékességi körükbe tartozó beérkezett pályázatokai 
1976. február 15-ig szakértőkkel elbíráltatják é; 
rangsorolva 1976. február 25-ig az MTA Személy 
zeti Főosztályának küldik meg, amely a pályázato
kat döntésre az MTA főtitkárához terjeszti elő

%
Pályamunkák díjazása

Az „Alkotó Ifjúság” pályázat keretében a be
érkezett pályázatok színvonalától függően maxi
málisan 20 díj odaítélésére kerül sor. A nyerte; 
pályázatok 5000,— Ft pénzjutalomban részesül 
nek. A pénzjutalom oklevél és emlékjelvény ado
mányozásával jár együtt.

A kutatói munkakörben dolgozó pályadíj
nyertes fiatalok egyúttal az Akadémián rendszere
sített „Ifjúsági Díj” elnyeréséről szóló oklevelet i 
megkapják.

A pályadíjakat április 4-e alkalmából a Magya 
Tudományos Akadémia főtitkára adja át.

Az „Alkotó Ifjúság” mozgalom keretében pálya 
díjat nyert munkákat 1976 tavaszán — a Budapest 
Nemzetközi Vásár területén — országos kiállításoi 
mutatják be. *

Márta Ferenc s. к 
főtitkár
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A Magyarország és a Szovjetunió közötti mű
szaki-tudományos együttműködés „Általános fel- 

. tételeidről szóló 2045/1973. (XII. 15.) MT sz. ha
tározatban (megjelent a Határozatok Tára XXII. 
évfolyam 27. számában) közzétett „A Magyar 
Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársa- 

; ság Szövetsége közötti műszaki-tudományos együtt
működés általános feltételei” 7. számú mellékleté
nek 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján a 

, 3. pontban foglaltakat az alábbiak szerint módo
sítom:

A nem kereskedelmi elszámolásokban alkal
mazott SZU rubel és MNK forint árfolyamának 
megváltozása következtében — az Albizottság 
mindkét tagozata elnökének kölcsönös megállapo
dása alapján — a SZU tudományos munkatársai
nak és szakembereinek, akiket az MNK-ban ekvi
valens valutamentes csere feltételei mellett fogad
nak, étkezésre és ellátásra 146,— forint összegű 
napidíjat kell kifizetni. A jelen pontban előirány
zott pénzeszközök kifizetési normái 1975. március 
1-től érvényesek.

* Budapest, 1975. augusztus 26.
Dr. Osztrovszki György s. k.
a Magyar—Szovjet Gazdasági és 
Műszaki-Tudományos Együtt
működési Kormánybizottság 
Műszaki-Tudományos Együtt
működési Állandó Albizottsága 
magyar tagozatának elnöke, az 
Országos Műszaki Fejlesztési 

Bizottság elnökhelyettese

Pályázati felhívások

Az M TA Szegedi Biológiai Központja Növény- 
élettani Intézete 1975. november 1-vel pályázatot 
hirdet egy tudományos segédmunkatársi állásra.

Téma: Növényi vírus-kutatás.
Pályázhatnak: szakbiológusok, biol-kémia sza

kos tanárok és vegyészek.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
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), tet

szőlegesen megválasztott egyetemi oktatótól.
A pályázatot a fent megjelölt mellékleteivel 

* együtt a pályázat megjelenésétől számított 30 na
pon belül kell az MTA Szegedi Biológiai Központ 
Személyzeti Osztályára (6701, Szeged. Pf. 521.) 
benyújtani.

Dr. Farkas Gábor s. k.
intézeti igazgató
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A Magyar Tudományos Akadémia Természet- 
tudományi II. (biológiai) Főosztálya pályázatot 
hirdet az Orvos-Radiológiai Akadémiai Tanszéki 
Kutatócsoportban megüresedett 1 db 914 kulcs
számú tudományos segédmunkatársi állás betölté
sére.

Pályázhatnak 30 évesnél nem idősebb, olyan 
radiológiával foglalkozni kívánó orvosok, akik 
radio-immunológiai kutató munkára hajlamot érez
nek. Előnyben részesül olyan pályázó, aki az orosz 
nyelven felül, legalább egy idegen nyelvből (német 
vagy francia) vizsgával rendelkezik.

Az a pályázó aki közvetlenül az egyetem el
végzése után pályázik az alábbi okmányokat, ille
tőleg adatokat kell a pályázathoz csatolnia:
— önéletrajz,
— a végzett szak megnevezése,
— szakmai érdeklődési terület,
— szigorlati tárgyak vizsgaeredményei,
— egyetemi, állami és társadalmi szervek ajánlása 

(zárt borítékban),
— szakmai referencia (zárt borítékban), tetsző

legesen megválasztott egyetemi oktatótól.

Amennyiben már alkalmazásban volt, úgy 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 cikkek, tanulmányok, köny

vek jegyzékét pontos bibliográfiával,
— idegen nyelvismeretének megjelölését.
A pályázathoz mellékelni kell:
— az oklevelek hiteles másolatát,
— részletes önéletrajzot 2 példányban.

A pályázatot mellékleteivel együtt az MTA 
Orvos-Radiológiai Akadémiai Tanszéki Kutató- 
csoport Vezetőjének (1082 Budapest, Üllői út 78/b) 
a hirdetmény megjelenésétől számított 30 napon 
belül lehet benyújtani.

Teplán István s. k.
főosztályvezető

Az MTA Mezőgazdasági Kutató Intézete Marton- 
vásár, pályázatot hirdet

1. Növénynemesítési-
2. Növényélettani- és Biokémiai-, valamint
3. Növénytermesztési Osztály

tudományos osztályvezetői munkakörének betölté
sére.

A kinevezendő osztályvezetők munkakörét és 
hatáskörét az Intézet működési szabályzata tar
talmazza.

A pályázónak az Intézet tematikájához kap
csolódó egyetemi végzettséggel, megfelelő nyelv
tudással, tudományos munkássággal és fokozattal,
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valamint legalább 8 éves gyakorlattal kell rendel
keznie. A munkakör betöltéséhez erkölcsi bizonyít
vány szükséges.

A pályázathoz csatolni kell:
1 . A megpályázott osztály irányításával kap

csolatos részletes koncepció-tervet
2. Egyetemi oklevelet
3. Tudományos fokozatot igazoló okiratot
4. A tudományos munkásság részletes leírását
5. A tudományos publikációk felsorolását
6. Részletes önéletrajzot.
Az osztályvezetői munkakör betöltésére 1976. 

április 1-ével kerül sor, határozott idejű, maximá
lisan 5 évre szóló megbízással. A munkakör béréről 
a 2/1974. MüM. sz. rendelet intézkedik.

A pályázatokat — mellékleteivel együtt — az 
MTA Mezőgazdasági Kutató Intézete Marton vásár 
Igazgatójához 1975. december 31-ig lehet benyúj
tani.

Dr. Rajki Sándor s. k. 
igazgató

A Magyar Tudományos Akadémia Történet- 
tudományi Intézetének igazgatója pályázatot hirdet a

Középkori történeti osztály,
Kora-újkori történeti osztály (XVI— XVIII.
század),
Újkori történeti osztály (1789 — 1917), 
Legújabbkori történeti osztály (1918 — 1945), 
Kortörténeti osztály (1945-től), 
Történetírástörténeti osztály, 
Történettudományi információs osztály

osztályvezetői munkakörére 1976. április 1-i hatállyal. 
A pályázók iránti követelmények:
— egyetemi végzettség és legalább kandidátusi 

fokozat;
— jelentős tudományos eredmények az osztály 

profiljának megfelelő kutatások területén.

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 könyvek, tanulmányok pon

tos bibliográfiai jegyzékét;
— tudományos fokozatának, kitüntetéseinek, ide

gen nyelvismeretének megjelölését.

A pályázathoz mellékelni kell:
— az oklevelek hiteles másolatát;
— részletes önéletrajzot 2 példányban;
— erkölcsi bizonyítványt.

Amennyiben a pályázó az MTA Történettudo
mányi Intézete alkalmazásában áll, akkor a pályá
zatnak a fentebb megjelölt adatokat, mellékleteket 
nem kell tartalmaznia.

Az osztályvezetői besorolásra és megbízásra vo
natkozóan a 2/1974. (II. 17.) MüM. számú rendelet, 
valamint az 5/1974. (A. K. 7.) MTA-F. számú fő
titkári utasítás az irányadó.

A pályázatokat az MTA Történettudományi 
Intézete igazgatójának címezve (1250 Budapest, 
Pf. 9., I., Űri u. 51—53.) 1975. december 31-ig kell 
benyújtani.

Pach Zsigmond Pál s. k.
igazgató

Az M TA Állam- és Jogtudományi Intézete pá
lyázatot hirdet a következő tudományos főosztály
vezetői és osztályvezetői munkakörök betöltésére:

büntetőjogi és kriminológiai főosztályvezető; 
állam- és jogelméleti osztályvezető; 
nemzetközi jogi osztályvezető; 
államjogi osztályvezető; 
államigazgatási jogi osztályvezető; 
szerződési jogi osztályvezető; 
büntetőjogi osztályvezető; 
kriminológiai osztályvezető; 
jogösszehasonlító osztályvezető.
A tudományos főosztályvezető és osztályvezető 

feladata a főosztályon, illetve az osztályon folyó 
tudományos kutatómunka irányítása, az osztály 
tevékenységével összefüggő tudományos és tudo
mányszervező feladatok ellátása.
1 . A pályázókkal szemben támasztott követelmé

nyek:
— egyetemi végzettség
— tudományos fokozat
— jelentős tudományos eredmények a megjelölt 

tudományterületen
— nagyobb kutatási egység vezetésében szer

zett megfelelő gyakorlat.
2. a pályázatnak tartalmaznia kell:

a) a pályázó jelenlegi munkahelyének és beosztá
sának megjelölését,

b) eddigi szakmai tevékenységének és eredmé
nyeinek ismeretét,

c) tudományos munkásságának leírását, pub
likációi jegyzékét,

d) tudományos fokozatának és nyelvismeretének 
közlését,

e) kitüntetéseinek megjelölését.
3. A pályázathoz mellékelni kell továbbá:

a) az oklevelek hiteles másolatát,
b) részletes önéletrajzot,
c) erkölcsi bizonyítványt.
Amennyiben a pályázó az MTA Állam- és Jog- 

tudományi Intézetének alkalmazásában áll, akkor 
a pályázatnak a 2/a—e, és 3/a—c alatt megjelölt 
mellékleteket nem kell tartalmaznia.

A pályázatokat 1975. december 31-ig az Inté
zet igazgatójához kell benyújtani. (Budapest I., Or
szágház u. 30. II. em.)

Szabó Imre s. k .'
akadémikus

igazgató

*
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Az M TA Zenetudományi Intézete pályázatot 
hirdet következő osztályainak osztályvezetői munka
körére, 1976. április 1-i hatállyal.
Bartók Archívum 
Népzenekutató Osztály 
Néptánc Osztály 
Magyar Zenetörténeti Osztály 
Zeneszociológiai Osztály.

A pályázókkal szembeni követelmények:
— egyetemi végzettség és legalább kandidátusi 

fokozat;
— jelentős tudományos eredmények.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
— a pályázónak az osztály tudományos program

jára és annak megvalósítására vonatkozó ter
vét 1980-ig;

— eddigi szakmai munkájának és a munka ered
ményeinek ismertetését;

— a pályázó által írt tanulmányok, könyvek pon
tos bibliográfiai jegyzékét;

— tudományos fokozatának, kitüntetésének, ide
gen nyelvismeretének megjelölését.
A pályázatokat a Zenetudományi Intézet igaz

gatójához címezve 1975. december 31-ig kell be
nyújtani.

Ujfalussy József s. k.
igazgató

Az Országos Oktatástechnikai Központ
(UNESCO, National Centre for Educational Tech
nology)
Veszprém 
pályázatot hirdet 
a Módszertani Osztályon

egy a társadalomtudományi tantárgyak (első
sorban magyar és történelem) oktatástechnikai 
szakértői;

— egy az idegen nyelvek (orosz vagy francia, né
met vagy angol nyelvek párosítva) oktatástech
nikai szakértői;

— egy az Iskolarádió és az Iskolatelevízió oktatás- 
technikai szakértői;

— egy a természettudományi tantárgyak (elsősor
ban biológia—kémia) oktatástechnikai szak
értői munkakörre.

a Technikai Osztályon
egy foto és filmtechnikai eszközök szakértői 
(gépészmérnök);

— egy mechanikai és elektromos műszerészi 
munkakörre.
A kinevezésre kerülő munkatársak feladata lesz 

az oktatástechrííkai — pedagógiai kutatás, fejlesztés, 
tanfolyami oktatás és szaktanácsadás a meg
jelölt szakterületeken.

Jelentkezhetnek tanári, mérnöktanári diplomá
val, illetve a megfelelő végzettséggel rendelkezők, 
akik kellő tanítási gyakorlattal és oktatástechnikai 
szakismeretekkel, tapasztalatokkal rendelkeznek.

a Gyártási osztályon
— egy filmcsoportvezetői munkakörre.

Feladat, az oktatófilm és videoműsor készíté
sének megszervezése, irányítása. Közgazdaságtudo
mányi egyetemi végzettség és legalább 2—3 éves 
gyártásvezetői tapasztalat szükséges, vagy a Film
művészeti Főiskolán szerzett gyártásvezetői vég
zettség.
— egy operatőri (főelőadói) munkakörre.

Feladat, az oktatófilmek és a videofelvételek 
készítése, illetve az operatőri és rendezői munka. 
Filmművészeti Főiskolán szerzett operatőri — 
rendezői végzettség és legalább 3—5 éves opera
tőri gyakorlat szükséges.

— egy video-vágó (TV technikus v. előadói) munka
körre. Feladat a video berendezések kezelése, 
karbantartása és a video műsorok összeállítása.

az Információs és Dokumentációs csoporthoz

— egy könyvtárosi (felsőfokú végzettségű)
— egy technikus és raktáros;
— egy kiadványterjesztő és szerkesztő munkakörre- 

Feladat, a nyomtatott és nem nyomtatott anya
gok, oktatóeszközök és ismerethordozók beszer
zése, könyvtári feldolgozása és gondozása, az 
információ szolgálat és a kiadványterjesztés 
szervezése.
Valamennyi meghirdetett állás esetében egy 

világnyelv ismerete előnyt jelent.
Illetmény a 11/1974. (V. 28.) MüM sz. utasítás 

(„A” kategória) szerint.
A pályázatokat 1428 Budapest 8. Pf. 92. címre 

kérjük beküldeni. A pályázat beadási határideje: 
a megjelenéstől számított 2 hét.

Szalay László s. k.
miniszteri biztos 
mb. főigazgató

Az Országos Oktatástechnikai Központ (UNESCO, 
National Centre for Educational Technology) az 
alábbiakban részletezett szakterületekkel kapcso
latban külföldi tanulmányok és kutatás végzésére 
rendszeresített ösztöndíjakra pályázatot hirdet:

1. Az oktatástechnika általános problémái az ok
tatás technológiája (módszertani kérdések) ta
nulmányozása a Szovjetunió Pedagógiai Tudo
mányok Akadémiájának Oktatástechnikai In
tézetében.

Tanulmányi idő: 6 hónap.
Tanulmányút országa: Szovjetunió.
Előzetes képzettség: tanári oklevél.
Szükséges nyelvismeret: orosz nyelv felső fokon.

2. A műszaki szakoktatás, szakképzés különböző 
szintjeinek megfelelő intézményekben a képzés 
és oktatás hatékonyságának növelése az okta
tástechnika alkalmazásával.
Tanulmányi idő: 8 hónap.
A tanulmányút lehetséges országai: Anglia, 
Franciaország, NSZK.
Előzetes képzettség: mérnöki, mérnöktanár* 
oklevél.
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Szükséges nyelvismeret: angol, francia, német 
nyelvek közül egy felső fokon, egy másik közép 
fokon kívánatos.

3. Az oktatás, képzés területén általában az ok
tatástechnikai képzés és ennek alkalmazása te
rén, különösen az értékelés és a hatékonysági 
vizsgálatok módszereinek tanulmányozása. 
Tanulmányi idő: 6 hónap.
A tanulmányút lehetséges országai: Svédország, 
Anglia, Franciaország, NSZK.
Előzetes képzettség: tanári oklevél.
Szükséges nyelvismeret: angol, francia, német 
nyelvek közül az angol felső fokon, a francia 
vagy német nyelv közép fokon kívánatos.

4. A természettudományok oktatásának (különös 
tekintettel az integrált-komplex természettu
dományi oktatásra) eszközei, módszerei. Lehe
tőleg fiatal, 2—3 éves gyakorlattal rendelkező 
szakember pályázatát várjuk.
Tanulmányi idő: 4 hónap.
A tanulmányút lehetséges országai: Anglia, 
Svédország, USA.
Előzetes képzettség: természettudományi tanári 
oklevél.
Szükséges nyelvismeret: angol felső fokon.

5. Az animációs oktatófilm gyártásban szükséges 
szakmai ismeretek elmélyítése érdekében vég
zendő tanulmányok és gyakorlatok. 
Tanulmányi idő: 8 hónap.
A tanulmányút lehetséges országai: NSZK, 
USA.
Előzetes képzettség: felsőfokú végzettség, ok
tatófilm készítési gyakorlat.
Szükséges nyelvismeret: angol vagy német 
(felsőfokon).

6. Iskolai épületek, oktatási és művelődési intéz
mények építészeti, berendezési és felszerelési 
tervezése terén végzendő tanulmányok. 
Tanulmányi idő: 8 hónap.
A tanulmányút lehetséges országai: Anglia, 
Franciaország, NSZK, Kanada.
Előzetes képzettség: építészmérnök (mérnöki) 
oklevél.
Szükséges nyelvismeret: angol vagy német felső
fokon, francia középfokon kívánatos.

7. Az Iskolarádió és Iskolatelevízió oktatástechnikai 
kérdéseinek tanulmányozása.
Tanulmányi idő: 4 hónap.
A tanulmányút lehetséges országai: NSZK, 
Anglia, Franciaország.
Előzetes képzettség: tanári oklevél.
Szükséges nyelvismeret: angol felsőfokon, né
met V . francia középfokon.

8. Az idegen nyelvek oktatásának oktatástechnikai 
eszközei, anyagai és módszertana terén vég
zendő tanumányok.
Tanulmányi idő: 6 hónap.
A tanulmányút lehetséges országai: Svédor
szág, NSZK.

Előzetes képzettség: Tanári oklevél idegen nyelv
szakon.
Szükséges nyelvismeret: angol vagy német nyelv 
ismerete felsőfokon.

9. Az oktatástechnika eszközei használhatóságát 
vizsgáló műszaki és pedagógiai eljárások tanul
mányozása.
Tanulmányi idő: 4 hónap.
A tanulmányút országai: Szovjetunió, NDK, 
Csehszovákia.
Előzetes képzettség: Mérnök-tanári oklevél. 
Szükséges nyelvismeret: orosz és német nyelv 
felső, illetve középfokon.

10. Az oktatástechnika alkalmazása az anyanyelvi 
tantárgyakhoz és a történelem tantárgyhoz kü
lönböző szinten.
Tanulmányi idő: 8 hónap.
A tanulmányút országai: Franciaország, Ang
lia, NSZK, Svédország.
Előzetes képzettség: magyar—történelem sza
kos tanári oklevél.
Szükséges nyelvismeret: angol felsőfokon, né
met V. francia középfokon.
Az Országos Oktatástechnikai Központ a pá

lyázat alapján ösztöndíjas tanulmányokra kijelölt 
jelenlegi vagy jövőbeni munkatársainak a nyelv- 
ismeret megfelelő színvonalának bizotsítására egy
hónapos ún. intenzív nyelvtanfolyamon való rész
vételt biztosítja.

A tanulmányút megkezdése előtt általános ok
tatástechnikai tanfolyam elvégzését teszi lehetővé 
azoknak az ösztöndíjasoknak, akik még nem ren
delkeznek megfelelő tájékozottsággal ezen a szak
területen.

A pályázó kötelezettséget vállal, hogy az ősz-, 
töndíj elnyerése és a tanulmányok elvégzése után 
az Országos Oktatástechnikai Központ székhelyén 
Veszprémben dolgozik a képzettségének, előzetes 
munkaviszonyának és tanulmányainak megfelelő 
munkakörben.

A pályázatot a hirdetmény megjelenésétől szá-» 
mított 21 napon belül az Országos Oktatástechni
kai Központ címére (jelenlegi cím: Budapest, 1093 
Zsil u. 2/4.) az alábbi mellékletekkel kell benyújtani.

1. Önéletrajz (amelyben részletesen leírja a szak
területhez kapcsolódó előzetes tanulmányait és 
munkaviszonyait.

2. A szakképzettséget bizonyító oklevél hiteles 
másolatát.

3. A pályázati szakterülettel összefüggő eddigi ta
nulmányai, cikkek, publikációi, szakmai tevé
kenysége.

4. Nagy vonalakban elkészített javaslata az ösztön
díjas tanulmányút programjára (amelyben kitér 
arra isr hogy mely országban, országokban, ott' 
milyen általa ismert intézményben javasolná a 
tanulmányok végzését).

5. Jelenlegi munkaviszonyára vonatkozó adatok * 
leírása (munkáltatói vélemény, javaslat még nem* 
szükséges).
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V pályázat eredményéről az Országos Oktatástech- 
likai Központ 1975. december 30-ig választ ad.

Az ösztöndíjas tanulmányúval kapcsolatban a 
íiküldetésről, a munkaviszonyával és munkabérével 
capcsolatos kérdésekről az érvényben levő rendel
kezések szerint intézkedik az Oktatási Miniszté

rium (az 5/1970. /III/23. MüM—PM számú rende- 
et). Az ösztöndíjasok kiutazási költségeiről, az 

ösztöndíj összegéről részletes felvilágosítást az Or
szágos Oktatástechnikai Központ ad.

Az ösztöndíjasok általában 1976. március 1-én 
kezdhetik meg a meghatározott időtartamú tanul
mányaikat.

Szalai László s. k.
miniszteri biztos 
mb. főigazgató

A nyíregyházi Mezőgazdasági Főiskola pályáza
tot hirdet
ÜZEMTAN ÁRUFORGALMI TANSZÉKRE 
í fő docensi állásra.

Az állás betöltéséhez Közgazdaságtudomány- 
Egyetem Belkereskedelmi Szakán szerzett egye 

; térni végzettség szükséges. /
Pályázhatnak azok, akik tudományos fokozat

tal, több éves szakmai és kutatási gyakorlattal 
rendelkeznek.

Az oktató feladata a Mezőgazdasági termékek 
forgalmazása című tárgy előadásainak és gyakor
latainak megtartása, valamint a Tanszék oktató
nevelő és kutató munkájában való részvétel, 
továbbá;

1 fő docensi állásra.
Az állás betöltéséhez Közgazdaságtudományi 

Egyetem általános vagy pénzügyi szakán szerzett 
egyetemi végzettség szükséges.

Pályázhatnak azok, akik tudományos fokozat-
• tál, több éves szakmai és kutatási gyakorlattal 
rendelkeznek.

Az oktató feladata a vállalati számvitel és 
t pénzügyi ismeretek című tárgy előadásainak és 
' gyakorlatainak megtartása, valamint a Tanszék 
oktató-nevelő és kutató munkájában való részvétel.

.A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, 

besorolását,
2. eddigi munkájának részletes ismertetését,
3. kitüntetéseit, jelentősebb külföldi tanulmány

útjait,
4. a pályázó által írt könyvek, tanulmányok fel

sorolását.

A pályázathoz Mellékelni kell:
* a) az intézettől beszerzett és pontosan kitöltött 

törzslapot,
b) részletes önéletrajzot 2 példányban,
c) szakképzettséget tanúsító oklevél hiteles 

másolatát,

d) a lakóhely szerint illetékes rendőrkapitány
ságtól beszerzett, 3 hónapnál nem régibb keletű 
hatósági erkölcsi bizonyítványt.

A betöltendő állások után a 201/1975. (MK. 3.) 
OM—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.

Cím: Mezőgazdasági Főiskola 4401 Nyíregy
háza, Rákóczi u. 69.

Dr. Vétek János s. k. 
főigazgató

Az Agrártudományi Egyetem Keszthely pályáza
tot hirdet a Mosonmagyaróvári Mezőgazdaságtudo
mányi Karon:

Géptani Tanszéken betöltésre kerülő 1 fő egye
temi tanári, illetve docensi állásra.

A Géptani Tanszékre kinevezendő egyetemi 
tanár feladata a tanszéken folyó oktatói, tudomá
nyos kutatói munka irányítása, előadások tartása, 
jegyzetek, szakcikkek megírása.

A pályázat elnyeréséhez Műszaki Egyetemen, 
vagy Agráregyetem Gépész Karán szerzett oklevél 
szükséges.

A pályázónak legalább 10 — 15 éves szakmai 
gyakorlattal és felsőoktatási oktatói tevékenység
gel, magasfokú tudományos felkészültséggel kell 
rendelkeznie.

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:
— 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.
3. A pályázónak a tudományos és oktató mun

kájára vonatkozó jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
1. Az intézménytől beszerzett és kitöltött törzs

lapot,
2. Részletes önéletrajzot 2 példányban,
3. Az egyetemi végzettséget igazoló oklevelet, 

vagy hiteles másolatát.
4. Három hónapnál nem régibb keletű hatósági 

erkölcsi bizonyítványt.
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A betöltendő állás után a 201/1975. (M. K. 3.) 
OM—MüM számú utasítás szerint az egyetemi 
oktatók részére megállapított illetmény jár.

A pályázatot mellékleteivel együtt a közzété
teltől számított négy héten belül a Mezőgazdaság
tudományi Kar Dékánjához kell eljuttatni.
Címe: 9201 Mosonmagyaróvár, Vár 2.

Dr. Bélák Sándor s. k. 
egyetemi tanár 

rektor

A Gödöllői Agrártudományi Egyetem pályázatot 
hirdet az Állattenyésztéstani Tanszékre — politi
kailag megfelelő, jó felkészültségű, fiatal szakembe
reknek a tudományos kutató, illetőleg az egyetemi 
oktatómunka területén való alapos felkészítése 
céljából — létesített tudományos ösztöndíj elnye
résére.

Pályázhatnak agrártudományi egyetemen egy 
évnél nem korábban végzett agrármérnökök, akik 
már egyetemi hallgató korukban állattenyésztési 
tudományos diákköri munkát végeztek.
A pályázatot az alábbi témára lehet benyújtani:

A hazai hústermelésre specializált szarvasmarha
tenyésztés problémái megoldására irányuló kutató
munka.

Az ösztöndíj folyósításának időtartama 2 év, 
amely időre az egyetem és az ösztöndíjas szerződést 
köt.

A munkabér jellegű ösztöndíj havi összege kezdő 
szakembernek 2200,— Ft.

A pályázatot a közzétételtől számított 2 héten 
belül kell benyújtani az Egyetem Rektori Hivata
lához.

A pályázatban ismertetni kell a pályázó tanul
mányi eredményeit, társadalmi tevékenységét, eset
leges tudományos diákköri munkásságát, és a pá
lyázat elnyerése esetén a tudományos továbbképzés
re vonatkozó terveit.
A pályázathoz mellékelni kell:
— az intézménytől beszerzett és kitöltött törzs

lapot;
— részletes önéletrajzot;
— erkölcsi bizonyítványt;
— az iskola, illetve a munkáltató véleményét.

A pályázattal kapcsolatosan felvilágosítást az 
Egyetem Személyzeti Osztálya ad.

Dr. Pethő György s. k.
rektor

A gödöllői Agrártudományi Egyetem Mg. Gépész- 
mérnöki Kar pályázatot hirdet a 132/1970. (MK. 15.) 
MM számú utasítás alapján — politikailag meg
felelő, jó felkészültségű, fiatal szakembereknek a 
tudományos kutató, illetőleg az egyetemi oktató
munka területein való alapos felkészítése céljából
— létesített tudományos ösztöndíj elnyerésére.

Az ösztöndíj folyósításának időtartama 2 év, 
amely időre az egyetem és az ösztöndíjas szerződést 
köt.

A munkabér-jellegű ösztöndíj havi összege kezd 
szakembernek: 2200,— Ft.

Pályázhatnak az egyetemen kiváló tanulmány 
eredményt elért hallgatók.

A pályázatot a közzétételtől számított 2 hété: 
belül az Egyetem Rektori Hivatalához kell benyúl 
tani.

A pályázatban ismertetni kell a pályázó tanú! 
mányi eredményeit, társadalmi tevékenységét, eset 
leges tudományos diákköri munkásságát és а ps 
lyázat elnyerése esetén a tudományos továbbképzés 
re vonatkozó terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
— részletes önéletrajzot,
— erkölcsi bizonyítványt,
— az iskola, ill. a munkáltató véleményét.

Pályázni a Mezőgazdasági Gépészmérnöki Karon a 
alábbi helyre lehet:
1. Mg. Gépek Javítása Tanszék 

„Mezőgazdasági gépek relatív megbízhatóságá 
nak tervezése, gyengepont elemzése és kopás 
szilárdság alapján”

2. Mg. Gépek Üzemeltetése Tanszék:
„Termelési rendszerek géprendszereinek üzemel 
tetési kérdései” .

3„ 4. Traktorok-Autók Tanszék:
„Fúvott gumiabroncsok gördülési, csúszási vi 
szonyainak elemzése, terepjáró képességének nö 
velése”, valamint a
„Mezőgazdasági termények hőtani tulajdonsá 
gainak vizsgálata” .

5. Mechanika Tanszék:
„Mezőgépek kinetikai-lengéstani vizsgálata” c 
témakörökben.
A pályázattal kapcsolatosan felvilágosítást a: 

Egyetem Személyzeti Osztálya ad.
Dr. Pethő György s. к 

rektor

FOGADÓÓRÁK
A Magyar Tudományos Akadémia, elnöke min

den hétfőn 16 — 17.30 óra között — bármilyen ter
mészetű ügyben — fogadóórát tart. A Magyai 
Tudományos Akadémia tagjainak más időpontok
ban is rendelkezésére áll.

Központi Igazgatási Titkársál.

Kónya Albert akadémikus, a Tudományo 
Minősítő Bizottság elnöke minden kedden 14 — lí 
óráig, Kulcsár Kálmán akadémikus, a Tudomá- 
nyos Minősítő Bizottság titkára pedig minden csü 
törtökön 14 — 15 óráig tart fogadóórát.

Előzetes bejelentés a 127—294 telefonon, ; 
18—64-es mellékállomáson lehetséges.

Tudományos Minősítő Bizottság Titkársági
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S z e m é l y i  r é s z

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa 
a Központi Fizikai Kutató Intézet 25 éves 

jubileuma alkalmából a Munka Érdemrend arany 
fokozata kitüntetésben részesítette.
Kiss Dezsőt, a fizikai tudományok doktorát, tudo

mányos tanácsadót:
a részecske- és magfizikai kutatásokban elért 
kiemelkedő eredményeiért, az egyetemi oktató
munkában való aktív részvételéért, valamint 
több, mint két évtizede végzett áldozatos 
politikai- közéleti tevékenységéért.

Szabados Lászlót, a Termohidraulikai Osztály veze
tőjét, a reaktorhőtechnika területén kifejtett 
magas színvonalú kutatói-szervezői tevékeny
ségéért, a KGST-n belüli aktivitásáért, s a 
politikai-társadalmi munkában való folyama
tos, töretlen résztvállalásáért.

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének fogadó
órája ............................................................................  177

A Tudományos Minősítő Bizottság elnökének és titkárá
nak fogadóórája..........................................................  177

Szabó Ferencet, az Atomenergia Kutató Intézet 
igazgatóját, az atomenergia kutatások terü
letén kifejtett országos és KGST szintű ki
emelkedő és eredményes tudományos kutatás
irányítási munkásságáért, a szakember-utánpót
lás neveléséért, sok évtizedes áldozatos poli- 

. tikai, társadalmi, közéleti tevékenységéért.

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Munka
Érdemrend ezüst fokozata kitüntetésben részesíti:

Erő Jánost, a fizikai tudományok kandidátusát, a 
Részecske és Magfizikai Kutató Intézet tudo
mányos főmunkatársát,
a hazai magfizikai kutatások megindításában 
elért kiemelkedő eredményeiért, az intézet 
dubnai tudományos kapcsolatainak fejlesztése 
érdekében végzett odaadó tevékenységéért, 
aktív tudományos és közéleti munkájáért.

Kővári Istvánt, a Számítógép Főosztály tudomá
nyos munkatársát, csoportvezetőt

43/1975. sz. határozat 

44/1975. sz. határozat 

45/1975. sz. határozat

46/1975. sz. határozat

47/1975. sz. határozat

Az Akadémia Elnökségének 
határozatai az 1975. 
szeptember 30-i ülésén
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a kisszámítógépek periféria illesztéseinek hazai 
kutatása, fejlesztése és gyártásba vitele terén 
elért kiemelkedő munkájáért, valamint hosszú 
évek óta végzett áldozatkész politikai, tár
sadalmi tevékenységéért.

A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Munka 
Érdemrend b r o n z  fokozata kitüntetésben részesíti:
T ó t h  G y u l á n é t ,  a Személyzeti és Oktatási Osztály 

helyettes vezetőjét,
a személyzeti- és kádermunka területén 25 
éven át nyújtott kiemelkedő tevékenységéért, 
aktív odaadó, párt- és társadalmi munkájáért.

A Magyar Tudományos Akadémia Központi 
Fizikai Kutató Intézete fennállásának 25 éves 
jubileuma alkalmából hosszú időn át végzett magas 
színvonalú szakmai és az intézet közéletében ki
fejtett odaadó tevékenységükért,

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  f ő t i t k á r a  

K i v á l ó  D o l g o z ó  k i t ü n t e t é s b e n  r é s z e s í t e t t e :

C s á k á n y  Z o l t á n n á  szerkesztő technikust, a Mérés- 
és Számítástechnikai Kutató Intézet dolgozó
ját,

E r d é l y i  J á n o s  anyaggazdálkodót, a Gazdasági 
Szakigazgatás Műszaki Ellátási Osztályának 
dolgozóját,

F e r e n c z i k  I m r e  villamosmérnököt, a Mérés- és 
Számítástechnikai Kutató Intézet Számítás- 
technikai Főosztályának gazdasági vezetőjét,

G o d a  L á s z l ó  villamosmérnököt, az Atomenergia 
Kutató Intézet Reaktor Üzemének operátor 
csoportvezetőjét,

G o le n  K á r o l y t  a Részecske és Magfizikai Kutató 
Intézet gazdasági vezetőjét,

H o l c z e r  G y ö r g y  technikust, a Műszaki Szakigazga
tás Szerkesztési és Kísérleti Osztályának dolgo

zóját,
H o r a c s e k  B é l á t  a Műszaki Szakigazgatás Műszaki 

Kísérleti Üzemének művezetőjét,
H o r v á t h  L á s z l ó t  az Igazgatási és Üzembiztonsági 

Főosztály csoportvezetőjét,
J u h á s z  I s t v á n n é t  a Kutatóközpont Munkaügyi 

Osztályának vezetőjét,
K e c s k é s  F e r e n c e t  a Műszaki Szakigazgatás Építési 

és Energiaellátási Főosztályának műszaki
gazdasági csoportvezetőjét,

K l e n k  J ó z s e f  szerkesztő technikust, a Mérés- és 
Számítástechnikai Kutató Intézet dolgozóját,

O r b á n  G y ö r g y  tervező technikust, az Atomenergia 
Kutató Intézet Reaktorelektronikai Főosztály 
dolgozóját,

S o m o g y i  E n d r é n é  csoportvezetőt, az Igazgatási és 
Üzembiztonsági Főosztály dolgozóját,

S o ó s  I l o n á t  a Szilárdtest Kutató Intézet Kémiai 
Főosztályának műszaki-gazdasági ügyintéző
jét,

S c h m i d t  G y ö r g y  fejlesztő technikust, a Részecske 
és Magfizikai Kutató Intézet Gyorsítóberen
dezések Osztályának dolgozóját,

S z á n t ó  E m i l n é  titkárnőt, a Főigazgató Titkárságá
nak dolgozóját,

S z t r e b k a  F e r e n c  műszerészt, a Szilárdtest Kutató 
Intézet Optikai Főosztályának dolgozóját,

S z ü l e  J ó z s e f h é t  az Atomenergia Kutató Intézet 
titkárnőjét,

T ö r e k i  B é l á n é  könyvkötő szakmunkást, a Könyv-, 
tár és Kiadói Osztály dolgozóját, és

V i r á n y i  S á n d o r n é  műszaki gazdasági ügyintézőt, 
a Gazdasági Szakigazgatás Műszaki Ellátási 
Osztályának dolgozóját.

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  E L N Ö K S É G É N E K
H A T Á R O Z A T A I

az 1975. szeptember hó 30-i ülésén (43—47. számú határozatok)

A magyar magfizikai kutatások és alkalmazásaik 
helyzete, problémái és perspektívái

A Matematikai és Fizikai Tudományok Osz
tályának előterjesztését előzetesen az elnökség 
által kiküldött ad hoc bizottság vitatta meg és 
összefoglalást is tartalmazó állásfoglalást terjesz
tett az elnökség elé.

Előterjesztésében figyelembe vette a KFKI és 
az ATOMKI eredményein és problémáin túlmenően 
az egyetemi tanszékek és egyéb kutatóhelyek alap- 
és alkalmazott kutatási tevékenységét is.

MAGYAR
TUDC*:ÁNYOS AKADÉMIA 

KGNYVÏÀaA

A bizottság értékelése szerint hazánkban több 
témakörben nemzetközi színvonalú magfizikai 
kutatómunka folyik, jelentős szellemi bázis áll 
rendelkezésre, mely további fejlesztésre érdemes.

A bizottság megállapította, hogy nagy jelentő-, 
sége van a dubnai Egyesített Atomkutató Inté
zettel, továbbá a Szovjetunió, valamint a szocia
lista országok más kutató intézeteivel a magfizikai 
kutatások területén kialakult eredményes nemzet-- 
közi együttműködésnek. E nemzetközi együtt-’ 
működés kiszélesítésére és hatékonyságának foko
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zására az elkövetkezendő időszakban is nagy fi
gyelmet és jelentős anyagi eszközöket kell fordítani.

A bizottság szerint a hazai magfizikai kutatások 
színvonalának megőrzése, valamint a nemzetközi 
együttműködésben rejlő lehetőségek megfelelő 
kihasználása egyaránt szükségessé teszi a mag
fizika kutatási eszközökkel való ellátottságának 
jelentős megjavítását. Ennek érdekében az első 
sürgős teendőnek véli a műszer-rekonstrukció meg
fontolt és hatékony végrehajtását. A műszer
konstrukcióval kapcsolatban a bizottság javasolta 
az Elnökségnek, hogy kérje fel az OAB-t egy fel
mérés elkészítésére, amely a műszerellátottságot 
mutatja.

A bizottság nézete az, hogy ha további, a hazai 
lehetőségeket jelentősen bővítő új beruházás nem 
történik, kb. 10 év távlatában a hazai kísérleti 
magfizikai kutatásokat az elsorvadás veszélye 
fenyegeti. Ennek következményei pedig nagyon 
súlyosan érintenék az egész magyar tudományt, 
a magfizika eszközeire, módszereire és eredményeire 
épülő, rohamosan bővülő hazai alkalmazásokat, 
valamint a magfizika területén kialakult nemzet
közi kapcsolatainkat.

A bizottság a fenti szempontok alapján szük
ségesnek tartja, hogy az V. és a VI. ötéves tervek
ben egy nagyobb beruházás keretében sor kerül
jön a közepes energiájú és korszerű gyorsító be
rendezés (ciklotron) létesítésére, amely egyúttal 
kellő alapot teremtene az eredményes nemzetközi 
tudományos együttműködés kívánatos kibőví
tésére és a hazai alkalmazások sokoldalú kiterjesz
tésére is.

A bizottság véleménye szerint a nemzetközileg 
is igen jelentős eredményeket elért hazai elméleti 
magfizikai kutatások színvonalának fenntartása 
egyre sürgetőbben megkívánja a kutatások foko
zódó és egyre kevésbé kielégített számítógép 
igényeinek a biztosítását.

A bizottság előterjesztésében felhívta a figyel
met arra, hogy a KGST erre illetékes szervei hosz- 
szabb ideje szorgalmazzák az egyes KGST orszá
gok részvételét, illetve az eddiginél nagyobb mér
tékű bekapcsolódását a nukleáris energiatermelés
sel összefüggő és nemzetközi együttműködésben 
folytatandó elméleti és kísérleti kutatásokba (pl. 
gyors reaktorok tervezéséhez szükséges adatok 
meghatározása, a fúziós energiatermeléssel össze
függő méréstechnikai feladatok megoldása, szupra
vezetéssel kapcsolatos kutatások). Tekintettel e 
kérdések nagy népgazdasági és tudományos jelen
tőségére, a bizottság fontosnak tartja, hogy a le
hetőségeinkkel összhangban álló mértékben be
kapcsolódjunk ezekbe a programokba.

Az előterjesztés foglalkozik a magfizikai után
pótlás kérdésével. Ennek érdekében szükségesnek 
véli az egyetemi tanszékeken folyó magfizikai 
kutatások leftetőségeinek bővítését és műszer- 
ellátottságának javítását is.

Az elnökség 43/1975. számú határozata
1. Az elnökség meghallgatta a Magfizikai Albizott

ságnak a Matematikai és Fizikai Tudományok 
Osztálya által elfogadott jelentését, és köszöne

tét mond a kidolgozásáért. Ugyancsak köszö
netét mond a kiküldött ad hoc bizottságnak, 
amelynek munkáját befejezettnek tekinti.

2. Az elnökség megállapítja, hogy a jelentés ugyan 
tárgyalja a magfizikai kutatások eredményeinek 
különféle felhasználási lehetőségeit, különösen a 
ciklotronnal megvalósíthatóékat, mégsem nyújt 
elegendő, sokoldalú és elmélyült információt 
ahhoz, hogy az elnökség állást foglalhasson a 
magfizikának — más tudományágazatok ter
hére történő — kiemelt fejlesztése, illetve a cik
lotron beszerzése tárgyában.

3. Az elnökség ezért visszaadja az előterjesztést a 
Matematikai és Fizikai Tudományok Osztályá
nak azzal, hogy konkrétabban és részletesebben 
megindokolt jelentést készítsen, az osztályon 
kívüli ágazatok szakembereit is bevonva az elő
készítésbe.
Az átdolgozásban — egyebek között — legyen 
konkrét, a nemzetközi együttműködést és a 
gazdasági vonatkozásokat is felölelő elemzés 
arra vonatkozóan, hogy

3.1. milyen társadalmi igények kielégítése várható 
a hazai magfizika kiemelt fejlesztésétől;

3.2. melyek a nemzetközi együttműködés további 
fejlesztésének a lehetőségei és terhei, figye
lembe véve új típusú együttműködési mó
dokat is;

3.3. melyek azok az alapkutatási problémák ame
lyek nem oldhatók meg nemzetközi együtt
működéssel; mi lenne a következménye ezen 
problémák hazai kutatása elejtésének;

3.4. a tudományos kádernevelés mely ágazatai 
nem valósíthatók meg külföldön;

3.5. melyek a társadalmi gyakorlat azon szük
ségletei, amelyek semmiképpen nem elégít
hetők ki nemzetközi együttműködéssel;

3.6. pusztán a társadalmi gyakorlatot közvet
lenül szolgáló és nemzetközi együttműkö
désben semmiképpen sem végezhető mag
fizikai kutatások elmaradásának veszélye 
indokolja-e (gazdaságilag is) a ciklotron 
beszerzését;

3.7. mekkorák a ciklotron beszerzésének és üze
meltetésének költségei, valamint munkaerő- 
igénvei, és hogyan viszonylik ez a kibőví
tendő nemzetközi együttműködéshez.

4. Az elnökség felhívja az Osztályt, hogy a fenti 
értelemben konkretizált, beruházási célprogram 
jellegű előterjesztését 1976. december 31 -ig terjessze

elő.

Javaslat
az 1976. évi közgyűlés tudományos előadásának 

tárgyára és az előadó személyére
Az 1970. évi akadémiai átszervezést követően 

1972-től kezdve a közgyűlés nyilvános ülésén tudo
mányos előadás is elhangzott. Ezek az előadások min
den esetben az előadók (és nem az Akadémia) véle
ményét fejezték ki. Az elnökség ezt minden lehető
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fórumon hangsúlyozta. Ennek ellenére félreértések 
keletkeztek. Ennek elkerülésére az előterjesztés 
javasolta, hogy az előadást egy-két előre felkért 
hozzászólás (mintegy opponálás) kövesse, amely 
kritikusan kiegészítené az előadást, illetve egyes 
részkérdésekben vitázna vele.

Az előterjesztés a továbbiakban ismertette az 
előadások témájára, valamint az előadók szemé
lyére felmerült javaslatokat.

Az elnökség 44/1975. számú határozata
1. Az elnökség nem látja indokoltnak, hogy az 

1976. évi a közgyűlés nyilvános ülésén elhangzó 
tudományos tárgyú előadást felkért hozzászólá
sok kövessék. E helyett

1.1. az előadó hangsúlyozza az előadás egyéni jel
legét, és térjen ki az általa kifejtettekkel 
ellentétes nézetekre is, vitázva azokkal,
továbbá

1.2. a tudományos osztályok az előadás során 
elhangzott és tudományterületüket érintő 
kérdéseket — lehetőleg már a közgyűlés 
időszakában — vitassák meg.

2. Az elnökség felkéri Fülöp József akadémikust, 
hogy az 1976. évi közgyűlés nyilvános ülésén 
a nyersanyag és energiaforrásaink, valamint 
igényeink (az ország ásványi nyersanyag- és 
energiaforrás kutatása, feltárása, és a folyamato
san növekvő igények kielégítésének lehetősége) 
tárgykörben tartson tudományos előadást.
2.1. Előadásában térjen ki a témával összefüggő 

különböző nézetekre, ill. vitatottk érdésekre 
is.

Előterjesztés a nők tudományos fejlődését elősegítő 
tényezők feltárása tárgyában kiküldendő ad hoc 

bizottság összetételére

Az 1975. évi közgyűlés olyan bizottság kikül
désével bízta meg az elnökséget, amely megvizs
gálja, hogy

milyen módon mozdítható elő a nők fokozott 
bevonása a tudományos életbe és a vezetésbe;

— milyen intézkedések tehetők a nők tudo
mányos fejlődését hátráltató objektív körülmé
nyek hatásának csökkentésére.

Az elnökség 45/1975. számú határozata
Az elnökség megvitatta az ad hoc bizottság 

összetételére vonatkozó javaslatot, de azt nem 
fogadja el, mert túl kicsinek találta a bizottságba 
javasolt férfiak számát és kevesellte a fiatal nők 
arányát. Márpedig a nők érvényesülését gátló 
tényezők az utóbbi években lényegesen különböz
nek az évtizedekkel ezelőttiektől. Felhívja ezért 
az elnököt, hogy a következő ülésre olyan bizott
ságra terjesszen elő új javaslatot, amelyben a nők 
és férfiak kb. egyenlő arányban vesznek részt. 
A bizottság női tagjai főleg olyan fiatalok legyenek, 
akik közvetlen tapasztalatokból ismerik a tudo

mányos előmenetelüket jelenleg gátló tényezőket, 
a férfi tagok viszont olyan kutatóintézetek vezetői 
közül kerüljenek ki, amelyekben sok kutatónő 
dolgozik. A bizottság tagjai különböző tudomány
ágakat képviseljenek és legyen a bizottságban a 
szakigazgatásnak is képviselője.

Javaslat

az országos és tárcaszintű kutatási főirányok köré
ben elért eredmények 1975. évi jutalmazásának 

előkészítésére

Az országos és tárcaszintű főirányok körében 
elért eredmények jutalmazására az Akadémia ebben 
az évben is pályázatot írt ki.

A benyújtott pályamunkákat az egyes főirá
nyokért felelős tárcák véleményezik és rangsorol
ják, majd az október hó 15-ig megküldött vélemé
nyük alapján a jutalmak odaítéléséről az Akadémia 
elnöke dönt.

Az elnökség a döntés alapos előkészítése ér
dekében — az elmúlt évben követett eljárással 
megegyezően — elnökségi bizottság kiküldését 
határozta el.

Az elnökség 46/1975. számú határozata

1. Az elnökség az országos és tárcaszintű kutatási 
főirányok körében elért jelentős eredmények 1975. 
évi jutalmazásának előkészítésére az alábbi bizott
ságot küldi ki:

Elnök: Bognár Géza akadémikus
Titkár: Gujdi Barna, a Személyzeti Főosztály 

vezetője.
Tagok:

Arató Endre akadémikus 
Béli Béla akadémikus 
Csáki Frigyes akadémikus 
Császár Ákos akadémikus 
Knoll József akadémikus 
Láng István főtitkárhelyettes 
Nagy Elemér akadémikus 
Osztrovszki György akadémikus 
Polinszky Károly akadémikus 
Szabó Gábor akadémikus 
Weltner Andor akadémikus
2. Javaslatában a bizottság— összhangban az 

OTTKT-ra vonatkozó minisztertanácsi határozat
tal — döntő mértékben támaszkodjék az egyes 
főirányokért felelős tárcák, illetve országos hatás
körű szervek véleményére. Szükség esetén, vita
tott kérdések megítélésében vegye igénybe a 
bizottság a tudományos osztályok, bizottságaik, 
illetve felkért szakértők közreműködését.

3. Az elnökség felhívja a bizottságot, hogy szi
gorú mértékkel és a jutalmazottak rangsorolásával 
november hó 13-ig tegye meg javaslatát.
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4. A bizottság javaslata — az elnök döntését 
megelőzően — a „Tájékoztatók” napirendi pontjai 
között kerüljön az elnökség elé azzal, hogy az el
nökség csak a javaslat megváltoztatására irányuló 
indítványokat vitassa meg. Az esetleges módosítá
sok anyagi fedezetére az 5%-os tartalékkeret álljon 
rendelkezésre.

A modern kvantitatív elemző módszerek mező- 
gazdasági alkalmazásával foglalkozó 6 napos 

kelet-nyugati agrárközgazdász szeminárium meg
rendezése

A Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya kéri 
az MTA elnökségét, hogy járuljon hozzá egy, a 
modern kvantitatív elemző módszerek mezőgazdasági 
alkalmazásával foglalkozó 6 napos kelet-nyugati 
agrárközgazdász szeminárium megrendezéséhez 1976. 
júniusában az MTA égisze alatt.

Az 1976-ra tervezett szeminárium megrende
zésében együttműködne az Agrárgazdasági Kutató- 
intézet a Marx Károly Közgazdaságtudományi 
Egyetemmel és a MÉM Statisztikai és Gazdaság- 
elemző központjával.

A résztvevők száma előreláthatóan 80 — 100 
fő, kb. 50%-a szocialista országokból.

Az elnökség 47/1975. számú határozata

l.Az elnökség hozzájárul, hogy az Agrár- 
gazdasági Kutatóintézet a Marx Károly Köz
gazdaságtudományi Egyetemmel és a MÉM Sta
tisztikai és Gazdaságelemző Központjával együtt
működve a Magyar Tudományos Akadémia égisze 
alatt 1976 júniusában megrendezze a 6 napos kelet-

Budapest, 1975. október hó 1.
I ---------------------------------------------------------- —--------------

• K ö z le m é n y e k
FOGADÓÓRAK

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke min
den 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

nyugati agrárközgazdasági szemináriumot a modern 
kvantitatív elemző módszerek mezőgazdasági al
kalmazásának témájában.

2. Az Akadémia a szeminárium megrendezésé
hez anyagi támogatást nem biztosít.

Az elnökség egyéb állásfoglalásai

Az elnökségi ülés napirendjén szerepeltek még:
1. Összefoglaló jelentés az immunológiai kuta

tások helyzetéről c. tudományterületi helyzet- 
elemzésről.

2. „A hazai valószínűségelméleti és matematikai 
statisztikai kutatások jelen helyzete és feladatai” 
c. előterjesztés megvitatására kiküldött elnökségi 
ad hoc bizottság összefoglaló jelentése.

3. „A hazai matematikai logikai kutatások hely
zete és feladatai” c. előterjesztés megvitatására 
kiküldött elnökségi ad hoc bizottság összefoglaló 
jelentése.

4. „A hazai algebrai kutatások jelen helyzete 
és feladatai” c. előterjesztés megvitatására ki
küldött elnökségi ad hoc bizottság összefoglaló 
jelentése.

5. Beszámoló az eltelt időszak jelentősebb aka
démiai testületi eseményeiről.

6. Beszámoló az eltelt időszak jelentősebb aka
démiai szakigazgatási eseményeiről.

A tájékoztatókat az elnökség tudomásul vette; 
ezzel azonban a tájékoztatók határozati javaslatai 
nem válnak elnökségi határozatokká. A tájékoz
tatóként elfogadott előterjesztéseket az illetékes 
osztály állásfoglalásaként juttassa el az érdekelt 
külső szervekhez.

Erdey-Grúz Tibor s. k., 
elnök

Kónya Albert akadémikus, a Tudományos Minő
sítő Bizottság elnöke minden kedden 14 — 15 óráig, 
Kulcsár Kálmán akadémikus, a Tudományos Minő
sítő Bizottság titkára pedig minden csütörtökön 
14 — 15 óráig tart fogadóórát.

Előzetes bejelentés a 127—294 telefonon, a 
18—64-es mellékállomáson lehetséges.

Tudományos Minősítő Bizottság Titkársága
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az 1975. október 28-i ülésén (48, 51 és 52 számú határozatok)

Előterjesztés a közgazdaságtudományi kutatások 
helyzetéről

A közgazdaságtudományi kutatások helyzeté
ről szóló, az 1968 — 1974 közötti időszak tapasztala
tait feldolgozó előterjesztés mintegy két évi tevé
kenység eredménye. Nehezítette az előterjesztés 
kidolgozását a közgazdaságtudomány tudomány- 
tanilag és szervezetileg rendkívül szerteágazó volta. 
Az előterjesztők sokoldalú megvitatás alapján 
kialakult fő megállapításai az alábbiakban foglal
hatók össze**

Közgazdaságtudományunk — viszonyítási alap
nak a szocialista (KGST) országokat tekintve — a 
beszámolási időszakban jól fejlődött. Segítséget 
nyújtott a szocialista építésben a gyakorlati gazda
sági tevékenység problémáinak megoldásához, hoz
zájárult a marxista közgazdaságtudományi elmélet

fejlődéséhez, és segítette ideológiai vonatkozásban 
fontos kérdések tisztázását is: létrehozott néhány 
nemzetközileg is elismerésre talált müvet. A kuta
tók sok esetben részt vettek a párt- és az állami szer
vek által kezdeményezett vizsgálatokban, döntések 
előkészítésében.

Tovább erősödött közgazdaságtudományunkban 
a marxizmus hegemóniája. Tőle idegen felfogás, 
polgári nézetek kritikátlan átvétele csak szórvá
nyosan jelentkezett.

Közgazdaságtudományunk a beszámolási idő
szak folyamán lényeges eredményeket ért el a gaz
dasági fejlődés (növekedés) problémáinak kutatá
sában. Ehhez jelentős ösztönzést adtak népgazda
ságunk hosszútávú tervezésének igényei.

A beszámolási időszakban végzett gazdaság- 
irányítási kutatások újabb összefüggések feltárásá

Közlemények

48/1975. sz. 
határozat

51/1975. sz. 
határozat

52/1975. sz. 
határozat

Az Akadémia Elnökségének 
határozatai az 1975. 
október 28-i ülésén
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val egyfelől alátámasztották a gazdaságirányítási 
reform alapelveinek helyességét, és tudományos 
segítséget nyújtottak a szükséges korrekciók meg
valósításához, másfelől elmélyítették ismereteinket 
a szocialista gazdaság tényleges működéséről, és 
hozzájárultak bizonyos, ideológiai és politikai 
szempontokból is lényeges kérdések jobb megvilá
gításához.

Az ágazati gazdaságtanok közül az ipar terüle
tén számottevően megélénkült vállalatgazdasági 
kutatások mellett a legerőteljesebben az agrárgazda
sági kutatások fejlődtek.

A világgazdaság és külgazdasági kapcsolataink 
kutatásának súlya jelentékenyen nőtt. Az elért 
eredmények hozzájárultak külgazdaságpolitikánk 
jobb megalapozásához, és számos fontos elméleti 
kérdés jobb megvilágításához; ilyen pl. szocialista 
nemzetközi munkamegosztás mechanizmusa, a mo
dern kapitalizmus fontos, új jelenségei, a fejlődő 
országok problematikája. E nemzetközi figyelmet is 
keltő eredmények mellett értékes prognosztizáló 
munka is folyt.

A nemzetközileg, különösen pedig a szocialista 
országokban rendkívül gyorsan tért hódított mate
matikai-közgazdasági kutatások terén közgazda
ságtudományunk a nemzetközi szakközvélemény 
előtt széles körben ismert eredményeket mutathat 
fel.

Az eredmények ellenére a közgazdaságtudomány 
fejlődése nem elégít ki minden társadalmilag jogos 
igényt. Mindenekelőtt elmaradás mutatkozik köz
gazdaságtudományunk különböző területein a mé
lyebb összefüggések feltárására irányuló, általánosító 
és szintetizáló jellegű kutatásokban, noha a gazda
sági valóság részösszefüggéseinek gazdagodó megis
merése erre egyre több lehetőséget nyújt, s a gyakor
lati problémák megoldása is egyre inkább ezt igény
li. A társadalomtudományok és köztük a közgazda
ságtudomány még nem birkózott meg sikeresen né
hány elméleti és politikai szempontból kiemelkedően 
fontos kérdés alkotó, korszerű, marxista-leninista 
megválaszolásának feladatával. Ilyenek: a szocializ
mus politikai gazdaságtanának néhány alapkérdése; 
az intenzív jellegű növekedési (fejlesztési) szakasz 
társadalmi-gazdasági problémái, köztük az általá
nosan elismert hatékonysági követelmények érvé
nyesítésének komplex módja a szocialista gazdaság
ban; a szocialista demokratizmus érvényesítése a 
gazdaságban; a szocialista életmód és a fogyasztási 
modell kérdései.

A gazdasági fejlődés (növekedés) kutatásában 
számos, népgazdaságunk fejlődése szempontjából 
nagy fontosságú probléma még nem került kielégítő 
tudományos megvilágításra.

Ide tartozik mindenekelőtt a munkaerő szűkössé 
válásának talaján folytatandó beruházási- és mun
kaerőpolitika tudományos megalapozásának, to
vábbá a szocialista fogyasztási modell követelmény- 
rendszerének és a megvalósítása felé vezető útnak a 
felvázolása.

A népgazdasági tervezési kutatásokban más 
szocialista országokhoz, elsősorban a Szovjetunió
hoz képest kevés figyelmet fordítottunk a tervezés
elméleti kutatásokra, továbbá a tervkidolgozás

rendjének, a tervező szervek működésének rendszer- 
elméleti alapon való vizsgálatára.

A beszámolási időszak gazdaságirányítási kuta
tásainak fő hiányossága, hogy a kutatások nem 
jutottak el a szerzett tapasztalatok átfogó értékelé
séhez, elméleti általánosításához, a szocialista gaz
dasági mechanizmus mély elméleti megvilágításá
hoz.

Az ágazati gazdaságtani kutatások közül az 
ipar területén folyó vizsgálatokban nem kaptak elég 
súlyt és távolról sem tekinthetők tisztázottnak a 
szelektív iparpolitika kérdései. Kevés figyelmet 
szenteltek a termelés társadalmasítása (specializá- 
ció, kooperáció, koncentráció stb.), valamint szer
vezete és felső szintű irányítása kérdéseinek.

A közgazdaságtudományban a hatvanas évek 
végéig tartó extenzív fejlődés során széles kutató
helyi hálózat alakult ki. A közgazdaságtudományra 
jut a társadalomtudományi kutatói létszám 1/5-e és 
a ráfordítások kb. Ve-3- A tudományág részaránya 
megfelel népgazdasági és társadalmi jelentőségének.

Közgazdaságtudományi kutatási bázisunkat — 
11 kutatóintézet és 35 tanszék képezi, amelyek 9 fő
hatóság alá tartoznak. A közgazdasági kutatóhelyek 
központi magvát alkotó 9 kutatóhely közül csak 3 
tartozik az MTA-hoz. Az államapparátus egyes 
helyein, sőt vállalatoknál is dolgoznak olyan szak
emberek, akik közgazdasági kutatásokba bekap
csolódtak, illetve bekapcsolódhatnak.

A kutatás káder-ellátottsága lényegesen javult. 
A tudományos fokozattal rendelkezők száma 1968 
és 1974 között megkétszereződött és lényegesen 
emelkedett a jól képzett, tehetséges fiatal kutatók 
részaránya. Fejlődött a káderek marxista felké
szültsége. A kutatási technikák (eszköztárak) roha
mos bővülésével kapcsolatosan helyenként jelent
kezik ezek túlértékelésének, s egyfajta ezzel össze
függő kutatói depollitizálódásnak a veszélye. Növe
kedett a felsőoktatási intézmények — elsősorban 
a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem — 
szerepe a kutatásokban, s javult az oktatás és a 
kutatás közötti kapcsolat is.

Közgazdaságtudományunk kutatási bázisának 
hatékony felhasználása szempontjából aggodalmat 
kelthet az a körülmény, hogy a megrendelésre 
végzett — egyébként hasznos és szükséges — s 
közvetlenül gyakorlati feladatok megoldására irá
nyuló munka a kutatóhelyek egy részében háttérbe 
szoríthatja az alapozó elméleti jellegű kutatásokat.

A tudományos légkör a közgazdaságtudomány
ban kielégítőnek tekinthető. Megélénkültek a tudo
mányos viták is, de még mindig előfordul az eltérő 
és szemben álló nézetek nem kellő mértékű megvita
tása és a kritikától tartózkodás.

Rohamosan fejlődtek közgazdaságtudományunk 
nemzetközi kapcsolatai, különösen a KGST orszá
gokkal, s ezen belül is mindenekelőtt a Szovjetunió
val. E gyorsan bővülő és igen sokrétűvé váló nem
zetközi kapcsolatok áttekintése, tudománypolitikai 
irányítása és szervezése azonban nem kielégítő.

Fontos feladat ezért a KGST országokkal rendkí
vül gyorsan bővülő közgazdaságtudományi együtt
működés megfelelő hazai szervezési és koordinálási
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formáinak a kialakítása is, célszerűen beágyazva a 
társadalomtudományi együttműködés egész rend
szerébe.

A közgazdasági kutatás anyagi-technikai ellá
tottsága — némely, a felsőoktatási kutatóhely 
kivételével — általában kielégítő.

Közgazdaságtudományunk további fejlődésé
ben és fejlesztésében döntő súllyal kell érvényesülni 
a gyorsan növekvő társadalmi igények jobb kielé
gítése követelményének. Ez a rendelkezésre álló 
erők célirányos koncentrálását és hatékonyabb 
koordinálását teszi szükségessé.

A kutatások koordinálásának különböző formái 
alakultak ki. Ezek azonban együttvéve sem képesek 
a felügyeletiig megosztott, jellegükben, profiljuk
ban, finanszírozási feltételeiben különböző kutató
helyek közötti kapcsolatok megfelelő alakítására, és 
hatékony tudománypolitikai irányítás megvalósí
tására.

Általában kedvezőek a tapasztalatok az országos 
és tárcaszintű kiemelt kutatási főirányok mozgósító 
erejét illetően. Ezek azt mutatják: célszerű tovább 
haladni a megkezdett úton. „A szocialista vállalat” 
országos szintű kutatási főirány munkálatai nagy 
erővel folynak. A „Középtávú világgazdasági prog
nózis különös tekintettel a népgazdasági tervezés 
szempontjaira” MTA szinten kiemelt főirány kuta
tásába jelentékeny Akadémián kívüli erőket is 
sikerült bevonni.

A kiemelt kutatási főirányok közül a vállalati 
kutatásokban fennáll a túl sok részletkérdéssel való 
foglalkozás, a nem kielégítő összpontosítás veszélye, 
a világgazdasági kutatási főirány korábban megje
lölt tartalma pedig távlatilag szűknek bizonyulhat. 
A gazdaságpolitikai kutatásnak eddig lényegében 
nem sikerült túllépnie a Közgazdaságtudományi 
Intézet keretein, és a kutatás ez idáig főleg történeti 
volt.

A beszámoló kidolgozásában és vitájában a 
résztvevők túlnyomó részének egyetértésével meg
fogalmazott megállapítások mellett felvetődtek 
olyan vitás kérdések is, amelyekben részben a prob
lémák bonyolultsága, részben a nézetek szemben
állása, részben pedig a nem elégséges információ 
folytán nem alakult ki egységes állásfoglalás. Ezek
ben a kérdésekben további beható vizsgálat szüksé
ges.

Az elnökség 48j1975. számú határozata
1. Az elnökség — megvitatva a közgazdaság- 

tudomány helyzetét — elismerését fejezi ki a 
magas színvonalú előterjesztésért, és köszönetét 
mond az anyag előkészítésében résztvevőknek. El
határozza, hogy az előterjesztést mellékleteivel 
együtt — a vitában elhangzottak figyelembevételé
vel módosítva — az alábbi állásfoglalással terjeszti 
a TPB elé. ^

2. A hazai marxista közgazdaságtudomány — 
noha a vele szemben támasztott társadalmi igények 
kielégítésére még nem eléggé képes — jelentős, nem
zetközileg is elismert eredményeket ért el. Felhívja 
a közgazdaságtudomány művelőit, hogy továbbra 
is támogassák kutatásaikkal a népgazdasági célok 
megvalósítását, fejlesszék a közgazdaságtudományt.

3. A közgazdaságtudományi kutatások körében 
ez idő szerint nem jelentkeznek kellő súllyal az elmé
leti szintű kutatások. Kevés a mélyebb összefüggé
sek feltárására irányuló, általánosító és szintetizáló 
jellegű kutatás, nem kielégítő a szocializmus poli
tikai gazdaságtanának kutatása, elmaradott a poli
tikai gazdaságtan alapkategóriáinak a szocializmus 
viszonyaival összefüggésben való továbbfejlesztése. 
Ezért az elnökség a közgazdaságtudomány első
rendű feladatának tartja a társadalmi gyakorlatban 
gyökerező és végső fokon ennek fejlesztését szolgáló 
elméleti kutatások előtérbe állítását. Ennek meg
felelően egyaránt el kell kerülni a gyakorlattól el
szakadt skolasztikát, a merőben leíró módszer alkal
mazását és a társadalmilag érdektelen témák kuta
tását.

4. Az elnökség szükségesnek tartja, hogy a köz
gazdaságtudomány fordítson fokozott figyelmet a 
gazdaságpolitikai döntéseket befolyásoló tényezők 
kutatására, és e kutatások körébe fokozottabban 
vonja be az emberi, társadalmi tényezőket is.

5. A közgazdasági kutatóhelyek és kutatók fej
lesszék tovább eddig is intenzív nemzetközi tudo
mányos kapcsolataikat, mindenekelőtt a Szovjet
unióval és a többi KGST-országgal, a szocializ
mus közös népgazdasági problémáinak teljesebb 
tudományos megoldása és a világgazdaság tenden
ciáinak pontosabb elemzése érdekében.

6. A közgazdaságtudományi kutatások fejlesz
tése a következő módszertani követelmények meg
valósítását igényli:

— a más tudományok (mindenekelőtt a szoci
ológia) területén kialakult és a közgazdaságtudo
mányi kutatásokban is hasznosító módszerek (vizs
gálati technikák) felhasználása.

— Az interdiszciplináris kutatási együttműkö
dés szélesítése és elmélyítése, szociológusok, jogá
szok, filozófusok, matematikusok stb. bevonása 
mindazoknak a közgazdaságtudományi témakörök
nek a kutatásába, ahol ez indokolt.

— A szervezett kutatási együttműködés fejlesz
tése az egyes témák kutatásában a közgazdaság- 
tudomány különböző ágazatainak szakemberei kö
zött.

— Az egyes témakörök kutatása során alapo
sabb feltárása és fokozottabb figyelembevétele a 
más szocialista országok gazdasági fejlődéséből, 
a felmerült problémák megoldásának módjaiból 
leszűrhető tapasztalatoknak.

— Az egyes témakörök kutatása során a más 
országokban elért tudományos eredmények, kiala
kult nézetek és irányzatok alaposabb ismertetése, 
értékelése és figyelembevétele.

7. Az elnökség szükségesnek tartja az eddigi 
kiemelt témák kutatásának folytatását és a nép
gazdaság igényeinek megfelelő továbbfejlesztését. 
Felhívja ezért a IX. Osztályt és javasolja a Főtit
kárnak, hogy az érdekeltek bevonásával nagy 
gonddal vizsgálják meg további témakiemelések 
indokoltságát; bővítésre azonban csak nagyon indo
kolt esetben kerüljön sor. Elsősorban olyan témák 
preferálandók, amelyek a közgazdaságtudomány 
elméletének továbbfejlesztésére irányulnak, főleg
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azzal a céllal, hogy elősegítsék hazai gazdaságpoli
tikánk és népgazdasági tervezésünk jobb tudomá
nyos megalapozását, vállalataink gazdálkodásának 
magasabb színvonalra emelését. Mindezek során 
törekedni kell a témakoncentráció fokozására.

8. Nagy gondot kell fordítani arra, hogy az 
OTTKT-ban foglalt főirányok közelebb kerüljenek 
a gyakorlathoz azáltal is, hogy a távlatilag kitűzött 
feladat egészének megoldása előtt is szolgáltassanak 
időnként (néhány évenként) olyan részeredménye
ket, amelyek konkréten segítik a gyakorlatot, Ш. 
hozzájárulnak gazdaságpolitikánk alakításához.

9. Az elnökség megállapítja, hogy a közgazdaság- 
tudomány szétszórt és különböző — részben nem 
elsősorban tudományos problémák megoldására 
szervezett — intézmények irányítása alatt álló 
kutatóhálózata tevékenységének a koordinálását 
még nem sikerült megoldani. Keresni kell azokat a 
formákat és módszereket, amelyek révén a külön
böző kutatóhelyeken dolgozó közgazdászok közös 
cél érdekében folytatott tevékenysége minél haté
konyabban hangolható össze.

10. Az elnökség felhívja a Gazdaság- és Jog
tudományok Osztályát, hogy a vitában kialakult 
állásfoglalások szerint módosítsa az előterjesztést.

E l ő t e r j e s z t é s
a nők tudományos fejlődését elősegítő tényezők 
feltárása tárgyában kikáldendő ad hoc bizottság 

összetételére

Az 1975. évi közgyűlési határozat az elnökség 
feladatául jelölte meg ad hoc bizottság kiküldését 
annak megvizsgálására, hogy

milyen módon mozdítható elő a nők fokozott 
bevonása a tudományos életbe és a vezetésbe; 
milyen intézkedések tehetők a nők tudományos 
fejlődését hátráltató objektív körülmények hatá
sának csökkentésére.
Az ad hoc bizottság összetételére beterjesztett 

javaslatot az elnökség 1975. évi szeptemberi ülésén 
megvitatta és átdolgozásra javasolta. Az átdolgo
zás szempontjait tartalmazó 45/1975. sz. elnöki 
határozat alapján a bizottság összetételére új javas
lat került az elnökség elé.

Az elnökség 5111975. számú határozata
l.A z elnökség az 1975. évi közgyűlés 33. sz* 

határozata végrehajtásának előkészítésére a nők 
tudományos fejlődését elősegítő tényezők feltárása 
tárgyában az alábbi ad hoc bizottságot küldi ki:

Elnök: Szabolcsi Gertrud akadémikus.
Titkár: Barabásné, Kisbán Eszter

kandidátus.
Tagok: Alföldi Lajos, a biológiai tudományok

doktora,
Arató Mátyás, a matematikai tudó- j 

mányok doktora,

Budapest, 1975. október hó 29.

Bokorné, Szegő Hanna, az állam- és 
jogtudományok doktora, 

Doleschall Sándor kandidátus,
Hazai László főosztályvezetőhelyet

tes,
Hollán Zsuzsa akadémikus,
Kovács Lászlóné tudományos mun

katárs,
Kustos Gyuláné egyetemi adjunktus, 
Láng Tibor, a Gyógyszeripari Kutató 

Intézet igazgatója,
Szabady Egon, a demográfiai tudo

mányok doktora,
Szalai Sándor akadémikus.

2. A bizottság vizsgálja meg, hogy
2.1 milyen módon mozdítható elő a nők foko

zott bevonása a tudományos életbe, 
továbbá

2.2 milyen intézkedések tehetők a nők tudo
mányos fejlődését hátráltató objektív 
körülmények hatásának csökkentésére.

3. Az ad hoc bizottság olyan időben tegyen javas
latot, hogy az elnökség a tárggyal kapcsolatos állás
foglalásáról az 1976. évi közgyűlésen beszámolhas
son.

Tájékoztató a “Számítástechnika alkalmazásai” c.
főiránnyal kapcsolatos 41/1974. sz. elnökségi 

határozat 4.2 pontjainak végrehajtásáról

Az elnökség 1974. novemberében megvitatta a 
„Számítástechnika alkalmazásai” akadémiai kuta
tási főirány szervezéséről és problémáiról készített 
előterjesztést; 41/1974. számú határozatában jelezte, 
hogy tájékoztatást kér a számítástechnika más 
tudományágak területén történő terjedéséről.

A jelen előterjesztés ennek tett eleget.

Az elnökség 52/1975. számú határozata
1. Az elnökség a „Tudományos Számítógép

alkalmazás helyzete” c. tájékoztató anyagot — a 2. 
pontban foglaltak figyelembevételével — köszönet
tel tudomásul veszi.

2. Felhívja az elnököt, kérje fel az OMFB elnö
két, hogy az OMFB és az Akadémia együttesen dol
gozzon ki olyan előterjesztést, amely a tudományos 
számítógépalkalmazás helyzetét az Akadémián kí
vüli kutatóhelyeket is figyelembe véve dolgozza fel.

Az elnökség egyéb állásfoglalásai

Az elnökségi ülés napirendjén szerepeltek még az 
alábbi témák.

1. Az ОТ válasza „A hosszútávú fejlesztés fő 
irányai az 1990-ig terjedő időszakban” c. tervhiva- 
tali tervezethez adott akadémiai észrevételekre.

2. Beszámolók az eltelt időszak jelentősebb aka
démiai testületi és szakigazgatási eseményeiről.

Erdey-Grúz Tibor s. k., 
elnök
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K ö z le m é n y e k

Pályázati felhívások
Az M TA Központi Kémiai Kutató Intézete 

pályázatot hirdet

az alább felsorolt osztályok, 1976. évben lejáró, 
valamint az újonnan kialakításra kerülő alábbi

tudományos osztályvezetői munkaköreire

Szerves Szintetikus és Reakciómechanizmus Osz
tály,

Természetes Szerves Anyagok Szintézisének Osz
tálya,

Katalízis Osztály,
Oxidációs Folyamatok Osztálya, 
Szénhidrogén-katalízis Osztály,
Makromolekuláris Kémiai Osztály, 
Molekulaszerkezet-kutató Osztály, 
Röntgendiffrakciós Osztály, és a 
Gázelektron-diffrakciós és Kvantumkémiai Osztály.

A pályázókkal szemben támasztott követelmények:

— egyetemi végzettség,
— tudományos fokozat,
— jelentős tudományos eredmények,
— idegen nyelvismeret,
— gyakorlat nagyobb kutatóegység vezetésében.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

— a pályázó jelenlegi munkahelyének, besorolá
sának, beosztásának és fizetésének megjelölését,

— eddigi szakmai munkájának és a munka 
eredményeinek ismertetését,

— tudományos fokozatának, kitüntetésének, 
idegen nyelvismeretének megjelölését,

— rövid összefoglalást az érintett tudományos 
osztály számára kialakítandó tematikai elképzelésé
ről (kb. 2 —3 gépelt oldal terjedelemben). Ennek 
kereteit az Intézet „Távlati Fejlesztési Koncepciója” 
szabja meg.

A pályázathoz mellékelni kell:

— az oklevelek hiteles másolatát
— részletes életrajzot
— a pályázó által írt tanulmányok, könyvek 

jegyzékét, pontos bibliográfiával.
Amennyiben a pályázó jelenleg is a Központi 

Kémiai Kutató Intézetben dolgozik, a mellékleteket 
ríem kell benyújtani.

A tudományos osztályvezetői besorolásra és 
vezetői megbízásra a 2/1974. (II. 17.) MüM sz. ren
delet, illetve az 5/1974. (A. K. 7.) MTA-F. számú 
főtitkári utasítás az irányadó.

A pályázatokat az MTA Központi Kémiai 
Kutató Intézet Személyzeti Osztályához (1025. 
Budapest Pusztaszeri út 59-67.) kell 1975. decem
ber 31-ig benyújtani. Az új osztályvezetői megbízá
sok kiadására 1976. április 1-i hatállyal kerül sor.
Budapest, 1975. október hó

Holló János s. k\, 
igazgató

Az M TA Pszichológiai Intézete pályázatot hirdet 
egy tudományos segédmunkatársi állás betöltésére 
az Intézet Pszichofiziológiai és Pszichopathológiai 
Osztálya Pszichobiológiai Csoportjában. A felvételre 
kerülő munkatárs feladata lesz „Az emberi intero- 
cepció pszichofiziológiája” témakörben végzendő 
kutatómunka. Elsősorban 1 —2 éves kutatói gya
korlattal rendelkezők jelentkezését várjuk.

A pályázathoz csatolandó:

— orvosi diploma vagy hiteles másolata;
— részletes önéletrajz 2 példányban.
A betöltendő állás után a 2/1974 (II. 17) MöM sz. 

rendeletben tudományos segédmunkatársak részére 
megállapított illetmény jár.

A pályázatot az Intézet igazgatójához 1975. 
december 1-ig lehet benyújtani.

Cím: MTA Pszichológiai Intézet, 1394 Budapest 
VI. Szondy u. 83/85.

Dr. Tomka Imre s. k., 
intézeti igazgató

A Magyar Tudományos Akadémia Műszaki 
Kémiai Kutató Intézete pályázatot hirdet az Elméleti 
Osztály tudományos osztályvezetői munkakörére 1976. 
április 1-i hatállyal.

A pályázóval szembeni követelmények:
— valamely műszaki mérnöki és alkalmazott 

matematikusi egyetemi végzettség és legalább 
kandidátusi fokozat,

— jelentős tudományos eredmények az Osztály 
profiljának megfelelő kutatási területen,

— a kutatómunka irányításában és szervezésé
ben szerzett gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
— a pályázó jelenlegi munkahelyének, besoro

lásának, beosztásának és fizetésének közlését,
— eddigi munkájának és eredményeinek ismer

tetését,
— a pályázó által írt tanulmányok, könyvek 

pontos bibliográfiai jegyzékét.
A pályázatot 1975. december 31-ig az Intézet 

Igazgatójához kell benyújtani.
Dr. Blickle Tibor s. k.,

igazgató



184 AKADÉMIAI KÖZLÖNY 1975. nooember 26.

A Magyar Tudományos Akadémia Biológiai 
Kutatóintézete (Tihany)

pályázatot hirdet

1976. január 1-i alkalmazással két tudományos 
segédmunkatársi állás betöltésére a Balaton fito- 
és zooplankton alapkutatások témakörében.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) a végzett szak megnevezését (diploma száma, 

kelte),
b) a szigorlati tárgyak vizsgaeredményeit,
c) a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, 

fizetését és eddigi szakmai tevékenységét,
d) nyelvismeretét,
e) a szakmai érdeklődési területet.

A pályázathoz csatolni kell:
a) részletes önéletrajzot,
b) egyetemi oklevél másolatát,
c) állami és társadalmi szervek ajánlását (zárt 

borítékban).
A pályázat beadásának határideje: 1975. decem

ber 15. A pályázatot a MTA Biológiai Kutatóintézet 
(8237 TIHANY, Fütdőtelep 56) igazgatójához kell 
benyújtani.

Dr. Salánki János s. k., 
intézeti igazgató

A nyíregyházi Mezőgazdsági Főiskola pályázatot 
hirdet a KERTÉSZETI ALAPOZÓ TANSZÉKEN  
betöltésre kerülő 7 főiskolai tanári állásra.

Pályázhatnak azok, akik agrártudományi egye
temi végzettséggel, tudományos fokozattal, szak
mai és kutatási gyakorlattal rendelkeznek. Előny
ben részesítjük azokat a pályázókat, akik több 
idegen nyelven beszélnek, valamint növényvédő 
szakmérnöki végzettséggel is rendelkeznek.

Feladata a növényvédelem tantárgy előadásai
nak és gyakorlatainak megtartása, konzultáció veze
tése, valamint a Tanszék oktató — nevelő és tudo
mányos munkájában való aktív résztvétel.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

— a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, 
besorolását,

— eddigi munkájának részletes ismertetését,
— kitüntetéseit, jelentősebb külföldi tanul

mányútjait,
— a pályázó által írt könyvek, tanulmányok 

felsorolását.

A pályázathoz mellékelni kell:
az intézettől beszerzett és pontosan kitöltött 

törzslapot, részletes önéletrajzot 2 példányban,
szakképzettséget tanúsító oklevél hiteles máso

latát,
lakhely szerint illetékes, rendőrkapitányságtól 

beszerzett, 3 hónapnál nem régibb keletű, hatósági 
erkölcsi bizonyítványt.

A betöltendő állások után a 201 (1970. MK. 5.) 
MM-MÉM sz. együttes utasításban megállapított 
illetmény jár.

A pályázat benyújtásának határideje a közzé
tételtől számított 3 hét.

A pályázatokat a Mezőgazdasági Főiskola Fő
igazgatójának címezve kell benyújtani. (Mezőgaz
dasági Főiskola, 4401 Nyíregyháza, Rákóczi út 69).

Dr. Vétek János s. k.,
főigazgató

A Gödöllői Agrártudományi Egyetem pályázatot 
hirdet a „Bercsényi Miklós” Élelmiszeripari Szak- 
középiskola és Szakmunkásképző Intézet (1106 
Budapest, Maglódi u. 4) igazgatóhelyettesi állás 
betöltésére.

Az állás betöltéséhez középiskolai tanári képesí
tés szükséges.

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

besorolását és illetményét,
— a pályázó eddigi szakmai munkájának ismer

tetését.

A pályázathoz mellékelni kell:
— részletes önéletrajzot,
— szükséges adatokat tartalmazó törzslapot,
— szakképzettséget tanúsító oklevél hiteles 

másolatát,
— 3 hónapnál nem régibb keletű hatósági 

erkölcsi bizonyítványt.
A betöltendő állás után a 210/1971. (MK. 14.) 

MM-M.üM. sz. együttes utasításban szereplő illet
mény jár.

A pályázó a tanárképzési és igazgatói, igazgató- 
helyettesi feladatokat látja el.

A pályázatot a megjelenéstől számított 3 héten 
belül kell az Egyetem Rektorához címezve benyúj
tani.

Felvilágosítást az iskola igazgatója ad.
Dr. Pethő György s. k., 

rektor



AKADÉMIAI KÖZLÖNY1975. november 26.
185

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

Kónya Albert akadémikus, a Tudományos 
Minősítő Bizottság elnöke minden kedden 14-15 
óráig, Kulcsár Kálmán akadémikus, a Tudományos 
Minősítő Bizottság titkára pedig minden csütörtökön 
14 — 15 óráig tart fogadóórát.

Előzetes bejelentés a 127-294 telefonon, a 
18—64-es mellékállomáson lehetséges.

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 Akadémiái Kiadó, 1363 Budapest V ., Alkotmány, u. 21. -  Felelős: Bernât György, az Akadémiai Kiadó igazgatója -  1300 példány

Terjeszti a Magyar Posta. E lőfizethető bármely postahivatalnál, a Posta hírlapüzleteiben és a Posta Központi Hírlapirodánál 
(K H I 1900 Budapest V ., József nádor tér 1. sz.) közvetlenül vagy postautalványon, valam int 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.

75.2460 Akadémiai Nyom da, Budapest -  Felelős vezető: Bernât György _________ _

:

Г MAÍ-YAR
I Tmoi a k a d é m ia



K i k  v o lta k  a  m ú lt  

m a g y a r  tu d ó s a i ?

A MÚLT MAGYAR TUDÓSAI
sorozat legújabb kötetei

őt k iv á ló  e m b e r :

• egy nemzetközileg elismert folklorista
• egy rendkívüli néprajztudós
• egy híres nyelvész
• egy nagy kémikus
• egy kiváló állatorvos

éle té t és  m u n k á ssá g á t d o lg o zzá k  fe l.

• lebilincselően izgalmas
• rendkívül tanulságos
• a művelt ember számára nélkülözhetetlen olvasmány

DÖMÖTÖR Tekla: 

BALASSA Iván: 

TOMPA József: 

SZABADVÁRY Ferenc: 

KARASSZON Dénes:

H o n ti  J á n o s  (1910 -1945)
J a n k ó  J á n o s  (1868 — 1902) 
S im o n y i  Z s ig m o n d  (1853 — 1919) 
W in k le r  L a jo s  (1863 — 1939) 
H u ty r a  F e re n c  (1860 — 1934)

Az 5 kötet ára tokban (9x14 cm) 80,— Ft

Akadémiai Kiadó, 
Budapest



XXIV. (1975.) ÉVFOLYAM 12. SZÁM

Akadémiai közlöny
Л Magyar Tudományos Akadémia Hivatalos Lapja

Kiadja:
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMI A 

KÖZPONTI  HI VATALA
B U D A P E S T ,  1976. J A N U Á R  8.

T A R T A L O M

Jogszabályok 1975. évi 15. sz.
tvr.

Az Akadémia 53/1975. sz.
Elnökségének határozat
határozatai az 
1975. november 
25-i ülésén 54/1975. sz. 

határozat
55/1975. sz. 
határozat
56/1975. sz. 
határozat

57/1975. sz. 
határozat

58/1975.sz. 
határozat

A középiskolákban, szakközépiskolákban és felsőoktatási 
intézményekben befejezett tanulmányokról kiadott 
okiratok, valamint a tudományos fokozatok és címek 
odaítéléséről szóló okiratok egyenértékűségének köl
csönös elismerése tárgyában az 1972. évi június hó 7. 
napján Prágában aláírt egyezmény kihirdetéséről 188

Az Akadémia orvostudományi tanszéki támogatási rend
szere átszervezésének helyzetéről és továbbfejlesz
téséről .......................................................................... 190

Az Akadémia 1976. évi közgyűlési elnökségi beszámoló
jának koncepciójáról...................................................  190

Az Akadémia 1976. évi közgyűlési ülésszakának szer
vezeti rendjéről ..........................................................  190

Az 1976. évi tagválasztásra vonatkozó közgyűlési elő
terjesztést az Elnökség számára előkészítő bizottság 
kiküldéséről ................................................................  191

Az 1974—1975. évben végzett sajtómunkáról és a jövő 
évi feladatokról; javaslat egyes központi kiadványok 
profiljának megváltoztatásáról ..................................  191

Az országos és tárcaszintű kutatási főirányok körében el
ért jelentős eredmények jutalmazásának előkészítésére 
kiküldött bizottság javaslata az 1975. évi jutalmak oda
ítélésére ........................................................................ 192

Pályázati felhívások ....................................................... 192
A Magyar Tudományos Akadémia elnökének fogadó

órája ...........................................................................  196
A Tudományos Minősítő Bizottság elnökének és titkárá

nak fogadóórája.............................................  196

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ELNÖKSÉGE 
AZ AKADÉMIA TAGJAINAK ÉS VALAMENNYI TUDOMÁNYOS DOLGOZÓNAK

BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁN

Közlemény



188 AKADÉMIAI KÖZLÖNY 1976. január 8.

Jogszabályok

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának
1975. évi 15. számú

t ö r v é n y e r e j ű  r e n d e l e t e

a középiskolákban, szakközépiskolákban és felső- 
oktatási intézményekben befejezett tanulmányok
ról kiadott okiratok, valamint a tudományos foko
zatok és címek odaítéléséről szóló okiratok egyen
értékűségének kölcsönös elismerése tárgyában az 
1972. évi június hó 7. napján Prágában aláírt 

egyezmény kihirdetéséről

(A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa 
megerősítő okiratának letétbe helyezése a Len
gyel Népköztársaság Kormányánál 1973. decem
ber 21-én megtörtént.)

1. §. A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa 
a középiskolákban, a szakközépiskolákban és fel
sőoktatási intézményekben befejezett tanulmá
nyokról kiadott okiratok, valamint a tudományos 
fokozatok és címek odaítéléséről szóló okiratok 
egyenértékűségének kölcsönös elismerése tárgyá
ban az 1972. évi június hó 7. napján Prágában 
aláírt egyezményt e törvényerejű rendelettel ki
hirdeti.

2. §. Az 1. §-ban említett egyezmény hivatalos 
magyar nyelvű fordítása a következő:

E G Y E Z MÉ N Y

a középiskolákban, szakközépiskolákban és felső- 
oktatási intézményekben befejezett tanulmányok
ról kiadott okiratok, valamint a tudományos foko
zatok és címek odaítéléséről szóló okiratok egyen

értékűségének kölcsönös elismeréséről
A tudomány és az oktatásügy területén való 

együttműködés elmélyítése és kiszélesítése, vala
mint a társadalmi és a gazdasági kapcsolatok to
vábbfejlesztésének elősegítése érdekében

a Bolgár Népköztársaság, 
a Magyar Népköztársaság, 
a Vietnam Demokratikus Köztársaság, 
a Német Demokratikus Köztársaság, 
a Kubai Népköztársaság, 
a Mongol Népköztásaság, 
a Lengyel Népköztársaság, 
a Román Szocialista Köztársaság, 
a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége, 
a Csehszlovák Szocialista Köztársaság

szocialista államok kormányai elhatározták a je
len E g y e z m é n y  létrehozását.

I. cikk
1. Valamennyi Szerződő Fél területén egyenér

tékűnek ismerik el a befejezett középfokú (álta
lános vagy szakosított) végzettségről kiállított 
bármelyik Szerződő Fél területén elismert okirato-

MAGŸAR
TUDOMÁNYOS r r\

j kát, amelyek egyetemen vagy egyetemi jellegű 
felsőoktatási intézményben végzendő tanulmá
nyokra jogosítanak.

2. Valamennyi Szerződő Fél területén egyen
értékűnek ismerik el az azonos típusú felsőokta
tási intézményekben (egyetemeken, egyetemi jel
legű főiskolákon vagy karokon) befejezett tanul
mányokról szóló, bármelyik Szerződő Fél terüle
tén elismert okiratokat, amelyek tudományos fo
kozatok megszerzéséhez szükségesek.

3. Valamennyi Szerződő Fél területén egyen
értékűnek ismerik el a Szerződő Felek felsőok
tatási intézményei, tudományos kutatóintézetei, 
minisztériumai, főhatóságai és más szervei által, 
az adott országban érvényes törvényes rendelke
zéseknek megfelelően tudományos és tudományos
oktatási alkalmazottaknak tudományos fokoza
tok és címek odaítéléséről kiadott okiratokat az 
alább felsorolt minősítési szintek szerint:

a) tudományos fokozat — a tudományok kandi
dátusa vagy valamely tudományág doktora,

b) magasabb tudományos fokozat — a tudomá
nyok doktora, habilitált doktor, docens-doktor,

c) első tudományos cím (docens),
d) második tudományos cím (professzor).

II. cikk

1. A jelen Egyezmény a Szerződő Felek törvé
nyes rendelkezéseinek megfelelően kerül aláírás
ra és megerősítésére.

2. A jelen Egyezmény attól a naptól számított 
30 nap elteltével lép hatályba, amikor valameny- 
nyi Szerződő Fél letétbe helyezi a megerősítésről 
szóló okiratokat.

III.  cikk

1. A jelen Egyezményhez — valamennyi szer
ződő Fél hozzájárulása esetén — más államok 
is csatlakozhatnak, ha a csatlakozásról szóló értesí
tést átadják a Letéteményesnek, amelyről az 
haladéktalanul értesíti valamennyi Szerződő Felet.

2. A Szerződő Felek az értesítés kézhezvétele 
után legkésőbb 30 napon belül közük állásfogla
lásukat a Letéteményessel.

3. A Letéteményes a csatlakozási szándékát 
közlő Kormányt értesíti a Szerződő Felek állás- 
foglalásáról.

4. A csatlakozás valamennyi Szerződő Fél 
egyetértésétől számított 30 nap eltetével lép ha
tályba.

IV. cikk

1. A jelen Egyezmény módosításához és kiegé
szítéséhez a Szerződő Felek hozzájárulása szük
séges.

2. A módosításokkal és kiegészítésekkel kapcso
latos javaslatokat a Letéteményesnek kell megkül
deni, amely azokat haladéktalanul továbbítja a 
Szerződő Feleknek.
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3. A Szerződő Felek a javaslatokra vonatkozó 
állásfoglalásukról a javaslat kézhezvétele után 
30 napon belül értesítik a Letéteményest. A Leté
teményes az állásfoglalásokat az utolsó értesítés 
•kézhezvételének napjától számított 15 napon be
ül megküldi valamennyi Szerződő Félnek.

4. Az egyhangúan elfogadott módosítások és 
■kiegészítések attól a naptól számított 15 nap el
teltével lépnek hatályba, amelyen a Letéteményes 
az elfogadásról a Szerződő Feleket értesítette.

V. cikk

A jelen Egyezményt bármelyik Szerződő Fél a 
Letéteményes útján felmondhatja. A felmondás 
a felmondási szándékát bejelentő Szerződő Fél 

-tekintetében az értesítés megküldésétől számított 
6 hónap elteltével válik hatályossá.

VI. cikk

1. A jelen Egyezményt át kell adni a Lengyel 
Népköztársasági Kormányának, amely a Letéte
ményes feladatait ellátja.

0 2. A Letéteményes a jelen Egyezmény eredeti
szövegének hitelesített másolatát megküldi vala
mennyi Szerződő Félnek, amelyek az Egyezményt 
aláírták, továbbá minden olyan Állam kormányá
nak, amely az Egyezményhez csatlakozott.

3. A Letéteményes értesíti mindazokat a Kor
mányokat, amelyek a jelen Egyezményt aláírták, 
vagy ahhoz csatlakoztak a Szerződő Felek által 
benyújtott módosításra, kiegészítésre vagy fel
mondásra vonatkozó iratokról.;

VII.  cikk

Az Egyezmény orosz nyelvű eredeti példányát 
letétbe kell helyezni a Lengyel Népköztársaság

Kormányánál, amely az Egyezményről hitelesített 
másolatokat küld a Szerződő Feleknek.

A jelen Egyezményt a Kormányuk részéről 
megfelelő okirattal felhalmozott alábbi személyek 
írták alá.

Az alábbi államok kormányának felhatalmazása 
alapján:

Bolgár Népköztársaság 
Rumen Popov 

Magyar Népköztársaság 
Polinszky Károly

Vietnami Demokratikus Köztársaság 
Trang Tong

Német Demokratikus Köztársaság 
Hans Joachim Böhme 

Kubai Népköztársaság
José R. Fernandez Alvarez 

Mongol Népköztársaság 
Dendzengin Isceron 

Lengyel Népköztársaság 
Zdislaw Kacztnarek 

Román Szocialista Köztársaság 
Marin Mihai
Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége 

Vjaceszlav Petrovics Jeljutyin 
Csehszlovák Szocialista Köztársaság 

JoseJ Haviin
Készült Prágában, 1972. június 7-én, egy pél

dányban orosz nyelven.”
3. §. Ez a törvényerejű rendelet a kihirdetésé

nek napján lép hatályba, rendelkezéseit 1975. ja
nuár hó 30. napjától kell alkalmazni, végrehajtá
sáról a Minisztertanács gondoskodik.
Losonczi Pál s. k.,

a Magyar 
Népköztársaság 

Elnöki Tanácsának 
elnöke

Bodonyi Pálné s. k.,
a Magyar 

Népköztársaság 
Elnöki Tanácsának 
titkára helyett

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  E L N Ö K S É G É N E K
H A T Á R O Z A T A I

az 1975. november 25-i ülésen (53—58. számú határozatok)

Előterjesztés az Akadémia orvostudományi tan
széki támogatási rendszere átszervezésének hely

zetéről és továbbfejlesztéséről

Az előterjesztés vázolva az orvostudományi tan
széki kutatások akadémiai támogatásának ki
alakulását, a kutatások támogatásának koncep- 

• ciójával foglalkozik. A koncepció — az előterjesz
tés szerint — a következő szempontokat kívánta 
érvényesíteni:

— Megvalósulásával jussanak fokozottabban 
érvényre az egyetemi bázisokban rejlő ku
tatási lehetőségek;

— Segítse elő az orvostudományi egyetemeken 
az MTA és az Egészségügyi Minisztérium 
irányításával folyó kutatások integrálását;

— Növelje a kutatások hatékonyságát;
— Segítse elő a kutatások koncentrálását;
— Fokozza az anyagi eszközök és ráfordítások 

felhasználásának hatékonyságát;
— Vezessen a kutatás szervezeti formák kor

szerű változatainak kimunkálására;
— A kutatásirányítás területén őrizze meg az 

OTTKT végrehajtásából az MTA-ra háruló 
felelősségét;

— Egyszerűsítse a kutatások adminisztrálását.
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Az orvostudományi egyetemek tanszéki aka
démiai támogatása rendszerének továbbfejlesztésé
ről szólva a dokumentum megállapítja, hogy a támo
gatás egészének legnagyobb hányada a SOTE-en 
koncentrálódik, így célszerű a támogatás szerveze
ti formáinak továbbfejlesztését, a kutatások tartal
mi (tematikai) részének felülvizsgálatát elsőként a 
SOTE-en megkezdeni, illetve végrehajtani.

Ez év első felében az Akadémia és az Egészség- 
ügyi Minisztérium közös bizottságot hozott létre. 
A bizottság 5 hónapos munka után elkészítette 
összefoglaló jelentését és állást foglalt amellett 
az elképzelés mellett, hogy a SOTE tanszékeire 
juttatott akadémiai támogatást az egyes intézetek 
falait átlépő tematikai alapon megvalósítandó, 
több intézet összefogását igénylő, nagyobb vo
lumenű és jelentőségű kutatások folytatására is al
kalmas szervezeti forma keretei között működő, 
közös MTA-SOTE kutatóhálózat bázisán kell felhasz
nálni. Javaslatot tett továbbá a megszervezendő 
kutatóhálózat résztvevőire, valamint a kutató- 
hálózat felépítési rendjére vonatkozóan is.

Az előterjesztés szerint a DOTE, POTE és SZOTE 
kutató bázisán megvalósítandó, közös kutató há
lózatok megszervezésére lépcsőzetesen, az MTA- 
SOTE kutatóhálózat megszervezése után, az ott 
szerzett tapasztalatok birtokában és alkalmazásával 
kerül sor.

A három, nem budapesti orvostudományi egye
tem akadémiai támogatásának kérdésére — ugyan
csak az MTA-SOTE kutató-hálózat tapasztalatai
nak figyelembevételével — 1979. körül célszerű 
visszatérni.

Az elnökség 53/1975. számú határozata
1. Az Akadémia orvostudományi tanszéki támogatá

si rendszere átszervezésének helyzetéről és tovább
fejlesztéséről szóló előterjesztést az elnökség 
tudomásul veszi.

2. Felkéri az előterjesztőt, hogy a vitában elhang
zottak szellemében javítson az előterjesztésen.

3. Az Akadémia helyteleníti azokat a nézeteket, 
amelyek a tanszékek akadémiai támogatásának 
az Egészségügyi Minisztérium részére történő 
átadását kedvezőtlennek tartják, vagy leki
csinylést magyaráznak be.

4. Az elnökség szükségesnek tartja megvizsgálni az 
elméleti és klinikai orvostudomány részesedését 
a nemzeti jövedelem K + F  részéből annak ér
dekében, hogy indokolt esetben a belső arányok 
megváltoztatására konkrét előterjesztést tegyen 
a Tudománypolitikai Bizottságnak.
4.1. Megbízza ezért az elnököt, hogy decemberre 

tegyen javaslatot egy, az elnökség által ki
küldendő komplex ad hoc bizottságra, amely 
bizottságban az orvostudomány képviselői 
mellett helyet kapnak közgazdászok és tudo
mányszervezéssel foglalkozó szakemberek is.

4.1.1. A bizottság folytasson vizsgálatot a 4. 
pontban foglalt kérdésben — ennek so
rán igényelje az Egészségügyi Minisz
térium és Országos Tervhivatal segítségét 
is —, és 1976. decemberéig terjessze elő 
javaslatát.

1976. január 8-

5. Az elnökség felkéri a főtitkárt, hogy vizsgálja 
meg — felvéve a kapcsolatot az Oktatási Minisz
tériummal — a műszaki kutatások területén 
történt akadémiai támogatások átadására irány
uló megállapodás teljesedésének kérdését.

Javaslat az Akadémia 1976. évi közgyűlési elnök
ségi beszámolójának koncepciójára

Az előterjesztés emlékeztetve az utóbbi 3 év 
elnökségi közgyűlési beszámolóinak koncepciójára, 
javasolta, hogy az 1976. évi közgyűlés elnökségi 
beszámolója az utóbbi három éves ciklus munkáját 
foglalja össze és értékelje, továbbá jelölje meg a 
következő ciklus főbb feladatait is.

A továbbiakban az előterjesztés részletezte az 
összefoglalás, illetve az értékelés főbb szempontjait.

Az elnökség 54/1975. számú határozata
1. Az elnökség elhatározta, hogy az 1976. évi köz

gyűlés elnökségi beszámolója az 1973 — 1975. 
között végzett testületi munka összefoglalását 
és értékelését nyújtsa, kb. 2 —3 nyomdai ív 
terjedelemben.
1.1. A kutatási beszámolók és tervek elbírálásával 

kapcsolatos, jórészt már 1976. évi munkáról 
a beszámoló érintőlegesen szóljon; a részletes 
értékelésre 1977-ben kerüljön sor.

2. Az elnökség felhívja a Tudományszervezési 
Csoport igazgatóját, hogy a beszámoló szövegének 
első változatát az elnökség 1976. januári ülésére 
terjessze elő.

Előterjesztés az Akadémia 1976. évi közgyűlési 
ülésszakának szervezeti rendjére

Az előterjesztés az 1976. évi közgyűlés szervezeti 
rendjének kialakításánál alapvetően az Akadémia 
1969. évi átszervezését követő rendszerből kiin
dulva javasolta, hogy a közgyűlés az 1973 — 1975. 
években végzett munkáját összegezze, értékelje 
és kapjon hangsúlyt az Akadémia tudományművelő 
szerepe is. Ennek figyelembevételével konkrétan 
részletezett javaslatot tett a közgyűlés szervezeti 
rendjére.

Az elnökség 55/1975. számú határozata
l.A z 1976. évi 3 éves ciklust záró közgyűlés az 

Akadémia 1973 — 1975. években végzett munkáját 
összegezze, értékelje és kapjon hangsúlyt az 
Akadémia tudományművelő szerepe is.
Ennek érdekében:
1.1. az elnök és a főtitkár rövid szóbeli expozéja, 

az elnökség és a főtitkár írásbeli beszámolója 
mellett — az elnökség által kijelölt témában 
— előadás megtartására kerüljön sor;

1.2. az osztályok lehetőleg tartsanak tudományos 
rendezvényt;
1.2.1. az elnökség nyomatékkai ajánlja az 

osztályoknak közös tudományos ren_ 
dezvények megtartását.
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1.3. az osztályelnökök az illetékes alelnökökkel 
konzultálva döntsék el 1976. január 31-ig, 
hogy
1.3.1. önálló osztályülést, illetve
1.3.2. több osztály téma szerinti összevont

ülést kívánnak-e tartani, továbbá
1.3.3. — zárt,

— kibővített, vagy
— nyilvános ülést terveznek-e;

1.3.4. mi lesz a tervezett ülések témája.
1.4. Az elnökségi, illetve főtitkári beszámoló tel

jes szövegét a közgyűlés résztvevői írásban 
kapják meg. Ennek mellékletét képezi a 
testületek és a szakigazgatás működési be
számolója (az ún. fehér könyv).

1.5. A zárt ülés első részére a kutatásban érdekelt 
miniszterek, illetve országos főhatóságok ve
zetői, az egyetemek rektorai és a MTESZ, 
valamint a MOTESZ elnökei és főtitkárai 
is kapjanak meghívást.

2. A Közgyűlés időszaka: 1976. május 3 —8.
2.1. A nyilvános ülés kezdete és helye:

1976. május 3-án, hétfőn, 10 órakor az MTA 
dísztermében.

2.2. A zárt ülés kezdete és helye:
1976. május 6-án, csütörtökön, 15 órakor 

és folytatása
1976. május 7-én, pénteken, 9 órától az 
MTA Vári Kongresszusi termében.

2.3. Az osztály, vagy osztálycsoport ülések idő
pontja :
1976. május 3-án délután, 6-án délig.

3. A közgyűlés programja
3.1. A közgyűlés nyilvános ülése:

elnöki megnyitó és expozé 
főtitkári expozé
a párt és a kormány képviselőjének felszó
lalása „Energiahordozó és egyéb ásványi 
nyersanyagszükségletünk alakulása és ki
elégítésük forrásai” c. tudományos előadás.
Előadó: Fülöp József akadémikus 
az Akadémiai Aranyérem átadása 
az Akadémiai Díjak kiosztása 
elnöki zárószó

3.2. A közgyűlés zárt ülése:

3.2.1. május 6-án, csütörtökön, 15 órakor
elnöki kiegészítő expozé 
főtitkári kiegészítő expozé 
vita

3.2.2. május 7-én, pénteken, 9 órakor 
a vita folytatása
az Akadémia új rendes, levelező és 
tiszteleti tagjainak választása 
elnök, alelnökök és elnökségi tagok válás z- 
tása állásfoglalás és határozathozatal.

(Amennyiben szükséges, a zárt ülés vitája 
május 8-án, szombaton, 9 órától folytatódik.)

3.3. m á j u s  3 - á n  1 5  ó r á tó l ,  6 - á n  1 3  ó r á ig  
a tudományos osztályok ülései.

Javaslat az 1976. évi tagválasztásra vonatkozó 
közgyűlési előterjesztést az elnökség számára elő

készítő bizottság kiküldésére
Az elnökség elhatározta, hogy az 1976. évi tag

választásra vonatkozó közgyűlési előterjesztés elő
készítésére bizottságot küld ki.

A z  e l n ö k s é g  5 6 / 1 9 7 5 .  s z á m ú  h a t á r o z a t a

1. Az elnökség az 1976. évi tagválasztásra vonatkozó 
közgyűlési előterjesztés előkészítésére az alábbi 
bizottságot küldi ki:
elnök: Bognár Géza alelnök
tagok: Szabó Imre alelnök

Szentágothai János alelnök
titkár: Gujdi Barna, a Személyzeti Főosztály 

vezetője
2. A bizottság terjessze javaslatát az elnökség feb

ruári ülése elé.

Előterjesztés az 1974—1975. évben végzett sajtó
munkáról és a jövő évi feladatokról: javaslat egyes 
központi kiadványok profiljának megváltoztatására

Az előterjesztés összegezte az elmúlt másfél év
ben végzett akadémiai sajtó- és propaganda munkát 
és rögzítette a közeljövő, az 1976. évi közgyűlésig 
terjedő időszak feladatait.

Az előterjesztésnek igen fontos része az akadémiai 
belső kiadványok vizsgálatával, valamint az ezen 
alapuló javaslatokkal foglalkozó része. Ez — több 
kisebb módosítási javaslat mellett — indítványt 
tesz az ún. Akadémiai Tájékoztató és a Heti Ese
ménynaptár összevonására.

Az előterjesztéshez kapcsolódó táblázatok át
tekintést adnak az akadémikusok ismeretterjesztő 
cikkeinek és interjúinak számáról, az akadémiai 
intézetekkel kapcsolatos, valamint a kutatási ered
ményekről megjelent cikkek és interjúk számának 
alakulásáról.

A z  e l n ö k s é g  5 7 / 1 9 7 5 .  s z á m ú  h a t á r o z a t a

1. Az elnökség az 1974 — 1975. években végzett 
sajtómunkáról szóló beszámolót tudomásul ve
szi és felkéri az előterjesztőket, hogy a vitában 
felmerült észrevételeket a további munka során 
hasznosítsák.

2. Törekedni kell arra, hogy a sajtó nagyobb figyel
met szenteljen a kutatási eredmények népszerű
sítésének, az elméleti vitáknak, bírálja a tudo
mány műhelyeinek tevékenységét az MSZMP
XI. kongresszusa határozatainak szellemében.

3. Az elnökség felkéri a főtitkárt hasson oda, hogy 
az intézetek igazgatói kellő mértékben pártol
ják a tudományos ismeretterjesztést.
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4. Az elnökség célszerűnek tartja az Akadémiai 
Tájékoztató és a Heti Eseménynaptár össze
vonását.

5. A sajtótitkárság szorgalmazza, hogy az újság
írók interjúk helyett inkább cikkeket kérjenek.

6. Az elnökség szükségesnek tartja, hogy a Magyar 
Tudomány propagandája erőteljesebben történ
jék.

Az országos és tárcaszintű kutatási főirányok 
körében elért jelentős eredmények jutalmazásának 
előkészítésére kiküldött bizottság javaslata az 1975. 

évi jutalmak odaítélésére

Ebben az évben kutatási jutalomra 351 pályázat 
érkezett. A bizottság 101 pályamű jutalmazására 
tett javaslatot. Indítványozta továbbá az 5% 
tartalékkeret konkrét felhasználását arra az eset-

Budapest, 1975. november hó 26.

re, ha az elnökség a tartalékkeret felhasználásával 
nem kíván élni.

Az elnökség 58/1975. számú határozata
1. Az elnökség a bizottság javaslatát elfogadja azzal, 

hogy a bizottság a tartalékkeretet a vitában felve
tettek szerint fordítsa jutalmazásra.

2. Felkéri az elnökség a bizottságot, hogy a jutal
mazási rendszer továbbfejlesztése érdekében ele
mezze az eddigi tapasztalatokat, a vita során 
felvetett gondolatokat, és javaslatát terjessze 
az elnökség 1976. márciusi ülése elé.

Az elnökség egyéb állásfoglalásai
Az elnökségi ülés napirendjén szerepeltek még: 
Beszámoló az eltelt időszak jelentősebb akadémiai 

testületi eseményeiről.
Beszámoló az eltelt időszak jelentősebb akadémiai 

szakigazgatási eseményeiről.
Erdey-Grúz Tibor s. k., 

elnök

Közlemények
K ö z l e m é n y

az önkéntes adatszolgáltatáson alapuló adatgyűjtésről
Az állami statisztikáról szóló 1973. évi V. tör

vény, illetve ennek végrehajtása tárgyában ki
adott 27/1973. (X.12.) MT sz. rendelet 1. §-a szerint 
a Magyar Tudományos Akadémia statisztikai tevé
kenysége az állami statisztika egységes rendszerébe 
tartozik. A rendelet 26. §. (3) bekezdésében foglal
taknak megfelelően az MTA a felügyelete alá nem 
tartozó szervekre kiterjedően is végezhet önkéntes 
adatszolgáltatáson alapuló statisztikai adatgyűjtést.

Tekintettel arra, hogy az MTA intézményei 
közül — mind a természettudományok, mind a tár
sadalomtudományok területén — több szerv fog
lalkozik statisztikai adatgyűjtéssel, szükséges az 
Akadémia területén az ezzel kapcsolatos egységes 
eljárás kialakítása. Kérjük, hogy az érdekeltek a 
jövőben az önkéntes adatszolgáltatáson alapuló 
statisztikai adatgyűjtéssel kapcsolatosan a követ
kezők szerint járjanak el:

I. A társadalmi és gazdasági jelenségekre, folya
matokra vonatkozó adatgyűjtést végrehajtani 
kívánó akadémiai intézet — az adatszolgáltatók 
felkérése előtt 30 nappal — az adatgyűjtés tervezett 
kérdőíveit, kitöltési utasításait, valamint az adat
gyűjtéssel kapcsolatos egyéb iratokat az 1/1974. 
(VIII. 10.) KSH sz. rendelkezés 1. sz. mellékleté
ben közölt nyomtatványhoz csatolva, 2 példány
ban bemutatja a felügyeletet ellátó tudományági 
főosztálynak.

II. A tudományági főosztály a beérkezéstől 
számított 15 napon belül az adatgyűjtés tervezetét 
észrevételezi, módosítja vagy jóváhagyja.

A jóváhagyott statisztikai kérdőív az MTA 
adatgyűjtési rendszerének részévé válik.

III. A továbbiakban az adatgyűjtést végző 
intézet az adatkéréssel kapcsolatos iratok mindkét 
példányát megküldi a Terv- és Pénzügyi Főosztály
nak. A Terv- és Pénzügyi Főosztály a kérdőívek 
címoldalait tárcaszámmal és — elrendelési — zára
dékkal látja el. Ezt követően az adatgyűjtéssel 
kapcsolatos iratok egyik példányát az adatgyűjtő 
intézet részére visszaküldi, másik példányát öt 
évig megőrzi.

Egyéb kérdésekben az 1/1974. (VIII. 10.) KSH 
számú rendelkezés az irányadó. Megjelent a Sta
tisztikai Közlöny I. évf. 8. számában, 1974. szep
tember 6-án.

A felmerülő problémákban felvilágosítást ad • 
Lengyel Mihály — MTA Terv- és Pénzügyi Fő
osztálya — 185—678-as telefonszámon.

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
Terv-és Pénzügyi Főosztály

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK
Az MTA Természettudományi II. (biológiai) 

Főosztálya pályázatot hirdet az M TA Állategész- 
ségügyi Kutató Intézetében Virológiái és Immunoló
giai Osztály tudományos osztályvezetői munkakör 
betöltésére 1976. április 1-i hatállyal.

Az osztályvezető feladata az intézet szervezeti 
és működési szabályzatában meghatározott fel
adatok ellátása.
LA  pályázókkal szembeni követelmények:
— egyetemi végzettség és legalább kandidátusi ' 

fokozat;
— jelentős kutatási eredmények az intézet profil

jába tartozó témák valamelyikében;
— tapasztalat tudományos kutatómunka tervezé

sében és irányításában;
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tájékozottság az intézet kutatási feladatainak 
tudományos és módszertani kérdéseiről.

. 2. 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 megjelölését; 
a megpályázott osztály, illetve tudományos 
téma irányításával kapcsolatos részletes kon
cepció-tervezetet.

3. A pályázathoz mellékelni kell:
— az oklevelek hiteles másolatát;
— részletes önéletrajzot 2 példányban;
— erkölcsi bizonyítványt.

Amennyiben a pályázó az MTA alkalmazásában 
áll, a felsorolt okmányokat csatolni nem kell és a 
pályázatnak csak a megpályázott osztály, illetve 

i tudományos téma irányításával kapcsolatos rész
letes koncepció-tervezetet kell tartalmaznia.

Az osztályvezetők besorolása és vezetői meg
bízására vonatkozóan a 2/1974. (II. 17.) MüM sz. 
rendelet, valamint az 5/1974. (A.K.7.) MTA-F. 
sz. főtitkári utasítás az irányadó.

A pályázatokat az MTA Állategészségügyi 
Kutató Intézete igazgatójához (Bp. 1046. Hungária 
krt. 21.) 1976. január 31-ig kérjük benyújtani.

Teplán István s. k., 
főosztályvezető

A Magyar Tudományos Akadémia Természet- 
tudományi II. (biológiai) Főosztálya pályázatot 
hirdet a JATE Növénytani Tanszékén betöltendő 
tudományos segédmunkatársi munkakörre.

A pályázók közül előnyben részesülnek azok, 
akik biológiai diplomával és legalább 2 —3 éves 

, kutatási gyakorlattal rendelkeznek a növényi 
elektronmikroszkópos kutatások területén, külö
nös tekintettel a kloroplasztisz vizsgálatára.

A pályázathoz az alábbi okmányokat kell 
csatolni, ill. adatokat közölni:

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), tetsző

legesen* megválasztott egyetemi oktatótól.
A pályázatot e felhívás megjelenésétől számított 

egy hónapon belül kell a JATE Növénytani Tanszék 
vezetőjéhez (6722 Szeged, Egyetem u. 2—6) be
adni.

Teplán István s. k., 
főosztályvezető

A Magyar Tudományos Akadémia Természet- 
tudományi II. (biológiai) Főosztálya pályázatot 
hirdet a Magyar Mezőgazdasági Múzeumhoz tele
pített akadémiai Agrártörténeti Kutatóhelyen be
töltendő tudományos munkatársi állásra.

Követelmények a pályázókkal szemben:
— történelem szakos egyetemi végzettség,
— a polgári kori agrártörténet vizsgálata terén 

publikációban is megmutatkozó tudományos 
kutatói gyakorlat,

— az egyik szomszéd szocialista ország és egy 
nyugati ország nyelvében való jártasság,

— fő feladatként közelebbről meghatározandó 
kutatómunka vállalása a Kutatóhely regionális 
agrártörténeti feladattervében.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
— a pályázó jelenlegi munkahelyének, besorolásá

nak beosztásának és fizetésének jegyzékét,
— a pályázó eddigi tudományos munkásságának 

ismertetését,
— a pályázó idegennyelv-ismeretének megjelölését.

A pályázathoz mellékelni kell:
— az egyetemi oklevél hiteles másolatát,
— a pályázó eddigi tudományos munkásságának, 

pontos bibliográfiai jegyzékét
— részletes önéletrajzot két példányban,
— erkölcsi bizonyítványt

A pályázatokat e felhívás megjelenésétől leg
később két héten belül a Magyar Mezőgazdasági 
Múzeum Igazgatóságához (1367 Budapest Pf. 129) 
kell benyújtani.

Teplán István s. k., 
főosztályvezető

Az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézet 
pályázatot hirdet a

1. Talajtani,
2. Talajmikrobiológiai és a
3. Trágyázástani osztályok

tudományos osztályvezetői munkakörének betöl
tésére.

A kinevezendő osztályvezetők munkakörét és 
hatáskörét az Intézet működési szabályzata tar
talmazza.

A pályázónak az intézet tematikájához kap
csolódó egyetemi végzettséggel, megfelelő nyelv
tudással, tudományos munkássággal és fokozattal, 
valamint legalább 8 éves gyakorlattal kell rendel
keznie. A munkakör betöltéséhez erkölcsi bizonyít
vány szükséges.

A pályázathoz csatolni kell:
1. A megpályázott osztály, illetve tudományos 

téma irányításával kapcsolatos részletes kon
cepció-tervezetet.
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Nem intézeti munkatársak esetén még az alábbi 
mellékleteket is:
2. egyetemi végzettséget igazoló oklevelet,
3. tudományos fokozatot igazoló okiratot,
4. a pályázó tudományos munkásságának részletes 

leírását,
5. tudományos publikációk felsorolását,
6. részletes önéletrajzot.
Az osztályvezetői munkakör betöltésére 1976. 
április 1-vel kerül sor, határozott idejű, maximáli
san 5 évre szóló megbízással. A munkakör bére
zéséről a 2/1974. sz. MŰM rendelet intézkedik.

A pályázatokat — mellékleteivel együtt — az 
MTA Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézet 
igazgatójához 1976. január 31-ig lehet benyújtani.

Dr. Szabolcs István s. k., 
intézeti igazgató

A Gödöllői Agrártudományi Egyetem pályázatot 
hirdet a Mezőgazdaságtudományi Kar Munka- 
szervezési és Munkavédelmi Intézetében egy egye
temi adjunktusi álláshely betöltésére.

A kinevezendő adjunktus feladata lesz a Ter
meléstechnikai Osztály által oktatott tárgy gyakor
lati óráinak megtartása és az Intézet kutatómunká
jában való részvétel, az intézetvezető irányítása 
mellett.

Pályázhatnak azok az okleveles mezőgazda- 
sági mérnökök, akik legalább két éves szakmai 
gyakorlattal vagy oktatói tevékenységgel rendel
keznek.

Az Egyetem a kinevezendő oktatóval határozott 
időtartamra — 3 évre — szóló munkaviszonyt 
létesít.

A betöltendő állás után a 201/1975. (M.K.4.) 
OM-MüM számú együttes utasítással módosított 
201/1970. (M.K.5.) MM MüM számú együttes 
utasításban meghatározott illetmény jár.

A pályázatot az előírt mellékletekkel együtt a 
pályázati felhívás megjelenése után 4 héten belül 
kell eljuttatni az Agrártudományi Egyetem Rek
torához.

A pályázattal kapcsolatban részletes felvilágo
sítást az Egyetem Személyzeti Osztálya (2103 
Gödöllő, Páter Károly út 1.) ad.

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

besorolását, fizetését;
— eddigi szakmai munkájának és munkaered

ményének részletes ismertetését;
— szakirodalmi tevékenységét;
— esetleges kitüntetéseinek, idegen nyelvismereté

nek megjelölését:
— oktató és tudományos munkájára vonatkozó 

jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
— részletes önéletrajzot;
— szakképzettséget tanúsító oklevelek hiteles 

másolatát;
— három hónapnál nem régibb keletű hatósági 

erkölcsi bizonyítványt;
— az egyetemtől beszerzett és kitöltött törzslapot.

Dr. Pethő György s. k., 
rektor

A Gödöllői Agrártudományi Egyetem pályázatot 
hirdet az Egyetem Kulturális Titkárságára műve
lődési előadói állás betöltésére.

Pályázhatnak azok a felsőfokú (egyetemi fő
iskolai) végzettségű szakemberek, akik népművelői, 
esetleg biológiai, fizika stb. szakos képesítéssel 
rendelkeznek (az utóbbiak esetében elfogadható 
népművelési jártasságról kell tanúskodni).

A művelődési előadó feladata az Egyetem kul
turális életének összefogása, ezen belül is külö
nösen a tudományos ismeretterjesztéssel kapcsola
tos tevékenység szervezése (a társadalom, termé
szettudomány, illetőleg a művészet területén).

A betöltésre kerülő állás után az érvényben levő 
rendelet szerinti illetmény jár.

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

besorolását és fizetését;
— eddigi kulturális tevékenységének ismertetését;
— a kulturális munkájára vonatkozó jövőbeni 

terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
— részletes önéletrajzot;
— egyetemi, illetve főiskolai végzettséget tanúsító 

oklevelet, vagy hiteles másolatát;
— három hónapnál nem régibb keletű hatósági 

erkölcsi bizonyítványt;
— az Egyetemtől beszerzett és kitöltött törzslapot.

A pályázatot az Egyetem Rektorához címezve 
kell benyújtani. Részletes felvilágosítást az Egye
tem Személyzeti Osztálya (2103 Gödöllő, Páter K. 
u. 1.) ad.

A pályázat benyújtási határideje a felhívás 
megjelenésétől számított 2 hét.

Dr. Pethő György s. k., 
rektor

A Gödöllői Agrártudományi Egyetem pályázatot 
hirdet a Testnevelési Tanszéken betöltésre kerülő 
testnevelő tanári állásra.

A kinevezendő testnevelő tanár feladata az 
oktató-nevelő és sport munkában való részvétel. 
Elsősorban az oktató-nevelő munkák gyakorlati
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vezetése, másodsorban az egyetem Sportkörében 
a női szakosztályok és tömegsport edzése és vezetése. 
Részletes feladatokat a tanszékvezető határozza 
meg.

Pályázhatnak azok a testnevelő tanárnők, akik 
Testnevelési Főiskolai végzettséggel, legalább 15 
év iskolai gyakorlattal, úszó edzői képesítéssel, s 
legalább egy labdajátékban képesítéssel rendelkez
nek.

A betöltésre kerülő állás után a 201/1970. (M. K*
5.) MM-MüM számú együttes utasításban megálla
pított illetmény jár.

A pályázatot az előírt melléketekkel együtt a 
MÉM Értesítőben történő közzétételtől számított 
4 héten belül kell benyújtani az Agrártudományi 
Egyetem (2103 Gödöllő, Páter Károly u. 7.) Rek
torához címezve.

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

besorolását és fizetését;
I — eddig oktató és sportmunkájának részletes 

ismertetését;
— szakirodalmi működésének részletes felsorolását;
— edzői fokozatának, esetleges kitüntetéseinek 

(sport), idegen nyelvismeretének és jelentősebb 
külföldi tanulmányútjainak (sport és test
nevelés) megjelölését;.

— oktató- és sportmunkájára vonatkozó jövőbeni 
terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
— részletes önéletrajzot;
— testnevelő tanári végzettséget tanúsító oklevél 

hiteles másolatát;
— három hónapnál nem régebbi keletű hatósági 

erkölcsi bizonyítványt;
— az Egyetemtől beszerzett és kitöltött törzs

lapot.
Dr. Pethö György s. k.f 

rektor

A Nyíregyházi Mezőgazdasági Főiskola pályázatot 
. hirdet a MARXIZMUS-LENINIZMUS TAN

SZÉKRE 1 fő docensi állásra.
Az állás betöltéséhez egyetemi végzettség szük

séges.
Pályázhatnak azok, akik tudományos fokozat

tal, több éves szakmai, oktatási és kutatási gya
korlattal rendelkeznek.

Az oktató feladata tudományos szocializmus 
tárgy oktatása, szemináriumok vezetése, valamint 
a tanszék oktató-nevelő, és kutatómunkájában 

• való részvétel, jegyzetek, könyvek írása,
továbbá;
a MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK GYÁRTÁSA ÉS 

; JAVÍTÁSA TANSZÉKRE
1 fő docensi állásra.

Az állás betöltéséhez Agrártudományi Egyetem 
Gépészmérnöki Karán szerzett egyetemi végzett
ség szükséges.

Pályázhatnak azok, akik tudományos fokozat
tal, több éves szakmai és kutatási gyakorlattal 
rendelkeznek.

Az oktató feladata az anyagismeret tárgy ok
tatása, labor gyakorlatok vezetése, valamint a tan
szék oktató-nevelő, és kutatómunkájában való 
részvétel, jegyzetek, könyvek írása,
továbbá;

a KERTÉSZETI ALAPOZÓ TANSZÉKRE 
1 fő docensi állásra.

Pályázhatnak azok, akik vegyész diplomával, 
egyetemi doktGri címmel rendelkeznek és több éves 
oktatói, kutatói tevékenységet folytatnak.

Az oktató feladata, a kémia és talajtan tárgy 
oktatása, labor gyakorlatok vezetése, szakterü
letén tudományos kutatómunka végzése, a tanszék- 
oktató-nevelő munkájában való aktív részvétel,
továbbá;
a MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK GÉPÜZEMELÉS 
TANSZÉKRE
1 fő docensi állásra.

Pályázhatnak azok, akik Agrártudományi 
Egyetem Gépészmérnöki Karán szerzett oklevél
lel, tudományos fokozattal, több éves szakmai és 
kutatási gyakorlattal rendelkeznek.

Az oktató feladata munkagép tantárgya ok
tatása, gyakorlatok vezetése, a tanszék oktató
nevelő munkájában való aktív részvétel, jegyzetek, 
könyvek írása.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, 

besorolását,
2. eddigi munkájának részletes ismertetését,
3. kitüntetéseit, jelentősebb külföldi tanul

mányútjait,
4. A pályázó által írt könyvek, tanulmányok 

felsorolását.

A pályázathoz mellékelni kell:
a) az intézettől beszerzett és pontosan kitöltött 

törzslapot,
b) részletes önéletrajzot 2 példányban,
c) szakképzettséget tanúsító oklevél hiteles 

másolatát,
d) A lakóhely szerint illetékes rendőrkapitány

ságtól beszerzett, 3 hónapnál nem régibb keletű 
hatósági erkölcsi bizonyítványt.

A betöltendő állások után a 201/1975. (MK. 3.) 
OM-MüM számú együttes utasításában megálla
pított illetmény jár.

A pályázatok benyújtásának határideje a közzé
tételtől számított 4 hét.
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A pályázatokat a Mezőgazdasági Főiskola fő
igazgatójának címezve kell benyújtani.

Cím: Mezőgazdasági Főiskola 4401. Nyíregy
háza, Rákóczi-u. 69.

Dr. Vétek János s. k., 
főigazgató

A kaposvári Mezőgazdasági Főiskola pályázatot 
hirdet az ÁLTALÁNOS ÁLLATTENYÉSZTÉSI 
KAR Állattenyésztési Tanszékére

7 fő  főiskolai docensi állásra.
A kinevezendő docens feladata lesz a „Szarvas

marhatenyésztés” tantárgy oktatása, a tanszék 
oktató-nevelő és kutató munkájában való részvétel.

Az álláshely betöltésére agrármérnöki oklevél
lel és legalább 10 éves üzemi, vagy felsőoktatási 
gyakorlattal rendelkezők pályázhatnak.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
— .a pályázó jelenlegi munahelyét, beosztását, 

fizetését,
— eddigi szakmai munkájának és a munka ered

ményeinek részletes ismertetését,
— tudományos és oktató munkájának részletes 

ismertetését,
— a pályázó tudományos és oktató munkájára 

vonatkozó jövőbeni terveit.
A pályázathoz mellékelni kell:
— részletes önéletrajzot, két példányban,
— szakképzettséget tanúsító oklevél hiteles másola

tát,
— erkölcsi bizonyítványt.

A pályázatot a közzétételtől számított négy héten 
belül a főigazgatóhoz kell benyújtani.

A betöltendő állás után a 201/1975. (MK. 3.) 
OM-MüM. sz. együttes utasításban közölt illetmény 
jár.

Dr. Guba Sándor s. k., 
főigazgató

A Kaposvári Mezőgazdasági Főiskola pályáza
tot hirdet az Általános Állattenyésztési Kar Takar
mányozástan Tanszéken

7 fő  főiskolai docensi 
álláshelyre.

A kinevezendő oktató feladata lesz a mg.-i 
kémia oktatása, a tantárgy oktatásában részt- |

vevők irányítása, a kutatási-nevelési tevékenység 
végzése.

Az állás betöltésére pályázhatnak felsőoktatási 
gyakorlattal és tudományos fokozattal rendelkező 
vegyészmérnökök.

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

fizetését,
— eddigi szakmai munkájának részletes ismer

tetését,
— tudományos és oktató munkájának részletes 

ismertetését
— a pályázó tudományos és oktató munkájára 

vonatkozó jövőbeni terveit. I
A pályázathoz mellékelni kell:

— részletes önéletrajzot két példányban,
— szakképzettséget tanúsító oklevél hivatalos 

másolatát,
— erkölcsi bizonyítványt.

A pályázatot a közzétételtől számított négy héten 
belül a főigazgatóhoz kell benyújtani.

A betöltendő állás után a 201/1975. (MK. 3.) 
OM-MüM. sz. együttes utasításban közölt illet
mény jár.

Dr. Guba Sándor s. k., 
főigazgató

FOGADÓÓRÁK

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke 
minden hétfőn 16 — 17.30 óra között — bármilyen 
természetű ügyben — fogadóórát tart. A Magyar 
Tudományos Ákadémia tagjainak más időpontok
ban is rendelkezésére áll.

Központi Igazgatási Titkárság

Kónya Albert akadémikus, a Tudományos 
Minősítő Bizottság elnöke minden kedden 14 —15 
óráig, Kulcsár Kálmán akadémikus, a Tudományos 
Minősítő Bizottság titkára pedig minden csütörtökön 
14 — 15 óráig tart fogadóórát.

Előzetes bejelentés a 127—294 telefonon, a 
18—64-es mellékállomáson lehetséges.

Tudományos Minősítő Bizottság Titkársága
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AKADÉM IAI 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 ., Alkotm ány, u. 21. — Felelős: Bernât György, az Akadémiai Kiadó igazgatója — 1300 példány
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Tárgy- és Számmulaló
az

Akadémiai Közlöny
1975. évi XXIV. évfolyamához 

B E T Ű R E N D E S  T Á R G Y M U T A T Ó *
Törvények, törvényerejű rendeletek, kormányrendeletek és határozatok, miniszteri rendeletek és utasítások, az MTA 

elnökségének határozatai, az MTA elnökének és főtitkárának utasításai, egyéb hivatalos közleménvek
A, Á

„A hosszú távú fejlesztés fő irányai az 1990-ig terjedő idő
szakban” с. ОТ tervezetre teendő észrevételek 122 (6) 

Akadémiai Aranyérem (1975. évi) odaítéléséhez kiküldendő 
elnökségi bizottság összetétele 77 (3)

Akadémiai Aranyérem (1975. évi) adományozásáról 106 (5) 
Akadémiai Díjak (1975. évi) odaítéléséhez kiküldendő 

bizottság összetétele 77 (3)
Akadémiai Díjak odaítéléséről (1975. évi) 107 (5) 
Akadémiai költségvetési intézmények karbantartási-, 

kisebb építkezési- és felújítási munkáinak lebonyolítási 
rendjéről 134 (7)

Akadémia 1976. évi közgyűlési elnökségi beszámolójának 
koncepciójáról 190 (12)

Akadémia 1976. évi közgyűlési ülésszakának szervezeti 
rendjéről 190 (12)

Ankétok, kerekasztal-konferenciák, elnökségi klubdélutá
nok tapasztalatai és az 1975—76. évekre szóló téma
ajánlások 135 (7)

Akadémia orvostudományi, tanszéki támogatási rendszere 
átszervezésének helyzetéről és továbbfejlesztéséről 188 (12) 

Az Akadémia elnökségének és főtitkárának beszámolója az 
1975. évi közgyűlésen 36 (2)

Az 1976. évi tagválasztásra vonatkozó közgyűlési előterjesz
tést az Elnökség számára előkészítő bizottság kiküldésé
ről 191 (12)

В, C, Cs, D
Beszámoló ,,A közigazgatás fejlesztésének komplex tudo

mányos vizsgálata” c. országos szintű kutatási főirány
ról 24 (2)

Csökkent munkaképességű dolgozók helyzetének rendezésé
ről 4 (1)

E, É
Egyetem utáni továbbképzés lehetőségeiről, különös tekin

tettel a biológiára 135 (7)
Elnökség 1975. I. félévi munkaterve 13 (1)
Elnökség látogatása a Csepel Vas- és Fémművekben 100 (4)
Élelmiszertudományi kutatások helyzetének megvitatására 

kiküldött elnökségi ad hoc bizottság összefoglaló jelen
tése 37 (2)

F
Federation Internationale des Associations d’Etudes Classi

ques (TIEC) kongresszusának 1979. évi magyarországi 
megrendezése 16 (1)

Földtani Tudományok Nemzetközi Uniója Végrehajtó 
Bizottsága 1У76. évi ülésének Magyarországon történő 
megtartása 37 (2)

G, Gy
Genetikai tudományágazat helyzete c. előterjesztés meg

vitatása 114 (5)

H
Hidrobiológiái kutatások helyzete és feladatai 112 (5)

I, J

Ifjúsági parlamentek megrendezésének tapasztalatairól 
76 (3)

Javaslat az 1976. évi közgyűlés tudományos előadásának 
tárgyára és az előadó személyére 175 (10)

K, L
KGST Titkárságánál, egyéb szerveinél és a szocialista or

szágok által létrehozott közös intézményeknél munkát 
vállaló, egyes magyar dolgozók munkabérkiegészítéséről 
134 (7)

Könyvkiadási terv (1976. évi) irányszámai 36 (2)
Kutatások különböző szintű koordinációjának kérdései 

79 (3)
Középiskolákban, szakközépiskolákban és felsőoktatási 

intézményekben befejezett tanulmányokról kiadott ok
iratok, valamint a tudományos fokozatok és címek oda
ítéléséről szóló okiratok egyenértékűségének kölcsönös 
elismerése tárgyában az 1972. évi június hó 7. napján 
Prágában aláírt egyezmény kihirdetéséről 188 (12)

Közgazdaságtudományi kutatások helyzetéről szóló előter
jesztés 179 (11)

Közületi személygépkocsik éves futásteljesítményének kor
látozásáról 90 (4)

Közvélemény formálásának tudósok általi előmozdítása 
114 (5)

Kutatóhelyi beszámolókról (1972—75. évekre) és kutatási 
tervekről (1976-80. évekre) szóló 1/1975. (A. K. 4.) 
MTA—OM sz. együttes utasítás 91 (4)

M
Magfizikai kutatások és alkalmazásaik helyzete, problémái 

és perspektívái 174 (10)
Magyar—Szovjet Társadalomtudományi Bizottság magyar 

tagozatának összetétele 115 (5)
Magyar Tudományos Akadémia főtitkára és főtitkárhelyet

tesei kinevezéséről 122 (6)
Magyar Tudományos Akadémia 1975. évi közgyűlési hatá

rozatai végleges szövegének megállapítása 123 (6) 
Modern kvantitatív elemző módszerek mezőgazdasági al

kalmazásával foglalkozó 6 napos kelet-nyugati agrár- 
közgazdász szeminárium megrendezése 177 (10)

MSZMP KB irányelvei a párt XI. kongresszusára, valamint 
„A Magyar Szocialista Munkáspárt programnyilatkozatai” 
c. dokumentumok megvitatása 36 (2)

MTA Tűzvédelmi Szervezeti és Működési Szabályzata 155 (9) 
Munka Törvénykönyve költségvetési szerveknél történő 

végrehajtásáról szóló 14/1967. (XI. 9.) MüM sz. rendelet 
módosításáról 3 (1)

Munkásosztály rétegződésének vizsgálatát segítő statisz
tikai rendszerről 143 (8)

Műszaki kutatások koordinációja az alapvető természet- és 
társadalomtudományi kutatásokkal 99 (4) 

Műszerkölcsönzési díjak szabályozásáról 165 (9)

* A tárgy után következő szám az oldalszámot, a 
zárójelben levő szám a Közlöny számát jelzi.



II. AKADÉMIAI KÖZLÖNY

N
Nemzetközi Geodéziai Számítási Szimpózium Magyarorszá

gon történő megtartásáról 100 (4)
Nemzetközi Szociológiai Társaság (ISA) Tudományszocioló

giai Kutatási Bizottsága konferenciájának 1977. évi 
megtartása 136 (7)

Nők tudományos fejlődését elősegítő tényezők feltárása 
tárgyában kiküldendő ad hoc bizottság összetétele 176 (10); 
182 (11)

O, Ö

Oktatási Minisztérium, az Országos Oktatási Tanács, továbbá 
az oktatási miniszter mellett működő Tudományos Tanács 
kapcsolata, együttműködése az Akadémia testületi és 
hivatali szerveivel 134 (7)

Országos és tárcaszintű kutatási főirányok körébe tartozó 
feladatok kutatása során elért jelentős eredmények jutal
mazásáról 35 (2)

Országos és tárcaszintű kutatási főirányok körében elért 
eredmények 1975. évi jutalmazásának előkészítése 176 
( 10)

Országos és tárcaszintű kutatási főirányok körében elért 
jelentős eredmények jutalmazásának előkészítésére ki
küldött bizottság javaslata az 1975. évi jutalmak oda
ítélésére 192 (12)

Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központ, 
a Szerzői Jogvédő Hivatal és a vidéki akadémiai köz
pontok alkalmazottainak bérezéséről 134 (7)

Országos Szeizmológiai Szolgálat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról 98 (4)

OTTKT főirányokkal kapcsolatos pályázatok jutalmazásá
nak 1975. évi elvei 36 (2)

összefoglaló az akadémiai kutatóhálózat átdolgozott fej
lesztési koncepcióiról 113 (5)

P, R
Polgári védelemről szóló 2041/1974. (XII. 11.) Mt. h. számú 

határozat végrehajtása 24 (2)

S, Sz
Sajtómunkáról (1974—75. évben) és a jövő évi feladatokról, 

javaslat egyes központi kiadványok profiljának meg
változtatásáról 191 (12)

„Számítástechnika alkalmazásai” c. főiránnyal kapcsolatos 
41/1974. sz. elnökségi határozat 4,2 pontjának végre
hajtásáról 182 (11)

Szociális-kulturális juttatásokról szóló 8/1967. (X. 8.) 
MüM számú rendelet módosításáról 3 (1)

T
Takarékossági intézkedési tervek végrehajtásáról 132 (7)
Tájékoztató a szocialista országok tudományos akadémiái 

társadalomtudományi kutatásokkal foglalkozó alelnökei- 
nek értekezletéről 37 (2)

Természettudományi I. Főosztályhoz tartozó főosztályi 
szintű kutatási főirányok helyzete és problémái 77 (3)

Természettudományi II. (biológiai) Főosztály főosztályi 
szintű kutatási főirányainak helyzete és problémái 77 (3)

Tervező, kutató, szervező intézmények és egyes vállalatok 
új központjai telepítési helyéhez, illetőleg a budapesti 
agglomerációban meglévők fejlesztéséhez való hozzá
járulásról 132 (7)

Történettudomány helyzetéről szóló jelentés 122 (6)
Tudományos minősítés időszerű főbb kérdéseinek meg

vitatása 79 (3)
Tudományos minősítés aktuális problémáiról 99 (4)
Tudománypolitikai Bizottság szervezetének módosításáról

122 (6)

«dtabiH



AKADÉMIAI KÖZLÖNY III.

SZÁMMUTATÓ*
Törvények, törvényerejű rendeletek, kormányrendeletek és határozatok, miniszteri rendeletek és utasítások, az MTA 

elnökségének határozatai, az MTA elnökének és főtitkárának utasításai, egyéb hivatalos közlemények

1974. év
4/1974. (XII. 11.) HM rendelet 24 (2)
27/1974. (XII. 24.) MüM rendelet 3 (1)
28/1974. (XII. 24.) MüM rendelet 3 (1)
29/1974. (XII. 24.) M üM -EüM -PM  együttes rendelet 4 (1) 
52/1974. sz. Ein. határozat 13 (1)
53/1974. sz. Ein. határozat 13 (1)
54/1974. sz. Ein. határozat 16 (1)

1975. év
1975. évi 15. tvr. 188 (12)

1/1975. MTA — E. (A. K. 2.) 35 (2)
1/1975. sz. Ein. határozat 36 (2)
1/1975. (A. K. 4.) MTA—OM együttes utasítás 91 (4) 
1/1975. (A. K. 4.) MTA—F. utasítás 98 (4)
2/1975. sz. Ein. határozat 36 (2)
2/1975. (A. K. 7.) MTA—F. utasítás 134 (7)
2/1975. (V. 3.) KSH rendelkezés 143 (8)
3/1975. sz. Ein. határozat 36 (2)
3/1975. (III. 27.) KPM—PM—MüM együttes rendelet 90 (4) 
3/1975. (A. K. 9.) MTA—F. utasítás 155 (9)
3/1975. (VIII. 17.) KM -PM  rendelet 165 (9)
4/1975. sz. Ein. határozat 36 (2)
4/1975. (A. K. 9.) MTA—F. utasítás 165 (9)
5/1975. sz. Ein. határozat 37 (2)
6/1975. sz. Ein. határozat 37 (2)
7/1975. sz. Ein. határozat 37 (2)
7/1975. (VI. 9.) ÉVM 132 (7)
8/1975. sz. Ein. határozat 77 (3)
9/1975. sz. Ein. határozat 77 (3)
10/1975. sz. Ein. határozat 77 (3)
11/1975. sz. Ein. határozat 77 (3)
12/1975. sz. Ein. határozat 78 (3)
13/1975. sz. Ein. határozat 78 (3)
14/1975. sz. Ein. határozat 78 (3)
15/1975. sz. Ein. határozat 79 (3)
16/1975. sz. Ein. határozat 79 (3)
17/1975. sz. Ein. határozat 99 (4)
18/1975. sz. Ein. határozat 99 (4)

19/1975. sz. Ein. határozat 106 (5)
20/1975. sz. Ein. határozat 107 (5)
21/1975. sz. Ein. határozat 99 (4)
22/1975. sz. Ein. határozat 100 (4)
23/1975. sz. Ein. határozat 100 (4)
24/1975. sz. Ein. határozat 112 (5)
25/1975. sz. Ein. határozat 113 (5)
27/1975. sz. Ein. határozat 114 (5)
28/1975. sz. Ein. határozat 114 (5)
29/1975. sz. Ein. határozat 115 (5)
30/1975. sz. Ein. határozat 115 (5)
31/1975. sz. Ein. határozat 122 (6)
32/1975. sz. Ein. határozat 122 (6)
33/1975. sz. Ein. határozat 123 (6)
34/1975. sz. Ein. határozat 134 (7)
35/1975. sz. Ein. határozat 135 (7)
36/1975. sz. Ein. határozat 135 (7)
37/1975. sz. Ein. határozat 136 (7)
38/1975. sz. Ein. határozat 136 (7)
43/1975. sz. Ein. határozat 174 (10)
44/1975. sz. Ein. határozat 175 (10)
45/1975. sz. Ein. határozat 176 (10)
46/1975. sz. Ein. határozat 176 (10)
47/1975. sz. Ein. határozat 177 (10)
48/1975. sz. Ein. határozat 179 (11)
51/1975. sz. Ein. határozat 182 (11)
52/1975. sz. Ein. határozat 182 (11)
53/1975. sz. Ein. határozat 190 (12)
54/1975. sz. Ein. határozat 190 (12)
55/1975. sz. Ein. határozat 190 (12)
56/1975. sz. Ein. határozat 191 (12)
57/1975. sz. Ein. határozat 191 (12)
58/1975. sz. Ein. határozat 192 (12)
112/1975. (Mü. К- 9.) MüM utasítás 134 (7)
114/1975. (Mü. K. 9.) MüM—PM együttes utasítás 134 (7) 
1003/1975. (I. 21.) Mt. h. 76 (3)
1011/1975. (V. 14.) Mt. h. 122 (6)
1012/1975. (V. 14.) Mt. h. 122 (6)
1013/1975. (V. 28.) Mt. h. 132 (7)
1020/1975. (VIII. 3.) Mt. h. 165 (9)

* A jogszabály számát követő szám az oldalszámot, a 
zárójelben levő szám a Közlöny számát jelzi.
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