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Szemé) li rész
A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa 80. 

születésnapja alkalmából, kiemelkedő hazai és 
nemzetközi tudományos munkássága elismeréséül

Mócsy János Kossuth-díjas és Állami Díjas 
akadémikusnak a

Magyar Népköztársaság Zászlórendje 
II. fokozata;

nyugállományba vonulása alkalmából, kiemelkedő 
tudományos és oktató munkája elismeréséül

Major Máté Kossuth-díjas akadémikusnak, a 
Budapesti Műszaki Egyetem egyetemi tanárának a

Munka Vörös Zászló Érdemrendje;

eredményes munkásságuk elismeréséül
Szalay Sándor Kossuth-díjas akadémikusnak, 

a Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató 
Intézete igazgatójának,

Gonda Lajosnak, a Magyar Tudományos 
Akadémia Központi Hivatala főosztályvezetőjé
nek a

Munka Érdemrend
arany fokozata;

Berecz Jánosnénak, a Magyar Tudományos 
Akadémia Testületi Titkársága főelőadójának a

Munka Érdemrend
ezüst fokozata 

kitüntetést adományozta

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára
Szántó Lajost, a Tudományszervezési Csoport 

igazgatóját — eredményes munkáját megköszönve 
— felmentette az MTÁ Központi Hivatala Köz
ponti Igazgatási Titkársága mb. vezetői feladatai
nak ellátása alól;

Zsiga Jánost pedig 1975. december 28-i hatállyal 
az MTA Központi Hivatala Központi Igazgatási 
Titkársága vezetőjévé kinevezte.

Jogszabályok
A Minisztertanács 34/1975. (XII. 10.) számú 

r e n d e l e t e
az időszaki lapok engedélyezéséről és terjesztéséről

A lapkiadás tervszerű, lehetőségeinkkel össz
hangban álló fejlesztése, továbbá a sajtópolitikai 
elvek hatékonyabb érvényesítése érdekében a 
Minisztertanács a következőket rendeli el.

1. §•
(1) Időszaki lapot kiadni és terjeszteni csak az 

e rendeletben meghatározott feltételek alapján 
lehet.

(2) Időszaki lap az a sajtótermék (hírlap, új
ság, folyóirat, tudományos, műszaki, szakmai, 
üzemi és egyéb lap, valamint mindezek mellék
lete), amely egy naptári évben legalább egyszer 
megjelenik, azonos címmel és tárgykörrel kerül 
kiadásra, évfolyamszámmal, sorszámmal vagy 
keltezéssel van ellátva, és akár eredeti szerzői 
alkotásként, akár átvett fordításként újságírói, 
írói műfaj körébe tartozó írásművet (híreket, köz
leményt, tudósítást, cikket, riportot, tanulmányt, 
verset, elbeszélést stb.), fényképet, karikatúrát 
vagy rejtvényt közöl.

(3) Az időszaki lap megjelenése csak akkor en
gedélyezhető, ha országos vagy helyi politikai, 
gazdasági, illetőleg kulturális szükségletet elégít 
ki, tartalmában megfelel a Magyar Népköztársa
ság jogszabályainak, az előállításához szükséges 
anyagi-műszaki és pénzügyi feltételek a népgaz
dasági terv keretében biztosítva vannak.

2- §•
(1) Az időszaki lap előállítását és terjesztését, 

valamint a külföldi lapok belföldi terjesztését a 
Minisztertanács Tájékoztatási Hivatala (a továb
biakban: Tájékoztatási Hivatal) engedélyezi.

(2) A Tájékoztatási Hivatal a megjelenés szük
ségességét utólag megvizsgálhatja, és indokolt 
esetben az engedélyt visszavonhatja. Vissza kell 
vonni az engedélyt, ha az 1. § (3) bekezdésében 
foglalt valamely feltétel már nem áll fenn vagy 
ha az engedély előírásait megszegték.

3. §.
Az időszaki lap engedélye a visszavonásig ér

vényes.
4- §.

(1) Engedély nélkül kiadható és terjeszthető
a) az állami, szövetkezeti szervek és társadalmi 

szervezetek által kiadott, nyilvános terjesztésre 
nem kerülő, kizárólag csak jogszabályt, intézke
dést, határozatot, közleményt, felsőbb szervek 
hasonló rendelkezéseit tartalmazó kiadvány;

b) a kizárólag külföldi lapokban megjelent 
szakcikkek címét, kivonatos fordítását kommen
tár nélkül közlő kiadvány;

c) a rendszeresen megjelenő műsor- és prog
ramfüzet;

d) a könyvtárak által rendszeresen kiadott ál
lománygyarapodási jegyzék;

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt sajtótermékek 
kiadásáért és terjesztéséért a szerv illetékes ve
zetője a 9. §-ban meghatározott felelősséggel tar
tozik.

(3) Az engedély nélkül megjelent kiadvány két 
példányát a kiadásért felelős vezető köteles a 
megjelentetéssel egyidőben a Tájékoztatási Hiva
talnak megküldeni.
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5. §.
(1) A lapengedélyben feltüntetett feltételek 

megtartásáért — ügykörén belül — a felelős 
szerkesztő (főszerkesztő), illetőleg a kiadó veze
tője a felelős.

(2) Az időszaki lapon fel kell tüntetni (impresz- 
szum):

a) a szerkesztésért felelős személy nevét,
b) a kiadó vállalat és a kiadásért felelős sze

mély nevét,
c) a nyomda (sokszorosítást végző szerv) meg

nevezését, továbbá a vezetőjének nevét;
d) az előállítás helyét, idejét és a nyomdai meg

rendelés törzsszámát,
e) a terjesztő szerv nevét.
(3) Az impresszumot hetilapban és folyóirat

ban a második oldalon, egyéb esetben az utolsó 
oldalon kell feltüntetni.

(4) A szerkesztésre, kiadásra és terjesztésre vo
natkozó egyéb adatokat csak az impresszumtól 
elkülönítve lehet megjelentetni.

6.  § .

(1) Az időszaki lap terjesztésének részletes sza
bályait — ide értve a kötelező érvényű általános 
terjesztési feltételeket is —, úgyszintén az előfi
zetésgyűjtés feltételeit a közlekedés- és posta
ügyi miniszter, a Tájékoztatási Hivatal elnökével 
egyetértésben, állapítja meg.

(2) A terjesztés, e rendelet alkalmazásában: az 
árusítás, a szétküldés, a kézbesítés, az ingyenes 
szétosztás, az elhelyezés nyilvános területen.

(3) Az időszaki lapok terjesztése a Magyar 
Posta feladata. Más szervezet vagy magánszemély 
időszaki lap terjesztésével hivatásszerűen csak a 
Közlekedés- és Postaügyi Minisztériumtól kapott 
engedély alapján foglalkozhat.

(4) Engedély alapján sem szabad terjeszteni 
azt az időszaki lapot vagy lapszámot,

a) amelynek elkobzását jogerős bírósági hatá
rozat elrendelte,

b) amelyet a nyomozó hatóság lefoglalt, addig, 
amíg a lefoglalást jogerősen meg nem szüntetik,

c) amelyről az 5. §-ban előírt impresszum 
hiányzik,

d) amelynek terjesztését a Tájékoztatási Hiva
tal a lapengedély visszavonása nélkül, megtil
totta.

7- §.
(1) A nyomda felelős vezetője, illetőleg a sok

szorosítógép üzembentartója (a továbbiakban 
együtt: a nyomda vezetője) az engedélyezés alá 
tartozó időszaki lap előállításának megkezedése 
előtt köteles meggyőződni, arról, hogy a megren
delő az engedélyt megkapta-e.

(2) A nyomda vezetője az időszaki lapot csak az 
engedélyben meghatározott formátumban, terje
delemben és példányszámban állíthatja elő.

(3) A nyomda vezetője az időszaki lap sokszo
rosítását csak akkor kezdheti meg, ha ahhoz a

felelős szerkesztő, illetőleg megbízottja, aláírásá
val hozzájárul (imprimatúra).

(4) A nyomda vezetője köteles a nyomdában 
(sokszorosítógépen) előállított minden időszaki 
lapról nyilvántartást vezetni, továbbá az impri- 
mált kéziratot hatvan napig megőrizni.

(5) A nyomda vezetője köteles gondoskodni ar
ról, hogy a köteles példányokat az érvényben 
levő szabályozásnak megfelelően a kijelölt szer
veknek megküldje.

8. §.

Felhatalmazást kap a kulturális miniszter, hogy 
— a könnyűipari miniszterrel és a Tájékoztatási 
Hivatal elnökével egyetértésben — a közgyűjte
mények számára és egyéb célra szükséges köte
les- és tiszteletpéldányok rendelkezésre bocsátá
sát rendelettel szabályozza.

9. §.
Aki az időszaki lap kiadására és terjesztésére, 

annak tartalmára, illetőleg célkitűzéseire vonat
kozó rendelkezéseket megszegi, külön jogszabály
ban meghatározott büntetőjogi, polgári jogi, ille
tőleg munkajogi felelősséggel tartozik.

10. §.
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

Egyidejűleg a 26/1959. (V. 1.) Korm. számú ren
delet 2. §-ának (1) bekezdésé, a 6. §-ának (1) be
kezdése, a 7. §-a (4) bekezdésének utolsó mon
data, a 8. §-ának (3) bekezdése, a 11. §-ának 
(2) bekezdése, valamint az időszaki lapokra vo
natkozó egyéb rendelkezései hatályukat vesztik.

Lázár György s. k.,
a Minisztertanács elnöke

A Minisztertanács 1036/1975. (XII. 19.) számú 
h a t á r o z a t a

természettudományi kutatóhelyek egyesítéséről
1. A Minisztertanács hozzájárul, hogy a Magyar 

Tudományos Akadémia főtitkára 1976. január 1-i 
hatállyal az MTA Geokémiai Kutató Laboratóriu
mát, az MTA Központi Kémiai Kutató Intézeté
nek Szervetlen Kémiai Osztályát, az MTA Kris
tályfizikai Tanszéki Kutató Csoportját, az MTA 
Kristálynövekedési Tanszéki Kutató Csoportját és 
az MTA Híradástechnikai Munkaközösségét az 
„MTA Természettudományi Kutatólaboratóriu
mai” néven egyesítse. Az egyesítés következtében 
költségvetési többletigény nem keletkezhet.

Az „MTA Természettudományi Kutatólabora
tóriumai” jogi személyként, kutatóintézetként, a 
Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának fel
ügyelete alatt folytatja működését. Az egyes ku
tatási egységek tudományos szempontból önállóan 
működnek.

2. Ez a határozat a kihirdetése napján lép ha
tályba.

Aczél György s. k.,
a Minisztertanács elnökhelyettese
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A munkaügyi miniszter és a pénzügyminiszter 
19/1975. (XII. 28.) MüM—PM számú

e g y ü t t e s  r e n d e l e t e

az igazgatási és adminisztratív-ügyviteli létszám- 
felvételi zárlatról

A Minisztertanácstól kapott felhatalmazás alap
ján — az Országos Tervhivatal elnökével, a 
Szakszervezetek Országos Tanácsával, a Fogyasz
tási Szövetkezetek Országos Tanácsával, az Ipari 
Szövetkezetek Országos Tanácsával és a Terme
lőszövetkezetek Országos Tanácsával egyetértés
ben — a következőket rendeljük:

l.§ .
A rendelet hatálya kiterjed a 2. §-ban foglalt 

kivétellel:
a) a minisztériumok, az országos hatáskörű 

szervek, a tanácsok és ezek igazgatási ágazatba 
sorolt szervezetei, valamint a minisztériumok el
látó szervezetei (a továbbiakban együtt: igazga
tási szervezetek) által foglalkoztatottak teljes lét
számára;

b) a költségvetésből gazdálkodó egyéb szerve
zetek és intézmények — ideértve a folyószámlás 
költségvetési szerveket is — (a továbbiakban 
együtt: költségvetési intézmények) által foglal
koztatott adminisztratív-ügyviteli dolgozókra. 
(1/a. sz. melléklet)

c) a vállalatokat, irányító, elkülönült szerveze
tek (tröszt, központ stb.), az egyesülések (a to
vábbiakban együtt: vállalati irányító szervezet) 
által foglalkoztatottak teljes létszámára:

d) az állami vállalatok, a vállalati gazdálkodás 
rendszerében működő egyéb állami szervezetek 
— ideértve a pénzintézeteket, a költségvetési 
üzemeket — a takarékszövetkezetek, a társadalmi 
szervezetek vállalatai, az ipari, a fogyasztási-, ér
tékesítési- és beszerző szövetkezetek, a mezőgaz
dasági és halászati termelőszövetkezetek, a mező- 
gazdasági szakszövetkezetek, a szövetkezeti válla
latok, továbbá mindezek jogi személyiséggel ren
delkező társulásai, valamint a vízgazdálkodási 
társulatok (a továbbiakban együtt: vállalat) által 
munkaviszony keretében, vagy szövetkezeti tag
ként adminisztratív-ügyviteli munkakörben fog
lalkoztatottakra. (2. sz. melléklet; a pénzintéze
tek, és a költésgvetési üzemek, valamint a takarék- 
szövetkezetek tekintetében az 1/b. sz. melléklet). 2

2- §•
A rendelet hatálya nem terjed ki:
a) a fegyveres erőkre és a fegyveres testüle

tekre;
b) a választás útján betöltött állásokra;
c) a társadalmi tanulmányi ösztöndíj-szerződés 

alapján munkába állókra, ha a szerződést 1975. 
december 15-ét megelőző időben kötötték meg;

d) a vállalatoknál az idényjellegű foglalkozta
tásra. Ennek körét és időtartamát az ágazati mi
niszter határozza meg.

I.
Az igazgatási szervezetekre és a költségvetési 

intézményekre vonatkozó rendelkezések

3. §. .
(1) Az igazgatási szervezeteknél meg kell álla

pítani:
a) az állandó főfoglalkozású dolgozók 1976. ja

nuár 1-i állapot szerinti tényleges állományi lét
számát. Ez tartalmazza a bérlista szerinti dolgo
zók létszámát, a betegállományban és szülési szú1* 
badságon levőket, valamint a nem sorkatonai mi
nőségben katonai szolgálatot teljesítőket (a továb
biakban együtt: tényleges állományi létszám). Az 
így megállapított létszám nem haladhatja meg az 
1975. év december 31-ig engedélyezett zárólét
számot:

b) az 1976. január 1-én be nem töltött (üres) 
állások számát. A megállapításnál az 1975. decem
ber 31-ig engedélyezett zárólétszámból kell kiin
dulni, melyből le kell vonni a tényleges állományi 
létszámot, továbbá a választás útján betölthető, 
de be nem töltött létszámot;

c) az időszaki főfoglalkozásúak 1975. évi tény
legesen felhasznált béralapját.

(2) A költségvetési intézményeknél meg kell 
állapítani az 1/a számú mellékletben felsorolt 
munkakörökben az állandó főfoglalkozásúak 1976. 
január 1-i tényleges állományi létszámát.

4. §.
(1) Az igazgatási szervezeteknél zárolni kell:
a) a 3. § (1) bekezdés b) pontja szerint megálla

pított be nem töltött álláshelyeket, azok munka
köri besorolás szerinti bérével.;

b) a 3. § (1) bekezdés c) pontja szerint megálla
pított és az 1976. évi engedélyezett béralap kü
lönbözeiének összegét.

(2) Az 1976. évi bérszintfejlesztést csak az (1) 
bekezdés a) —b) pontja szerint csökkentett bér
alap után lehet számítani.

5. §.
(1) Az igazgatási szervezeteknél:
a) az állandó főfoglalkozásúaknál 1976. január 

1-től felvételi zárlat lép életbe;
b) az időszaki főfoglalkozásúaknál 1976. év

ben csak az 1975. évi ténylegesen kifizetett bér- 
szintfejlesztéssel növelt béralap használható fel.

(2) A költségvetési intézményeknél az 1/a szá
mú mellékletben felsorolt munkakörök tekinteté
ben az állandó főfoglalkozásúaknál 1976. január 
1-től felvételi zárlat lép életbe.

6. §.

Az igazgatási szervezetek és költségvetési intéz
mények 1976. január 15-ig benyújtott jelentése 
alapján a felügyeletet gyakorló miniszter, orszá
gos hatáskörű szerv vezetője, megyei (fővárosi) 
tanácselnök 1976. január 31-ig a Pénzügyminisz
tériumnak köteles bejelenteni.
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a) az igazgatási szervezetekre a rögzített lét
számot és a zárolandó álláshelyet a béralappal;

b) a költségvetési intézményekre az I/a mellék
letben felsorolt munkakörökben a rögzített lét
számot.

7. §•
Az állandó főfoglalkozúak tekintetében az 

igazgatási szervezeteknél és költségvetési intéz
ményekben a rendelet hatálya alá tartozó lét
számra, illetve munkakörökre vonatkozóan 1976. 
j-nuár 1. után:

a) a bármilyen okból megüresedő állásokat — 
ideértve a sorkatonai szolgálatra bevonuló, a 
gyermekgondozási segélyt igénybe vevő és a 3 hó
napon túli fizetésnélküli szabadságra menő dolgo
zókat is — a tényleges bérrel az év hátralevő ré
szére a bér folyósítás megszüntetésével egyidejű
leg zárolni kell;

b) a Munka Törvénykönyvben, illetve annak 
végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekben 
meghatározott esetekben a munkajogi állomány
ban levő dolgozókat munkára jelentkezéskor a 
tényleges állományba vissza kell venni. Ebben az 
esetben a bérgazdálkodás jogát gyakorló szervezet 
vezetője a béralapot a dolgozó besorolás szerinti 
alapbérével saját hatáskörben felemelheti; ennek 
összege azonban nem lehet több, mint a tényleges 
állományba visszavett dolgozó bére és a rendelet 
hatálybalépése előtt helyettesítésére (határozott 
időre) kötött munkaszerződés megszűnésével fel
szabaduló bér közötti különbözet időarányos része.

8. §.

(1) A felügyeletet gyakorló miniszter, az orszá
gos hatáskörű szerv vezetője, a megyei (fővárosi) 
tanácselnök a felvételi zárlat alól felementést és a 
megüresedő állás betöltésére saját hatáskörben 
engedélyt adhat:

a) ha a minisztériumok, országos hatáskörű 
szervek főosztályvezetői, a megyei (fővárosi) ta
nácsok szakigazgatási szerveinek vezetői, valamint 
a tanácsok végrehajtó bizottságainak titkárai ál
láshelye bármely okból megüresedik, ideértve a 
belső előléptetés pótlását;

b) ha a belépő új létesítmény létszámszükség
lete az 1976. évi költségvetésben jóváhagyást 
nyert: végül

c) egészen kivételes esetekben akkor, ha az 
igazgatási szervezetnél és költségvetési intéz
ménynél a létszámcsökkenés meggátolja az alap
vető feladatok ellátását, s ha azt belső erőből 
nem lehet megoldani (10. §.). 2

(2) Az igazgatási szervezeteknél és költségvetési 
intézményeknél a pénzügyminiszter — a felügye
letet gyakorló miniszter, országos hatáskörű szerv 
vezetője, megyei (fővárosi) tanácselnök javasla
tára — egyedi elbírálás alapján felvételt enge
délyezhet:

a) a feladatok jelentős bővülése esetén, ideért
ve az 1976. évi költségvetésben jóváhagyott lét
számfejlesztéseket is, továbbá a költségvetésben 
nem szereplő, belépő új létesítményeknél a szük
séges mértékig;

b) idényjellegű tevékenységnél az időszakosan 
betölthető adminisztratív-ügyviteli munkakörökre.

(3) A (2) bekezdésben megjelölt esetekben az 
elbírált és összesített javaslatokat a negyedév vé
gén — első alkalommal 1976. március 31-én — 
lehet a Pénzügyminisztériumhoz benyújtani.

9. §.

A létszámban és a béralapban a 7. és 8. §-ok 
rendelkezései alapján bekövetkező változásokról a 
féléves és az éves költségvetési beszámolóban kell 
a Pénzügyminisztérium részére jelentést adni.

II.

A vállalati irányító szervezetekre 
és a vállalatokra vonatkozó rendelkezések

1 0 . §.

1976. január 1-től a vállalati irányító szerve
zeteknél és a vállalatoknál a meghatározott mun
kakörökben — az 1975. december 31-én munka
jogi állományban levők munkába való visszatéré
sén túlmenően — új dolgozó nem alkalmazható.

1 1 . §•

(1) Különösen indokolt esetben, az elkerülhetet
lenül szükséges mértékig a felügyeleteket gyakorló 
miniszter, országos hatáskörű szerv vezetője, a 
megyei (fővárosi) tanácselnök a vállalati irányító 
szervezeteknél és vállalatoknál — az 1975. decem
ber 31-i létszámon belül — a munkaviszony 
megszűnése miatti létszámcsökkenés pótlását saját 
hatáskörében engedélyezheti ott, ahol a létszám- 
csökkenés alapvetően gátolja a feladatok ellátását, s 
az belső erőből (13. §) nem oldható meg. Az en
gedélyezésnél figyelemmel kell lenni az első íz
ben munkába lépő szakképzett fiatalok tervsze
rűbb elosztásának segítésére is.

(2) Az előbbi bekezdés szerinti eljárás kereté
ben engedélyezhető a főosztály szintű szervezetek 
megüresedő vezetői munkakörének belső előlépte
téssel vagy külső felvétellel pótlása is.

(3) Szövetkezetek esetében a létszámpótlást az 
illetékes területi (szakmai) érdekképviseleti szerv 
javaslatára a megyei (fővárosi) tanácselnök enge
délyezheti.

12. §.

A vállalati irányító szervezeteknél és vállala
toknál a munkaügyi miniszter — a felügyeletet 
gyakorló miniszter, országos hatáskörű szerv veze
tője, megyei (fővárosi) tanácselnök, szövetkezetek 
esetében az országos érdekképviseleti szerv javas
latára — egyedi elbírálás alapján engedélyezhet 
új felvételeket:

a) új létesítmények üzembehelyezése vagy a 
feladat jelentős bővülése, továbbá

áj jelentős átszervezés, összevonás, profilválto
zás esetén.
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Általános rendelkezések

13. §.
A csökkenő létszámot munkaszervezési intézke

désekkel, az ügyintézés és adminisztrációs, ügy
viteli munka ésszerű egyszerűsítésével s a mun
kafegyelem erősítésével kell ellensúlyozni.

14. §.
A dolgozóknak a ténylegesen ellátott munka

körétől eltérő besorolása (bújtatás), vagy a lét
számot pótló (bővítő) célból a felügyelt szervezet
től, intézménytől, vállalattól való berendelés ese
tén az érintett vezetőkkel szemben szigorú fele- 
lősségrevonást kell alkalmazni. A vállalatok ve
zető állású dolgozóinál a 16/1975. (XI. 15.) Mü M 
sz. rendelet 6. és 7. §-ában meghatározott rendel
kezéseket is alkalmazni kell.

15. §.
(1) Ez a rendelet 1976. január 1. napján lép 

hatályba.
(2) A költségvetési szervek gazdálkodási rend

jéről szóló 107/1968. (PK. 4.) PM sz. utasítás 56. 
§-a (1) bekezdésének az állandó főfoglalkozásúak 
létszámgazdálkodására vonatkozó előírásai — a 
jelen rendelet hatálya alá tartozó létszámra, ille
tőleg munkakörökre vonatkozóan — hatályukat 
vesztik.

(3) A külképviseletek létszámgazdálkodását a 
pénzügyminiszter leiratilag szabályozza.

(4) A 6. és 9. §-okban foglalt jelentési kötele
zettséggel kapcsolatos előírásokat külön közle
mény tartalmazza.
Karakas László s. k., Faluvégi Lajos s. k.,
munkaügyi miniszter pénzügyminiszter

7/ű. számú melléklet
a 19/1975. (XI I .  28.) Mü M  —PM  számú___

e g y ü t t e s  r e n d e l e t h e z

Az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerint az „ad
minisztratív-ügyviteli” alkalmazottak kategóriá
jába tartoznak a következő munkakörök:

— a 18/1971. (Eü. K. jún. 5. rk,) Éü M -M ü M 
sz. együttes utasításban az E 310 kulcsszámba 
sorolt dolgozók:

- a  212/1971. (M. K. 31.) MM-Mü M sz. 
együttes utasításban az 5541 —5542 kulcsszámba 
sorolt dolgozók:

— a 201/1975. (M. K. 3.) OM-Mü M sz. 
együttes utasításban az 5121 kulcsszámba sorolt 
dolgozók;

— a 134/1962. (M. K. 12.) MM sz. utasításban 
a 7441 —7443 kulcsszámba sorolt dolgozók;

— a 148/1963. (M. K. 12.)MüM—MM sz. együt
tes utasításban a 4041 —4043 kulcsszámba sorolt 
dolgozók;

— a 203/1974. (7) MM—Mü M sz. együttes uta
sításban a 841 kulcsszámba sorolt dolgozók;

— a 108/1974. (7) Mü M sz. utasításban a 301 — 
307. sz. kulcsszámba sorolt dolgozók;

— a 2/1974. (II. 17.) Mü M sz. rendeletben a 
943 kulcsszámba sorolt dolgozók;

— a 11/1974. (V. 28.) Mü M sz. rendeletben 
a 3001—3005 kulcsszámba sorolt dolgozók;

— a 15/1973. (XII. 27.) Mü M sz. rendeletben a 
3001—3005 kulcsszámba sorolt dolgozók;

— a 115/1974. (8) Mü M sz. utasításban az 5 
kulcsszámba sorolt dolgozók.

11b. számú melléklet
a 19/1975. (XI I .  28.) Mü M - P M  számú 

e g y ü t t e s  r e n d e l e t h e z

Az 1. § d) pontjában felsorolt szervek közül a 
pénzintézeteknél és a takarékszövetkezeteknél fog
lalkoztatott adminisztratív-ügyviteli alkalmazot
tak kategóriájába a következő munkakörök tartoz
nak:

— 117/1974. (9) Mü M—PM számú együttes 
utasításban,

— 118/1974. (9) Mü M számú együttes utasí
tásban,

— 22/1974. (VIII. 10.) Mü M—PM számú együt
tes rendeletben

a III. állománycsoportba sorolt dolgozók, ki
véve: betétszámfejtőt, hitel-, betét- és tanácsi 
számlavezetőt, belföldi és nemzetközi fizetési for
galmat lebonyolítót, valuta-devizaszámfejtőt, 
pénztárost, pénzolvasót, totó-lottó értékesítőt, díj
könyvelőt, kár-adminisztrátort, kárszámfejtőt, 
adatrögzítőt és operátort.

Az 1. § d) pontjában felsorolt szervek közül 
a költségvetési üzemekben foglalkoztatott admi
nisztratív-ügyviteli alkalmazottak kategóriájába 
a következő munkakörök tartoznak:

— 11/1974. (V. 28.) Mü M sz. rendeletben a 
3001—3005 kulcsszámba sorolt dolgozók;

— 7/1971. (IV. 1.) Mü M sz. rendeletben a D 
munkaköri csoportba (1—5) sorolt dolgozók.

2. számú melléklet
a 19/1975. (XI I .  28.) Mü M - P M  számú 

e g y  ü t t ф  r e n d e l e t h e z

1. § (1) bekezdés d) pontja szerinti „admi
nisztratív ügyviteli” munkaköröknek kell tekinte
ni a KSH elnöke 1/1975. (IV. 16.) KSH számú 
rendelkezésével hatályba lépett „Foglalkozások 
Egységes Osztályozási Rendszerében” meghatáro
zott alábbi számjelű (négy számhelyű) foglalkozá
sokat és az ezekbe sorolt (hat számhelyű) munka
köröket:
2260 számjelű foglalkozás ésVnunkakörök
2261 számjelű foglalkozás és^munkakörök
2262 számjelű foglalkozás éstmunkakörök
2321 szám jelű foglalkozás és munkakörök
2322 szám jelű foglalkozás és munkakörök
2323 számjelű foglalkozás és munkakörök
2324 számjelű foglalkozás és munkakörök
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2325 számjelű foglalkozás és munkakörök]
2326 szám jelű foglalkozás és munkakörök
2327 szám jelű foglalkozás és munkakörök
2328 számjelű foglalkozás és munkakörök
2329 számjelű foglalkozás és munkakörök 
2419 számjelű foglalkozás és munkakörök 
2430 szám jelű foglalkozás és munkakörök 
2435 számjelű foglalkozás és munkakörök

kivéve: 01 —07 munkakörök 
2439 számjelű foglalkozás és munkakörök 
2470 számjelű foglalkozás és munkakörök
2800 számjelű foglalkozás és munkakörök
2801 szám jelű foglalkozás és munkakörök
2802 szám jelű foglalkozás és munkakörök
2803 számjelű foglalkozás és munkakörök
2804 számjelű foglalkozás és munkakörök 
2809 számjelű foglalkozás és munkakörök
2820 számjelű foglalkozás és munkakörök
2821 számjelű foglalkozás és munkakörök
2822 számjelű foglalkozás és munkakörök
2840 számjelű foglalkozás és munkakörök
2841 számjelű foglalkozás és munkakörök
2842 számjelű foglalkozás és munkakörök
2843 szám jelű foglalkozás és munkakörök
2844 számjelű foglalkozás és munkakörök
2845 számjelű foglalkozás és munkakörök
2846 számjelű foglalkozás és munkakörök
2847 számjelű foglalkozás és munkakörök 

kivéve: a 01 és 02 munkakörök
2848 számjelű foglalkozás és munkakörök
2849 számjelű foglalkozás és munkakörök

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának 
1/1976. (A. K. 1.) MTA—F. számú

u t a s í t á s a
az MTA Geokémiai Kutató Laboratóriumának, az 
MTA Központi Kémiai Kutató Intézete Szervetlen 
Kémiai Osztályának, az MTA Kristályfizikai Tan
széki Kutató Csoportjának, az MTA Kristály- 
növekedési Tanszéki Kutató Csoportjának és az 
MTA Híradástechnikai Tanszéki Munkaközössége 
akusztikai részlegének „MTA Természettudományi 
Kutatólaboratóriumai” néven történő egyesítésé
ről.

1. §•
Az 1036/1975. (XII. 19.) Mt. sz. határozatban 

kapott felhatalmazás alapján 1976. január 1-i 
hatállyal az MTA Geokémiai Kutató Laboratóriu
mát, az MTA Központi Kémiai Kutató Intézeté

nek Szervetlen Kémiai Osztályát, az MTA Kristály- 
fizikai Tanszéki Kutató Csoportját, az MTA Kris
tálynövekedési Tanszéki Kutató Csoportját és az 
MTA Híradástechnikai Tanszéki Munkaközösségé
nek akusztikai részlegét az „MTA Természettudo
mányi Kutatólaboratóriumai” néven egyesítem.

2- §•
(1) Az „MTA Természettudományi Kutató

laboratóriumai” jogi személyként, kutatóintézet
ként folytatja működését.

(2) Az „MTA Természettudományi Kutató- 
laboratóriumai”-nak kutatási egységei a követ
kezők:

— MTA Akusztikai Kutatólaboratóriuma
— MTA Geokémiai Kutatólaboratóriuma
— MTA Kristályfizikai Kutatólaboratóriuma
— MTA Szervetlen Kémiai Kutatólaborató

riuma.
(3) Az egyes kutatási egységek (kutatólabora

tóriumok) tudományos szempontból önállóan 
működnek, tudományos terveiket és beszámolóikat 
önállóan készítik el, tudományos kapcsolataikban 
saját nevüket használják.

3. §.
(1) A kutatólaboratóriumok élén az MTA fő

titkára által — határozott időre — megbízott 
tudományos igazgatók állnak.

(2) Az „MTA Természettudományi Kutató
laboratóriumai” élén igazgató áll, akit az MTA 
főtitkára a kutatólaboratóriumok tudományos 
igazgatói közül — határozott időre — bíz meg. 
Munkájában gazdasági vezető, műszaki vezető, 
valamint személyzeti-igazgatási vezető segítik.

4- §•
Az „MTA Természettudományi Kutató

laboratóriumai” felett a közvetlen felügyeletet az 
MTA Központi Hivatalának Természettudományi
I. Főosztálya gyakorolja.

Budapest, 1976. január 8.
Márta Ferenc s. k„

a Magyar Tudományos Akadémia 
főtitkára

A MA 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. december hó 23-i ülésén (59—60. számú határozatok)

Javaslat a Balaton és vízgyűjtő medencéje komplex 
környezetvédelmi és kutatási programjára

(1976-1980)
Az előterjesztés a kutatási programjavaslatot 

a térség helyzetének őszinte és nyílt bemutatásából 
vezette le. Ez a helyzetkép komolyan figyelmeztető

és cselekvésre sürget, amikor megállapítja, hogy 
a Balaton és környékének igénybevétele jelentősen 
meghaladta a tervezettet, s főként ennek következ
tében:

— a Balaton üdülőkörzete a szezonális idő
szakokban túlzsúfolt;
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— a terület levegőminősége veszélyeztetett;
— a Balaton vízgyűjtőjének kb. 53%-a talaj

eróziós károkat szenvedett felszín;
— a települések vízellátása, valamint az ál

taluk kibocsátott szennyvíz és szilárd hulladékok 
elhelyezése nem megfelelő;

— a hidrobiológiai-műszaki létesítményekkel 
való ellátottság nem kielégítő;

— a környezet károsodásának közvetlen fel
méréséhez szükséges figyelő-észlelő szolgálat szer
vezett keretekben fejlesztést igényel.

Az előterjesztés a számos kutatási tematika 
közül az alábbi három nagyobb kutatási prioritás 
kitűzését látja célszerűnek, mely a kutatási prog
ram alapját képezheti:

— a tó vízminőségét jellemző, károsító és javító 
tényezők vizsgálata;

— a térség környezetvédelmi döntéseit elő
készítő közgazdasági, jogi és egyéb társadalom- 
tudományi kutatások;

— az üdülést befolyásoló környezeti tényezők 
vizsgálata az üdülőkörzetekben.

Ezen túlmenően az előterjesztés szükségesnek 
tartja, hogy a kutatási program szerves része legyen 
még két olyan feladat is, amely nem kimondottan 
kutatás, de csak a kutatók közreműködésével old
ható meg. Ezek a következők:

— az eddigi kutatási eredmények, szakmai 
ismeretek és tapasztalatok feltárása és összesítése;

— az egységes és integrált környezetvédelmi 
figyelő- észlelő, adattároló, adatfeldolgozó és adat- 
szolgáltató rendszer alapjainak tudományos ki
dolgozása.

A kutatási terv része lesz a K —5 jelű ,,Az emberi 
makro- és mikrokörnyezet legkedvezőbb kiala
kítása” c. országos szintű kutatási célprogramnak.

Az előterjesztés a kutatási terv összeállítása 
mellett javasolja még, hogy

— az MTA és az OMFB hozzon létre szakértő 
kollektívát azzal a feladattal, hogy egy éven belül 
összegezze azokat a kutatási eredményeket, ame
lyek még nem kerültek bevezetésre;

— a Minisztertanács — az Országos Környezet- 
védelmi Tanács előterjesztése alapján — hozzon 
létre egységes és integrált környezetvédelmi fi
gyelő-észlelő, adattároló, adatfeldolgozó és adat- 
szolgáltató rendszert a Balaton és vízgyűjtő meden
céjében a környezetvédelem távlati megszervezése 
érdekében (a rendszer megszervezésére vonatkozó 
terveket — az MTA, az OMFB és az összes érdekelt 
főhatóság közreműködésével az Országos Vízügyi 
Hivatal készítse el);

— az illetékes tárcák és egyéb főhatóságok 
ismételten vizsgálják meg, hogy az V. ötéves terv
ben miként tudnak további költségvetési és be
ruházási fedezetet biztosítani a Balaton és víz
gyűjtő medencéje komplex környezetvédelmi ku
tatási programjának megvalósításához;

— az Országos Környezetvédelmi Tanács 
tegyen kezdeményező lépéseket további, mintegy 
40 millió forintnak megfelelő műszer és gépberuházás 
központi keretekből történő biztosítása érdekében 
az V. ötéves tervben;

— a Magyar Tudományos Akadémia vállalja 
el a K —5 jelű kutatási célprogram keretén belül 
— a regionális kutatási program koordinálásával 
összefüggő tudományos és szervezési feladatokat.

Az elnökség 59/1975. számú határozata
1 . Az elnökség köszönetét fejezi ki az ad hoc 

bizottságnak a nagy körültekintéssel készült, ki
emelkedő jelentőségű előterjesztésért.

2. Felkéri az előterjesztőket, hogy a Környezet- 
védelmi Tanácshoz történő előterjesztés végleges 
elkészítésénél legyenek figyelemmel a következők
re:

2.1. az eddigi kutatási eredmények és tapasz
talatok érvényesítésére;

2.2. a tájvédelmi kutatás, a szociológiai és egyéb 
társadalomtudományi tényezők szerepére;

2.3. a szocialista életmód kialakításának követel
ményeire az általános és speciális szempontok 
vonatkozásában egyaránt;

2.4. a kutatás terjedjen ki a Balaton térségében 
telepítendő ipari létesítmények kérdésére is;

2.5. a prioritások jobban domboríttassanak ki;
2.6. közgazdasági és egyéb társadalomtudományi 

jellegű kutatások is szerepeljenek a priorig 
tással bíró témák között;

2.7. a könnyebb áttekinthetőség érdekében az 
előterjesztést — a lehetőséghez mérten — 
kívánatos tömöríteni.

3. Az elnökség az előterjesztést — a 2. pontban 
foglalt kiegészítésekkel és módosításokkal — el
fogadja.

Az elnökség 1976. I. félévi munkaterve
Az elnökség 60/1975. számú határozata
Az elnökség a munkatervet tájékoztató jelleg

gel hagyja jóvá. Felhatalmazza az elnököt, hogy 
azon a szükséges módosításokat hajtsa végre.

Január
1. ,,A világgazdaság fejlődési tendenciái, külö

nös tekintettel a népgazdasági tervezés szempont
jaira” c. OTTKT tárcaszintű főirány beszámolója.

Előadó: Bognár József, a Koordináló Tanács 
elnöke.

2. Előterjesztés a Magyar Tudományos Aka
démia természettudományi-műszaki nagy inté
zeteinek helyzetéről és kutatási kapacitásuk haté
konyabb kihasználásáról.

Előadó: Márta Ferenc, az MTA főtitkára.

3. Az Akadémia elnökségének beszámolója az 
1976. évi közgyűlésen. (Tervezet)

Előadó: Szántó Lajos, a Tudományszervezési 
Csoport igazgatója.

4. Javaslat új akadémikusi oklevelek szövegére 
és formájára.

Előadó: Erdey-Grúz Tibor, az MTA elnöke.
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5. Javaslat az 1976. évi könyvkiadási terv 
irányszámaira.

Előadó: Köpeczi Béla, a Kiadói Tanács elnöke.
6. Javaslat az OTTKT 1976. évi pályázati el

veire.
Előadó: Erdey-Grúz Tibor, az MTA elnöke.
7. Javaslat az elméleti és klinikai orvostudomá

nyok fokozottabb támogatása szükségességének 
és reális lehetőségének megvizsgálására kiküldendő 
elnökségi ad hoc bizottságra.

Előadó: Erdey-Grúz Tibor, az MTA elnöke.
8. Tájékoztatók.
8.1. Tájékoztató az „áltudományosság” c. 

elnökségi ankéton elhangzottakról.
Előadó: az ankét vezetője.
9. E g y e b e k

Február
1. Az akadémiai rendes és levelező tagok elnök

ségi jelölésének előkészítésére kiküldött bizottság 
előterjesztése.

Előadó: Bognár Géza, a bizottság elnöke.
2. A tiszteleti tagok választására vonatkozó 

elnökségi előterjesztés véglegesítése.
Előadó: Szabó Imre, az MTA alelnöke.
3. Az egyetem utáni továbbképzés lehetőségei

nek megvizsgálására kiküldött elnökségi ad hoc 
bizottság előterjesztése.

Előadó: Straub F. Brúnó, az ad hoc bizottság 
elnöke.

4. Az Állategészségügyi Kutató Intézet Deb
recenbe történő telepítésének kérdései.

Előadó: Márta Ferenc, az MTA főtitkára.
5. Javaslat az akadémikusi könyv-munka

példányok elosztására.
Előadó: Márta Ferenc, az MTA főtitkára.
6. Javaslat az Akadémiai Aranyérem oda

ítélését előkészítő bizottság kijelölésére.
Előadó: Erdey-Grúz Tibor, az MTA elnöke.
7. Javaslat az Akadémiai Díjak odaítélését 

előkészítő bizottság kijelölésére.
Előadó: Erdey-Grúz Tibor, az MTA elnöke.
8. Tájékoztatók.
8.1. Tájékoztató a „tudományos dolgozó nők 

helyzete” c. ankéton elhangzottakról,
Előadó: az ankét vezetője.
8.2. Tájékoztató jelentés az 1976. évi aspiráns

pályázat eredményéről.
Előadó: Kónya Albert, a TMB elnöke.
9. E g y e b e k

Március
l/а. Beszámoló a természettudományok és 

társadalomtudományok ötéves fejlődéséről és koor
dinálásáról. (Az „összevont Irányelvek” alapján)

1/b. A természettudományi és társadalom- 
tudományi kutatóhálózat fejlesztési terve.

Előadó: Márta Ferenc, az MTA főtitkára.
2. Az Akadémia elnökségének beszámolója az 

1976. évi közgyűlésen.
Előadó: Szántó Lajos, a Tudományszervezési 

Csoport igazgatója.
3. A közvélemény formálásának tudósok általi 

előmozdítása kérdéseinek tanulmányozására ki
küldött elnökségi ad hoc bizottság előterjesztése.

Előadó: Szabó Imre alelnök, az ad hoc bizott
ság elnöke.

4. Javaslat az Akadémiai Aranyérem oda
ítélésére.

Előadó: a bizottság elnöke.
5. Javaslat az Akadémiai Díjak odaítélésére.
Előadó: a bizottság elnöke.
6. A nők tudományos fejlődését elősegítő té

nyezők feltárására kiküldött elnökségi ad hoc 
bizottság jelentése.

Előadó: Szabolcsi Gertrud, az ad hoc bizottság 
elnöke.

7. Tájékoztatók
7.1. Tájékoztató a szocialista országok tudo

mányos akadémiájával kötött 1976—80. évi két
oldalú együttműködési munkatervekről.

Előadó: Láng István főtitkárhelyettes.
8. E g y e b e k

Április

1. A „Gazdaságpolitikánk tapasztalatainak 
elemzése, javaslatok a továbbfejlesztésre” c. 
OTTKT tárcaszintű főirány beszámolója.

Előadó: Nyers Rezső, a Koordináló Tanács 
elnöke.

2. Javaslat az 1976. évi közgyűlés állásfogla
lására.

Előadó: Thész János, a Tudományos Testületi 
Titkárság vezetője.

3. Az elkövetkező 15—20 évben várhatóan erő
södő társadalmi szerepű, jelentőségű tudomány- 
területek, kutatási irányok, témák prognózis
tervezetének elkészítésére kiküldött munkabizott- 
ságg előterjesztése.

Előadó: Tétényi Pál, a munkabizottság elnöke.

4. Az Elnökségi Közoktatási Bizottság koncep
ció javaslata a közoktatás távlati tartalmára. 
(A hároméves munka során kidolgozott legfonto
sabb dokumentumok alapján.)

Előadó: Szentágothai János alelnök, az EKB 
elnöke.

5. Javaslat az OTTKT 1976. évi pályázat el
bírálásának elveire.

Előadó: Bognár Géza alelnök, a bizottság elnöke.
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6. Beszámoló az MTA 1975. évi nemzetközi 
kapcsolatairól és az 1976. évi fontosabb feladatok
ról.

Előadó: Láng István főtitkárhelyettes, Szabó 
Imre alelnök.

7. Beszámoló a „Magyar Tudományiról, ill. 
szerkesztőbizottságának tevékenységéről.

Előadó: Köpeczi Béla főtitkárhelyettes, a 
Magyar Tudomány főszerkesztője.

8. Tájékoztatók.
9. E g y e b e k

Május
1. A történettudományok helyzete.
Előadó: a l l .  Osztály elnöke.
2. Javaslat az MTA 1976. évi közgyűlési hatá

rozata végleges szövegének megállapítására.
Előadó: az Akadémia elnöke.
3. Javaslat az alelnök feladatkörére.
Előadó: az Akadémia elnöke.
4. Javaslat az Elnökségi Bizottságokra.
Előadó: az Akadémia elnöke.
5. Tájékoztatók.
5.1. Tájékoztató az MTA 1975. évi beruházási 

és költségvetési terveinek teljesítéséről.
Előadó: Márta Ferenc, az MTA főtitkára.
6. E g y e b e k

Június

1. A régészeti tudományok helyzete.
Előadó: a l l .  Osztály elnöke.
2. A Biológiai Kutató Intézet (Tihany) környe

zetvédelemmel kapcsolatos feladatainak problémái.
Előadó: Láng István főtitkárhelyettes.
3. Előterjesztés a TMB elnökének, titkárának 

és tagjainak kinevezésére.
Előadó: az Akadémia elnöke.

Budapest, 1975. december 28.

4. Javaslat a „Magyar Tudomány” szerkesztő- 
bizottságának összetételére.

Előadó: az Akadémia elnöke.
5. Ankétok, kerekasztal konferenciák, elnökségi 

klubdélutánok 1976—77. évekre szóló téma
ajánlásai.

Előadó: az Akadémia elnöke.
6. A Tudós Klub klubtanácsa tagjainak és 

titkárának megbízása.
Előadó: az Akadémia elnöke.
7. Javaslat az Elnökség 1976. évi II. félévi 

munkatervére.
Előadó: Thész János, a Tudományos Testületi 

Titkárság vezetője
8. Tájékoztatók.
8.1. Az MTA és OMFB Számítástechnika- 

Alkalmazásai Bizottsága jelentése a számítás- 
tudományi kutatások eredményei hazai alkalma
zásának, továbbá a számítástudomány oktatásának 
és továbbképzésének helyzetéről, problémáiról és 
feladatairól.

Előadó: Sebestyén János, az OMFB általános 
elnökhelyettese, a bizottság elnöke.

9. E g y e b e k
Az elnökség egyéb állásfoglalásai
Az elnökségi ülés napirendjén szerepeltek még 

az alábbi témák.
1. Tájékoztató a TPB-hez benyújtandó, az 

OTTKT és a hosszú távú népgazdasági terv össze
hangolásáról, valamint 1990-ig történő meg
hosszabbításáról szóló beszámoló.

2. Tájékoztató az MTA 1976. évi költségvetési 
és beruházási kereteiről.

3. Tájékoztató a tudományos testületek 1976. 
évi költségvetéséről.

4. Tájékoztató a szocialista országok akadémiái 
tudományos képviselőinek IX. (berlini) értekezle
téről.

5. Beszámoló az eltelt időszak legjelentősebb 
akadémiai testületi és szakigazgatási eseményeiről.

Erdey-Grúz Tibor s. k., 
elnök

Közlemények
A Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium 

a Pénzügyminisztérium 
és a Munkaügyi Minisztérium
e g y ü t t e s  k ö z l e m é n y e

a közületi személygékocsik éves futásteljesítmé
nyének korlátozásáról szóló 3/1975. (III. 27.) 
KPM—PM—MüM számú rendelet alkalmazásával 

kapcsolatban felmerült egyes kérdésekről
A közületi személygépkocsik éves futásteljesít

ményének korlátozásáról szóló 3/1975. (III. 27.) 
KPM —PM—MüM számú együttes rendelet vég

rehajtásával kapcsolatban felmerült egyes kér
désekre a következő tájékoztatást adjuk.

1. Üj közületi szerv alapítása esetén az új kö
zületi szerv személygépkocsijainak futásteljesítmé
nyét — a felügyelete alá tartozó közületi szer
vek által üzemeltetett ilyen személygépkocsik 
átlagos futásteljesítményének alapulvételével — 
az illetékes miniszter határozza meg. Hasonló a 
helyzet a közületi szerv személygépkocsi-állomá
nyának bővítése esetén is [R. 2. § (4) bek.]. E 
rendelkezéssel kapcsolatban a következőkre szük
séges rámutatnunk.

— Az új (tehát 1975-ben alapított) közületi 
szervek személygépkocsijainak futásteljesítménye
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az 1974. évi adatok között — természetszerűleg
— nem szerepel. Ennek megfelelően e személy- 
gépkocsik 1975. évi futásteljesítményét figyelmen 
kívül kell hagyni a közületi személygépkocsik 
1975. évi futásteljesítményének összesítésénél, 
illetőleg annak vizsgálata során, hogy a R. 2. 
§-ának (2) bekezdésében előírt 10%-os futás
teljesítmény-csökkentés az adott területen telje- 
sült-e.

— Hasonló a helyzet azoknak a közületi sze
mélygépkocsiknak a futásteljesítménye tekinteté
ben is, amelyekkel a közületi szerv személygép
kocsi-állománya 1975. év folyamán bővült. E sze
mélygépkocsik futásteljesítményét sem kell tehát 
figyelembe venni a közületi személygépkocsik 
1975. évi tutásteljesítményének összesítésénél, il
letőleg annak megállapítása során, hogy a R. 2. 
§ (1) bekezdésében a közületi szerv tekintetében, 
illetőleg a R. 2. § (2) bekezdésében az adott terü
let tekintetében előírt 10%-os futásteljesítmény
csökkenés megvalósult-e.

— Ha a közületi szervet 1974-ben alapították, 
illetőleg a közületi szerv személygékocsi-állomá- 
nya 1974. év folyamán bővült, az új közületi szerv 
személygépkocsijainak, illetőleg a többletként be
állított közületi személygékocsiknak a futás
teljesítményét — a ténylegesen elért teljesít
mény egy havi átlagát 12-vel megszorozva — 
egész évre kiegészítve kell az 1974. évi bázis
adatok meghatározása során figyelembe venni.

— A közületi személygékocsi egy hónapot 
meghaladó folyamatos üzemképtelensége esetén
— ha a közületi szervnek csak egy személygép
kocsija van — a személygépkocsi futásteljesítmé
nyét egész évre kiegészítve kell az 1974. évi bá
zisadatok meghatározása során figyelembe ven
ni. Kettő vagy több közületi személygépkocsi 
esetén azonban ilyen kiegészítés a személygépko
csi tartós üzemképtelensége esetén sem alkal
mazható. 2

2. A személyi tulajdonban levő személygékocsik 
belföldi hivatalos kiküldetés céljára történő hasz
nálatáért, valamint a közlekedési vállalattól bérelt 
vagy fuvarozás céljából igénybevett személy- 
gépkocsikért a közületi szerv által kifizetett díjak 
(térítési díjak) összege az 1974. évben ilyen címen 
kifizetett díjak összegéhez képest nem emelked
het [R. 4. § (1) bek.]. E rendelkezéssel kapcsolat
ban a következőkre szükséges rámutatnunk:

— A rendelkezés alkalmazásában belföldi hi
vatalos kiküldetésért fizetett térítési díjnak te
kintendő a 4/1974. (II. 28.) MüM számú rendelet
tel módosított 33/1951. (I. 31.) MT számú rende
let 20. §-ának, illetőleg 20/A §-ának (1) bekez
dése alapján kifizetett átalány is.

— Ha a közületi szerv a személyi tulajdonban 
levő személygépkocsi belföldi hivatalos kikülde
tés céljára történő használatáért csak a 4/1974. 
(II. 28.) MüM számú rendelet hatálybalépését 
követően fizetett térítési díjat, illetőleg e rende
let hatálybalépését követően az ilyen címen kifi
zetett térítési díjak összegét jelentős mértékben 
növelte, az 1974. évi kifizetések összegének meg
határozásánál a ténylegesen kifizetett térítési dí

jak összege helyett figyelembe veheti azoknak a 
hónapoknak (de legalább az év utolsó 8 hónap
jának) az egy évre számított átlagát is, amelyek
ben térítési díjat (illetőleg jelentős mértékben 
emelt összegű térítési díjat) fizetett.

3. A közületi szervek gépjármüveiről szóló 
17/1969. (IV. 24.) Korm. számú rendelet 6/C. §-a 
szerint az illetékes miniszter engedélye szüksé
ges a szolgáltató személygépkocsik számának 
emeléséhez, illetőleg hagyományos személygép
kocsinak szolgáltatási célra történő üzemeltetéséhez.

Az illetékes miniszter a közületi szerv szol
gáltató személygékocsi-állományának hagyomá
nyos személygépkocsival történő bővítése helyett 
— de az arra vonatkozó rendelkezések megtar
tásával — rendkívül indokolt esetben (pl. lakos
sági szolgáltatások folyamatos ellátásának bizto
sítása) engedélyezheti, hogy a közületi szerv évi 
20 000 km teljesítmény térítési díjának összegé
vel növelje a személyi tulajdonban levő személy- 
gépkocsik belföldi hivatalos kiküldetés céljára 
történő használatáért kifizethető térítési díjak 
összegét.

4. A R. 1975. évi március hó 27. napján lépett 
hatályba. Ennek megfelelően a R. 2. §-ának (1) 
és (2) bekezdése, valamint 4. §-ának (1) bekezdése 
a közületi szerveket csak ettől az időponttól kö
telezi. Az 1975. évi futásteljesítmények, illető
leg díj és térítési díj-kifizetések értékelésénél te
hát elegendő az 1975. IV. 1.—XII. 31. közötti 
tényadatokat az 1974. év háromnegyed évre eső 
bázisadataival összehasonlítani.

A Természettudományi I. Főosztály vezetője az 
MTA Gázreakciókinetikai Tanszéki Kutatócsoport
ját és az MTA Oldatreakciókinetikai Tanszéki 
Kutatócsoportját 1976. január 1-i hatállyal az 
MTA Reakciókinetikai Tanszéki Kutatócsoportja 
néven egyesítette.

Budapest, 1976. január 6.
MTA Központi Hivatala 
Természettudományi I. főosztály

Pályázati felhívások
A Magyar Tudományos Akadémia Központi 

Fizikai Kutató Intézete p á l y á z a t o t  hirdet 
az intézet Könyvtár- és Kiadói Osztályának osztály- 
vezetői munkakörére.

A Könyvtár- és Kiadói Osztály biztosítja az 
intézet tudományos- és műszaki szakirodalommal 
történő ellátását, és bevezette a számítógépes 
témafigyelést, továbbá ellátja az intézet kiad
ványaival kapcsolatos szerkesztési, fordítási és 
sokszorosító feladatokat.

A pályázókkal szembeni követelmények:
— egyetemi, vagy ezzel egyenértékű könyv

tárosi végzettség,
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— legalább 10 éves műszaki- tudományos 
könyvtárosi gyakorlat,

— orosz és/vagy angol nyelv ismerete,
— dokumentáció gépesítésében való jártasság,
— kisebb szervezeti egység (csoport) vezetésé

ben szerzett megfelelő gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
— a pályázó jelenlegi munkahelyének, be

sorolásának, beosztásának és fizetésének meg
jelölését,

— eddigi szakmai munkájának és a munka 
eredményeinek ismertetését,

— idegen nyelvismeretének megjelölését.

A pályázathoz mellékelni kell:

— oklevelek, bizonyítványok hiteles másola
tát,

— részletes önéletrajzot 2 példányban,
— erkölcsi bizonyítványt.
A Könyvtár- és Kiadói Osztály osztályvezetői 

besorolására és vezetői megbízására a 17/1972. 
(A. K. 20.) MTA —F. sz. utasítás irányadó.

A pályázatokat a Magyar Tudományos Akadé
mia Központi Fizikai Kutató Intézete Személyzeti 
és Oktatási Osztályához (1525 Budapest, 114. Posta
fiók 49.) kell 1976. február 29-ig benyújtani.

Budapest, 1975. december 22.
Rejtő István s. k., 

szem. oszt. vez.

A Szegedi Orvostudományi Egyetem Rektora 
pályázatot hirdet újonnan szervezett 5001 kulcs
számú egyetemi tanári állásokra.

1. Ideg-Elmekórtani Klinika
A kinevezendő egyetemi tanár feladata:
az általános pszichiátria, az orvosi pszichológia 

és az igazságügyi orvostani elmekórtan elméleti 
és gyakorlati oktatása;

a klinikán folyó patopszichológiai kutatás és 
betegellátás vezetése a klinika igazgatójának irá
nyítása mellett.

A pályázat feltételei:
orvosi diploma, szakorvosi képesítés, legalább 

15 éves egyetemi oktatási gyakorlat; tudományos 
fokozat; az egészségügyi és oktatási intézmények 
irányítási és adminisztratív feladatainak ellátásá
ban jártasság; a patopszichológia területén tudo
mányos munkásság.

2. I. sz. Belgyógyászati Klinika
A kinevezendő egyetemi tanár feladata:
az igazgató rendelkezése szerint a klinika ok

tató-nevelő, betegellátó és tudományos munkájá
nak irányításában részvétel;

az önálló endokrinológiai osztály, az endo
krinológiai kutatás és betegellátás vezetése.

A pályázat feltételei:
orvosi diploma, belgyógyász szakorvosi képesí

tés, legalább 15 éves egyetemi oktatási gyakorlat; 
tudományos fokozat; az endokrinológia területén 
magas szintű tudományos munkásság.

3. Központi Izotópdiagnosztikai Laboratórium
A kinevezendő egyetemi tanár feladata:
részvétel az orvostanhallgatók elméleti és 

gyakorlati oktatásában és vizsgáztatásában;
a Központi Izotópdiagnosztikai Laboratórium 

szervezése, munkájának irányítása és a nukleáris 
medicinával kapcsolatos kutatások vezetése.

A pályázat feltételei:
orvosi diploma, szakorvosi képesítés, legalább 

15 éves egyetemi oktatási gyakorlat, alkalmasság 
kutatócsoport vezetésére; a nukleáris mediciná
ban alapos tájékozottság és tudományos munkás
ság.

4. Központi Klinikai Bakteriológiai Laboratórium
A kinevezendő egyetemi tanár feladata:
részvétel az orvostanhallgatók elméleti és

gyakorlati oktatásában és a szakorvos képzésben;
a Központi Klinikai Bakteriológiai Labora

tórium szervezése és irányítása, a laboratórium
ban folyó kutatás vezetése.

A pályázat feltételei:
orvosi diploma, szakorvosi képesítés, tudo

mányos fokozat, vezető- és szervező készség; az 
adott szakágban tudományos munkásság.

5. Gyógyszerhatástani Intézet
A kinevezendő egyetemi tanár feladata:
az igazgató rendelkezése szerint részvétel az 

intézet elméleti és gyakorlati oktató munkájában;
speciális tudományos munka végzése, külö

nösen a természetes eredetű anyagok (flavonoidok) 
és az erekre (kapilláris rezisztenciára) ható gyógy
szerek, biológiailag aktív vegyületek kutatása.

A pályázat feltételei:
vegyészi oklevél, tudományos fokozat, leg

alább 15 éves egyetemi oktatási gyakorlat, magas 
szintű tudományos jártasság és munkásság.

A pályázati kérelmeknek tartalmazniok kell:
a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, 

besorolását és illetményét, eddigi szakmai munkás
ságának és eredményeinek részletes ismertetését, 
tudományos fokozatát, kitüntetéseit, idegen nyelv- 
ismeretét, jelentősebb külföldi tanulmányútjait, 
a tudományos és oktató-nevelő munkára vonatkozó 
jövőbeni terveit.

A pályázathoz az alábbiakat kell mellékelni:
1. részletes önéletrajzot 2 példányban,
2. a képzettséget és szakképzettséget, illetve 

tudományos fokozatot tanúsító oklevelek hiteles 
másolatát,
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3. kitöltött és hitelesített törzslapot,
4. minősítés-másolatot, illetve működési bizo

nyítványt,
5. a tudományos dolgozatok jegyzékét,
6. a tudományos publikációk egy-egy példányát,
7. hatósági erkölcsi bizonyítványt.
A kinevezett egyetemi tanárok magángyakor

latot nem folytathatnak.
A pályázati kérelmeket a hirdetménynek a köz

zétételétől számított 4 héten belül kell benyújtani 
az Egyetem Rektori Hivatalához (6701 Szeged, 
Dugonics tér 13. Pf. 479.).

A Szegedi Orvostudományi Egyetem Rektora 
pályázatot hirdet 5002 kulcsszámú egyetemi do
censi állásokra.

1. Bőr- és Nemikórtani Klinika
A kinevezendő docens feladata:
a fogorvostanhallgatók részére bőrgyógyászat

ból előadások tartása, gyakorlatok vezetése és 
vizsgáztatás az igazgató útmutatása és beosztása 
szerint;

részvétel a klinika tudományos munkájában, 
elsősorban a nyirokkeringés korszerű módszerekkel 
történő kutatása.

A pályázat feltételei:
orvosi diploma, szakorvosi képesítés, legalább 

10 éves egyetemi oktatási gyakorlat; tudományos 
fokozat, bőrgyógyászati tudományos munkásság. 2 3

2. Gyógyszerészi Vegytani Intézet
A kinevezendő docens feladata:
a Kémiai analízis I. (Kvalitatív analízis) el

méleti és gyakorlati oktatása az intézetvezető 
irányítása mellett;

a gyógyszeranalitikai és gyógyszerészi kémiával 
összefüggő szerveskémiai kutatások irányítása és
végzése.

A pályázat feltételei:
gyógyszerészi oklevél, tudományos fokozat, 

tudományos tevékenység, legalább 10 éves egye
temi oktatási gyakorlat.

A pályázati kérelmeknek tartalmazniok kell:
a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, 

besorolását és illetményét, eddigi szakmai munkás
ságának és eredményeinek részletes ismertetését, 
tudományos fokozatát, kitüntetéseit, idegen nyelv- 
ismeretét, jelentősebb külföldi tanulmányútjait, 
a tudományos és az oktató-nevelő munkára vonat
kozó jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
1. részletes önéletrajzot 2 példányban,
2. a képzettséget és szakképzettséget, illetve 

tudományos fokozatot tanúsító oklevelek hiteles 
másolatát,

3. kitöltött és hitelesített törzslapot,

4. minősítés-másolatot, illetve működési bizo
nyítványt,

5. a tudományos dolgozatok jegyzékét,
6. a tudományos publikációk egy-egy példá

nyát,
7. hatósági erkölcsi bizonyítványt.
A pályázati kérelmeket a hirdetmény közzé

tételétől számított 4 héten belül kell az Egyetem 
Rektori Hivatalához (6701 Szeged, Dugonics tér 
13. Pf. 479.) benyújtani.

Szeged, 1975. december 20.
Dr. Petri Gábor s. k., 

rektor

A Szegedi Orvostudományi Egyetem rektora 
pályázatot hirdet a Gyógynövény- és Drogismereti 
Intézetben szervezett 5002 kulcsszámú egyetemi 
docensi állásra.

A kinevezendő docens feladatköre lesz a pre- 
paratív farmakokémia tárgy oktatása, valamint 
az intézet igazgatójával együttműködésben az 
intézet oktató-nevelő, tudományos és adminisztra
tív munkájában részvétel.

Az állás elnyeréséhez gyógyszerészi oklevél, 
valamint tudományos minősítés szükséges. Az el
bíráláskor előnyben részesül az a pályázó, aki a 
farmakognózia minden ágának oktatásában, vizs
gáztatásában legalább 10 éves gyakorlattal ren
delkezik, továbbá, aki a farmakokémia szerves 
kémiával határos területén és a farmakokémia 
kromatográfiás analízisében már eredményes 
tevékenységet fejtett ki.

A pályázati kérelemnek tartalmaznia kell a 
pályázó

1. jelenlegi munkahelyét, beosztását, besorolá
sát és illetményét;

2. eddigi szakmai munkájának és eredményei
nek részletes ismertetését;

3. tudományos fokozatát, idegennyelv ismere
tét, kitüntetését;

4. jelentősebb tanulmányútjait.
A pályázathoz mellékelni kell:
a) a részletes önéletrajzot,
b) a képzettséget és szakképzettséget, illetőleg 

a tudományos fokozatot tanúsító oklevelek hite
les másolatát,

c) kitöltött törzslapot,
d) tudományos közlemények jegyzékét,
e) tudományos dolgozatok egy-egy külön

lenyomatát,
f) hatósági erkölcsi bizonyítványt.
A pályázatokat a hirdetmény megjelenésétől 

számított 4 héten belül lehet benyújtani az egye
tem Rektori Hivatalához (6701 Szeged, Dugonics 
tér 13. Pf. 479.).

Szeged, 1976. január 3.
Dr. Petri Gábor s. k., 

rektor
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A Debreceni Orvostudományi Egyetem rek
tora (4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.) pályázatot 
hirdet a Szülészeti és Nőgyógyászati klinikán újon
nan szervezett 5001 kulcsszámú egyetemi tanári 
állásra. A kinevezendő egyetemi tanár feladata, 
a klinika igazgatójának irányítása mellett az orvos- 
tanhallgatók elméleti és gyakorlati oktatásában, 
vizsgáztatásában, valamint a gyógyító és tudo
mányos kutató munkában való részvétel, különös 
tekintettel az endokrinológiai kutatások irányí
tására.

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

szülészet és nőgyógyászati oktatásban és kutatás
ban, valamint vezetésben megfelelő tapasztalat 
és jártasság.

A kinevezésre kerülő egyetemi tanár magán- 
gyakorlatot nem folytathat.

Debreceni Orvostudományi Egyetem rektora 
(4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.) pályázatot 
hirdet a Marxizmus — Leninizmus Intézetben újon
nan szervezett 5001 kulcsszámú egyetemi tanári 
állásra. A kinevezendő egyetemi tanár feladata az 
intézet igazgatójának irányítása mellett a filozófia 
elméleti és gyakorlati oktatásában és vizsgáztatá
sában, valamint az intézet tudományos kutató 
munkájában való részvétel.

A pályázat feltételei :
— tanári diploma, filozófiai tudományos foko

zat, a filozófia oktatásában és kutatásában, vala
mint a vezetésben megfelelő tapasztalat és jártas
ság.

A kinevezendő egyetemi tanárok illetménye a fel
sőoktatási intézmények dolgozóinak bérrendezé
séről szóló 201/1975. (M.K.3.) OM.MüM. számú 
utasítás szerint az 5001 kulcsszámú állásnak meg
felelően kerül megállapításra.

A felsorolt pályázatoknak az alábbiakat kell tar
talmaznia:

a) a pályázónak munkahelyét, beosztását, beso
rolását 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 külföldi tanul
mányútjait;

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 vételéről 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. december 19.
Dr. Szabó Gábor s. k., 

egyetemi tanár 
ci. rektor

A Debreceni Orvostudományi Egyetem rektora 
pályázatot hirdet az alábbi oktatási szervezeti 
egységeknél újonnan szervezett 5002 kulcsszámú 
docensi állásra.

/ / .  sz. Belklinika
a kinevezendő docens feladata és kötelessége az 
intézet igazgatójának irányítása mellett az el
méleti és gyakorlati oktatásban, vizsgáztatásban, 
betegellátásban, valamint tudományos-kutató 
munkában való részvétel.

Orthopaed Klinika
a kinevezendő docens feladata és kötelessége az 

intézet igazgatójának irányítása mellett az elméleti 
és gyakorlati oktatásban, vizsgáztatásban, beteg- 
ellátásban, valamint tudományos-kutató munká
ban való részvétel.

Szülészeti Klinika
a kinevezendő docens feladata és kötelessége az 

intézet igazgatójának irányítása mellett az elméleti 
és gyakorlati oktatásban, vizsgáztatásban, beteg- 
ellátásban, valamint tudományos-kutató munká
ban való részvétel.

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

oktató-nevelő és tudományos munkában, valamint 
a vezetésben megfelelő tapasztalat és jártasság.

Marxizmus—Leninizmus Intézet
a kinevezendő docens feladata és kötelessége az 

intézet igazgatójának irányítása mellett az el
méleti és gyakorlati oktatásban és vizsgáztatás
ban, valamint tudományos-kutató munkában való 
részvétel. *

A pályázat feltételei:
— bölcsésztudományi egyetemen szerzett 

diploma, filozófiai tudományos fokozat, oktató
nevelő és tudományos munkában, valamint a veze
tésben megfelelő jártasság.

A kinevezésre kerülő docensek illetménye a 
felsőoktatási intézmények dolgozóinak bérrende
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zéséről szóló 201/1975. (M.K.3.) OM.-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, tanulmá
nyok felsorolását, megjelölve, hogy azok hol és 
mikor jelentek meg,

— tudományos fokozatát, kitüntetéseit és 
idegennyelvi ismeretét, jelentősebb külföldi tanul
mányútjait:

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. december 19.
Szabó Gábor s. k.,

egyetemi tanár 
ci. rektor

A Pécsi Orvostudományi Egyetem Rektora pályá
zatot hirdet 5001 kulcsszámú egyetemi tanári állás
ra, igazgatói feladattal a Kórbonctani Intézethez.

A kinevezendő egyetemi tanár feladata és 
kötelessége:

részvétel az orvostanhallgatók oktatásában, 
nevelésében, vizsgáztatásában,

az intézet oktató-nevelő, tudományos munkájá
nak szervezése és irányítása.

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

A kinevezendő egyetemi tanár köteles a ki
nevezéstől számított 6 hónapon belül Pécsre köl
tözni, magángyakorlatot nem folytathat. A pályá
zati kérelmeket a hirdetménynek az Egészségügyi 
Közlönyben történt közzétételétől számított 4 
héten belül kell benyújtani az egyetem Rektori 
Hivatalához (Pécs, Szigeti út 12.)

A pályázati kérelemnek tartalmaznia kell:
a pályázó munkahelyét, beosztását, besorolá

sát, és illetményét.
A pályázó eddigi szakmai munkájának és munka

eredményének részletes ismertetését, ezenkívül 
oktatói és tudományos munkájának részletes is
mertetését, az általa készített tudományos közle
mények felsorolását, kitüntetéseit, nyelvismeretét, 
jelentősebb külföldi tanulmányútjait, a pályázó 
tudományos és oktató munkájára vonatkozó jövő
beni terveit.

A pályázathoz csatolni kell:
1. részletes önéletrajzot,
2. egyetemi oklevelet, tudományos fokozatot 

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

kitöltött törzslapot,
4. hatósági erkölcsi bizonyítványt,
5. a tudományos közlemények egy-egy külön

lenyomatát.
Pécs, 1975. december 30.

Dr. Tigyi József s. k.,
a Pécsi Orvostudományi Egyetem 

rektora

A Pécsi Orvostudományi Egyetem Rektora pályá
zatot hirdet

az Élettani Intézethez egy fő,
az I. sz. Belgyógyászati Klinikához egy fő,
a Gyermekgyógyászati Klinikához két fő,
5002 kulcsszámú egyetemi docensi állásra.
A kinevezendő egyetemi docensek feladata az 

intézet-klinika vezetőjének útmutatása szerint 
résztvenni az oktató-nevelő és kutató munkában, 
a klinikákon a gyógyító és megelőző tevékenység
ben.

A kinevezendő egyetemi docens illetménye a 
felsőoktatási intézmények oktatói és egyéb alkal
mazottai munkabérének megállapításáról szóló 
201/1970. (M.K.5.) M.M.—MüM. sz. együttes utasí
tás melléklete szerint az 5002 kulcsszámú docensi 
állásnak megfelelő.

A pályázati kérelmet a hirdetménynek az Egész
ségügyi Közlönyben történő közzétételétől számí
tott 4 héten belül kell benyújtani az egyetem Rektori 
Hivatalához (Pécs, Szigeti út 12.)

A pályázati kérelemhez mellékelni kell az egye
temi oklevelet, törzslapot, minősítést, jelenlegi 
illetmény besorolásnak, szakképesítésnek, tudo
mányos fokozatnak igazolását, részletes önéletraj
zot, erkölcsi bizonyítványt, a tudományos munkák 
jegyzékét és a tudományos közlemények egy-egy 
különlenyomatát.

Előnyben részesülnek azok a pályázók, akik 
nagy oktatási gyakorlattal rendelkeznek.

Pécs, 1975. december 30.
Dr. Tigyi József s. k., 

a Pécsi Orvostudományi Egyetem 
rektora
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1976. február 10. I

A Debreceni Agrártudományi Egyetem Mező
gazdaságtudományi Karán pályázatot hirdet
a Növénytani — Növényélettani Tanszéken

1 egyetemi tanári állásra, a „Növényélettan” c. 
tárgy oktatására.

A kinevezendő egyetemi tanár feladata a tan
tervben előírt növényélettan előadások megtartása, 
a gyakorlatok szervezése, irányítása és ellenőrzése, 
a vizsgáztatás, a nevelő- és tudományos kutató 
munkában való részvétel, ill. annak irányítása, a 
hallgatók számára oktatási segédletek megírása.

Pályázhatnak azok, akik tudományegyetem 
megfelelő szakán szereztek oklevelet, a növényélet
tan tárgykörében folytatott kutató munkájuk 
eredményeként tudományos fokozattal és legalább 
15 éves egyetemi oktatói gyakorlattal rendelkez
nek.

a Növény ter mesztéstani Tanszéken
1 egyetemi docensi állásra, a „Növénytermesztés

tan” c. tárgy oktatására.
A kinevezendő egyetemi docens feladata a rész

letes növénytermesztéstan tárgykörében mind 
nappali, mind levelező hallgatók részére egyes feje
zetekből előadások megtartása, a gyakorlatok irá
nyítása és ellenőrzése, részvétel a vizsgáztatásban, 
a nevelő- és tudományos munkában, adott esetben 
oktatási segédletek elkészítésében.

Pályázhatnak azok, akik Agrártudományi 
Egyetemen szereztek oklevelet, öntözőgazdálkodási 
szakmérnöki oklevéllel, tudományos fokozattal 
és legalább 10 éves egyetemi oktatói gyakorlattal 
rendelkeznek.

az Üzemtani Tanszéken

1 egyetemi docensi állásra, a „Mezőgazdasági 
üzemtan” c. tárgy oktatására.

A kinevezendő egyetemi docens feladata a 
„Mezőgazdasági üzemtan” c. tárgyból egyes tárgy
körök előadásainak megtartása, a hallgatók gyakor
lati képzésének és üzemterv készítő munkájának 
irányítása; részvétel a szakmérnökképzésben, a 
termelőszövetkezeti vezetők és főkönyvelők tovább
képzésében. Feladatát képezi továbbá a vizsgáz
tatásban, a nevelő- és tudományos munkában, 
adott esetben jegyzetek, tankönyvek írásában való 
részvétel.

Pályázhatnak azok, akik Agrártudományi 
Egyetemen szereztek oklevelet, gazdasági tanári 
képesítéssel, tudományos fokozattal és legalább 
10 éves egyetemi oktatói gyakorlattal rendelkez
nek.

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 részle

tes ismertetését

— a pályázó által írt könyvek, tanulmányok 
stb. felsorolását, megjelölve, hogy azok mikor és 
hol jelentek meg,

— tudományos fokozatát
— kitüntetéseit és idegen nyelvismeretét, 

jelentősebb külföldi tanulmányútjait
3. a pályázónak az oktató és tudományos mun

kájára vonatkozó jövőbeni terveit.
A pályázatokhoz mellékelni kell:
a) részletes önéletrajzot 2 példányban
b) szakképzettséget, illetve tudományos foko

zatot stb. tanúsító oklevelek hiteles másolatát
c) a C-0243 — 15/b raksz, kitöltött törzslapot
d) 3l lakóhely szerint illetékes rendőrkapitány- - j 

Ságtól beszerzett, 3 hónapnál nem régibb keletű 
hatósági erkölcsi bizonyítványt.

A betöltendő állások után a 202/1973. (M.K.4.) 
MM-MüM, illetve 201/1975. (M.K.3.) OM-MüM 
számú együttes utasítással módosított 201/1970. 
(M.K.5.) MM—MüM számú együttes utasításban 
megállapított illetmény jár.

A pályázatok benyújtásának határideje a közzé- , 
tételtől számított 4 hét.

A pályázatokat az Agrártudományi Egyetem ■ 
rektorának címezve az egyetem Személyzeti Ősz- j 
tályán kell benyújtani. A pályázatokkal kapcsolat
ban részletes felvilágosítást az egyetem Személy
zeti Osztálya ad munkanapokon a hivatalos órák 
alatt.

Az egyetem cime: 4001 Debrecen, Böszörményi 
út 138. te l: 12-230. ' ;

Debrecen, 1976. január hó 9.
Dr. Ács Antal s. k., :

rektor

A Kertészeti Egyetem pályázatot hirdet oktatói : 
állásokra.

Marxizmus—Leninizmus Tanszékre
egyetemi docensi állásra
Az egyetemi docens feladata a „Politikai gaz

daságtan” c. tárgy oktatása, a kiscsoportos okta- ' 
tási rendszer keretei között. „Szövetkezetpolitika” 
speciál kollégium tartása és jegyzetírása. A marxiz
mus—leninizmus három alkotórésze oktatásában . 
az egymásraépülés és kooperáció rendszeres vizs
gálata, kutatási munkában „A tudomány termelő- ; 
erővé válásának folyamata a mezőgazdaságban és . 
ennek társadalmi hatása” c. téma, valamint „Ér- ' 
dekeltségi viszonyok a mezőgazdasági termelő- 
szövetkezetben” c. téma kutatása, továbbá rész
vétel az „Ültetvénytelepítések optimalizálására 
szolgáló modellek és modellrendszerek kidolgozása” ? 
c. témában.

Pályázhatnak azok, akik agrármérnöki ok
levéllel, legalább 10 éves egyetemi oktatói tapasz- j 
talattal és egyetemi doktori címmel rendelkeznek.

;
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Az Élelmiszerkémiai Tanszéki Csoporthoz
egyetemi docensi állásra
Az egyetemi docens feladata az Élelmiszer

kémiai Tanszéki Csoport által gondozott tárgyak 
előadásainak tartásában és laboratóriumi gyakor
latainak vezetésében való részvétel. Kutatási fel
adata: a Tanszék egyes kutatási témáit önállóan 
irányítja, az eredményeket értékeli.

Pályázhatnak azok a vegyészmérnöki oklevéllel 
rendelkezők, akik többéves egyetemi oktatói gya
korlattal és tudományos fokozattal rendelkeznek.

Növényvédelmi Tanszékre
egyetemi docensi állásra
Az egyetemi docens feladata a növényvédelmi

állattani diszciplínán belül a fítofág fonálférgekkel 
és a raktári kártevőkkel kapcsolatos elméleti és 
gyakorlati órák tartása, mind a kertészmérnök, 
mind a növényvédő szakmérnök hallgatóknak, 
továbbá a tárggyal kapcsolatos tudományos kuta
tómunka végzése.

Pályázhatnak azok az okleveleskertészmérnökök, 
akik hosszabb időn keresztül egyetemi oktató 
munkát végeztek és tudományos fokozattal ren
delkeznek.

KERTÉSZETI FŐISKOLAI KAR 
KECSKEMÉT

Természettudományi Tanszékre
főiskolai docensi állásra
A pályázó feladata a „Növényvédelem” el

méleti és gyakorlati oktatása, a tantárgy anyagá
nak továbbfejlesztése, valamint oktatási eszközei
nek gyarapítása, korszerűsítése. Részt kell vennie 
a Tanszék oktató-, nevelő- és kutatómunkájának 
irányításában, továbbá a Kar egyéb feladatainak 
megoldásában.

Pályázhatnak azok, akik agrármérnöki ok
levéllel, több éves felsőoktatási gyakorlattal és 
egyetemi doktori címmel rendelkeznek.

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

és fizetését;
— az eddigi oktató és tudományos munkájá

nak részletes ismertetését;
— az általa írt könyvek, jegyzetek, tanulmá

nyok stb. felsorolását, megjelölve, hogy azok mi
kor és hol jelentek meg;

— tudományos fokozatát, kitüntetéseit és 
idegen nyelvismeretét, jelentősebb külföldi tanul
mányútjait;

— tudományos, oktató munkájára vonatkozó 
jövőbeni terveit.

Mellékelni kell a pályázathoz:
— részletes önéletrajzot 2 példányban;
— szakképzettségét, illetőleg tudományos 

fokozatot tanúsító oklevelek hiteles másolatát;

— az intézményből beszerzett és kitöltött törzs
lapot;

— hatósági erkölcsi bizonyítványt.
A betöltendő állás után a 201/1975. (M.K.3.) 

OM—MüM. számú együttes utasításban megálla
pított illetmény jár.

A pályázattal kapcsolatos részletes felvilágo
sítást az Egyetem Személyzeti Osztálya (Budapest 
XI., Villányi út 35—43) ad.

A pályázatot mellékleteivel együtt a közzé
tételtől számított 4 héten belül kell az Egyetem 
rektorához (Bp. XI. Villányi út 35—43.), illetve 
a Kecskeméti Főiskolai Kar igazgatójához (6000 
Kecskemét, Erdei Ferenc tér 1 —3.) eljuttatni.

Dr. Dimény Imre s. k.,
egyetemi tanár 

rektor

Az Erdészeti és Faipari Egyetem — Sopron — 
pályázatot hirdet:

1. a Növénytani Tanszéken egy egyetemi tanári 
álláshely betöltésére.

A kinevezendő egyetemi tanár feladata lesz az 
Erdészeti növénytan I., II., III., IV. (általános 
növénytan, ökológiai növényélettan, növényrend
szertan, dendrológia), Faipari növénytan című 
tantárgyak előadási óráinak megtartása, a tantárgyi 
gyakorlatok irányítása és ellenőrzése, a tantárgyi 
jegyzetek megírása és a Tanszék erdészeti és fa
ipari kutatásaiban való részvétel.

Pályázhatnak azok az okleveles erdőmérnökök, 
akik 10 évnél több oktatási, vagy a tudomány- 
szaknak megfelelő szakmai gyakorlattal, szak- 
irodalmi tevékenységgel, tudományos fokozattal 
és idegen nyelvtudással rendelkeznek.

2. Az Építéstani Tanszéken egy egyetemi tanári 
álláshely betöltésére.

A kinevezendő egyetemi tanár feladata lesz, 
az Építési anyagok és szerkezetek, a faipari üze
mek épületei, az Építéstan és a Bútortörténet című 
tantárgyak előadási óráinak megtartása, a tan
tárgyi gyakorlatok megszervezése, irányítása és 
ellenőrzése, valamint a Tanszék tudományos tevé
kenységében való aktív részvétel.

Pályázhatnak azok az okleveles építészmérnö
kök, akik 10 évnél több oktatási, vagy a tudomány- 
szaknak megfelelő szakmai gyakorlattal, szakiro
dalmi tevékenységgel, tudományos fokozattal és 
idegen nyelvtudással rendelkeznek.

3. Az Erdészeti Szállítástani Tanszéken egy 
egyetemi tanári álláshely betöltésére.

A kinevezendő egyetemi tanár feladata lesz az 
Erdészeti útépítéstan I., II., az Erdészeti szállítás
tan és az Erdőfeltárás és vízgazdálkodástan c. 
tantárgyak előadási óráinak megtartása, a tan
tárgyi gyakorlatok megszervezése, irányítása és 
ellenőrzése, a tantárgyi jegyzetek megírása és a 
Tanszék tudományos kutatómunkájában való 
aktív részvétel.

Pályázhatnak azok az okleveles erdőmérnökök, 
akik 10 évnél több oktatási, vagy a tudomány
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szaknak megfelelő szakmai gyakorlattal, szak- 
irodalmi tevékenységgel, tudományos fokozattal 
és idegen nyelvtudással rendelkeznek.

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

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

munkája eredményeinek részletes ismertetését, 
ezek között

— oktatói-nevelői 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 tanul
mányútjait,

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

A pályázathoz mellékelni kell:
a) részletes önéletrajzot (két példányban)
b) a szakképzettséget, illetőleg tudományos 

fokozatot tanúsító oklevél hiteles másolatát,
c) a C-0243 — 15/b raktári számú kitöltött törzs

lapot,
d) a lakóhely szerint illetékes rendőrkapitány

ságtól beszerzett, három hónapnál nem régibb 
keletű hatósági erkölcsi bizonyítványt.

A betöltendő állás után a 201/1975. (MK. 4.) 
OM—MüM számú együttes utasítással módosított 
201/1970. (MK.5.) MM-MüM számú együttes uta
sításban meghatározott illetmény jár.

A pályázatokat az előírt mellékletekkel együtt 
a pályázati felhívás megjelenése után 4 héten belül 
kell eljuttatni az Erdészeti és Faipari Egyetem rek
torának. (9401 Sopron Pf.: 132.)

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást az 
Egyetem rektora, illetve a Személyzeti Osztály 
vezetője adja.

Sopron, 1975. január 12.
Dr. Cziráki József s. k., 
tanszékvezető egyetemi tanár 

rektor

A Keszthelyi Agrártudományi Egyetem az 
alább felsorolt karain pályázatot hirdet egyetemi 
tanár, egyetemi docens, valamint főiskolai tanár, 
főiskolai docensi állások betöltésére.

KESZTHELYI MEZŐGAZDSÁGTUDOMÁNYI 
KAR

Állatélettani- és Állategészségtani Tanszéken 
1 fő egyetemi tanári állásra:

A pályázó feladata a „háziállatok élettana az 
anatómiai alapjaival” , valamint az állategészség
tan tárgyak oktatása. A Tanszék oktató-nevelő, 
valamint kutatómunkájának irányítása.

Marxizmus —Leninizmus Tanszéken 1 fő egye
temi docensi állásra:

A pályázó feladata a „tudományos szocializ
mus” tantárgy oktatása.

A pályázat elnyeréséhez' Agrártudományi 
Egyetemen szerzett oklevél szükséges.

A pályázatot mellékleteivel együtt a közzé
tételtől számított 4 héten belül a Kar Dékáni 
Hivatalához kell eljuttatni.

Cím: Keszthely, Deák F. u. 16.

MOSONMAGYARÓVÁRI MEZŐGAZDASÁG
TUDOMÁNYI KAR

Állatélettani-és Állategészségtani Tanszéken 1 fő 
egyetemi tanári állásra:

A pályázó feladata a „háziállatok élettana az 
anatómia alapjaival” , valamint az állategészségtan 
tárgyak oktatása. A Tanszék oktató-nevelő, vala
mint kutató munkájának irányítása.

Géptani Tanszéken 1 fő egyetemi docensi állásra:
A pályázó feladata a „mezőgazdasági termelés 

gépesítése és villamosítása” tantárgy oktatása, 
valamint a tudományos munkában való részvétel.

A pályázat elnyeréséhez Agrártudományi 
Egyetemen szerzett oklevél szükséges.

A pályázatot mellékleteivel együtt a közzé
tételtől számított 4 héten belül a Kar Dékáni 
Hivatalához kell eljuttatni.

Cím: Mosonmagyaróvár, Vár 2.

KÖRMENDI MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZETI 
FŐISKOLAI KAR

Üzemgépészeti Tanszéken 1 fő főiskolai tanári 
állásra:

A pályázó feladata az „automatizálás” tantárgy 
oktatása, valamint az ezzel kapcsolatos kutató
munka végzése.

Technológiai Tanszéken 1 fő főiskolai docensi 
állásra:

A pályázó feladata az „anyagismeret” c. tan
tárgy oktatása, valamint az ezzel kapcsolatos 
kutatómunka végzése.

A pályázat elnyeréséhez Agrártudományi 
Egyetemen szerzett oklevél szükséges.

A pályázatot mellékleteivel együtt a közzé
tételtől számított 4 héten belül a Kar Igazgatói 
Hivatalához kell eljuttatni.

Cím: Mezőgazdasági Gépészeti Főiskolai Kar 
Körmend.

AGRONÓMIÁI FŐISKOLAI KAR NAGY
KANIZSA

Marxizmus—Leninizmus Tanszéken 1 fő fő
iskolai docensi állásra:

A pályázó feladata a „filozófia” c. tantárgy 
önálló oktatása, gyakorlatok vezetése, valamint 
az ezzel kapcsolatos kutatómunka végzése.
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Vetőmaggazdálkodási Tanszéken 1 fő főiskolai 
docensi állásra:

A pályázó feladata a „kertészeti növények és 
aprómagok vetőmagtermesztése” c. tantárgy ok
tatása, gyakorlatok vezetése, valamint az ezzel 
kapcsolatos kutatómunka végzése.

A pályázat elnyeréséhez Agrártudományi 
Egyetemen szerzett oklevél szükséges.

A pályázatot mellékleteivel együtt a közzé
tételtől számított 4 héten belül a Kar Igazgatói 
Hivatalához kell eljuttatni.

Cím: Agronómiái Főiskolai Kar Nagykanizsa, 
Ady E. u. 74/a.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
1 . A pályázó jelenlegi munkahelyének, beosz

tásának és illetményének megjelölését,
2. A pályázó eddigi szakmai munkájának és 

munkája eredményeinek részletes ismertetését, 
ezek között:

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

— tudományos fokozatát, kitüntetéseit és 
idegen nyelvismeretét, jelentősebb külföldi tanul
mányútjait,

3. a pályázónak 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 201/1970. (M.K.9.) 

MM-MüM. sz. együttes utasítás szerint az egyetemi 
oktatók részére megállapított illetmény jár.

Keszthely, 1976. január 10.
Dr. Bélák Sándor s. k.,

egyetemi tanár 
rektor

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

az Állatorvostudományi Egyetemen betöltendő 
tanszékvezető egyetemi tanári és egyetemi docensi 
állásokra.

Az Állatorvostudományi Egyetem (Budapest 
VIL, Landler Jenő u. 2.) pályázatot hirdet az Egye
temen a Járványtani Tanszéken betöltendő egy 
tanszékvezető egyetemi tanári és egy egyetemi 
docensi állásra.

LA  kinevezendő egyetemi tanár feladata lesz:
— a tanszékvezetői teendők ellátása,
— a tanszék oktató, nevelő, tudományos és 

kutató munkájának irányítása,

— a tanszék által oktatott tantárgyakból (jár
ványtan, mikrobiológia) az előadások megtartása, 
a gyakorlatok megtervezése, a gyakorlatvezetés 
irányítása és ellenőrzése.

— a tananyag továbbfejlesztése.
Pályázhatnak: állatorvosi végzettséggel ren

delkező olyan személyek, akik az egyetemen vagy 
más felsőfokú oktatási intézményben legalább 10 
éves oktatói tevékenységet folytattak, vagy az 
állatorvosi járványtan és mikrobiológia területén 
legalább 10 éves kiemelkedő szakmai tevékeny
séggel rendelkeznek, és tudományos minősítésük 
van.

2. A kinevezendő egyetemi docens feladatkörébe 
tartozik:

— a tanszék oktató, nevelő és tudományos 
kutató munkájában való részvétel, különös tekin
tettel az immunológiára.

Pályázhatnak: állatorvosi végzettséggel ren
delkező olyan személyek, akik az egyetemen vagy 
más felsőfokú intézményben legalább 8 éves ok
tatói tevékenységet folytattak, vagy szakképzett
ségüknek megfelelő területen, különös tekintettel 
az álláshoz kapcsolódó jövőbeli feladatokra, leg
alább 10 éves szakmai gyakorlattal rendelkeznek, 
és 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 ismertetését, 
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 bel- és külföldi 
tanulmány útjait;

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 másolatát,
c) az Állatorvostudományi Egyetemről be

szerzett és kitöltött törzslapot;
d) a lakóhely szerinti illetékes rendőrkapitány

ságtól beszerzett, 3 hónapnál nem régibb keletű 
hatósági erkölcsi bizonyítványt.

A betöltendő állás után a 201/1975. (M.K.3.) 
OM-MüM számú együttes utasításban megálla
pított illetmény jár.

A pályázatot mellékleteivel együtt a Mező- 
gazdasági és Élelmezésügyi Értesítőben való közzé
tételtől számított 4 héten belül kell az Állatorvos
tudományi Egyetem Személyzeti Osztályához cí
mezve (1078 Budapest VIL, Landler Jenő u. 2.) 
benyújtani.
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A pályázattal kapcsolatban további felvilágo
sítást az Állatorvostudományi Egyetem Személy
zeti Osztálya, valamint a Járványtani Tanszék ad.

Dr. Kovács Ferenc s. k., 
egyetemi tanár 

rektor

A kaposvári Mezőgazdasági Főiskola pályá
zatot hirdet:

— a MARXIZMUS-LENINIZMUS TAN- 
SZÉK-en 1 főiskolai tanári állásra.

A kinevezendő főiskolai tanár feladata lesz a 
filozófia oktatása, valamint a tanszék oktatási, 
kutatási feladatainak irányítása.

A pályázat elnyeréséhez egyetemi végzettség 
és legalább 10 éves marxizmus oktatási tevékeny
ség szükséges.

— az ÜZEMSZERVEZÉSI SZAKON 1 fő
iskolai tanári és 2 főiskolai docensi állásra.

Egy főiskolai tanári állás
A kinevezendő főiskolai tanár feladata lesz a 

Vállalatgazdaságtan tantárgy oktatása, valamint 
a tanszék nevelési, kutatási feladataiban való rész
vétel.

A pályázat elnyeréséhez agráregyetemi végzett
ség, felsőoktatási és üzemi gyakorlat szükséges.

Az álláshelyre tudományos fokozattal rendelke
zők jelentkezhetnek.

Egy főiskolai docensi állás
A kinevezendő főiskolai docens feladata lesz a 

Statisztika tantárgy oktatása, valamint a tanszék 
nevelési, kutatási feladataiban való részvétel.

A pályázat elnyeréséhez agráregyetemi végzett
ség és legalább 10 éves felsőoktatási tevékenység és 
a szakterületnek megfelelő kutatási tevékenység 
szükséges.

Egy főiskolai docensi állás
A kinevezendő főiskolai docens feladata lesz 

az Üzemgazdaságtan tantárgy oktatása, gyakor
latok vezetése, valamint a tanszék nevelési és 
kutatási feladataiban való részvétel.

A pályázat elnyeréséhez agráregyetemi végzett
ség, mezőgazdasági nagyüzemi gyakorlat és leg
alább 10 éves oktatási intézményben szerzett ok
tatási gyakorlat szükséges.

A pályázatoknak tartalmazniuk kell:
— a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, 

fizetését;
— eddigi szakmai munkájának és a munka 

eredményeinek részletes ismertetését;
— tudományos és oktató munkájának részletes 

ismertetését;
— a pályázó tudományos és oktatási munká

jára vonatkozó jövőbeni terveit.
A pályázatokhoz mellékelni kell:
— részletes önéletrajzot, két példányban;
— szakképzettséget tanúsító oklevél hiteles 

másolatát;
— erkölcsi bizonyítványt.

A pályázatokat a közzétételtől számított négy 
héten belül a főigazgatóhoz kell benyújtani.

A betöltendő állások után a 201/1975. (M.K.3.) 
OM-MüM. sz. együttes utasításban közölt illetmény 
jár.

Dr. Guba Sándor s. k., 
főigazgató

Az ÉLELMISZERIPARI FŐISKOLA pályázatot 
hirdet:

A ) Az Élelmiszeripari Karhoz (Szeged) tartozó
— Technológia Tanszéken egy tanári állásra
Pályázhatnak azok, akik élelmiszeripari szak

mérnöki diplomával, egyetemi doktori címmel és 
több mint tíz éves élelmiszeripari oktatási gyakor
lattal rendelkeznek, akik a képzésnek megfelelő 
kutatómunkában jártasak, különös tekintettel a 
baromfifeldolgozás technológiájára.

A kinevezendő tanár feladata lesz a baromfiipari 
technológia és a keveréktakarmány-gyártás techno
lógia című tantárgyak oktatása — előadások 
tartása és az ehhez kapcsolódó gyakorlati foglal
kozások vezetése —, valamint a kutatómunka 
irányítása, a külföldi kapcsolatok szervezése és 
ápolása.

— Mikrobiológia Tanszéken egy docensi állásra

Pályázhatnak azok az egyetemi végzettségű 
biológia szakos tanárok, biológusok, akik több, 
mint tíz éves élelmiszeripari oktatási gyakorlattal, 
egyetemi doktori címmel és a mikrobiológiai kutató
munkában jártassággal rendelkeznek.

A kinevezendő docens feladata lesz az élelmi- 
szeripari mikrobiológia és higiéné tantárgy elő
adásainak tartása, a gyakorlati foglalkozások veze
tése, továbbá e témakörben önálló kutatómunka 
végzése.

— Élelmiszeripari Műveletek és Gépek Tanszéken 
egy docensi állásra

Pályázhatnak azok az okleveles gépészmérnö
kök, akik egyetemi doktori címmel rendelkeznek, 
vagy valamely egyetem által elfogadott témában 
disszertációt készítenek és legalább tizenöt éves 
élelmiszeripari gyakorlatuk van.

A pályázatok elbírálásakor előnyben részesül
nek azok, akik élelmiszeripari oktatási gyakorlattal 
rendelkeznek.'

A kinevezendő oktató feladata lesz az élelmiszer- 
ipari szakgéptan című szaktárgy elméleti és gyakor
lati óráinak megtartása (húsipari, baromfiipari, 
tejipari, konzervipari, édesipari gépek), továbbá 
a megfelelő témakörben önálló kutatómunka vég
zése, a tudományos diákköri munka szervezése és 
irányítása.
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B) az Állattenyésztési Karhoz (Hódmezővásár
hely) tartozó

— Állategészségtani Tanszéken egy tanári állásra
Pályázhatnak azok az állatorvosok, akik nagy 

termelési és legalább 3 éves főiskolai oktatói gya
korlattal rendelkeznek. A tudományos munkában 
jártassággal, valamint német és angol nyelvtudás
sal rendelkezők a pályázatok elbírálásánál előny
ben részesülnek.

A kinevezésre kerülő tanár feladata lesz az állat
egészségtan tantárgy oktatása, gyakorlatok veze
tése, a hallgatók vizsgáztatása, valamint a kutatási 
és nevelési feladatok ellátása.

— Takarmányozásiam Tanszéken egy docensi 
állásra

Pályázhatnak agrármérnökök, akik tanári 
képesítéssel is rendelkeznek.

Oktatói és tudományos munkában jártassággal 
rendelkezők a pályázatok elbírálásánál előnyben 
részesülnek.

A kinevezésre kerülő docens feladata lesz a takar
mánygazdálkodás tantárgy oktatása, gyakorlatok 
vezetése, a hallgatók vizsgáztatása, továbbá kuta- 
ási és nevelési feladatok ellátása.

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

besorolását és fizetését;
— eddigi szakmai munkájának és a munka 

eredményeinek részletes ismertetését;
— tudományos és oktatómunkájának részletes 

ismertetését;
— a pályázó által írt könyvek és tanulmányok 

pontos felsorolását, megjelölve, hogy azok mikor 
és hol jelentek meg;

— tudományos fokozatának, kitüntetésének, 
idegen nyelv ismeretének és jelentősebb külföldi 
tanulmányütjainak megjelölését;

— a pályázó tudományos és oktatómunkájára 
vonatkozó jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
— részletes önéletrajzot, két példányban;
— a szakképzettséget, illetőleg tudományos 

fokozatot tanúsító oklevelek hiteles másolatát;
— a pályázattal kapcsolatban az intézménytől 

beszerzett, pontosan kitöltött törzslapot;
— a lakóhely szerint illetékes rendőrkapitány

ságtól beszerzett erkölcsi bizonyítványt.
A pályázatok beadásának határideje a közzé

tételtől számított négy hét.
A pályázatokat a Főiskola főigazgatójához kell 

benyújtani (6701 Szeged, Postafiók 433.)
A betöltendő állások után a 201/1975. (M.K.3.) 

OM-MüM sz. együttes utasításában a főiskolai 
oktatók részére meghatározott illetmény jár.

Szeged, 1976. január 7.
Dr, Horváth Károly s. k.,

főigazgató

FOGADÓÓRÁK

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke minden 
hétfőn 16 — 17.30 óra között — bármilyen termé
szetű ügyben — fogadóórát tart. A Magyar Tudo
mányos Akadémia tagjainak más időpontokban is 
rendelkezésére áll.

Központi Igazgatási Titkárság

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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Kiváló tudósok írják

MI N D E N K I N E K !

Szórakozva tanul a

páratlanul érdekes témákról 

könnyen érthető stílusban

KORUNK
TUDOMÁNYA
sorozat legújabb köteteiből !

Bogárdi János 

Korányi György 

Bernât Iván

Laitko H. —  Sprung W . D. 

Perényi Imre 

Vajda György
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-  MAGYAR '
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7. Szilárdtestek kutatása
1. Gutái László (MTA Műszaki Fizikai Kutató 

Intézet)
,,Üj mérési módszerek félvezetők elektromos 

transzport jelenségeinek és galvanomágneses tu
lajdonságainak vizsgálatára.”

A pályázó félvezetők elektromos ellenállásá
nak lokális mérésére dolgozott ki — magas szintű 
matematikai apparátus igénybevételével — egy 
üj eljárást. Eredményeiből adódott, hogy a Seitz- 
együtthatók és a Hali-állandó meghatározása is 
lehetséges ugyanazzal az egyszondás rendszerrel. 
Az eljárás másik változata szendvics-szerkezetek 
analízisére alkalmas.

Jutalom: 10 000,— Ft

2. Farkas Győző, Horváth Zoltán, Kertész Iván 
(MTA Központi Fizikai Kutatóintézet)

,,Fémek sokfotonos elektronemissziójának vizs
gálata extrém nagy fényintenzitások tartományá
ban, ultrarövid lézerimpulzusokkal.”

A pályázók Au, Ni és Cs3Sb targetekkel végzett 
kísérletei igazolták az extrém nagy intenzitású 
lézerfény-impulzusok és szilárdtestek kölcsönhatá
sa területén az utóbbi évtizedben elért elméleti 
eredményeket.

Ezeket a vitathatatlanul új eredményeket 
egyedülálló kísérleti technikával érték el. Á pá
lyázatban leírt eredmények lehetővé teszik az 
extrém gerjesztési körülmények között szilárd
testekben lejátszódó folyamatok értelmezését. Je
lentőségük azonban a szilárdtestfizikán is túlmu
tat: kiindulópontul szolgálnak a plazmaállapotban 
végbemenő folyamatok vizsgálatához.

Jutalom: Farkas Győző 8 000,— Ft
Horváth Zoltán 7 000, — Ft
Kertész Iván 6 000,— Ft
Összesen: 21 000,— Ft

3. Menyhárd Nóra, Sólyom Jenő(MTA Központi 
Fizikai Kutatóintézet, Bp.)

„Szerves vezetőket és félvezetőket modellező 
egydimenziós Fermi-rendszer viselkedésének tanul
mányozása.”

A pályamű új tudományos eredményei abban 
állnak, hogy a renormális csoport módszer segít
ségével a vizsgált rendszerek viselkedése jobban 
írható le, mint enélkül, a viselkedésük olyan voná
sai is tárgyalhatok, amelyek eddig nagyrészt 
kezelhetetleneknek bizonyultak. Ide tartozik az 
e rendszerekben lényeges szerepet játszó fluktuá
ciók problémája is.

Jutalom  (egyenlő megosztásban): 10 000,— Ft

MAGYA* ^
TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

Közlemények

T A R T A L O M
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4. Pödör Bálint, Nádor Csabáné (MTA Műszaki 
Fizikai Kutató Intézet, Bp.)

„Elektromos transzportjelenségek galliumarze- 
nidben.”

A pályázat első részében a Cr-mal adalékolt 
GaAs anomália mágneses ellenállását mutatták 
ki. A tudományos és gyakorlati problémák össze
kapcsolásának szép példáját látni a pályázat 
másik kérdéskörénél. A vizsgálatok során kifejlesz
tett méréstechnika folyamatosan alkalmazásra ke
rül az MTA Műszaki Fizikai Kutató Intézetében az 
epitaxiális rétegek minősítésénél.

Jutalom: (Egyenlő megosztásban): 8 000,— Ft

5. Podmaniczky András (MTA Számítástechnikai 
és Automatizálási Kutató Intézet)

„Akusztooptikai Bragg-diffrakció vizsgálata op
tikailag izotróp és anizotrop közegekben.”

A pályamű a következő új tudományos, gya
korlati eredményeket tartalmazza:

1. technológiai eljárást dolgoz ki ultrahangát
alakítónak akusztooptikai közeghez való hozzá- 
erősítéséhez; 2. széles sávú erősítő tervezése és kivi
telezése a fényeltérítő vezérléséhez; 3. az 1. pont
ban említett saját eljárásával 200 pont felbontású 
fényeltérítőt épít, amelyet mind számítással, mind 
kísérlettel ellenőriz; 4. kimutatja, hogy a fényel- 
térítő fáziseltolása n -nél nagyobbra is választható 
anélkül, hogy a technikai nehézségek lényegesen 
növekednének és ezzel 36—41%-os sávszélesség
növekedés érhető el; 5. mind elméleti alapon, mind kí
sérlettel kimutatja, hogy a hatásosság változása nél
kül az eddig leírtaknál lényegesen kisebb fényeltérítő 
építhető a kölcsönhatási távolság, lerövidítésével.

Jutalom: 6 000,— Ft

6. Vincze Imre, Grüner György (MTA Központi 
Fizikai Kutatóintézet)

„A ferromágneses vasban levő szennyezések 
körüli perturbációk vizsgálata Mössbauer-effektus 
és mag-mágneses rezonancia módszerrel.”

A pályázatban két egymást jól kiegészítő mód
szert, a Mössbauer-effektust és a mag-mágneses 
rezonanciát használták fel a szennyezések körüli 
hiperfinom tér elosztásának meghatározására. Szé
les körű vizsgálatok alapján alapvető következte
téseket vontak le a szennyezések és a vas mátrix 
viselkedésére vonatkozóan.

A pályázók megmutatták, hogy eredményeik, 
módszereik technológiai problémák megoldására 
is felhasználhatók.

Jutalom (egyenlő megosztásban): 8000,— Ft

7. Nagy Anna (Egyesült Izzólámpa és Villa
mossági Rt.)

„Nikkelbevonat leválasztása szilícium dióda 
felületére kémiai-redukciós eljárással.”

A pályázó széles skálán mozgó kísérletsoroza
tokkal vizsgálta az oldat összetételének és pH-já- 
nak, a hőmérsékletnek és a kísérlet időtartamának 
hatását a p és n típusú szilícium árammentes nik- 
kelezésére és a nikkelbevonat minőségére. Elektród
potenciál és elektrokémiai polarizációs méréseket 
is végzett a lejátszódó folyamatok vizsgálatára. 
Megállapította, hogy a szilícium felülete a nikke- 
lezés előtt KOH-val aktiválható. A hőmérséklet 
növelése gyorsítja a nikkelezést. A fémleválás 
sebessége az n típusú félvezetőn nagyobb, mint a 
p típuson. A két típuson kialakuló keverékpotenciá
lok, valamint a katódos és anódos polarizációs 
görbék is különböznek. A mérések a Tafel-egyen- 
letet elégítik ki. Üj eredmény a nikkel és a hipo- 
foszfit koncentrációi optimális arányának kimérése, 
valamint az a felismerés, hogy a redukáló közeg 
ellenére a p típusú szilícium 50 C alatti hőmérsék
leteken passziválódik.

Jutalom: 5 000,— Ft

8. Janszky JózseJ (MTA Kristályfizikai Tanszéki 
Kutató Csoport Bp.)

„Dinamicseszkoe vzaimodejsztvie büsztrüh disz- 
lokacij, obuszlovlennoe vozbuzsdeniem primesznüh 
centrov.”

A pályázat tárgyát képező rövid közlemény 
arra hívja fel a figyelmet, hogy két mereven együtt 
mozgó diszlokáció által a ponthibák saját rezgései
nek gerjesztésére fordított energia nem egyenlő az 
egyes diszlokáció által átadott energia kétszeresé
vel, mert egy gerjeszthető rendszernek átadott 
energia — miként az önmagában ismeretes — a ger
jesztő erő Fourier-transzformáltjának négyzetével 
arányos. A szóban forgó ismert tétel diszlokáció- 
ponthiba kölcsönhatására való alkalmazásának 
gondolata új.

Jutalom: 5 000,— Ft

9. Szöllösi József (ÉM. Szilikátipari Központi 
Kutató és Tervező Intézet, Bp.)

„Az üvegszerkezet és az üvegszilárdáság össze
függései.”

A pályázó szisztematikusan vizsgálat tárgyává 
teszi a mikroinhomogenitások szerepét az üvegek 
törékenységében. Mikroszkopikus felvételekkel, dif- 
ferenciáltermogravimetriai mérésekkel, IR spektrosz
kópiával nyert adatokkal igazolják az alkaliák, 
a víz és az oldott gázok, elsősorban a nitrogén 
szilárdságrontó szerepét. A kísérleti eredményeket 
a félüzemi szinten kapott nagyszilárdságú üveg 
előállítása igazolta.

Jutalom: 5000,— Ft

Országos szintű kutatási főirányok — Magyar 
Tudományos Akadémia

2. Az életfolyamatok szabályozásának mechanizmusa
1. Dr. Sümegi János, Dr. Udvardy Andor, 

Dr. Venetianer Pál (MTA Szegedi Biológiai Köz
pont Biokémiai Intézete)

„In vitro transcription of the ribosomal RNA 
genes of E.coli DNA” „Tight binding of RNA poly
merase to rDNA genes in E.coli.”
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Szerzők a riboszomális RNA szintézise szabályo
zásának tanulmányozását tűzték ki célul in vitro 
rendszerben, E.coli DNA-t mint templatot hasz
nálva. A DNA-hoz tisztított RNA polymerase-t 
kötöttek és a kísérleti közegion erősségének növelé
sével specifikusan az enzimet kötő DNA darabo
kat tudtak izolálni, amely preparátumban ki
mutathatóan felszaporodott az rDNA szakaszok 
száma. Kimutatták, hogy az rDNA promotorhoz 
4 —5 molekula polymerase kötődik, amelyek közül 
csak egy molekula az, amelyik rezisztens formában 
kötődik. Az rDNA promoterének specifikus szer
kezete és az RNA-polimerase specifikus kapcsolata 
elegendő magyarázatul szolgál az irodalomban 
vitatott kérdés megoldására.

Jutalom: Sümegi János 8 000,— Ft
Udvardy Andor 8 000,— Ft
Venetianer Pál 10 000,— Ft
Összesen: 26 000,— Ft

2. Dr. Gárdos György, Dr. Szász Ilma, Dr. 
Egyed András, Dr. Sarkadi Balázs (Országos Haema- 
tológiai és Vértransfúziós Intézet, Bp.)

,,Vörösvérsejtek kation-transzportjának mecha
nizmusai.”

A szerzők megállapították, hogy az emberi vörös- 
vérsejtek Ca++-függő K+ kiáramlása sok vonat
kozásban hasonlít az ingerelhető membránokon az 
ingerlés hatására bekövetkező K+ kiáramlás mecha
nizmusához. A szerzők különböző olyan anyagok 
vizsgálata során jutottak erre a következtetésre, 
melyekről éppen az ingerelhető membránokkal 
folytatott korábbi kísérletek során vált ismeretessé, 
hogy csökkentik az anion permeabilitást, megvál
toztatják a membrán potenciált, gátolják a K+ 
csatornákat, illetve reakcióba lépnek a membrán 
összetevőkkel.

A szerzők munkája elősegíti a Ca++ és a plazma 
membrán közötti kölcsönhatások megértését, ill. 
a vasfelvétellel összefüggő folyamatoknak a haemo
globin szintézis regulációjában betöltött szerepének 
jobb megismerését.
Jutalom: Gárdos György dr. 

Dr. Szász Ilma 
Egyed András 
Sarkadi Balázs

7 0 0 0 ,-  Ft 
5 0 0 0 ,-  Ft 
4 0 0 0 ,-  Ft 
4 0 0 0 ,-  Ft 

20 0 0 0 ,-  Ft

3. Dr. Vértes Marietta, Dr. Vértes Zsuzsanna, Dr. 
Kovács Sándor (Pécsi Orvostudományi Egyetem 
Élettani Intézet Pécs)

„Oestradiol hypothalamikus hatásmechanizmu
sának elemzése fejlődő és felnőtt patkányokban.”

A pályamunkában több figyelemre méltó észle
let található:

A pályázók/negfigyelései értékes adatok a sexuá- 
lis differenciálódás, a nemi érés, valamint a gona
dotroph hormonok hímre jellemző folyamatos és

nőstényre charakterisztikus ciklikus elválasztása 
mechanizmusának a megismerésében.
Jutalom: Dr. Vértes Marietta 6 000,— Ft

Dr. Vértes Zsuzsanna 5 000,— Ft
Dr. Kovács Sándor _6 000,— Ft

Összesen: 17 000,— Ft

4. Dr. Sétáló György, Dr. Vigh Sándor (Pécsi 
orvostudományi Egyetem Anatómiai, Szövet- és 
Fejlődéstani Intézete, Pécs)

,,LH—RH-Containing Neural Elements in the 
Rat Hypothalamus.”

A pályázat nemzetközi viszonylatban is igen 
értékes, új tudományos eredményeket tartalmaz. 
A pályázók modern immunhisztokémiai eljárásnak, 
a peroxidaséval jelölt antitest módszernek a fel- 
használásával elsőként írják le részletesen a gonad 
működés és ezen belül az ovuláció idegi szabályo
zásának mechanizmusában kulcsszerepet betöltő 
luteinizáló hormon releasing hormont (LH—RH) 
termelő idegi struktúrákat patkányban.

A pályázók tudományos eredményei értékes elő
relépést jelentenek a gonadműködést szabályozó 
idegi mechanizmus felderítésében.
Jutalom: Dr. Sétáló György 6 000,— Ft

Dr. Vigh Sándor 5 000,— Ft
Összesen: 11 000,— Ft

5. Dr. Sz. Szalay Katalin, Dr. Bácsy Ernő 
(MTA Kísérleti Orvostudományi Kutató Inté
zete, Bp.)

„A zóna glomerulosa sejtek kalium tartalmá
nak szerepe az aldosteron elválasztás szabályo
zásában. Intracellularis К és Na meghatározás 
elektronsugár-röntgen mikroanalysissel.”

A pályázók elsőnek dolgozták ki a mellékvese
kéreg aldosteront termelő zóna glomerulosájában 
sejten belüli direkt electrolyt mérésére alkalmas 
módszert. Az electron-sugár röntgen microanalysi- 
sét sikerrel alkalmazták mélyfagyasztott, lio- 
phylizált, biológiai minták oldható ionjainak meg
határozására. Ezen elektronmikroszonda módszerük 
alkalmasnak bizonyult a mellékvesekéregsejtek 
direkt К és Na tartalmának quantitativ analysi- 
sére.
Jutalom: Dr. Sz. Szalay Katalin 5 000,— Ft 

Dr. Bácsy Ernő 4 000,— Ft
Összesen: 9 000,— Ft

6. Dr. Gergely Pál (Debreceni Orvostudományi 
Egyetem Orvosi Vegytani Intézete, Debrecen)

„Fehérje-fehérje kölcsönhatások szerepe a gli
kogénmobilizálás szabályozásában!.”

Frontál gélszűréssel bizonyítja az izom gliko
génmobilizálását végző enzimek komplex-képzését, 
a komplex-képzés Ca-iontól való függését. A komp
lex-képzésnek regulációs hatása van az érdekelt 
enzimek (foszforiláz, foszforiláz-kináz, foszforiláz- 
foszfatáz) aktivitására, a foszforiláz-b-ből képződő
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foszforiláz-a minőségére, hibrid voltára. Jelentős 
új eredmény a foszforiláz-kináz tiofoszforilálása 
ATP-szulfáttal. Elsőnek állított elő — nemzetközi 
viszonylatban is — olyan foszforiláz-kinázt, amely 
ellenáll a foszfatázok hatásának. Ily módon más 
enzimekkel, magával a foszforiláz-foszfatázzal való 
kölcsönhatása is tanulmányozhatóvá vált. Ki
mutatja, hogy a foszforiláz-foszfatáz aktivitását a 
kináz gátolja foszforiláltsági fokától függően.

Jutalom: 5 000,— Ft

7. Dr. Naszlady Attila, Kiss Lajos, Dr. Csűrös 
Éva (Orsz. Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet 
Bp., Budapesti Műszaki Egyetem Villamos Művek 
Tanszéke, Fővárosi Gyermek-Kardiológiai Központ)

„A szívműködés frekvencia törvénye.”
Szabályozás és információelméleti meggondo

lások alapján, korszerű számítástechnikai módsze
rek felhasználásával leírták, hogy különböző súlyú 
emlősök (patkánytól-elefántig) aortahossza (ill. 
testsúlya) és pulzusszáma között általános érvényű 
összefüggés mutatható ki.

A pályázat eredményei az eddigiekben statiku
san szemlélt és főként leíró módszerekkel meg
közelített, biológiailag rendkívül fontos para
méterre (pulzusszám) vonatkozó általános érvényű 
összefüggést tártak fel. A munka szép és követendő 
példája az eredményes orvos-mérnök együttmű
ködésnek.
Jutalom: Dr. Naszlady Attila 

Kiss Lajos 
Dr. Csűrös Éva

Összesen:

4 0 0 0 ,-  Ft 
3 0 0 0 ,-  Ft 
3 0 0 0 ,-  Ft 

10 0 0 0 ,-  Ft

8. Dr. Somogyi János, Dr. Vodnyánszki Lajos, 
Dr. Varga Vince (Semmelweis Orvostudományi 
Egyetem Kémiai Biokémiai Int. Bp.).

„A Na+ +  K+-aktiválható (transzport) ade- 
nozintrifoszfatáz reakciómechanizmusának vizs
gálata.”

A szerzők vizsgálataik során a sejt plazmamemb
rán eddig megismert legfontosabb enzimatikus 
karrierjének működéséhez szolgáltattak lényeges 
adatokat, mivel pontosítják az ATP-bontás reak
ciómechanizmusát és kísérletes alátámasztást 
adnak az ATPáz működésére újabban kidolgozott 
két alegységből álló reciprok működési modellnek, 
és így megteremtik a lehetőségét az aktív cukor- ill. 
aminosav transzportot is magában foglaló általános 
energia átalakítási modell kidolgozására.
Jutalom: Dr. Somogyi János 4 000,— Ft

Dr. Vodnyánszki Lajos 3 000,— Ft
Dr. Varga Vince 3 000,— Ft

Összesen: 10 000,— Ft

9. Dr. Makara Gábor (MTA Kísérleti Orvos- 
tudományi Kutató Intézet, Bp.)

,,Résztvesznek-e aminosavak neurotranszmit- 
terek és acetilkolin az ACTH elválasztást szabályozó 
hypothalamikus ideghálózatban?”

A szerző megállapította, hogy a GABA a vizs
gált kísérleti feltételek között, mint gátló transz- 
mitter képes befolyásolni hypothalamikus szinten 
aCRF szekréciót, és ilyen módon gátolni a rendszer 
aktivitását.

A glutamát aktiválni képes a hypophysis- 
mellékvesekéreg rendszert, azonban az aktivitás 
a hypothalamuson kívüli struktúrák izgalmán keresz
tül érvényesül. Ez ellene szól annak a lehetőségnek, 
hogy a glutamát a CRF szekréciójában közvetlenül 
neurotranszmitterként szerepelne.

Az acetylcholinnal végzett vizsgálatokban ki
mutatta, hogy az irodalomban több szerző által 
észlelt aktiváció hypothalamus deafferentált álla
poton nem jön létre, továbbá, hogy a cholinergiás 
stimulálás bizonyítékaként az irodalomban hasz
nált atropin implantáció aspecifikusan gátolja a 
hypothalamikus idegsejtek működését.

Jutalom : 7 000, — Ft

10. Dr. Pogátsa Gábor (Országos Kardiológiai 
intézet, Bp.)

,,A szívizomoedema jelentősége a balkamrai 
compliance csökkenés kialakulásában.”

A pályázat számos és jelentős új eredményt 
tartalmaz. A pályázó kutyakísérletekben drotaverin 
és noradrenalin alkalmazásával megállapította, 
hogy a balkamra oedemájának foka és a kamrafal 
diastolés feszességének fokozódása párhuzamosan 
alakul ki. Az oedema következtében a szív funkcio
nális tartaléka csökken; a fokozott terhelésnek 
egyre kevésbé tud megfelelni. A kialakuló szív
elégtelenség az oedemát tovább súlyosbíthatja. 
Koszorúsér elzárás után már kis mennyiségű nor
adrenalin is szívizomoedemát és compliance csök
kenést idéz elő. Az emberi ischaemiás szívbetegség 
kezelésében széles körben alkalmazott nitroglyce
rin therapiás hatása nem az oedema-készség csök
kentésével kapcsolatos.

Az eredmények a szívizomzat funkcióját kóros 
körülmények között befolyásoló, illetve szabályozó 
mechanizmusok megismerését segítik elő.

Jutalom: 8 000,— Ft

Országos szintű kutatási főirányok — Magyar 
Tudományos Akadémia

3. A közigazgatás fejlesztésének komplex tudományos 
vizsgálata

1. Dr. Fekete Mihály, Dr. Kovács József (Tanács
igazgatási Szervezési Intézet Bp., Nógrád megyei 
Tanács VB. Salgótartján).

„A községi integráció helyzete és fejlődése a 
tanácsrendszerben.”

A pályamunka a községi szervek változásának 
problematikáját összetett folyamatként elemzi, s 
kísérletet tesz e folyamat rendszerezésére, ebből 
következően a község-integráció fogalmának és 
tartalmának meghatározására. Az eddigi kutatások 
kritikus értékelésével, konkrét gyakorlati tapaszta
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latokat általánosítva a pályamunka lényeges követ
keztetésekhez jut el a közigazgatási szervezet vál
tozásairól, kollektív eredményeiről és tanulságai
ról.
Jutalom: (egyenlő megosztásban): 12 000,— Ft

2. Dr. Takács József (Nyugdíjas Bp.)
„A községfogalom komplex rendszere.”
Az egészében értékes pályamunka történeti 

keresztmetszetben és több tudományág megálla
pításaira támaszkodva sikeres kísérletet tesz a 
község korszerű kritériumainak meghatározására. 
Hasznosan hozzájárul a községi szervezet és igaz
gatási tevékenység fejlesztésével foglalkozó kuta
tásokhoz.

Jutalom: 6 000,— Ft

3. Laky Teréz (KSH Gazdaságkutató Intézete)
„A lakosság véleménye a városfejlesztési dönté

sekről. Felmérés egy alföldi városban.”
Témájában a szerző sikeresen alkalmazta a 

nálunk még kevésbé elterjedt empirikus-szocio
lógiai módszereket. A politikatudomány-politika- 
szociológiai jellegű pályamunka egy nagyobb munka 
része, figyelemre méltó eredményekhez jut el. 
A kérdőíves interjú és dokumentum elemzésen 
alapuló vizsgálat megbízható és tudományosan 
megalapozott.

Jutalom: 6 000,— Ft

4. Dr. Ress Zoltán (Marcali Járási Hivatal)
„A járási hivatal helye és szerepe a tanácsi 

igazgatásban.”
A szervezéselméleti megközelítést alkalmazó 

pályamunka egzakt információt nyújt a járási 
funkciók megvalósulásáról. Önállóság, a téma 
rendszerezésének elvi megalapozása, a következ
tetések tudományos értékelése jellemzi a pálya
munkát.

Jutalom: 6 000,— Ft

Országos szintű kutatási főirányok — Magyar 
Tudományos Akadémia

4. A szocialista vállalat
1. Dr. Parányi György (MTA Ipargazdaságtani 

Kút. Csop. Budapest)
„A munkahelyi tevékenységek szervezettségét 

befolyásoló tényezők komplex feltárása.”
A pályamunka a közvetlen termékelőállító 

munkahelyek hatékony működését akadályozó 
tényezők komplex feltárására irányul. E kutatási 
célt mind módszertani, mind tartalmi oldalról 
magas szinten oldotta meg, hozzájárulva ezzel a 
munka- és üzemszervezési párt- és kormányhatá
rozatok végrehajtását akadályozó tényezők tisztá
zásához. Az alkalmazott módszere alkalmas lehet

arra, hogy termelő munkahelyek szervezettségét, 
termékenységük alakulását befolyásoló tényezőket 
az eddigi eljárásoknál egzaktabb módon vizsgáljuk.

Jutalom: 8 000,— Ft

2. Dr. Tóth Tamás (MKKE Külker. Tanszék, 
Budapest)

,,Vállalati piacpolitika és külső piac.”
A szerző műve az első olyan magyar munka, 

amely kísérletet tesz arra, hogy összefüggéseiben, 
egységes szerkezetben feldolgozza a külkereske
delmi vállalati marketing-politika főbb elveit, és az 
elméletet alátámasztó módszerbeli hátteret. Új
szerű módon tárgyalja a külkereskedelmi vállalat 
piacpolitikáját és funkcióit a belföldi és a nemzet
közi piac összekapcsolásában, valamint a piac
feltáró, piacszervező tevékenységet — mint a kül
kereskedelmi vállalat „termékét” — érdekesen 
és tanulságosan elemzi.

Jutalom: 8 000,— Ft

3. Dr. Sipos Miklós (JATE Politikai Gazdasági 
Tanszék, Szeged).

„A mezőgazdasági tsz-ek állami támogatásának 
elméleti alapjai, fontosabb formái és tapasztalatai 
a szocialista gazdaságban.”

A pályamű a téma elméleti összefüggéseinek 
vizsgálatán kívül magyar és szovjet tapasztalatok 
elemzését is tartalmazza, javaslatokat tesz a fej
lesztés irányára. Tárgyát igen alaposan és szín
vonalasan dolgozza fel, összefoglalja és értékeli 
a téma szinte teljes szocialista irodalmát. Különö
sen kiemelendő az állami támogatások közgazda- 
sági tartalmának, funkcióinak sokoldalú megvilá
gítása. Ugyancsak újszerű a szovjet kolhozok 
állami támogatása tapasztalatainak feldolgozása.

Jutalom: 6 000,— Ft

4. Dr. Mészáros Sándor (BME Kémiai Techno
lógiai Tanszék, Budapest).

„A tudományos kutatás elmélete és módszer
tana az általános kémiai technológiában.”

A pályázat egy fontos, és hazai szakirodalmunk
ban kevéssé kidolgozott témát — a technológia 
kutatását — tárgyalja, magas színvonalon.

A szerző által definiált fogalmak, a rendszere
zés, osztályozás, az elméleti és gyakorlati értel
mezés túllépi az általános kémiai technológia körét, 
és egyéb területeken is alkalmazható.

A tanulmány hasznos ismereteket ad a kutatási 
eredmények ipari alkalmazásához, az e területen 
folyó szervezőmunka színvonalának emeléséhez.

Jutalom: 6 000,— Ft

5. Dr. Antal Iván (Építőipari Számítástechnikai 
és Ügyvitelgépesít. V. Bp.)

„Építőipari vállalatok szervezetének fejlesztése.”
A pályamű az építőipari vállalatok szervezeti 

struktúrájának változásait és az egyes vállalat
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típusok szervezeti struktúráját, főbb részei szerint 
vizsgálja. Mindezt nem pusztán elméletileg, hanem 
empirikus módon is feldolgozza, és az egyes szerve
zeti típusoknak megfelelő változatokat kidolgozza.

Jutalom: 6 000,— Ft

6. Dr. Bujtás László (Forgácsolószerszámipari 
Vállalat, Budapest).

„Licenciák vásárlásának és fogadásának szer
vezése/’ .

A tanulmány komplex módon, a vállalati tevé
kenység egészének rendszerébe ágyazva tárgyalja 
a vásárolt műszaki ismeretek fogadásának műszaki 
és közgazdasági problémáit.

Újszerűsége abban van, hogy nemcsak elméleti
leg, hanem vállalati gazdálkodás aspektusából is 
vizsgálja a témát, így a tanulmány a gyakorlatban 
is jól hasznosítható. Feltárja a licenciák megfelelő 
hasznosításának vállalati feltételeit, és javaslato
kat tesz ezen feltételek megteremtésének módjára 
is. Ennek keretében részletesen elemzi a műszaki 
fejlesztés nyereségre orientált döntésrendszerét, 
a marketing-szemléletű gyártmányvizsgálatot, az 
üzemi bevezetés folyamatát, a fogadás objektív és 
szubjektív feltételeit, végül a kérdés pénzügyi 
vetületeit.

Jutalom: 6 000,— Ft

7. Dr. Mód Aladárné, Kozák Gyula (Közp. 
Statisztikai Hiv., Bp., Felsőokt. Pedagógiai Közp. 
Bp.)

„A Dunai Vasmű munkásai (munkások az üzemi 
demokráciáról). Az Ózdi Kohászati Üzemek mun
kásai és az üzemi demokrácia.”

A pályamű alapos vizsgálat alá veti a két nagy- 
vállalat munkásait, helyzetét azzal a céllal, hogy 
feltárja az üzemi demokrácia közvetlen létezési 
formáinak érvényesülésében szerepet játszó leg
fontosabb feltételeket. A pályamű eredményeként 
sokkal többet tudunk nemcsak a két vállalat 
munkatársairól, de a magyar munkásosztályról is. 
Egyben arra is rávilágít, hogy milyen előfeltételek 
szükségesek ahhoz, hogy a közvetlen demokratiz
mus a munkahelyeken intenzívebb lehessen.

Jutalom (egyenlő megosztásban): 10 000, — Ft

Országos szintű kutatási főirányok — Nehézipari 
Minisztérium

5. Biológiailag aktív vegyületek kutatása
1. Dr. Bagdy Dániel, Barabás Éva, Dr. Gráf 

László (Gyógyszerkutató Intézet, Budapest)
„Újabb eredmények a hirudin-kutatásban.”
A pályázati munka lényegében 2 főrészből áll. 

Az egyik a hirudin ipari előállításával foglalkozik, 
a másik a hirudin aminosavszekvencia analízisét 
tartalmazza. A szerzők ezzel a munkával jelentősen 
hozzájárulnak a hirudinnal kapcsolatos kutatások 
kiterjesztéséhez.

A hirudin ipari méretű előállítására kidolgozott 
eljárás lehetővé teszi, hogy az eddigiekhez viszo
nyítva jelentős mennyiségű hirudin kerüljön a 
kutatók kezébe, s ezáltal behatóbb vizsgálatok 
indulhassanak meg a jelentős, a véralvadás tanul
mányozásában rendkívül fontos anyaggal.

Jutalom (egyenlő megosztásban): 18 000,— Ft

2. Szammer János, Szabolcs Ottóné, Noszkó 
László (MTA Közp. Kémiai Kút. Int., Bp., Bp. 
Műszaki Egyetem)

„Új jelzéstechnikai eljárás karboxilcsoporton 
14C-vel jelzett alifás karbonsavak előállítására.”

A pályázatnak különös jelentőséget ad az a 
tény, hogy a biológiailag aktív vegyületek kutatá
sában a radioizotópos nyomjelzés technika nélkü
lözhetetlenül fontos, esetenként kötelezően előírt 
vizsgáló módszer lett. A pályázók az átkarboxile- 
zési reakció mechanizmusának feltárásával fel
ismerték, hogy a cserereakció széndioxid közti 
terméken keresztül játszódik le, és ez a felismerés 
gyakorlatilag is hasznosítható módszer kidolgozását 
adta a kezükbe.

A pályázat a rádió-indikátor kémia területén 
újszerű és előremutató vállalkozást képvisel, mely
nek jelentőségét fokozottan aláhúzza az adott 
kutatási terület szűk hazai kapacitása. Eljárásuk 
analógiáiban a hasonló területen dolgozók számára 
számos új lehetőség rejlik.

Jutalom (egyenlő megosztásban): 18 000, — Ft

3. Dr. Gombos Margit Anna, Gaskó Kálmán 
(Nehézvegyipari Kút. Int., Veszprém)

„Rovartáplálkozásgátló anyag kinyerése és 
vizsgálata Amorpha fruticosaból.”

A szerzők pályázatukban a helyesen értelme
zett korszerűség követelményeit érvényesítve, a 
környezetvédelmi szempontot szem előtt tartva 
a rotenoidok eddig nem vizsgált új hatását, a 
táplálkozásgátló hatást vizsgálták.

A munka kísérleti részének leírása egzakt és 
szemléletesen illusztrálja a szerzők korszerű esz
közökkel és nagy alapossággal véghezvitt kísérleti 
munkáját. Az izolált termékek hatásával kapcso
latos rész nagy erénye, hogy a szerzők leszögezik 
azokat a gyakorlati kívánalmakat, amelyeket a 
rovartáplálkozásgátló anyagokkal szemben kell 
támasztani, és saját megfigyeléseiket e kívánalmak 
tükrében vizsgálják. A biológiai vizsgálatok a szer
zők precíz, jól reprodukálható munkájáról tanús
kodnak.

Jutalom (egyenlő megosztásban): 14 000, — Ft

4. Dr. Görög Péter (EGYT-Gyógyszergyár, 
Budapest).

„EGYT-1647 (Etudalin), egy új gyulladásgátló 
és antithrombotikus hatású vegyület farmako
lógiája.”

A pályázat egy új vegyület az az-triazino (5-6-C) 
kinolin (EGYT 1647) farmakológiai vizsgálatát
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tartalmazza. A vegyület orálisan ható erős gyulla
dásgátló, amely állatkísérletes teszteken az indo- 
metacin dózisnagyság-rendjében fejt ki gyulladás
gátló hatást, ezért mind elméleti, mind gyakorlati 
szempontból érdekesnek ígérkezik.

Jutalom: 10 000,— Ft

5. Dr. Toros Róbert, Dr. Vajda Tádé (MTA Műsz. 
Kém. Kút. Int. Budapest).

„Mikroorganizmus kultúrák populációs gör
béinek felhasználása ipari fermentációk optimálásá
hoz.”

A világszerte folyó fermentációs kutatás egyik 
legjelentősebb problémaköréhez kapcsolódik a pá
lyázat: a fermentációs folyamatok off-line opti
málásához, mely egyik első lépés a fermentációs 
folyamatok számítógéppel történő on-line, dina
mikus szabályozásához.

A pályázat tartalmazza az off-line optimális 
szükséges előfeltételeit:

— a matematikai modell felállítását, — az 
optimálási módszer kiválasztását, — ezek együttes 
alkalmazását egy ipari fermentációra (a B12 vita
min fermentációra).

Jutalom: (egyenlő megosztásban): 10 000,— Ft

6. Rajnavölgyi Éva, Medgyesi György, Gergely 
János (ELTE TTK, Bp., OVHI Bp., ELTE TTK, 
Bp.)

„Az ellenanyag aktív hely szerkezetének tanul
mányozása láncrekombinációs vizsgálatokkal.”

A pályamunka jelentős új kutatási eredménye
ket közöl, melyek az ellenanyag aktivitás hatás- 
mechanizmusának vizsgálatában lényeges előre
lépést jelentenek. Az eredmények az alábbiakban 
foglalhatók öessze:

1. A szerzők az immunglobin molekulák nehéz és 
könnyű láncainak in vitro elválasztásával és re
kombinációjával, s a rekombinált molekula enzimo- 
lógiai, fiziko-kémiai és immunológiai vizsgálatával 
tanulmányozták a láncok preferenciális összekap
csolódásáért felelős helyeket. Kimutatták, hogy: 
a) az immunglobulin molekulák polipeptid lán
cainak összekapcsolódását elsősorban a H-láncok 
konstans szekvenciái szabják meg. Ha a konstans 
szekvencia azonos, a könnyű láncok variábilis 
része befolyásolja a preferenciális összekapcsoló
dást. b) Az autológ és az azonos alcsoport tulaj
donságú heterológ könnyű láncok affinitása a 
nehéz láncokhoz közel azonos.

2. A szerzők kimutatták, hogy az antigénnel 
történő reakcióban csakis, vagy főleg a nehéz 
láncon helyezkednek el az antigénnel reagáló 
„kontakt” aminósavak, s valószínűsítik, hogy a 
könnyű lánc szerepe a precipitációhoz szükséges 
térszerkezet kialakításában van.

Jutalom (egyenlő megosztásban): 9 000,— Ft

7. Berényi Sándor (KLTE Szerves Kém. Int. 
Debrecen)

„Morfin alkaloidok újabb gyógyászatilag ha
tásos azidoszármazékinak előállítására irányuló vizs
gálatok.”

A szerző pályázatában a 14-hidroxi- (hét lépéses 
reakciósor), a ’З-0-acetil-, a 3-O-etil, a 3-O-mor- 
foliniletilamidomorfin előállítására eljárást dol
gozott ki, és elvégezte e vegyületek nagybani 
előállításához az első nagyítási kísérleteket.

Elsőként sikerült előállítani, a nor-azido-mor- 
fin és a nor-azido-kodein N-alIil és N-ciklopropil- 
metil-származékait is. A vegyületek egy részének 
farmakológiai vizsgálata is ismert, s eszerint a 
hidroxi-azidomorfin (analgetikus hatású) a 3-0- 
etil-azido-morfin (köhögéscsillapító) és az N-allil- 
azido-nor-morfin (antagonista) ígéretes gyógysze
rek.

Jutalom: 6 000,— Ft

8. Dr. Fürst Zsuzsanna (SOTE Gyógyszertani 
Int. Bp.)

„Homopirimidazolok és azidomorfinok farma- 
kokinetikája.”

A pályázatban közölt eredmények tudományos 
szempontból teljesen újnak tekinthetők. A leg
fontosabb eredmények a következőkben foglal
hatók össze: a megfelelő állatkísérleti módszerekkel 
mérve az azidomorfin 300-szor, az azidokodein mint
egy 13-szor bizonyult erősebb fájdalomcsillapító
nak, mint a morfin, miközben toxikus hatásuk 
lényegesen alatta maradt a morfinének és a Fen- 
tanyl-nak. Ugyanakkor tolerancia és dependencia 
kapacitásuk is sokkal kisebb volt, mint a morfiné.

A morfin és azidomorfin hatásai közötti diffe
rencia egyrészt a receptorral való kölcsönhatásuk 
különbözőségéből, másrészt metabolizációs kineti
kájuk eltérő voltából eredt.

A Rymazolium mind a morfin, mind az azido
morfin felezési idejét csökkentette. A szinergetikus 
hatásban azonban különbség volt, s az ez előző 
megállapítást erősítette meg.

A szimpatikus idegrendszer direkt és indirekt 
izgatásával a morfin fájdalomcsillapító hatása, 
ill. a morfin-tolerancia kialakulása fokozható, 
szimpatolitikumokkal csökkenthető volt.

Jutalom: 5000,— Ft

9. Dr. Gábor Miklós (SZOTE Gyógyszerhatás- 
tani Int. Szeged)

„Abriss der Pharmakologie von Flavonoiden”
A pályázat első részében a szerző tömören ösz- 

szefogíalja a flavonoidokkal kapcsolatos nemzet
közi kutatás eredményeit és az ezzel kapcsolatos 
irányzatokat. A továbbiakban saját és munkacso
portjának dolgozatait közli az O-(béta-hidroxietil) 
rutin gyulladásgátló hatásáról. Vizsgálataikban 
a kísérletes gyulladás jól megválasztott modelljeit
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hozták létre, és ezeken vizsgálták a rutin hatását 
a vörösvértestek iontranszportjára és a kapilláris 
permeabilitásra. Adataik korszerűek és bizonyít
ják a rutin jelentős gyulladásgátló hatását.

Jutalom: 5000,— Ft

10. Dr. Orosz Antal (ELTE Ö. Élettani Tansz., 
Bp.)

,,Egyes idegi hálózatok celluláris elemei között 
kooperatív kapcsolatok kialakulását befolyásoló 
aktív vegyületek vizsgálata.”

A szerző az idegsejtek közötti kontaktusok 
kialakításának vizsgálata kérdésével foglalkozva 
határterületi kutatásokat végzett, és különböző 
immunológiai, citológiai, sejt-tenyésztési, valamint 
molekuláris biológiai módszereket alkalmazott.

A pályázó az emlősök központi idegrendszerében 
egy új. biológiailag aktív vegyületet mutatott ki, 
amely feltehetően glycoprotein természetű anyag.

Kutatási eredményei jelentősen előmozdít
hatják azt a széleskörű tudományos munkát, mely 
a központi idegrendszer normális vagy kóros mű
ködését befolyásoló különböző aktív vegyületek 
hatásmechanizmusának felderítésére irányul.

Jutalom: 5000,— Ft

Országos szintű kutatási főirányok — Oktatási 
Minisztérium

6. A köznevelés fejlesztését szolgáló pedagógiai 
kutatások

1. Bartha Árpád (Pollack Mihály Műszaki 
Főiskola Pécs)

„A Multiple-Choice ellenőrzési módszer vizsgá
lata és a gépi értékelés lehetőségei.”

A pályázatban új tudományos eredmény a 
multiple choice módszer műszaki alkalmazása és 
a két tesztleolvasó berendezés megkonstruálása. 
A pályázó munkája elsősorban a műszaki felső- 
oktatásban jelentős, de a szerkesztett gépek más 
oktatási intézményekben is felhasználhatók, ered
ményei jelentős pedagógiai kutatások. A kutatási 
eredmény módszert mutat be és segédeszközt 
konstruál a korszerű évközi ellenőrzéshez és vizs
gáztatáshoz.

Jutalom: 8000,— Ft

2. Dr. Pálos Éva (Népművelési Intézet Bp.)
„Kísérlettől a megvalósulásig. Andragógiai kí

sérlet a művelődési otthonok alapképzést segítő 
tevékenységében.”

A módszer új eleme, a felnőttkornak irányított 
egyéni tanulása, fokozott aktivitásra késztetés
sel. Mind a vizsgaeredmények, mind egyéb vizsgá
latok megmutatták, hogy e módszer bizonyos felté
telek esetén alkalmas az iskolarendszerű felnőtt- 
oktatás ismeretszerző folyamatot kialakító szere
pének betöltésére; egyes rétegeknél pedig különö

sen vonzó lehetőség (pl. bejáró fizikai munkások). 
Bár a leírt kísérlet kis populációjú, de nem labo
ratóriumi jellegű, hanem természetes kísérlet volt 
és életképességét a kiterjesztés jelentős gyakorlati 
eredményei bizonyítják.

Jutalom: 6000,— Ft

3. Széphalminé Vizelyi Ágnes (ELTE Termé
szettudományi Kar, Bp!)

„Középiskolai tanulók megítélhetőségének ala
kulása a tanulmányi átlag eltörlésekor.”

A szerző egy aktuális rendelet (az átlag osztály
zat eltörlése, 1973) következményeit vizsgálja 
középiskolás tanulók adatai segítségével. A vizs
gálat kiterjed egyes pedagógiai kérdések elemzésére 
is, így pl. a hátrányos helyzet és a tanulók értéke
lésének általános kérdéseire. A fő tétellel kapcsola
tos következtetések egy része — pl. az átlag
illetve az érdeklődés-centrikus tanulási stratégiák 
kifejtése — új tudományos eredménynek minő
síthető. — Ez a kutatás sok szempontból segítheti 
a középiskolai értékelés, ezen belül a vizsgarend- 
szerek (érettségi, felvételi) javítása érdekében folyó 
elemzéseket és vizsgálatokat.

Jutalom: 6000,— Ft

4. Dr. Károly István (Tanítóképző Intézet Sá
rospatak)

„A pedagógus kollektíva nevelőmunkája rend
szerének kialakítása a Sárospataki Tanítóképző 
Intézetben.”

A pályamű leírja, hogy keresztmetszetben a 
jelzett nevelési intézményben hol helyezkednek el 
a pedagógiai vezetőcentrumok, az állami vezetés, 
a pártszervezet, a szakszervezet, a KISZ, hogy 
milyen oktatási- és nevelési célok fogalmazódtak 
meg, milyen konkrét feladatok megvalósításán 
fáradozik a sárospataki pedagógus kollektíva. Üj 
eredménye az oktatás és nevelés rendszerének fel
vázolásában a teljességre való törekvés. A szerző 
hosszabb, éveken át tartó pedagógiai tapasztala
tait gyűjtötte egybe tanulmányában, ezeket meg
felelően rendszerezte és a gyakorlati élet számára 
is felhasználhatóvá tette.

Jutalom: 5000,— Ft

5. Nagy Attila (Országos Széchenyi Könyvtár 
Könyvtártudományi és Módszertani Központ) Bp.

„A Könyvtárhasználatra épülő oktatás hatása. 
Kutatási jelentés egy gimnáziumi kísérletről.”

A pályamunkában leírt kutatás eredményei 
alapul szolgálnak a könyvtárhasználatra épülő 
oktatás további vizsgálatához a következő terüle
teken: az olvasási kultúra fejlesztése, a tanulói 
önállóság és aktivitás fejlesztése, az egyéni adott
ságok kibontakoztatása és differenciált értékelése, 
a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése, vala
mint ezek tanítási metodikájának kidolgozása és 
a könyvtárhasználat szerves beépítése a nevelési
tanítási folyamatokba.

Jutalom : 5000,— Ft
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6. D r . Z r in s z k y  L á s z ló  (Országos Pedagógiai 
Intézet Bp.)

„A. politikai képzés alapvető elméleti kérdései.”
A szerző a politikai nevelés egyik vetületével, 

a politikai képzés tartalmával, struktúrájával s 
pedagógiai követelményével foglalkozik. Hazai tu
dományos irodalmunkban e témakörben ez az 
első ilyen átfogó kísérlet. A problémakörök fel- 
térképezése, a jelenben folyó politikai oktatás 
elemzése és a levont következtetések megvetik a 
kialakulóban levő önálló marxista politikai tudo
mány didaktikai alapjait. Megalapozó s átfogó 
jellege következtében a tanulmány forrásmunka
ként fog szerepelni. Hasznos következtetései hozzá
járulnak a politikai képzés hatékonyságának eme
léséhez.

J u ta lo m :  5000,— Ft

7. S im o n  I s tv á n  (MTA Pedagógiai Kutató Cso
port)

„Vidéki fizikai dolgozók gyermekeinek kollé
giuma Budapesten (4 éves longitudinális pedagógai 
vizsgálat).”

A szerző kiválóan érzékeli a kollégium szinte 
semmi mással nem pótolható szerepét. A dolgozat 
néhány vonatkozásban forrásul szolgálhat tudo
mányos munkáknak. Színvonalasan, sokoldalúan 
bemutatja a különféle hátrányok behozásának az 
Apáczai Kollégiumban bevált különböző módsze
reit.

J u ta lo m :  5 000,— Ft

8. K e r e s z te s i  M ik ló s  (Tanárképző Főiskola Pécs)
„Számítógéppel vezérelt távoktatás.”
A pályamű a számítógéppel vezérelt távoktatás 

egy lehetséges, megvalósítható változatát mutatja 
be. Tudományosan új eredménynek tekinthető a 
rendszer megtervezése, továbbá a tesztek ered
ményének, a hibák természetére és súlyosságára 
kiterjedő analízise. A levelező- (táv-) oktatás egyik 
lényeges problémája — a hallgatóknak az oktatási 
intézménnyel való kapcsolata — megoldására mu
tat be korszerű eszközrendszerre támaszkodó meg
valósítható megoldást.

J u ta lo m :  5000,— Ft

9. D r  T ó th  B é la  (Országos Pedagógiai Intézet 
Bp.)

„A szöveg és a kép kapcsolata az ált. iskolai 
olvasókönyvekben. (Pedagógiai-pszichológiai kí
sérletek tankönyvekkel)”

A pályázó olyan területtel foglalkozik, melyen 
alig jelent meg számottevő hazai publikáció. A 
közel ötszáz általános iskolai tanulóval végzett 
adatlapos felmérés és elemzése egészében új a 
magyar szakirodalomban. Az elemzésekből leszűrt 
megállapítások helytállók, helyenként érdekfeszí
tők és izgalmasak. A pályázó meggyőző érvekkel tá
masztja alá, hogy a szöveget kísérő kép fokozza

a tanulók aktivitását, sokoldalúan és eredménye
sen gazdagítja személyiségüket, bővíti szókincsü
ket és emeli beszédkészségüket. Az egyes képek 
elemzésével sok hasznosítható gondolatot adnak 
készülő új tankönyveink szerkesztőinek és illuszt
rátorainak.

J u ta lo m :  5 000,— Ft

10. D r .  H o f fm a n n  O ttó  (Tanárképző Főiskola 
Pécs)

„Fejezetek az anyanyelvi nevelés tartalmának 
és módszerének megújítása köréből.”

A pályamunka világos, jól áttekinthető össze
foglalása mindannak, ami az anyanyelvi nevelés 
korszerűsítése érdekében az utóbbi években ki
alakult, ezzel jó időben hozzájárul az általános 
iskolai tanárképzésben és továbbképzésben az új 
tantervek bevezetésének előkészítéséhez. Üj a 
tantervi vázlat, amely jól egységbe foglalja a meg
tanítandó ismereteket, a beszédfejlesztést, a ki
ejtést, a helyesírási képzés feladatait.

J u ta lo m :  5 000,— Ft

11. B ó d y  Z o ltá n , B re c h le r  J á n o s ,  G o m b a i G y ő ző ,  
M á t r a i  G á b o r  (Pécsi Tanárképző Főiskola, Pécs)

„Oktatástechnológiai rendszerek tervezése.”
Szerzők a tananyag logikai analízisénél, a szek

venciák lebontásánál és strukturálásánál matema
tikai módszereket alkalmaztak. Eljárásuk újszerű 
és eredményes, az anyag feldolgozása precíz. Mun
kájuk során a szerzők szigorúan követték a prog
ramozott oktatás didaktikai alapelveit.

A közölt programozott anyagok alkalmasak arra, 
hogy segítségükkel a tanulók önállóan elsajátítsák 
a bennük foglalt ismereteket.

A tudományos munka szempontjából figyelemre
méltó a matematikai eszközök megoldásában. A ku
tatási eredmények konkrétan felhasználhatók az 
oktatásban.

J u ta lo m  (egyenlő megosztásban): 12 000,— Ft

Tárcaszintű kutatási főirány — Belkereskedelmi 
Minisztérium

1. L a k o s s á g i  f o g y a s z tá s i ,  k e re s le ti te n d e c iá k

1 . D r .  C z a g á n y i  I s tv á n  (Belker. Kutató Intézet. 
Budapest)

„Debrecen —Hajdúszoboszló — Hortobágy ide
genforgalmi régió idegenforgalmi fejlesztési kon
cepciója.”

A tanulmány alapvető érdeme, hogy összefog
laló módon és komplex jelleggel, elsőízben mutatja 
be a kutatás tárgyát képező régió idegenforgalmi 
kínálatát és ezzel összefüggésben problémáit.

A kutatási módszerek újszerűek, mert nemcsak 
a régió jelenlegi és jövőbeni idegenforgalmi szerepét 
mutatja be, hanem fejlesztésének irányát is.
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Újszerűsége a tanulmánynak, hogy nagy fon
tosságot tulajdonít a kereskedelmi és a szociál turiz
mus együttműködésének, meghatározva azokat a 
feltételeket is, amelyek között ez az együttműködés 
konstruktívan megvalósulhat.

J u ta lo m :  8 000,— Ft

2. L a d á n y i  J á n o s  (Orsz. Élelmezés és Táplál
kozástud. Int. Budapest)

„A fogyasztói ár-eltérítések hatása az egyes réte
gek jövedelmére és fogyasztására.”

A dolgozat fő értéke, hogy részletes adatszerű 
alátámasztásaival, bizonyításaival nagymértékben 
hozzájárulhat a preferencia és diszpreferencia rend
szer javításához. Az árrendszerben a szociálpolitikai 
eltérítéseket előreláthatóan még hosszú ideig meg 
kell tartani, de a kör lényegesen szűkíthető és el 
kell jutni oda, hogy az ezen a címen érvényesülő 
támogatások vagy rárakodások ne keveredjenek 
az egyéb célú áreltérítésekkel, amelyeknek körét vi
tatható, hogy kell-e általában szűkíteni.

A pályázat elemzései, bizonyításai nagymérték
ben hozzájárulnak a fogyasztói áreltérítések eddigi 
értékeléseihez, és éppen a számszerűségek oldaláról 
közelítve az eddigieknél jobban megvilágítják a 
hatásokat.

J u ta lo m :  7 000,— Ft

Tárcaszintű kutatási főirányok — Egészségügyi 
Minisztérium

1. S z á m ítá s te c h n ik a  a lk a lm a z á s a  a z  o r v o s tu d o m á n y 
b a n  és a z  eg észség ü g yb en

1. D r . S r a jb e r  B e n e d e k , D r .  S e b ő k  J á n o s ,  D r .  
K is z e l  J á n o s ,  D r .  P a k s y  A n d r á s ,  D r .  F r i t z  J ó z s e f  
(SOTE Számt. Csop., Bp., Orsz. Kórbonctani Int. 
Bp., SOTE I. sz. Női Kiin. Bp., SOTE Biometriai 
Kút. Csop. Bp., MTA Matematikai Kút. Int. Bp.)

„Koraszülöttek koponyaűri vérzése okainak 
vizsgálata lineáris diszkriminációs módszerekkel.”

A pályamunkában tudományos új eredmény a 
lineáris programozás módszerének új irányú fel- 
használása, ami hozzájárul a koraszülöttek kopo
nyaűri vérzését okozó tényezők tisztázásához.

A matematikai megoldások magas színvonalúak, 
az alkalmazott módszer korszerű. A számítástech
nikai lehetőség kiválasztása és gyakorlati alkalma
zása más területre is általánosítható.

J u ta lo m  (egyenlő megosztásban): 20 000,— Ft 2 3

2. A  la k o s sá g  v é d e lm e  a te rm é sze te s  é s  m es te rsé g e s  
k ö rn y e z e t (b io s z f é r a )  k á ro s  h a tá s a itó l  (fő le g  o rv o s i

v o n a tk o z á sb a n  )

Tárca javaslat nem érkezett.
3 . P e r in a ta l i s  m o r ta l i tá s  c sö k k e n té sé re  ir á n y u ló  

k u ta tá s

1. D r . K ó b o r  R ó b e r t,  D r .  B é d i  G y u la ,  D r .  T h á n  
N á n d o r ,  J e g e s  S a r o l ta ,  G a á l A la d á r  (Baranya me
gyei Tanács Pécs, POTE Pécs).

,,A koraszülést befolyásoló tényezők vizsgálata.”
A pályamunka a koraszülés tekintetében szóba- 

jöhető tényezők közül 140 befolyásoló tényező

szerepét elemezték matematikai módszerekkel, szá
mítógép igénybevételével és értékes megállapítások
ra jutottak. Többek között megállapították, hogy 
a koraszülés tekintetében

— a többször szülők veszélyeztetebbek, mint az 
először szülők, — a veszélyeztetett terhesség esetén 
a terhesség kezdetén már ismert tényezők közül 
többnél a koraszülés aránya nem szignifikáns a 
kontroll csoporttal szemben, — a terhesség folya
mán jelentkező számos veszélyeztetettségi tényező 
esetén a koraszülés aránya ugyancsak nem szigni
fikáns a kontroll csoporttal szemben.

Munkájukból leszűrhető következtetéseket a 
szervezés és gondozás gyakorlati síkjára vetítették, 
és eredményként elérték, hogy Baranya megyében 
a csecsemőhalálozás az 1969 évhez viszonyítva 
1974-ben 17,6%-os csökkenést mutatott.

J u ta lo m  (egyenlő megosztásban): 15 000,— Ft

2. D r .  H e im  T ib o r ,  D r .  H e r w a r t  S c h e n k , H a n s  
W a g n e r , D r .  L o th a r  W in k le r ,  D r .  E .  G o e tze , D r .  
V a rg a  F e re n c  (POTE Gyermekklinika, Pécs, Jénai 
Egyet. Kórélettani int. Jéna)

„Szabad zsírsav forgalom az újszülött nyúl 
serumában, valamint barna és fehér zsírszöveté
ben.”

A közölt eredmények újak és jelentősek. A szerző 
munkatársaival eredeti frakcionális módszert dol
gozott ki, amely nagyon megkönnyíti a triglyceridák 
tört részét képező szabad zsírsavaknak a gyors 
meghatározását nagymennyiségű zsír jelenlétében.

Az újszülöttkori hőtermeléssel kapcsolatban, 
14C-palmitinsav alkalmazásával, nyulakon kimutat
ta, hogy a szabad zsírsavak forgalma és az újszülött
kori energiaforgalom alapján képező barna zsírba 
való beépülésében a táplálkozási állapot mellett 
a környezeti hőmérsékletnek is alapvető szerepe 
van.
J u ta lo m  (csak magyar állampolgárságú társszer
zőknek, egyenlő megosztásban): 10 000,— Ft

4 . T r a n s z p la n tá c ió s  m u n k á la to k a t  e lő k é s z ítő  k u ta tá s

1. D r . P e r n e r  F e re n c  (SOTE I. sz. Sebészeti 
Klinika, Bp.)

„Les Ruptures Du Rein Transplante (A trans
p lan tât vese ruptúrája)” .

A szerző 10 esetet elemez és a saját beteganyag 
teljes klinikai feldolgozását adja és rendszerezi a 
ritkán felismert szövődmény symptomatológiáját.

Megállapításai szerint a ruptúra nem kizárólag 
a kilökődési reakció következtében jött létre. A 
veseruptúra létrejötte és az egyéb tényezők között 
— a kis esetszám miatt — nem tudtak szignifikáns 
összefüggést kimutatni.

A rendkívül gondos klinikai elemzés a vese
ruptúra kórképének teljes feldolgozását adja. Na
gyon fontosak a megelőzésre vonatkozó javaslatai 
és állásfoglalás, hogy a veseruptúra önmagában nem 
jelenti a vese eltávolításának szükségességét.

Jutalom : 5 000,— Ft
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5 . T ö m e g e se n  e lte r je d t b e tegségek  e p id e m io ló g iá já n a k  
k u ta tá s a

1. D r .  P é n te k  Z o ltá n , D r .  T a b á r  L á s z ló  (Megyei 
Kórház, Szekszárd, POTE Radiol. Kiin. Pécs.)

,,Emlőrákos betegek epidemiológiai és klinikai 
vizsgálata gépi adatfeldolgozásra alkalmas kérdő
ívvel; az eredmények felhasználása szűrővizsgálat
ban.”

A szerzők megkísérelték kérdőívekkel kiválasz
tani azokat a tényezőket, melyek az emlőrák szem
pontjából veszélyeztetett populációra jellemzőek. 
Nyolc tényezőt találtak fontosnak, melyeket a 
lakosságszűrésben is kipróbáltak.

A szerzők munkájának értékét növeli, hogy az 
emlőrák napjainkban a nők leggyakoribb rákos 
megbetegedése, gyógyításának eredményei terén 
évtizedek óta nem történt előrehaladás.

J u ta lo m  (egyenlő megosztásban): 8 000,— Ft

2. D r .  G y á r fá s  I v á n , D r .  C s u k á s  A n d r á s n é  (Orsz. 
Kardiológiai Intézet, Bp. Orsz. Munkaeü. Int. Bp.)

,,Az acut myocardialis infarctus epidemiológiai 
vizsgálata Délpest lakosságában.”

A pályamunkában több, jól felhasználható, új 
eredmény van.

A gondosan felépített kutatási terv lehetővé 
tette, hogy az acut myocardialis infarctus egész 
folyamatáról adatokat kaphassunk, és ezeket a meg
felelő nemzetközi vizsgálatok tükrében értékel
hessük. Értékesek az acut myocardialis infarctus 
incidenciájára és lethalitására vonatkozó területi, 
nagy lakosságcsoportot átfogó vizsgálatok, a rela
tív kockázatra vonatkozó következtetések, számí
tások.

J u ta lo m  (egyenlő megosztásban): 6 000,— Ft

6 . D a g a n a to k  e th io p a th o g e n e s ise  és  th e r á p iá ja

1. D r .  K e l le r m a y e r  M ik ló s  (POTE Közp. Kiin. 
Kém. Láb. Pécs).

„Two-Dimensional Polyacrylamide Gel Electro
phoresis of Saline Soluble Nuclear Proteins of Leu
kemic and Normal Human Lymphocyte Nuclear 
Proteins.”

A pályamunkában az új eredmény két részből 
áll. Az első a fehérjék új, kétdimenziós elválasztási 
technikájának kidolgozása. A másik a közleményben 
leírt konkrét eredmény: összehasonlította a humán 
normal és leukaemiás lymphocyták sóoldékony fe
hérjéit és néhány jellegzetes különbséget talált ú. m. 
a BH2 jelű fehérje csak leukaemiás lymphocyta 
magban fordul elő, míg az AHX, AH2, és CHX 
jelűek pedig kizárólag a normálban, tehát hiányoz
tak a leukaemiás Iymphocytákból.

A pályázó kimagasló érdeme az is, hogy az új 
módszer kidolgozása után azt azonnal egy alapvető 
daganatkutatási problémára alkalmazta.

Jutalom : 6 000,— Ft

7. R a d io iz o tó p o k  o rv o s i a lk a lm a z á s a

1. D r . K a r ik a  Z s ig m o n d , T ö r k ő  J á n o s ,  D r .  T a r já n  
G y ö r g y , D r .  F ü z y  M á r to n ,  D r .  S in k o v ic s  I s tv á n ,  
D r . M o ln á r  G y u la  (Orsz. Onkológiai Int. Bp., 
MTA Izotóp Int. Bp., Orsz. Onkológiai Int. Bp., 
SOTE II. Belklinika Bp.)

„Hazai előállítású " mTc-vel jelzett szerves
specifikus kitek bevezetése a klinikai gyakorlat
ban.”

A pályamunka a lokalizációs izotópdiagnosztika 
számára igyekezett korszerűbb, hazailag előállított 
vegyületeket kipróbálni és klinikai alkalmazható
ságukat igazolni.

A munka az alkalmazott módszerekkel bizonyít
ja, hogy a kiválasztott Tc-vegyületek nagymérték
ben szervspecifikusak, és alkalmazásuk kisebb su
gárterhelést jelent, mint az eddig használt izotóp- 
diagnosztikumok.

A pályamunka távlatokat nyit a vizsgált radio- 
diagnosztikumok rutinszerű elterjedéséhez, mint
hogy a részletekhez devizamentesen fele-harmad- 
áron lehet majd hozzájutni.

J u ta lo m  (egyenlő megosztásban): 18 000,— Ft

8 . G e n e tik a i k u ta tá s o k

1. D r . K lu jb e r  L á s z ló  (POTE Gyermekklinika 
Pécs).

„A glycosaminoglycan és hydroxyprolin ürítés 
mérése, jellegzetességei és a normális értékek.”

A pályamunka nagyszámú új és értékes meg
állapítást tartalmaz; a vizsgált anyag kiválasztása 
különös gondossággal történt; rendkívül munka- 
igényes és precizitási igénylő, hazánkban sehol sem 
használt vizsgáló módszerek modernek, minden 
tekintetben megfelelőek. A módszerek beállítása 
a kritikai követelményeknek minden tekintetben 
megfelel.

J u ta lo m :  5 000,— Ft

2. D r . O sz to v ic s  M a g d a ,  D r .  C ze iz e l E n d r e ,  D r .  
K i s s  P é te r ,  D r .  B a r b  E d i t  (OKI, Bp., Apáthy I. 
Gyermekkórház Bp., Heim Pál Gyermekkórház, 
Bp.)

„Az öröklődő chromosoma rendellenességek I — 
IL”

A pályázatban leírt tudományos eredmények 
nemzetközi viszonylatban is újak és jelentősek. A 
szerzők az eddigi legnagyobb beteganyagon vég
zett korszerű sávtechnikás chromosoma vizsgálat- 
zal kimutatták, hogy a szerkezeti rendellenességek 
gyakorisága a korábban gondoltnál nagyobb. Csa
ládvizsgálataik szerint, az anomáliák 15%-a örök
lődő jellegű, ahol a tünetmentes hordozók felderí
tése a genetikai tanácsadás szempontjából igen 
jelentős.

Jutalom : 12 000,— Ft
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Tárcaszintű kutatási főirány — Központi Földtani
Hivatal

Tárcaszintű kutatási főirány — Központi Statisz
tikai Hivatal

7. A z  o rs zá g  te r m é sz e ti  e r ő fo r r á s a in a k  
k u ta tá s a  és f e l tá r á s a

1. D r . J á m b o r  Á r o n  (Magyar Állami Földtani 
Int. Bp.), S o lt i  G á b o r  (Magyar Áll. Földtani Int. Bp.), 
D r . R a v a s z  C sa b a  (Magyar Áll. Földtani Int. Bp.), 
A r a tó  J á n o s n é  (Bányászati Kút. Int. Bp.), B e lla  
L á s z ló n é  (Bányászati Kút. Int. Bp.), D r . O ro sz  
T ib o r n é  (Magyar Áll. Földtani Int. Bp.), D r . N a g y  
L á s z ló n é  (Magyar Áll. Földtani Int. Bp.)

,,A dunántúli olajpala.”
A szerzők felismerték a pulai és gércei bazalt

krátereket kitöltő, nálunk eddig nem ismert algi- 
nitolajpala képződményeket. Oknyomozó módon 
foglalkoztak a képződmények genetikájával, a 
képződés ősföldrajzi körülményeivel és ennek alap
ján az egész képződmény földtani perspektívájával.

A Dunántúlon végzett kutatások során eddig 
nem ismert hazai üledékes képződményekre, ill. 
kőolajanyakőzet típusra irányították a figyelmet.
J a v a s o l t  ju ta lo m : Jámbor Áron 

Solti Gábor 
Ravasz Csaba 
Arató Jánosné 
Bella Lászlóné 
Orosz Tiborné 
Nagy Lászlóné 
Összesen:

12 0 0 0 ,-  Ft 
8 000, -  Ft 
3 000, -  Ft 
3 000, -  Ft 
3 000, -  Ft 
3 000, -  Ft 
3 000, -  Ft 

35 ÖÖÖ,— Ft

2. V ic z iá n  I s tv á n  (Magyar Állami Földtani 
Int. Bp.).

„Agyagásványok és diagenezis Magyarország 
üledékes kőzeteiben.”

A szerző elsőnek foglalkozik az agyagásvány 
tartalmú hazai kőzetek átfogó vizsgálatával, az 
agyagásványok szerkezetében bekövetkezett vál
tozások alapján. Üj eredmény továbbá, hogy kísér
letet tesz a metamorf átalakulás és a diagenezis 
elhatárolására; továbbá hogy a kőolajtelep képző
dés és diagenezis közötti összefüggésre világít rá.

J u ta lo m :  8 000,— Ft

3. N a g y  G éza  (MTA Geokémiai Kutató Labo
ratórium).

„Magmás folyamatok hőmérséklet-meghatáro
zása koegzisztens ásványpárok összetétele alapján.”

A szerző külföldi metamorf kőzeteknél alkalma
zott módszert adaptálva, majd azt az effúziv 
vulkáni kőzetekre továbbfejlesztve kimutatja, hogy 
a Börzsöny és Cserhát hegység elsődleges magma
kamráinak közel egyező hőmérsékleti adatai egyező 
kamramélységre utalnak.

Hazánkban elsőként alkalmazott korszerű mód
szerrel, új, lényeges, de részletadatokat ad a vul
káni hegységeink további vizsgálatához.

Jutalom : 6 000,— Ft

7. T á r s a d a lm u n k  ré te g ző d é sé n e k  a la k u lá s a  és  a z  
é le tm ó d  v á lto z á s a

1. D r .  R á c z  A lb e r t  (Közp. Statisztikai Hivatal, 
Bp.), S o m o g y i M ik ló s  (Közp. Statisztikai Hivatal, 
Bp.); D r . O la jo s  Á r p á d  (Munkatudományi Kút. 
Int. Bp.)

„Képzettség és kereset, 1971.”
A pályamű a népgazdaság minden ágára kiter

jedő teljes körű létszámösszeírás és 73 000 személyi 
kérdőív begyűjtésével, illetve feldolgozásával ké
szült, és a következő szempontokból nyújt kiemel
kedő megállapításokat: A pályamű egyszerre elmé
leti és gyakorlati tárgyalásmódja magyarázza, hogy 
értékelő megállapításait és számanyagát már eddig 
is jól hasznosították, mind a szakember-szükséglet 
tervezésében és a bérpolitikai intézkedésekben, mind 
az egyetemi oktatásban és a tudományos kutatás
ban. Á műnek további, fontos szerep jutott a párt 
és a kormány tájékoztatásában is.

J u ta lo m  (egyenlő megosztásban): 30 000,— Ft

Tárcaszintű kutatási főirány — Országos Testneve
lési és Sporthivatal

7. A  n é p e ssé g  f i z i k a i  e rő n lé té n e k  f e j le s z té s e  és f e n n 
ta r tá s a  a te s tk u l tú r a  e s z k ö ze iv e l

1. D r .  F r e n k l R ó b e r t (Magyar Testnevelési Főisk. 
Bp.); D r . S z e b e r é n y i  S za b o lc s  (Kőbányai Gyógy- 
szerárugyár, Bp.); G y ő ré  Á g o ta  (Magyar Testneve
lési Főisk. Bp.).

„Az izommunka enzimindukáló hatásának vizs
gálata patkányban.”

A szerzők a rendszeres edzés hatását tanulmá
nyozták a májszövet gyógyszer-metabolizáló enzim- 
rendszerére patkányokon végzett kísérletekben. 
Vizsgálataik megerősítik azokat a feltételezéseket, 
hogy az enzimindukáló szteroidok lebontása az 
edzett szervezetben gyorsabb. Ezzel az edzettség 
eddig kevésbé ismert összetevőit tárták fel. Ered
ményeik fontos szerepet játszanak az edzett spor
tolók endokrin szabályozási folyamatainak meg
értésében és az edzett szervezet anyagcserefolyama
tainak változásaiban.

A szerzők kutatási eredményei számos további 
gyakorlati vonatkozású vizsgálathoz nyújtanak 
alapot.

J u ta lo m  (egyenlő megosztásban): 9 000,— Ft

Tárcaszintű kutatási főirányok — Magyar Tudo
mányos Akadémia

7. A  s z á m ítá s te c h n ik a  a lk a lm a z á s a i (kivéve az orvos- 
tudományi alkalmazások)

1. A s z a ló s  J á n o s ,  D r .  D ö m ö lk i  B á l in t ,  L a n g e r  
T a m á s ,  S á n ta  L ó r á n tn é , S ik ló s i  I s tv á n  (INFELOR 
Rendszertechnikai Vállalat, Bp.).

„Strukturált absztrakt modellek.”
A pályázat a software gyártás technológiájának 

kialakítására megoldást javasol a strukturált
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absztrakt modelleknek nevezett programozási mód
szer bevezetésére. A pályamű különös erénye, hogy 
átfogó új programozási szemléletet nyújt. A pálya
mű szemlélete megalapozhatja a software gyártási 
technológiák kidolgozását.

J u ta lo m  (egyenlő megosztásban): 20 000,— Ft

2. D e tz k y  I v á n , D r . G y á n i K á r o ly ,  N a g y  S á n d o r ,  
P e r g e r  G éza , D r . T ó th  T ib o r ,  V a d á s z  D é n e s  (Nehéz
ipari Műszaki Egyetem Gépgyártási Tanszék Mis
kolc, Gépipari Technológiai Intézet Bp.).

,»Programrendszer tengely- és tárcsajellegű al
katrészek automatikus technológiai tervezéséhez 
(TAUPROG-T).”

A pályázat ipari integrált anyag és adatfeldol
gozással foglalkozik a gépiparban. Témája a gyár
táselőkészítés automatizálásának kutatása a forgá
csolástechnológiai területen. A pályázat számos új 
tudományos eredményt tartalmaz. Ezen eredmé
nyek a hagyományos szerszámgépekre való tech
nológia tervezés számítógépes automatizálása köré 
csoportosíthatók. A pályázók világszínvonalon ol
dották meg a részletes művelettervezést homogén 
gépcsoportokra és a műveleti sorrend tervezést 
alkatrészcsaládokra.

J u ta lo m  (egyenlő megosztásban): 18 000,— Ft

Tárcaszintű kutatási főirányok — Magyar Tudo
mányos Akadémia

2. A z  e m b er  te r m é sz e ti k ö rn y e ze té n e k  véd e lm e  (főleg 
a bioszféra megváltozása szempontjából)

1. D r . B ir ó  P é te r ,  G a r á d i  P é te r  (MTA Biológiai 
Kutató ntézet Tihany, Agrártudományi Egyetem 
Gödöllő).

„Investigations on the growth and population- 
structure of bream (Abramis brama L.) at different 
areas of Lake Balaton, the assessment of mortality 
and production.”

A szerzők a legnagyobb egyedszámban előfor
duló halfaj — a dévérkeszeg állományának alaku
lását elemzik kvantitatív ökológiai megközelítéssel. 
Az állomány alakulásával, annak a Balaton eutro- 
fizálódásával kapcsolatban megfigyelt változásaival 
foglalkozó megállapításaik tudományosan megala
pozott új kutatási eredmények.
J u ta lo m :  Dr. Biró Péter 6 000,— Ft

Garádi Péter 4 000,— Ft
Összesen: 10 000,— Ft 2

2. D r . O lá h  J á n o s ,  0 .  T ó th  E rz s é b e t, T ó th  L á sz ló  
(Haltenyésztési Kutató Intézet Szarvas, Vízgaz
dálkodási Tudományos Kutatóintézet Bp.).

„A Balaton foszfor anyagcseréje.”
A szerzők feltárják a Balaton vizében a foszfor

formák elterjedését, a foszforáramlás útját, a tó 
foszforháztartását. Megállapítják, hogy a tóban 
az elsődleges termelés limitáló tényezője a foszfor, 
meggyőzően bizonyítják, hogy a szén, nitrogén,

foszfor, atomarányok etőteljes foszforhiányos anyag
cserét mutatnak. Az eredmények az eutrofizálódás 
alapfolyamatainak megismertetését segítik elő, és 
közvetlenül hasznosítható adatokat szolgáltatnak 
a vízminőségvédelem számára.

J a v a s la t  (egyenlő megosztásban): 15 000,— Ft

3. D r . T a m á s  F e re n c n é  dr. Dvihally Zsuzsa 
(Magyar Dunakutató Állomás) Göd.

„A Duna oxigén-háztartásával és elsődleges 
termelésével kapcsolatos vizsgálatok eddigi ered
ményei.”

A közölt eredmények a Duna vízminőségének 
lassú, de határozott romlását mutatják, és a szerző 
megállapítja, hogy a biogén úton termelt oxigén 
mennyisége az év nagyobb részében nem elegendő 
az élővilág légzési igényének, valamint a lebomlás
sal kapcsolatos biokémiai folyamatok oxigén-igé
nyének fedezésére.

Az elsődleges termelésre vonatkozó vizsgálatok 
új eredményein kívül új a Duna teljességére vonat
kozó problémamegközelítés is. Első ízben történt 
meg az öntisztulás menetére oly fontos oxigén
háztartásnak jelentős időtartamra és a Duna teljes 
terjedelmére vonatkozó részletes elemzése.

J u ta lo m :  6 000, — Ft

4. D r . K o v á c s  M a r g i t  (MTA Botanikai Kutató- 
intézet Vácrátót).

„A Balaton parti zónájának jelentősége a tó 
környezetvédelmében.”

A dolgozat nagyszámú sorozat vizsgálatok alap
ján kimutatja a természeteshez közel álló állapotú 
parti zóna talajainak és növényállományainak a 
tó vízminősége szempontjából kedvező szűrő hatá
sát. A növényállományokban felhalmozott biogén 
elemek lebomlás-üteméről nyert új adatok nemzet
közi viszonylatban is rendkívül figyelemreméltóak. 
A Balaton környezetvédelmével kapcsolatos alkal
mazható módszereket javasol.

J u ta lo m :  6 000,— Ft

5. L a k a to s  G y u la  (Kossuth Lajos Tudomány- 
egyetem Állattani Intézete Debrecen)

„A bentonikus eutrofizálódás jelensége és ak
tuális kérdései a Velencei-tavon.”

A pályamunka a Velencei tavi eutrofizálódás 
kérdéseivel foglalkozik — ezen belül az eutrofizá
lódás szerepével a feltöltő szukcesszióban és a 
klorofill-hatásfok vizsgálatával.

A bentonikus eutrofizálódás fogalmának és 
vizsgálati módszerének megfogalmazásával ill. ta
nulmányozásával a szerző a hidrobiológia egyik 
legaktuálisabb és egyidejűleg legkevésbé kutatott 
területén ad új eredményeket. A vizsgálatok 
olyan jelentős anyagforgalmi állapotot tárnak fel, 
amely a Velencei tó anyag- és energiaforgalmának 
megismeréséhez nélkülözhetetlen.

Jutalom : 5 000,— Ft



38 AKADÉMIAI KÖZLÖNY 1976. február 18.

6. K o z á k  M á t y á s  (MTA Talajtani és Agrokémiai 
Kutató Intézete Bp.)

„A kálium migrációja és fixációja magyar- 
országi homoktalajokon.”

A szerző dolgozata környezetvédelmi szempont
ból fontos témával foglalkozik, — különböző 
talajtípusokon meghatározza a talaj fizikai saját
ságaival és kalciumkarbonát tartalmával össze
függésben a kálium fixációját, továbbá izotópos 
vizsgálati módszer segítségével a kálium migráció
ját. Eredményei mind a környezetvédelem, mind 
a mezőgazdaság területén alkalmazhatóak.

J u ta lo m :  5 000,— Ft

7. D r . S za b ó  M á r ia ,  C so r to s  C sa b a , R .  P o n g r á c z  
J o lá n  (Kossuth Lajos Tudományegyetem Növény
tani Tsz. Debrecen)

„A víz- és az ásványianyag cirkuláció éves 
vizsgálata erdő-ökoszisztéma földfeletti szubszisz- 
témjében.”

A szerző kollektíva által benyújtott pályamunka 
hazai viszonylatban elsőnek ad átfogó képet egy 
erdő-ökoszisztémába bejutó, a lombkoronaszin- 
ten átfolyó, a fatörzseken lefolyó és a talaj felszínére 
jutó csapadék mennyiségi és minőségi viszonyairól, 
változásáról. Az okozati összefüggéseket megálla
pítva meghatározták 11 biogén elem mennyiségi 
változását, továbbá a különböző fafaj-összetételű 
erdő-ökoszisztémán átáramló elemeknek a csapa
dékvízzel talajfelszínre jutó mennyiségét. Kiszá
mították az egy év alatt a csapadékkal egy hektár 
erdőterületre jutó tápanyagmennyiséget.

A munka értékes tájékoztatást ad a biogén 
elemek migrációjára vonatkozóan az erdő-öko
szisztémában.

J u ta lo m :  (egyenlő megosztásban) 15 000,— Ft

Tárcaszintű kutatási főirányok — Magyar Tudo
mányos Akadémia

3 .  G a z d a s á g p o l i t ik á n k  ta p a s z ta la ta in a k  e le m zé se ;  
ja v a s la to k  a to v á b b fe jle s z té s re

1. D r . H o ch  R ó b e r t,  J o h n  E d e  (MTA Közgazda
ságtudományi Intézete, Bp. Könnyűipari Minisz
térium Bp.)

,,Az életmód célrendszere és az ezt szolgáló esz
közrendszer. (A fogyasztás társadalmi preferencia- 
rendszere.)”

Üj a szerzők eredményes kísérlete arra, hogy át
fogó és konzisztens koncepcióban fogalmazzák 
meg a szocialista fogyasztási modell céljainak és 
eszközeinek dialektikus egységét az előttünk álló 
15—20 éves időszakra.

A szocialista fogyasztási modell elméleti kérdé
seinek tisztázása nagyban segítheti az életszínvonal 
emelését szolgáló gazdaságpolitikánk átgondoltabb, 
konzisztens megfogalmazását.

J u ta lo m :  Hoch Róbert 8 000,— Ft
John Ede 4 0 0 0 ,-  Ft
Összesen: 12 000,— Ft

2. G y e n is  J á n o s  (MTA Közgazdaságtudományi 
Intézete Bp.)

„A Magyar Szocialista Munkáspárt agrárpoli
tikájának néhány főbb jellemzője 1957 és 1961 
között.”

Üj a tanulmányban a beszolgáltatási rendszer 
eltörlése gazdasági körülményeinek, a mezőgazda
ság új ár-, adó , hitel- és támogatási rendszer ki
alakításának, az agrárpolitikai eszközrendszer funk
cionálásának bemutatása, az agrártézisek és más 
párthatározatok létrejöttének feltárása, a tömeges 
kollektivizálás újszerű tárgyalása. A tanulmány 
tartalmán túl elsősorban a megközelítés módjában, 
a kutatás alkalmazott módszerében ad igen fontos 
új eredményeket.

J u ta lo m :  5 000,— Ft

3. U n g v á r s z k i  M ik ló s n é  (MTA Közgazdaság- 
tudományi Intézete Bp.)

,,Felhalmozási és fejlesztési politikánk néhány 
kérdése 1957 —1960-ban.”

Üj a tanulmányban, hogy a beruházási folya
mat alakulásáról az 1957 —1960-as időszakban 
meggyőzően kimutatja, miszerint a gazdaságpoliti
kai célok az esetek nagy részében nem voltak 
beágyazva egy komplex, részeiben konzisztens 
fejlesztési koncepcióba. A szerző több, napjainkban 
is érvényes következtetést von le. A tanulmány fő 
érdeme a téma komplex megközelítése, a beruhá
zási politikánk a gazdaságpolitika más szféráival, 
illetve magával a politikával összefüggésben való 
elemzése, továbbá a központi döntések közötti, 
e döntések és a gazdaság adottságai közötti konzisz
tencia, illetve ellentmondásosság feltárása.

A tanulmány fontos következtetésein túl min
denekelőtt gazdaságpolitikai szemléletével járul 
hozzá a főirányba foglalt feladatok sikeres végre
hajtásához.

J u ta lo m :  5 000,— Ft

4. E s z e  Z s u z s a  (MTA Közgazdaságtudományi 
Intézet Bp.)

„Gazdaságpolitika és külkereskedelem 1957 — 
1960.”

A tanulmány új megközelítésben vizsgálja az 
1957—60-as időszak külkereskedelmének gazda
ságpolitikai kérdéseit. A megközelítésből adódóan 
egy sor külkereskedelmi problémát újszerűén mu
tat be, új, eddig nem, vagy csak részben ismert 
összefüggésekre mutat rá.

J u ta l o m :  5 000,— Ft

Tárcaszintű kutatási főirányok — Magyar Tudo
mányos Akadémia

4 . K ö z é p tá v ú  v ilá g g a z d a s á g i  p r o g n ó z is ,  k ü lö n ö s  
te k in te t te l  a  n é p g a z d a s á g i te rv e zé s  s z e m p o n tja ir a .

1. D r .  N a g y  A n d r á s  (MTA Közgazdaságtudo
mányi Intézete, Bp.)

„A nemzetközi kereskedelem strukturális elem
zése és előrejelzése.”

A pályamű módszertani szempontból és elem
zésében értékes, új eredményeket tartalmaz. így
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a strukturális együtthatók előrejelzései módszeré
nek továbbfejlesztése, a nemzetközi kereskedelem 
áramlásainak övezete és árucsoportok szerinti 
kombinálása, a Közös Piac és a KGST belső for
galmában mutatkozó eltérések elemzése és kü
lönösen az 1970—80. évi prognózis, mely felvá
zolja a világkereskedelmi struktúrák várható vál
tozásait, — tekinthető tudományosan új ered
ménynek. Mindezek szoros összefüggésben vannak 
a főiránnyal, előmozdítják a Középtávú világgaz
dasági prognózis kutatását és hozzájárulnak ahhoz, 
hogy e prognózisok népgazdasági tervezési célokra 
felhasználhatók legyenek.

Jutalom: 10 000,— Ft

2. Dr Szita János (Minisztertanács Titkár
sága, Bp.)

„Az összeurópai gazdasági együttműködés táv
latai.”

A pályázó a bonyolult, átfogó kérdéskört szé
les horizontú elemzéssel és árnyalt megítéléssel 
körvonalazza.

Tudományosan új eredmény, hogy az európai 
együttműködést nem Európa egyik, vagy másik 
részére leszűkítve, hanem összeurópai alapon, a 
mai aktuális világgazdasági és világpolitikai hely
zet lehetőségeit és adottságait mérlegelve végzi el. 
2000-ig vázolja fel a távlatokat, valamint azoknak 
az erőknek a mozgását, amelyek ösztönzik vagy 
akadályozzák az összeurópai együttműködést.

Jutalom: 10 000,— Ft

3. Dr. Köves András (MTA Közgazdasági In
formációs Csoport, Bp.)

„Gazdasági kapcsolatok a Szovjetunió és a fej
lett tőkés országok között.”

A pályamunka széles körű tényanyagot dolgoz fel 
nagyfokú önállósággal. Legfontosabb új tudomá
nyos eredménye a Szovjetunió és a fejlett tőkés 
országok közötti gazdasági kapcsolatok elméleti 
feltárása, a szovjet aktív külgazdasági politika 
lehetőségeinek kiváló elemzése. A várható szovjet 
kereskedelmi politika tényezőinek elemzése során 
a belgazdasági oldalról történő megközelítést si
keresen ágyazza be a gazdasági fejlődés jelenlegi 
szakaszának problémarendszerébe.

Jutalom: 8000,— Ft

Tárcaszintű kutatási főirányok — Magyar Tudo
mányos Akadémia

5. A tudományos-technikai forradalom mint vi
lágtörténelmi folyamat a kapitalizmus és szocializ
mus viszonyai között. (A tudományos-technikai 
forradalomra való felkészülésünk tudományos meg

alapozása.)
1. Dr. Kovács Géza (Marx Károly Közgazdaság- 

tudományi Egyetem Bp.)
„A jövő kritikus elágazási pontjai.”
A pályamunka értékeli a tudomány jövőbeli 

szerepét és az ezredforduló körüli társadalomtudo
mány struktúráját.

Hangsúlyozza a társadalomtudományi alkal
mazás alapvető fontosságát a TTF és jövőkutatás 
egységét a jövőkutatásról szóló viták és tudomány- 
elméleti problémák áttekintésével és szintetizá
lásával. Ezzel készíti elő a mű legfőbb tudományos 
nóvumát, a világtörténelmi fejlődés modellezésé
nek problematikáját. Helyesen értelmezi és elemzi 
a matematizáló szerepét és kritizálja az erőszakolt 
matematizálás túlzásait, káros voltát. A tervezés 
oldaláról, rendszertani megközelítésben tekinti át 
a kezdeti TTF problematikáját nemzetközi szin
ten. Itt igen értékes elemzést nyújt a regionális 
tervezésről. Ugyancsak érdekesen és hasznosan 
vizsgálja a szintáttörések kérdéseit.

Jutalom: 7 000,— Ft

2. Héthy Lajos, Makó Csaba (MSZMP KB, Bp. 
MTA Szociológiai Kutató Intézet Bp.)

„Automatizáció és az ipari munkások.”
A pályamunka nem csupán a nemzetközi tu

dományos munkamegosztásba való bekapcsolódás 
eredményességét és hasznosságát reprezentálja, 
hanem a felhalmozott elméleti és gyakorlati is
meretek segítséget nyújtanak abban, hogy a közel
jövőben megfelelő elméleti igényű és alapozású 
választ dolgozhassunk ki olyan problémák megvála
szolásához, mint az új technika és a munkaszervezet 
összefüggései, a munkástudat és az automatizáció, 
valamint a munkásrészvétel objektív és szubjektív 
feltételeinek alakulása a szocialista vállalatban, 
a tudományos-technikai forradalom körülményei 
között.

Jutalom (egyenlő megosztásban): 10 000,— Ft

3. Voigt Vilmos (Eötvös Loránd Tudomány- 
egyetem Folklore Tanszék, Budapest)

„A magyar népi kultúra változása a tudo
mányos-technikai forradalom idején.”

A pályázat fontos hozzájárulás mind a tudo
mányos-technikai forradalom kutatása, mind a 
korszerű magyar néprajzkutatás területéhez. Elő
ször tekinti át a magyar népi kultúra változásának 
témáját, és ilymódon szaktudományos szempont
ból az egész munka tudományosan új eredmény
nek tekinthető. A pályamunka mindenekelőtt a 
társadalmi-történeti kereteket tekinti át; statisz
tikai adatokkal bőven alátámasztottan összegezi 
a tényeket, értelmezi azokat, és felvázolja a népi 
kultúra jellemző méreteit.

Jutalom: 5000,— Ft

Tárcaszintű kutatási főirányok — Magyar Tudo
mányos Akadémia

6. A társadalmi tudat fejlődése Magyarországon 
a felszabadulás óta.

1. Kamarás István (Országos Széchenyi Könyv
tár Könyvtártudományi és Módszertani Központ)

„Az irodalmi érték esélye lektűrolvasóknál.”
A dolgozat az olvasáskutatás egyik úttörő 

jellegű tanulmánya, mely alapul és összehasonlí-
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tásul szolgálhat további kutatások folytatására. 
A könyvet közvetítő réteg számára fontos ismeret- 
anyag lehet az olvasók irodalmi értékű olvasmá
nyainak kiválasztásában és ezzel a tudatformálás
ban.

J u ta lo m :  5000,— Ft

2. S o ó s  P á l  (Kossuth Lajos Tudományegyetem, 
Debrecen)

,,Szabó Ervin alakja a magyar történeti tudat
ban.”

A munka a korabeli baloldal értékelését adja 
Szabó Ervin alakjáról. Ez az eszmetörténeti munka 
új tudományos eredménnyel gazdagította a magyar 
baloldali mozgalomról és magáról Szabó Ervinről 
alkotott tudományos ismereteinket.

J u ta lo m :  5 000,— Ft

3. C su rg ó  O ttó n é  (Pénzügyi és Számviteli Fő
iskola, Bp.)

„A munkahely mint a művészeti alkotásokról 
szóló társadalmi információk cseréjének színtere 
és az esztétikai ízlésnevelés fóruma.”

A pályázat új oldalról vizsgálja a munkások 
kulturális ízlésének problémáját. Ugyanakkor a 
munka csak első kérdésfeltevésnek tekinthető.

J u ta lo m :  5 000,— Ft

Tárcaszintű kutatási főirányok — Mezőgazdasági és 
Élelmezésügyi Minisztérium

7. A  k e m iz á lá s  és  a  b io ló g ia  a la p ö s s z e fü g g é s e in e k  
k u ta tá s a

1. D r  B ú z á s  I s tv á n  (Öntözési Kút.Int., Szar
vas); D r . B ú z á s  I s tv á n n á  (DATE Önt. Kar, Szarvas); 
S e re s  I s tv á n  (Cukorgyár, Sarkad)

„A nitrogén műtrágyázás hatása a cukorrépa 
minőségi mutatóira és a kinyerhető cukor mennyi
ségére.”

A pályázók dolgozatukban részben az országos 
terméseredmények és a cukoripar értékelése, rész
ben a kisparcellás kísérletek alapján igazolták, 
hogy a cukorrépa minőségének romlása, a kinyer
hető cukor mennyiségének csökkenése a nagy 
adagú nitrogén műtrágyázásra vezethető vissza. 
Ennek magyarázatát a répa tenyészidejének meg
nyújtása, az időjárási tényezőkre való nagyobb 
érzékenysége, valamint a cukorkinyerés tekinte
tében káros anyagok mennyiségének megnöveke
dése adja.

J u ta lo m  (egyenlő megosztásban): 15 000,— Ft

2. D r . G a s z to n y in é  á r . C se rk e z  M a y a ,  D r .  
J o s e p o v i ts  G y u la  (Növényvédelmi Kutatóintézet, 
Budapest)

„Biokémiai és kémiai tényezők a triforin sze
lektív fungicid hatásában.”

A pályázatban új eredmény a triforinnak mint 
fungicidnek a hatásmechanizmusát feltáró vizsgá
latsorozat. Ennek eredményeképpen megállapítot

ták, hogy növényfajok között különbség van a 
triforin oldódására és stabilitására kifejtett hatás 
tekintetében.

J u ta lo m  (egyenlő megosztásban): 12 000,— Ft

2. A  v íz g a z d á lk o d á s  a la p ö s s ze fü g g é se in e k  k u ta tá s a

1. D r . C se k ö  G éza  (Agrártudományi Egyetem, 
Gödöllő)

„Az esőszerű öntözés minőségének javítása a 
cseppenergia figyelembe vételéveL”

A pályamunkában a szerző arra tesz javaslatot, 
hogy a minősítés a két tényezővel együttesen tör
ténjen a teljes határterületre vonatkozóan. Ez 
a minősítési rendszer, mint a bemutatott példák is 
bizonyítják, új megvilágításba helyezi a szórófej
szerkesztés és a kötésmegválasztás kérdését. Ä 
javasolt új minősítési rendszerhez új, az elemzésre 
is igen alkalmas metodika párosul.

J u ta lo m :  6 000,— Ft

3 . A  zö ld sé g te r m e sz té s  b io ló g ia i é s  g é p e s í té s i  
a la p ja in a k  k u ta tá s a

1. D r . K o m á n d i  G y ö r g y  n é  ( Mezőgépfejlesztő In
tézet, Budapest)

„Tanlmány a paradicsom különböző termény
jellemzőinek vizsgálatáról.”

A pályamű közel tíz éven át végzett kísérletek, 
megfigyelések és mérések összefoglalásaként készült. 
A közölt adatok és eredmények, valamint a vizsgá
lati módszerek is új eredményként értékelhetők.

A szerző által közölt eredmények alapot adtak 
a MEFI által létrehozott paradicsom betakarító
gépsor kialakításához és a gépi szedésre alkalmas 
fajták kiválasztásához is.

J u ta lo m :  6 000,— Ft

4 . A  s z ő lő te r m e sz té s  b io ló g ia i a la p ja in a k  
k u ta tá s a

1. D r . K a r a i  J á n o s ,  L é n á r d  S á n d o r n é , N a g y  
S á n d o r  (Kertészeti Egyet. Géptani Tanszék, Buda
pest)

„Automatikusan vezérelt gyökereztető rend- 
zser egyméretű hőáramlás elvének alkalmazásá
val.”

A szerzők a gyümölcstermő fás növények dugvá
nyozással való szaporításához automatikusan sza
bályozható, à legmegfelelőbb hőmérsékletet egyen
letesen biztosító villamos fűtésű zárt gyökerez
tető berendezést fejlesztettek ki. A berendezés tel
jesen újszerű és a nagyüzemi termésben is sikere
sen bevált. Alkalmas a különböző gyümölcsfajok és 
szőlődugványok, sőt a kézben készült oltványok 
gyökereztetésére is.

Jutalom  (egyenlő  megosztásban): 15 000,— Ft
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7 . A  h á z iá l la to k  f e r tő z ő  és n em  f e r tő z ő  betegségei 
e lle n i véd e k e zé s  k o m p le x  r e n d s z a b á ly a i t  m e g a la p o zó  

k u ta tá s o k

1. D r . V á n y i  A n d r á s ,  D r .  R o m v á r y  A t t i lá n é ,  D r .  
S z é k e ly  A n ta l  (Orsz. Állategészségügyi Intézet, 
Budapest)

„A fusariotoxikózisok kórtana, különös tekin
tettel az F-2 toxin (zearelanone) szaporodási folya
matokat károsító hatására.”

A pályázat széleskörű kutatások eredményeit 
tartalmazza. A szerzők igazolták, hogy az F-2 toxin 
a sertés petefészkének és méhének működését 
súlyosan károsítja, s ezzel alátámasztották azokat 
a gyakorlati megfigyeléseket, hogy a toxin a serté
sekben terméketlenséget okozhat. Módszert dolgoz
tak ki a különféle állatfajok és szövetek F-2 toxin 
iránti érzékenységének gyors meghatározására. Meg
állapították, hogy egyrétegű sejtkultúrákban azok
nak az állatfajoknak a hereszövete mutat érzékeny
séget a toxin iránt, amely állatfajokban a toxin 
a spermiogenesist gátolja.
J u ta lo m :  Dr. Romváry Attiláné 7 500,— Ft

Dr. Széky Antal 7 500,— Ft
Dr. Ványi András mint 

intézeti igazgató nem részesülhet 
pénzjutalomban 15 000 ~ _Ft

2. D r . D a n k ó  G y u la  (Állategészségügyi Inté
zet, Debrecen)

,»Vizsgálatok a stachybotryotoxicosis kortaná
hoz.”

A pályázat beletartozik a főirány szervezeti ke
retébe, annak szerves részét képezi.

A pályázó részben gyakorlati esetek laborató
riumi feldolgozásával, részben különféle fajú ál
latokon végzett mesterséges fertőzési kísérletekkel 
erősítette meg a Stachybotris alternans gomba 
toxikus hatásáról szóló irodalmi közléseket, más
részt azokat az eddigieknél teljesebbé tette. Érde
me munkájának, hogy a kórkép biokémiai, kórélet
tani vonatkozásaira is új adatokat szolgáltat. 
Kísérleteivel bizonyította e gomba toxinjának 
mitosis-gátló hatását. Üjszerűek a toxin im- 
inunsuppressió hatását bizonyító kísérletei. Az 
utóbbi szélesebb körű igazolása estén nagy jelen
tőségű felismerés, mert egyik magyarázatul szolgál
hat a nagyüzemi állományok egyre gyakrabban 
észlelt, renyhe immunválaszának.

J u ta lo m :  6000,— Ft

8 . A  m e z ő g a zd a sá g i v á lla la to k  ö k o n ó m ia i k é rd é se in e k  
k u ta tá s a

1. F e lfö ld i J á n o s ,  S z o m o lá n y i  F e re n c n é  (Agrár- 
gazdasági Kutató Intézet, Budapest)

„A mezőgazdasági szállítóeszközök raksúly
növelésének ökonómiai hatásai.”

A traktorral és tehergépkocsival végzett szál
lítások teljesítményének és fajlagos szállítási költ
ségeinek összehasonlító vizsgálata, valamint a

szállítójárművek raksúlya növelésével elérhető gaz
dasági előnyök — a pályázat által történő bemuta
tása — hasznos útmutatást nyújt a mezőgazdasági 
vállalatok szállítójármű állománya összetétel sze
rinti fejlesztéséhez.

A pályaműben közölt kalkulációk és mutatók a 
szállítási munkákra vonatkozó vállalati tervezés
ben is hasznos segédletként használhatók fel.

J u ta lo m  (egyenlő megosztásban): 12 000,— Ft

9 . Á l la m i  g a z d a s á g o k  és  te rm e lő szö v e tk e ze te k  
v e ze té s fe jle s z té se

1. D r . F e lleg  J á n o s  (Agrártudományi Egyetem, 
Keszthely)

„A munkaszervezés fejlesztése a Bábolnai ipar
szerű kukorica-termelési rendszerben.”

A pályázó — tudományos alapossággal — olyan 
kérdést dolgoz fel, amely a nagyüzemi mezőgazda
ságban fejlődés alatt álló termelési rendszerek gya
korlati alkalmazását nagymértékben elősegíti. A 
pályázat fontosabb új megállapításai, hogy

— a munkaszervezési elvek és a technológiai 
tudományok integrálása szükséges, feltétlenül kí
vánatos a munkaszervezés rendszer-szemléletű mód
szertanának alkalmazásánál; — a rendszerszemlé
let a munkaszervezési tevékenység szükséges vele
járója; — a termelés szervezésében jelentős helyet 
foglal el a munkaszervezési feladatok megoldása 
is; — a munkafolyamat általános tervezése a köz
pont, a szervezés közvetlen előkészítése pedig az 
üzemi szakember feladata.

J u ta l o m : 6000,— Ft

10 . A z  é le lm is ze r g a zd a sá g  k ö z g a z d a s á g i s z a b á ly o zó -  
re n d sze ré n e k  fe j le s z té s e

1. C s e p e ly - K n o r r  A n d r á s ,  d r . S z a k o n y i  L á s z ló  
(Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest)

„A termelésfejlesztés szabályozási összefüggései
nek vizsgálata a mezőgazdaságban.”

A szerzők értekezésükben az 1968 óta működő 
közgazdasági szabályozó rendszer összefüggéseit, 
hatékonyságát, ill. a hatékonyságot fékező problé
mákat vizsgálják. A pályázatban új eredményként 
állapítható meg többek között:

— az ipar és a mezőgazdaság kapcsolatának 
következetes kiemelése, a szembeállítás helyett az 
egymásra utaltság számszerű bemutatása; — az 
árdiszparitás hagyományos vizsgálati módszerei
nek kiegészítése a költségvetés jövedelemszabá
lyozó hatásával és így a két alapvető népgazdaság 
ágazat (mezőgazdaság és ipar) jövedelemhelyzeté
nek feltárása; — az önfinanszírozás kérdésének új
szerű közelítése és megfogalmazása; — a hitelezés 

; gyakorlatában a beruházásokhoz kapcsolódó forgó
eszköz-szükséglet céljellegű összekapcsolása.

Jutalom  (egyenlő megosztásban): 10 000,— Ft
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1 1 . A z  é le lm is z e r g a z d a s á g  je le n tő s é g é n e k , m a k r o -  
ö k o n ó m ia i tö r v é n y s ze r ű sé g e in e k  f e l tá r á s a ,  te r v e zé s i

m ó d s ze re in e k  tö k é le te s íté se

1. B é re s  F e re n c , d r . K o v á c s  K á lm á n  (Agrár- 
gazdasági Kutatóintézet, Budapest)

„Adalékok az agrárgazdasági tudomány fej
lődésének a 2000. évig terjedő prognózisához.”

A tanulmány a társadalmi-gazdasági prognózis 
tényezőit sorrendezi a tudomány követelményei 
szempontjából. A kiemelt prognózis-elemek vizsgá- J 
latára alapozza az agrárökonómia tudományos fej- j 
lődésének előrejelzését. Helyesen ítéli meg a szá
zadfordulóig terjedő időszakban várható változá
sokat, és újszerű megállapításokat tesz, többek 
között a munka jellegének, a tulajdon fejlődésének, 
a mezőgazdasági vállalatok belső és egymás közötti 
viszonyainak változásával kapcsolatban.

J u ta lo m :  (egyenlő megosztásban) 12 000,— Ft

1 2 . F ő b b  m e z ő g a zd a sá g i á g a za to k  ö k o n ó m ia i  s a já to s 
s á g a in a k  f e l tá r á s a ,  to v á b b fe jle s z té se

1. H a lá s z  P é te r  (Agrárgazdasági Kutatóintézet, 
Budapest)

„A sertéshústermelés műszaki-technológiai eljá
rásainak gazdasági hatékonysága.”

A szerző által benyújtott pályamunka a sertés- 
hústermelés ökonómiai kérdéseinek vizsgálatával 
kapcsolatos tevékenységének összefoglalása. A pá
lyamunkában elsősorban az tekinthető új kutatási 
eredménynek, hogy a szerző komplex ökonómiai 
szemlélettel, átfogóan és sokoldalúan értékeli a 
sertéságazat műszaki fejlesztésének ökonómiai ha
tékonyságát.

J u ta lo m :  6000,— Ft

1 3 . A z  é le lm is z e r g a z d a s á g  e g yes  á g a z a ta in a k  f e j l e s z 
té s i k o n c e p c ió  k ia la k í tá s á h o z  m ó d s ze re k , p ro g n ó z is o k

d o lg o z á sa

1. D r .  B e n e t I v á n  (MTA Közgazdaságtud. Int. 
Bpest) P é n z e s  B e th e n n é  (Agrárgazdasági Kút. Int. 
Bpest)

„Ár- és költségviszonyok a hústermelésben.”
A szerzők tanulmányukban mélyreható elem

zás alapján feltárják a hústermelés népgazdasági 
szintű költségviszonyait, és a húsárrendezéssel 
kapcsolatos gazdaságpolitikai döntés előkészíté
séhez kívánnak kutatási eredményökkel hozzá
járulni.

J u ta lo m  (egyenlő megosztásban): 12 000,— Ft

1 4 . K ö z g a z d a s á g i  b e fo ly á so ló  e s zk ö zö k  és m ó d sze re k  
h a tá s á n a k  v iz s g á la ta  ( a  m e z ő g a zd a sá g b a n  és a z

é le lm is z e r ip a r b a n  )

1. D r . Ú jh e g y i  G y u la ,  D r .  S z é n a y  L á s z ló  (Agrár- 
gazd. Kút. Int. Bp„ Agrártud. Egyetem, Gödöllő)

„A mezőgazdasági és az ipari jövedelemszabá
lyozás összehasonlításának néhány tapasztalata.”

A pályázók tanulmányukban a jövedelemszabá
lyozás problémáját igen elmélyülten, nagy számú 
adatra építve dolgozták ki. A dolgozat a jövede
lemszabályozás összehasonlításának körét olyan 
ipari ágazatokra is kiterjeszti, melyeknek a nép
gazdaság arányos fejlődését érintő lényeges kapcso
latai vannak a mazőgazdasággal.

A dolgozatban leírt kutatási eredmény a főirány
ban folyó tudományos munkát jelentősen előmoz
dítja, mivel felhasználható a szabályozórendszer 
további tökéletesítését célzó munkáknál.

J u ta lo m  (egyenlő megosztásban): 10 000,— Ft

1 5 . K o r s z e r ű  v á l la la t i  s z e rv e zé s  és m ó d s ze re k  k u ta tá s a  
( a  m e z ő g a zd a sá g b a n  és a z  é le lm is z e r ip a r b a n )

1. K o v á c s  G é za , T o ld i  M ik ló s  (Élelmiszeripari 
Gazdaságkutató Int. Budapest)

„A szimplex módszer kiterjesztése.”
A pályamunka különösen a matematikai módszer 

alkalmazása és továbbfejlesztése terén nyújt igen 
hasznos értéket.
A pályázat fontosabb új megállapításai:

— a labirintus modellhez új algoritmust hoz, 
amely jelentős számítógép időmegtakarítást tesz 
lehetővé és a programot kivihetővé teszi; — az 
érzékenységi vizsgálatnál újszerű az a módszer, 
amely lehetővé teszi a legkedvezőbb megoldás 
kiválasztását a relatív súlyok ismeretében; — 
a preferenciagörbe újszerű felhasználása.

J u ta lo m  (egyenlő megosztásban): 12 000,— Ft

Az Oktatási Minisztérium Tervezési Főosztályá
nak

T Á J É K O Z T A T Ó J A

a felsőoktatási intézmények nappali tagozatán 1976. 
évben végző hallgatók számáról

TUDOMÁNYEGYETEMEK
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
Á lla m  és J o g tu d o m á n y i  K a r  (1364 Budapest, Egye
tem tér 1 —3.)

jogász 240 fő

T e r m é s z e ttu d o m á n y i K a r  (1088 Budapest, Múzeum
körút 6 —8.)

matematikus 50 fő
fizikus 35 fő
vegyész 40 fő
geológus 5 fő
geofizikus 1 fő
biológus 23 fő
programozó matematikus 73 fő

József Attila Tudományegyetem, Szeged
Á lla m  é s  J o g tu d o m á n y i  K a r  (6720 Szeged Pf. 454) 

jogász 121 fő
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T e r m é s z e ttu d o m á n y i K a r  (6720 Szeged Pf. 428)
matematikus 40 fő
fizikus 13 fő
vegyész 20 fő
biológus 14 fő
programozó matematikus 28 fő

Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen
T e r m é s z e ttu d o m á n y i K a r  (4010 Debrecen, Pf. 37)

matematikus 46 fő
fizikus 12 fő
vegyész 43 fő
programozó matematikus 38 fő

Pécsi Tudományegyetem
Á lla m  és J o g tu d o m á n y i  K a r  (7601 Pécs, Pf. 9)

jogász 88 fő
K ö z g a z d a s á g tu d o m á n y i K a r  (7622 Pécs, Rákóczi u.
80.)

Ipar szak
(vállalati tervező-elemző) 28 fő
(vállalati piacszervezési) 14 fő

Belkereskedelmi szak
(vállalati tervező-elemző) 20 fő
(vállalati piacszervezési) 15 fő

Agrár szak
(vállalati tervező-elemző) 17 fő
(vállalati piacszervezési) 5 fő

Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem,
Budapest
(1092 Budapest, Dimitrov tér 8.)
Á lta lá n o s  K ö z g a z d a s á g i  K a r

Népgazdasági tervező-elemző szak
(elméleti-gazd. politikai) 27 fő
(matematika-gazdasági) 31 fő
(vállalati modellező) 32 fő

Pénzügyi szak
(pénzügypolitikai) 15 fő
(vállalati pénzügyi) 25 fő

K e r e s k e d e lm i K a r

Belkereskedelmi szak
(piackutató) 28 fő
(gazdasági szervező) 13 fő
(vállalati tervező-elemző) 12 fő

Külkereskedelmi szak
(piackutató) 49 fő
(kereskedelem-politikai) 27 fő
(nemzetközi kapcsolatok) 30 fő

T e r m e lé s i  K a r

Ipari szak
(vállalati tervező-elemző) 29 fő
(vállalati gazdasági szervező) 58 fő
(piackutató) 22 fő

Közlekedési szak
(vállalati gazdasági szervező) 24 fő

Agrár szak
(vállalati tervező-elemző) 22 fő
(piackutató) 6 fő

MŰSZAKI EGYETEMEK
Budapesti Műszaki Egyetem
(1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.)

É p íté s z m é r n ö k i  K a r

építészmérnök 135 fő

É p ítő m é r n ö k i K a r

közlekedésépítő 62 fő
szerkezetépítő 58 fő
mélyépítő 21 fő
vízellátási 18 fő
csatornázási 36 fő
földmérő-mérnöki 20 fő

G é p é szm é rn ö k i K a r

gépgyártástechnológia 92 fő
hőerőgépész 33 fő
áramlástechnikai gépész 9 fő
épületgépész 71 fő
mezőgazdasági gépész 16 fő
textiltechnológia 16 fő
vegyipari gépész 44 fő
élelmiszeripari gépész 11 fő
termelési rendszerszervező 23 fő
műszertechnika 17 fő

K ö z le k e d é s m é r n ö k i K a r  (1092 Budapest, Kinizsi u.
1 -7 .)

közlekedéstechnikai 28 fő
közlekedés rendszertervező 15 fő
autógépész 28 fő
vasúti gépész 25 fő
építőgépész 23 fő
anyagmozgatási gépész 26 fő
Hajózási főiskolai szak

tengerésztiszti 14 fő

V e g y é s zm é rn ö k i K a r

biológia és élelmiszeripari 34 fő
gyógyszeripari 16 fő
könnyűipari 16 fő
műanyagipari 13 fő
szerves szintetikus vegyipari 12 fő
szervező mérnök 21 fő
üzemmérnök (3 éves képzésben; ált. és 

szerves vegyipari; biológia; gyógyszer- 
ipari; könnyűipari; műanyagipari) 58 fő

V il la m o s m é r n ö k i K a r

híradástechnikai digitális számítástechnika 17 fő 
híradástechnikai műsorközlési 44 fő
híradástechnikai adat és távközlő 45 fő
híradástechnikai mikrohullámú és adás- 

technikai 41 fő
híradástechnikai félvezető technikai 21 fő
erősáramú-villamosgépek és készülékek 45 fő 
erősáramú villamosművek 49 fő
erősáramú gépesítési és automatizálási 55 fő
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műszer és irányítástechnikai-digitális be
rendezések 17 fő

elektronikus műszertechnika 42 fő
irányítástechnika 29 fő
elektronikai technológia 25 fő
műszer és irányítástechnika 13 fő
erősáramú 17 fő
híradástechnikai műszaki fizikai 15 fő
híradástechnikai rendszer technikai 15 fő
6 éves képzésben; digitális berendezések, 

elektronikus műszertechnikai, irányítás- 
technikai, számítástechnikai stb. 20 fő

Nehézipari Műszaki Egyetem, Miskolc
(3515 Miskolc-Egyetemváros)

Bányamérnöki Kar
bányaművelési 16 fő
bányageológusmérnöki 10 fő
bányafizikus 9 fő
olajbányászati 7 fő
gázipari 7 fő
bányagépészeti és bányavillamossági 12 fő

Gépészmérnöki Kar
gépgyártástechnológiai 102 fő
gépgyártástechnológiai rendszerszervező 21 fő
gépgyártástechnológiai szakfordító 17 fő
szerszámgépészeti 22 fő
alkalmazott mechanikai 14 fő
vegyipari gépészeti 49 fő
vegyipari-szilikátipari gépészeti 13 fő
vegyipari-rendszerszervezői 6 fő
termelési rendszerszervezői 21 fő
általános gépészeti 22 fő

Kohómérnöki Kar
vas és fémkohászati 16 fő
öntészeti 17 fő
kohásztechnológiai 29 fő

Veszprémi Vegyipari Egyetem
(8200 Veszprém, Schönherz Z. u. 12.)

nehézvegyipari
— szervetlen kémiai-technológia 16 fő
— rádiókémiai technológia 6 fő
— vegyipari folyamatszabályozási 9 fő
— petrolkémiai technológiai 19 fő

szilikátkémiai technológiai 16 fő
— vegyipari rendszermérnöki 18 fő

MŰSZAKI FŐISKOLÁK, EGYETEMI FŐISKOLAI 
KAROK
Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola
Közlekedés-Építési Kar 
(1056 Budapest, Szerb u. 23.)

vasútépítési és fenntartási 35 fő
útépítési és fenntartási 57 fő
hídépítési és fenntartási 25 fő

Közlekedésgépészeti Intézet 
(9026 Győr, Ságvári E. u.)

autógépész 49 fő
vasútgépész 47 fő

Távközlési Tagozat
(1097 Budapest, Gyáli u. 22.)

vezetékes távközlési 24 fő
vezetéknélküli távközlési 32 fő

Közlekedés és Postaüzemi Intézet 
(9026 Győr, Ságvári E. u.)

vasútüzemi 29 fő
gépjárműüzemi 49 fő
postaüzemi 20 fő

Matematika és Számítástechnikai Intézet 
(9026 Győr, Ságvári E. u.)

vasúti biztosítóberendezés és irányítás- 
technikai 20 fő

Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola, 
Budapest

Erősáramú Kar
I

(1300 Budapest, Nagyszombat u. 19.)
villamosgépek 22 fő
villamoskészülékek 24 fő
járművillamosság 25 fő
hajtásszabályozás 20 fő
vezérléstechnika 25 fő
villamosenergiaipari hálózatok 68 fő
teljesítményelektronika 17 fő

Gyengeáramú Kar
(1431 Budapest, Tavaszmező u. 17.)

félvezető és mikroelektronika 25 fő
elektroncsövek és fényforrások 23 fő
rádió-televíziótechnika 26 fő
kapcsolástechnika 25 fő
mikrohullámú technika 26 fő
vezetékes átviteltechnika 24 fő
elektronikus orvosi készülék 21 fő
folyamatszabályozás 20 fő
elektromos műszerek 12 fő
szabályozástechnika 14 fő
számítástechnikai műszaki szervező I. 27 fő
számítástechnikai műszaki szervező II. 28 fő

Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola
Kihelyezett tagozata
(8001 Székesfehérvár, Vöröshadsereg u. 45.)

számítástechnikai számítógépgyártó 17 fő
számítástechnikai üzemeltető 21 fő

Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola, Budapest
(1081 Budapest, Népszínház u. 8.)

gyártástechnológia-forgácsoló 81 fő
gyártástechnológia-forgácsnélküli alakítás 21 fő
rendszerszervező 49 fő
általános gépész 55 fő
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Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskola, Kecs
kemét
(6000 Kecskemét, Izsáki út 10.)

gépipari automatizálás 61 fő
gépipari automatizálás számítógéptechnika 25 fő
gépgyártástechnológia 71 fő
gépgyártástechnológiai rendszerszervező 25 fő
szerszámszerkesztő 20 fő
műanyagfeldolgozó 19 fő

Pollack Mihály Műszaki Főiskola, Pécs
(7601 Pécs, Pf. 6. Boszorkány u. 2.)
Építőipari Kar

magasépítési 71 fő
mélyépítési 49 fő

Gépészeti Kar
épületgépészeti 60 fő
szilikátgépészeti 40 fő
vegyipari gépészeti 49 fő
épületvillamosítási 30 fő
felvonó-ágazat 21 fő

Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola, Budapest
Építőipari Kar
(1442 Budapest, Thököly u. 74.)

magasépítési 153 fő
mélyépítési 56 fő
városgazdasági 47 fő

Gépészeti Kar
(4011 Debrecen, Landler Jenő u. 2.)

általános építőgépész 36 fő
házgyári építőgépész 17 fő

Könnyűipari Műszaki Főiskola, Budapest
(1034 Budapest, Doberdó u. 6.)

ruhaipari technológus 22 fő
ruhaipari gyártáselőkészítő és modellszer

kesztő 18 fő
textiltechnológiai -fonó-szövőipari 27 fő

—kötő-hurkolóipari 22 fő
bőrfeldolgozóipari (cipő, bőrdíszmű, kesz

tyű) 22 fő
nyomdaipari nyomtató 15 fő
nyomdaipari formakészítő 11 fő
papíripari gyártó-feldolgozó 10 fő

Nehézipari Műszaki Egyetem
Vegyipari Automatizálási Főiskolai Kar, Kazinc
barcika
(3701 Kazincbarcika, Lenin u. 1.)

mérés- és automatizálási 63 fő
rendszerszervező 13 fő

Budapesti Műszaki Egyetem 

Vízgazdálkodási Főiskolai Kar, Baja
(6501 Baja, Bajcsy Zs. üt 14.)

általános és mezőgazdasági vízgazdálko
dási 36 fő

vízellátási és csatornázási 41 fő

MŰVÉSZETI FŐISKOLÁK 

Iparművészeti Főiskola, Budapest
(1121 Budapest, Zugliget u. 11—25.)

formatervező 6 fő
építész 13 fő
alkalmazott grafika 5 fő
könyvművészet 3 fő
ötvös 5 fő
kerámia 3 fő
porcelán 4 fő
üvegtervező 2 fő
gobelintervező 5 jő
kézifestő és nyomottanyagtervező 3 fő
öltözködési tárgyak formatervező 2 fő
ruházati formatervező 1 fő
szövöttanyagtervező 2 fő
kötött-hurkolt anyag tervező 2 fő

Képzőművészeti Főiskola, Budapest
(1062 Budapest, Népköztársaság út 71.)

festő 25 fő
szobrász 15 fő
sokszorosító grafika 6 fő
alkalmazott grafika 2 fő
festő restaurátor 8 fő
szobrász restaurátor 1 fő

Színház és Filmművészeti Főiskola, Budapest
(1088 Budapest, Vas u. 2/c.)

színész 25 fő
film és TV operatőr 8 fő
színházrendező 7 fő

Nehézipari Műszaki Egyetem
Kohó és Fémipari Főiskolai Kar, Dunaújváros
(2401 Dunaújváros, Táncsics M. út 1.)

vas-acél és fémkohászati 23 fő
öntési 15 fő
alakítástechnológiai (képlékenyalakítás) 14 fő
gyártmányellenőrzési 14 fő
rendszerszervezési 30 fő
üzemgépészeti-karbantartási 33 fő
üzemgépészeti-anyagmozgatási 19 fő
üzemgépészeti-fémszerkezetgyártási 39 fő

Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola, Budapest
(1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8.)

művészképző tagozat (zeneszerzés, zene- 
tudomány, hangszeres ének) 75 fő

GAZDASÁGI FŐISKOLÁK
Pénzügyi és Számviteli Főiskola, Budapest
(1426 Budapest, Buzogány u. 10.)

rendszerszervezési 48 fő
vállalatgazdálkodási ipari 81 fő
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vállalatgazdálkodási mezőgazdasági 99 fő
vállalatgazdálkodási belkereskedelmi 32 fő
vállalatgazdálkodási külkereskedelmi 23 fő
pénzügyi költségvetési 31 fő

Külkereskedelmi Főiskola, Budapest
(1055 Budapest, Néphadsereg u. 1.)

külkereskedelmi-áruforgalmi 64 fő
idegen nyelvű levelező: orosz—német 22 fő

orosz—angol 19 fő
orosz—francia 6 fő
német—angol 45 fő
német—francia 10 fő
angol—francia 12 fő

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, Budapest
(1054 Budapest, Alkotmány u. 9 — 11.)

kereskedelmi 78 fő
vendéglátóipari 106 fő

TANÍTÓKÉPZŐ INTÉZETEK 

Tanítóképző Intézet, Debrecen
(4024 Debrecen, Liszt F. u. 3.)

népművelő könyvtáros 45 fő

ÓVÓNŐKÉPZŐ' INTÉZETEK
6000 Kecskemét, Kaszab u. 6 — 14.
1531 Budapest, Kiss J. altbgy. u. 40. 
4221 Hajdúböszörmény Összesen: 
9400 Sopron, Ferenczy u. 1 —3.
2500 Esztergom, Makarenko u. 3.
5540 Szarvas, Szabadság u. 4.

471 fő

AGRÁRTUDOMÁNYI EGYETEMEK 

Agrártudományi Egyetem, 2100 Gödöllő
Mezőgazdaságtudományi Kar

növénytermesztő 53 fő
állattenyésztő 65 fő
növényvédelmi 18 fő
üzemszervező 51 fő
üzemmérnök (3 éves képzésben) 59 fő

Mezőgazdasági Gépészmérnöki Kar
mezőgazdasági gépészmérnök 125 fő

Állatorvostudományi Egyetem, Budapest
(1078 Budapest, Landler Jenő u. 2.)

állatorvos 94 fő

Erdészeti és Faipari Egyetem, Sopron
(9400 Sopron, Bajcsy Zs. út 4.)

erdőmérnök 42 fő
faipari mérnök 25 fő
üzemmérnök (3 éves képzésben) 31 fő

Kertészeti Egyetem, Budapest
(1114 Budapest, Villányi u. 33—45.) 
Tartósítóipari Kar

konzervipari 12 fő
hűtőipari 13 fő
borászati 13 fő
dohányipari 5 fő
üzemmérnök (3 éves képzésben kb.) 42 fő

Termesztési Kar
dísznövénytermesztési 14 fő
gyógynövénytermesztési 7 fő
gyümölcstermesztési 20 fő
növényvédelmi 8 fő
szőlőtermesztési 17 fő
üzemtani 9 fő
zöldségtermesztési 21 fő
táj és kertépítészeti 14 fő
növénynemesítési 3 fő

Agrártudományi Egyetem, Debrecen
(4001 Debrecen, Böszörményi út 138.)

általános agrármérnök 100 fő

Agrártudományi Egyetem, Keszthely
(8360 Keszthely, Deák F. u. 16.)
Mezőgazdaságtudományi Kar

általános agrármérnök 59 fő
agrárkémiai
növényvédelmi üzemmérnök (3 éves kép

41 fő

zésben) 40 fő

Mezőgazdaságtudományi Kar 
(9200 Mosonmagyaróvár, Vár u. 2.)

általános agrármérnök 73 fő

MEZŐGAZDASÁGI FŐISKOLÁK, EGYETEMI
FŐISKOLAI KAROK 

Mezőgazdasági Főiskola, Kaposvár
(7400 Kaposvár, Dénesmajor Pf. 16.)

állattenyésztési 54 fő
kisállattenyésztési 21 fő
üzemszervezési 49 fő

Mezőgazdasági Főiskola, Nyíregyháza
(4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 69.)

gyümölcstermesztési 19 fő
áruforgalmi 17 fő
mezőgazdasági gépjavító 44 fő
mezőgazdasági repülőgépvezető 29 fő
üzemszervezési 36 fő

Erdészeti és Faipari Egyetem 
Földmérési és Földrendezői Főiskolai Kar
(8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 13.)

földmérő 31 fő
földrendező 11 fő
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Kertészeti Egyetem
Kertészeti és Agronómiái Kar, Gyöngyös
(3200 Gyöngyös, Mátrai u. 36.)

szőlőtermesztési 34 fő
zöldségtermesztési 29 fő
növénytermesztési 38 fő

Kertészeti Egyetem
Kertészeti Főiskolai Kar, Kecskemét
(6000 Kecskemét, Ceglédi u. 2.)

gyümölcstermelési
szőlőtermelési
zöldségtermelési
dísznövényterm. és kertfenntartó

31 fő 
31 fő 
30 fő 
16 fő

Debreceni Agrártudományi Egyetem 
Mezőgazdasági Gépészeti Kar, Mezőtűr
(5400 Mezőtúr, Tolbuchin u. 2.)

gépjavító 41 fő
üzemgépész 46 fő

Debreceni Agrártudományi Egyetem 
Öntözéses-Meliorizációs Főiskolai Kar, Szarvas
(5540 Szarvas, Szabadság u. 1 —3.) 

üzemmérnök 112 fő

Állattenyésztési Kar
(6801 Hódmezővásárhely, Lenin u. 15.)

általános állattenyésztési 48 fő
vadgazdálkodási 20 fő
takarmánygazdálkodási 14 fő

ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEMEK

Ált. orvos Fogorvos Gyógyszerész

Semmelweis Orvostud. Egy.
(1085 Bpest, Üllői út 26.) 
Orvostudományi Egyetem

368 115 123

(4012 Debrecen, Pf. 15.) 238 — —
Orvostudományi Egyetem
(7643 Pécs, Rákóczi u. 82) 212 — —
Orvostudományi Egyetem
(6720 Szeged, 
Dugonics tér 13.)

214 26 77

Összesen: 1032 141 200

Testnevelési Főiskola
(1123 Budapest, Alkotás u. 44.)

edzői szak (atlétika, labdarúgó, vívó, 
torna) 30 fő

közlem ények
Keszthelyi Agrártudományi Egyetem 
Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Körmend
(9900 Körmend, Rákóczi u. 2.)

gépjavító 32 fő
üzemgépész 24 fő

Keszthelyi Agrártudományi Egyetem 
Agronómiái Főiskolai Kar, Nagykanizsa
(8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 74.)

általános növénytermesztő 30 fő
vetőmagtermesztő 25 fő
gyepgazdálkodó 12 fő

Élelmiszeripari Főiskola, Szeged
(6724 Szeged, Marx tér 7.)

Élelmiszeripari Kar
éleim. tech. húsipari-hőkezeléses tartósító 13 fő 
éleim, techn. baromfi-húsipari 13 fő
éleim, techn. baromfi keverék-takarmány

ipar 4 fő
éleim, techn. tej-húsipar 11 fő
éleim, techn. tej-keveréktakarmányipar 11 fő 
éleim, techn. édes- sütőipar 9 fő
éleim, techn. malom-keveréktakarmányi 

ipar 4 fő
éleim, techn. malom- sütőipar 8 fő
élelmiszeripari gépész 15 fő
élelmiszeripari gépész műszeres 18 fő

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Tudományos Akadémia Központi Hiva
tala Természettudományi I. Főosztálya pályázatot 
hirdet az 1976. január 1-én megalakult Természet- 
tudományi Kutatólaboratóriumai keretében tu
dományosan önállóan működő felsorolt kutató
laboratóriumok alábbi munkaköreire:

Akusztikai Kutatólaboratórium tudományos 
igazgató,
Kristályfizikai Kutatólaboratórium tudományos 
igazgató,
Szervetlen Kémiai Kutatólaboratórium tudo
mányos igazgató.

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

számottevő tudományos eredmények a megpá
lyázott laboratórium profiljába tartozó témá
ban;

— a kutatómunka irányításában szerzett gyakor
lat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
— a pályázó jelenlegi munkahelyének, besorolásá

nak, beosztásának és fizetésének megjelölését;
— az eddigi szakmai munkájának és a munka tu

dományos és gyakorlati eredményeinek ismer
tetését;

— a pályázó által írt tanulmányok, könyvek és 
egyéb alkotások, szabadalmak jegyzékét;
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— tudományos fokozatának, kitüntetéseinek, ide
gen nyelvismeretének megjelölését;

— a laboratórium jövőbeni tudományos munká
jára vonatkozó elképzeléseit.

A pályázathoz mellékelni kell:
— az oklevelek hiteles másolatát,
— részletes önéletrajzot két példányban,
— erkölcsi bizonyítványt.
Amennyiben a pályázó a Magyar Tudományos 
Akadémia alkalmazásában áll, a felsorolt okmá
nyokat csatolni nem kell.
Az igazgató besorolására és vezetői megbízására 
a 2/1974. (II. 17.) MüM. számú rendelet, ill. az 
ennek végrehajtásáról intézkedő 5/1974 (A. K. 7.) 
MTA-F. sz. főtitkári utasítás az irányadó.
A pályázatokat a Magyar Tudományos Akadémia 
főtitkárához címezve, a Magyar Tudományos Aka
démia Központi Hivatala Természettudományi I. 
Főosztályához (1051 Budapest, Münnich Ferenc u. 
7.) kell benyújtani a felhívás megjelenésétől szá
mított 3 héten belül.

Földes Péter s. k.,
főosztályvezető

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 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 
T itkársága

Index: 25.105

AKADÉMIAI KÖZLÖNY, a Magyar Tudományos Akadémia hivatalos lapja. Megjelenik rendszerint havonta kétszer. — A szerkesztésért 
felelős: a Magyar Tudományos Akadémia Központi Igazgatási Titkárságának vezetője

Kiadja: az Akadémiai Kiadó, 1363 Budapest V., Alkotmány, u. 21. -  Felelős: Bernât György, az Akadémiai Kiadó igazgatója -  1300 példány
Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely postahivatalnál, a Posta hírlapüzleteiben és a Posta Központi Hlrlapirodánál 

(KHI 1900 Budapest V., József nádor tér 1. sz.) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a KHI 215-96 162 pénzforgalmi
jelzőszámára. Előfizetési díja egy évre 48,— Ft.

Egyes példányok beszerezhetők az 1055 Budapest V., Bajcsy-Zsilinszky út 76. sz. alatti hírlapboltban. Példányonkénti ára 3,— Ft.

76.2705 Akadémiai Nyomda, Budapest — Felelős vezető: Bernât György
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Szeméi)! rész
A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa 
90. születésnapja alkalmából, a magyar gyógyszer
kutatásban elért kimagasló eredményei, tudomá
nyos, közéleti tevékenysége elismeréséül 
id. Issekutz Béla Kossuth-díjas akadémikusnak, 
nyugalmazott egyetemi tanárnak a

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
ZÁSZLÓRENDJE

II. fokozata;

70. születésnapja alkalmából, több évtizedes ki
magasló tudományos, tudományos közéleti, oktató 
és nevelő tevékenysége elismeréséül
Kerpel-Frónius Ödön Kossuth-díjas akadémikus
nak, tanszékvezető egyetemi tanárnak, a Semmel
weis Orvostudományi Egyetem II. sz. Gyermek- 
klinikája igazgatójának a

MUNKA ÉRDEMREND 
arany fokozata 

kitüntetést adományozta.
^  M AGYA*. "

TUDOM ÁNYOS AKADÉMIA
v ANYVTÁEA

1003/1976. (I. 27.) 
Mt. h.

15.001/1976. (IPK 2.) 
ÁIB hat.

1/1976. sz. hat.

2/1976. sz. hat.

3/1976. sz. hat. 

4/1976. sz. hat. 

5/1976. sz. hat.
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Jogszabályok

A Minisztertanács 1003/1976. (I. 27.) sz. 
h a t á r o z a t a

az 1976. évi ifjúsági parlamentek megrendezéséről
1. A Minisztertanács az Állami Ifjúsági Bizott

ság előterjesztése alapján tudomásul veszi, hogy 
1976. szeptember —1977. február közötti időszak
ban ifjúsági parlamentek megrendezésére kerül sor.

2. A Minisztertanács felhatalmazza az Állami 
Ifjúsági Bizottságot, hogy az ifjúsági parlamentek 
megrendezésének részletes szabályait megállapítsa.

3. Az ifjúsági parlamentek megrendezése az 
állami-gazdasági szervek feladata. A parlamenteken 
elhangzott kérdésekre, javaslatokra az illetékes 
állami-gazdasági vezetők 30 napon belül adjanak 
választ és a javaslatok sorsáról tájékoztassák a 
fiatalokat.

4. A Minisztertanács felkéri a Magyar Kom
munista Ifjúsági Szövetséget, a szakszervezeteket 
és a szövetkezeti érdekképviseleti szerveket, hogy 
segítsék elő az ifjúsági parlamentek eredményes 
megrendezését. A sajtó- és tömegtájékoztató szer
vek kísérjék figyelemmel a parlamentek tevékeny
ségét.

5. Az ifjúsági parlamentek tapasztalatairól és 
a megtett intézkedésekről az Állami Ifjúsági Bi
zottság elnöke 1977. június 30-ig tegyen jelentést 
a Minisztertanácsnak.
Budapest, 1976. január 27.

Lázár György s. k.,
a Minisztertanács elnöke

Az Állami Ifjúsági Bizottság 15.001/1976. (IPK.
2.) ÁIB számú

h a t á r o z a t a

az 1976. évi ifjúsági parlamentek megrendezéséről 
szóló 1003. (1976./I. 27.) Mt. számú határozat 

végrehajtásáról

Az 1976. évi ifjúsági parlamentek megrendezé
séről szóló 1003. (1976./I. 27.) Mt. számú határozat
2. pontjában adott felhatalmazás alapján az Állami 
Ifjúsági Bizottság — a KISZ КВ-val, a SZOT-tal 
és a szövetkezeti érdekképviseleti szervekkel egyet
értésben — az 1976. évi ifjúsági parlamentek meg
rendezésének szabályait a következőkben állapítja 
meg:

1. Az 1976. évi ifjúsági parlamentek a fiatalok 
közéleti tevékenységének kibontakoztatásával, a 
jogok és kötelességek együttes hangsúlyozásával 
szolgálják a szocialista demokrácia fejlesztését, le
gyenek a fiatalok eszmei-politikai nevelésének és 
mozgósításának színterei.

Az ifjúsági parlamentek feladata, hogy

a) értékeljék az ifjúsági törvény időarányos 
— ezen belül az 1974. évi ifjúsági parlamenteken 
elhangzott reális javaslatok . — végrehajtását és 
tegyenek ajánlást a végrehajtás további feladataira;

b) az V. ötéves tervidőszakban megoldásra váró 
feladatok ismertetésével mozgósítsák a fiatalokat 
a népgazdasági célok és a tervfeladatok megvaló
sítására;

c) teremtsenek fórumot arra, hogy a Magyar 
Kommunista Ifjúsági Szövetség IX. kongresszusa 
határozatait az ifjúság széles tömegei megismerjék 
és ezzel járuljanak hozzá a KISZ politikai be
folyásának erősítéséhez az ifjúság minden rétegé
ben.

2. Az ifjúsági parlamentek megrendezésére — az 
ifjúsági törvény végrehajtásáról szóló miniszteri 
(országos hatáskörű szerv vezetői) jogszabályok 
vonatkozó előírásaira is figyelemmel — a követ
kező szinteken és időpontban kerüljön sor:

A )  1976. szeptember—október hónapban mun
kahelyi-oktatási intézményi ifjúsági parlamentet kell 
rendezni a fiatalok létszámára tekintet nélkül vala
mennyi munkahelyen (vállalat, szövetkezet, intéz
mény), középfokú és felsőfokú oktatási intézmény
ben a munkahely (oktatási intézmény) rendezésé
ben, biztosítva minden fiatal személyes részvéte
lének lehetőségét.

A minisztériumok (országos hatáskörű szervek) 
állásfoglalása szerint összevont parlament rendez
hető olyan munkahelyek fiataljai részére, amelyek 
külön-külön kevés fiatalt foglalkoztatnak, de ez 
esetben is biztosítani kell minden fiatal személyes 
részvételének a lehetőségét. A sok fiatalt foglal
koztató, vagy több telephelyen működő munka
hely esetében műhely-, üzem-, gyáregység stb. 
szinten rendezzenek parlamentet. Áz oktatási in
tézményekben — ahol ezt a diákfiatalok létszáma 
indokolja — évfolyamonként, karonként egy vagy 
több parlament tartható.

Kísérletképpen, néhány differenciáltan kivá
lasztott községben (lakótelepen) az illetékes tanácsi 
szerv rendezésében lakóterületi ifjúsági parlament 
megszervezésére kerüljön sor.

B) 1976. november—december hónapban kö
zépszintű ifjúsági parlamentet kell rendezni a munka
helyi-intézményi parlamenteken megválasztott kül
döttek részvételével:

— tröszti-nagyvállalati szinten, valamint ahol 
a minisztérium (országos hatáskörű szerv) 
azt előírja, a tröszt (nagyvállalat) rendezé
sében,

— fővárosi-megyei szinten a mezőgazdasági 
termelőszövetkezetekben, a fogyasztási-érté
kesítő szövetkezetekben, a tanácsi szervek
nél és vállalatoknál, az egészségügyi intéz
ményekben dolgozó fiatalok, a fiatal peda
gógusok és népművelők, valamint a közép
fokú oktatási intézmények tanulói részére a
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fővárosi és a megyei tanács illetékes szak- 
igazgatási szerve rendezésében (szövetkezeti 
ifjúsági parlamentek esetében a szövetkezeti 
érdekképviseleti szervek bevonásával), illet
ve az ipari szövetkezetekben dolgozó fiata
lok részére az ipari szövetkezetek szövet
ségei rendezésében — a fővárosi és a megyei 
tanács illetékes szakigazgatási szerve bevo
násával.

C )  1977. január—február hónapban o rszá g o s  
á g a z a ti  i f jú s á g i  p a r la m e n te t kell rendezni a minisz
tériumok (országos hatáskörű szervek) rendezésé
ben a középszintű ifjúsági parlamenteken meg
választott küldöttek részvételével.

3. A parlamentek megrendezéséért felelős álla
mi-gazdasági vezetők az előkészítő munkához kér
jék az illetékes KISZ- és szakszervezeti, valamint 
szövetkezeti érdekképviseleti szervek segítségét.

Az ifjúsági parlamentek napirendjét az alábbiak 
figyelembevételével kell összeállítani:

a) A  re n d e ző  s z e rv e k  v e ze tő jé n e k  (h e ly e tte s é n e k )  
b e szá m o ló ja

— a munkahelynek (oktatási intézménynek), 
trösztnek, — nagyvállalatnak, miniszté
riumnak (országos hatáskörű szervnek) az 
ifjúsági törvény végrehajtására kiadott 
utasítása, intézkedési terve (iskolai rend
tartás és házirend, felsőoktatási intézmény 
szervezeti-működési szabályzata) végre
hajtásának — különösen az 1974. évi 
ifjúsági parlamentek óta eltelt időszakra 
vonatkozó — tapasztalatairól, valamint a 
törvény további végrehajtása érdekében 
tervezett intézkedésekről,

— az V. ötéves terv feladatairól és az e fel
adatok teljesítése érdekében az ifjúsággal 
szemben támasztott követelményekről, el
várásokról.

Lehetővé kell tenni, hogy a KISZ-szervezet és 
a szakszervezeti szerv képviselői megismerhessék 
a beszámoló-tervezetet és lehetőséget kapjanak vé
leményük előzetes kifejtésére, javaslataik megtéte
lére. Amennyiben írásos beszámoló készül, gondos
kodni kell arról, hogy azt a fiatalok előzetesen 
megismerhessék.

b) V ita  (k é r d é se k , in te rp e llá c ió k , ja v a s la to k )

Biztosítani kell, hogy a munkahelyi (oktatási 
intézményi) parlamenteken a vita keretében a 
KISZ-szervezet képviselője tájékoztassa a fiatalo
kat a KISZ. IX. kongresszusa határozatairól, a 
KISZ feladatairól.

Az országos-ágazati parlamenteken a vita al- 
ágazati szekciókban folyjék.

c) V á la s z a d á s  a z  e lh a n g zo tt k é rd é se k re , ja v a s la to k 
ra

Az illetékes állami-gazdasági vezetők foglalják 
össze a vita tapasztalatait és az elhangzott kérdé
sekre, javaslatokra lehetőség szerint már a parla
menteken, legkésőbb azonban 30 napon belül ad

janak választ és a javaslatok sorsáról tájékoztassák 
a fiatalokat. Az irreális javaslatokat megfelelő in
doklással már a válaszadás során utasítsák el, a 
hatáskörüket meghaladó kérdéseket pedig továbbít
sák a felsőbb parlamentet rendező szervhez.

d) A  k ü ld ö tte k  m e g v á la s z tá s a  a középszintű-, 
illetve az országos-ágazati parlamentekre, és a k ü l
d ö tte k  m e g b íza tá sa  a felsőbb szintű parlamenteken 
felvetendő kérdésekre, javaslatokra.

A küldötteket — a felsőbb szintű parlamentet 
rendező szerv által meghatározott létszámban — 
a KISZ és a szakszervezet javaslatára, nyílt sza
vazással, szótöbbséggel válasszák meg. A közép
szintű parlamenteken — lehetőség szerint — min
den munkahely (intézmény) jusson képviselethez. 
Az országos-ágazati parlamenteken biztosítani kell 
az ágazathoz tartozó tanácsi vállalatok és szövet
kezetek fiataljainak arányos képviseletét.

4. A minisztériumok (országos hatáskörű szer
vek) — az Ál В Titkárságával, a KISZ Központi 
Bizottságával és az illetékes ágazati szakszerveze
tekkel (szövetkezeti érdekképviseleti szervvel) 
egyetértésben 1 9 7 6 . á p r i l i s  3 0 - ig intézkedjenek az 
ifjúsági parlamentek megrendezésére vonatkozó 
ágazati szabályozásról az alábbiakra is figyelem
mel:

a )  a parlamentek megrendezésére munkaidőn 
kívül, illetve szombat-vasárnap kerüljön sor,

b )  a rendezéssel járó költségek a rendező szer
veket terhelik. A felsőbb szintű parlamen
tekre megválasztott küldöttek utazási költ
ségeit a munkahely (oktatási intézmény) 
biztosítja,

c )  a parlamenteken való részvétel, illetve az 
ehhez szükséges utazás időtartama munká
val összefüggő távollétnek tekintendő.

5. A minisztériumok (országos hatáskörű szer
vek), valamint a fővárosi és a megyei tanácsok 
gondoskodjanak az ifjúsági parlamentek ellenőrzé
séről, értékeljék azok tapasztalatait és amennyiben 
szükséges, módosítsák az ifjúsági törvény végre
hajtását szolgáló jogszabályaikat, intézkedései ter
veiket. A parlamentek megrendezéséről, azok ta
pasztalatairól, és a tett intézkedésekről 1 9 7 7 . á p r i l i s  
3 0 - ig  tájékoztassák az Állami Ifjúsági Bizottságot.

6. Az Ál В Titkársága gondoskodjék a miniszter- 
tanácsi és a jelen határozat végrehajtásáról, az eh
hez szükséges koordináló és ellenőrző feladatok el
látásáról. Az érdekelt minisztériumok (országos 
hatáskörű szervek) bevonásával vizsgálja meg a 
több minisztérium (országos hatáskörű szerv) hatás
körét érintő kérdéseket és azok megoldása érde
kében kezdeményezze a szükséges intézkedéseket. 
Az ifjúsági parlamentek tapasztalatairól és a meg
tett intézkedésekről 1977. május 31-ig tegyen je
lentést a Bizottságnak.

A c z é l  G y ö r g y  s. k., 
az Állami Ifjúsági Bizottság 

. 4 ; .'elnöke
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A MA 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 1976. január hó 27-i ülésén

Beszámoló „A világgazdaság fejlődési tendenciái, 
különös tekintettel a magyar gazdaságpolitika és 

tervezés szempontjaira” c. tárcaszintű kutatási 
főirány helyzetéről

A beszámoló bevezető része a kutatási irány 
kiemelésének indokát, a témában folyó kutatások 
megindulását, továbbá a kutatások megindulását 
követő szükséges módosításokat vázolja fel. Ezt 
követően az előterjesztés tájékoztat

— a főirány keretében készült legfontosabb 
tanulmányokról,

— a főirányra beérkezett akadémiai pályáza
tokról,

— a kutatók köréről és a kutatások tervsze
rűségéről,

— a kutatások eredményeinek értékeléséről és 
a további feladatokról, valamint

— a szervezeti kérdésekről szól, majd külön
— javaslatot tesz a főirány koordinálásának 

szervezeti módosítására.
A beszámolóhoz csatolt melléklet a főirány 

keretében megjelent fontosabb tanulmányok és 
publikációk címeit, illetve ezek szerzőinek nevét 
ismerteti.

A beszámoló fontos fejezete a kutatások ered
ményeinek értékeléséről, valamint a további fel
adatokról szóló rész. Az előterjesztés ehelyütt, az 
eredményekről szólva a világgazdasági tendenciák 
elemzésére törekvő kutatási szemlélet kialakulását, 
a prognózis-szemléletű kutatási eredmények széles 
körben való ismertté válását, vagyis a tervezéssel, 
a gyakorlattal való kapcsolat kialakítását említi. 
Ez utóbbi területen a beszámoló további jelentős 
haladást vár.

A feladatokat illetően: a jövőben is kevésbé 
a precíz számszerű „telitalálatra” való törekvésben 
jelölik meg a kutatás lényegét, hanem sokkal in
kább az uralkodó tendenciák felismerése, azok 
nagyságrendileg helyes előterjesztése, valamint a 
jelenségek közötti kölcsönhatások felismerése a 
fő cél.

Visszatérő feladat a prognózisok rendszeres 
felülvizsgálata, továbbá fontos a kutatások inter
diszciplináris jellegének, a gazdasági és politikai, 
valamint a gazdasági és társadalmi jelenségek 
összefüggései tanulmányozásának erősítése.

A feladatok között szerepel a prognózis-kuta
tások ötéves tervének kialakítása, amelynek kör
vonalai már kirajzolódnak.

Az elnökség 1/1976. számú határozata
1. Az elnökség jóváhagyólag és megelégedéssel veszi 

tudomásul „A világgazdaság fejlődési tenden
ciái, különös tekintettel a magyar gazdaság

politika és tervezés szempontjaira” c. tárcaszintű 
kutatási főirányban folyó munkát.

2. Ajánlja az elnökség a főtitkárnak, vizsgálja meg 
az előterjesztésnek azt a javaslatát, hogy a fő
irány koordinálására a Világgazdasági Tudomá
nyos Tanács kapjon megbízatást.

Előterjesztés a Magyar Tudományos Akadémia 
természettudományi-müszaki nagy intézeteinek 

helyzetéről és kutatási kapacitásuk hatékonyabb 
kihasználásáról

A Magyar Szocialista Munkáspárt XI. Kong
resszusának határozatairól az akadémiai kutató- 
intézetekre háruló feladatok végrehajtásának elő
mozdítása érdekében, valamint az Akadémia 1975. 
évi közgyűlésének határozatára is figyelemmel az 
MTA főtitkára megvizsgálta a Központi Fizikai 
Kutató Intézet, a Központi Kémiai Kutató Inté
zet, a Műszaki Fizikai Kutató Intézet, a Számítás- 
technikai és Automatizálási Kutató Intézet, vala
mint az Izotóp Intézet kapacitásának a népgaz
dasági célok elérésében elfoglalt helyét, valamint 
az e téren kínálkozó további lehetőségeket.

Az említett kutatóintézetek kiválasztását — mé
retük mellett — az indokolja, hogy a társadalmi 
és tudományos szempontból egyaránt fontos alap- 
kutatási tevékenységük mellett, konkrét gazdasági 
célokra irányuló, alkalmazott természettudományi 
kutatásokat is végeznek, és a gyakorlat számára 
közvetlenül felhasználható eredményeket is szol
gáltatnak.

Az előterjesztés első fejezete az öt nagy inté
zetben eddig elért jelentősebb gyakorlati eredmé
nyeket mutatja be, a második fejezet pedig ezen 
intézetek anyagi ellátottságáról ad tájékoztatást. 
A harmadik fejezet az intézetek népgazdasági szin
tű hatékonyabb kihasználásának elvi lehetőségeit 
tárgyalja.

A javaslatok szerint elő kell segíteni az öt 
kutatóintézet tervezett részvételét az országos szin
tű kutatási-fejlesztési programokban, hosszú lejá
ratú keretszerződésekkel pedig gondoskodni kell a 
részvétel feltételeiről. Az intézetek nagyberende
zéseinek rekonstrukcióját, valamint az anyagi el
látottságuk szintentartását akadémiai keretek mel
lett központi forrásból kell biztosítani.

Ugyancsak elő kell mozdítani az intézetekben 
felhalmozódott eredmények termelésben való ha
tékony felhasználását.

Az elnökség 2/1976. számú határozata
1. Az elnökség megállapítja, hogy az Akadémia öt 

nagy természettudományi-műszaki kutatóintéze
te az ország fontos tudományos-műszaki bázisát
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képezi, ezért kutatási kapacitásukat hatékonyab
ban kell a gazdaságpolitika szolgálatába állítani.

2. Szükségesnek tartja ezen intézetek részére biz
tosítani az országos szintű kutatás-fejlesztési 
programokban való szervezett részvételt, és 
hosszú lejáratú keretszerződésekkel a részvétel 
anyagi feltételeit. Ennek érdekében a Tudomány- 
politikai Bizottság révén a Minisztertanácshoz 
kell fordulni.

3. Az országos szintű programok végrehajtásában 
résztvevő öt intézet nagyberendezéseinek re
konstrukcióját, valamint az anyagi ellátottság 
szintentartását az Akadémia kereteinek célszerű 
felhasználása mellett központi (a műszaki fej
lesztési alap központosított része) forrásból kell 
biztosítani.

4. Ki kell dolgozni azokat a feltételeket, amelyek 
lehetővé teszik az öt nagy kutatóintézetben fel
halmozódott eredményeknek (műszerek, mérés- 
technikai és technológiai eljárások) a termelés
ben való hatékonyabb felhasználását.

5. Ajánlja az elnökség a főtitkárnak, hogy
5.1. a vitában elhangzottakat figyelembe véve 

finomítsa, esetleg bővítse az előterjesztést, 
továbbá

5.2. a TPB előtt vesse fel néhány nagy (nem
csak akadémiai) kutatóintézet kiemelten tör
ténő kezelését, hasonlóan az 50 nagyvállalat 
kiemeléséhez.

Az Akadémia elnökségének beszámolója 
az 1976. évi közgyűlésen

Az elnökség 54/1975. számú határozatával úgy 
intézkedett, hogy az 1976. évi közgyűlés elnökségi 
beszámolója az 1973—75. között végzett testületi 
munka összefoglalását és értékelését nyújtsa, mint
egy 2—3 ív terjedelemben. Az első tervezet ennek 
megfelelően készült el.

Az elnökség 3/1976. számú határozata

1 . Az elnökség megvitatta az 1976. évi közgyűlés 
elnökségi beszámolója első tervezetének elvi kér
déseit; felhívja a Tudományszervezési Csoport 
igazgatóját, hogy a vitában elhangzottakat át
dolgozás során érvényesítse.

2. Az elnökség tagjai további, nem elvi jellegű 
észrevételeiket írásban vagy szóban általában 
február 15-ig, a tervezet 4. pontja tekintetében 
február 10-ig tegyék meg. 3

3. Az elnökség felhívja a Tudományszervezési Cso
port igazgatóját, hogy a beszámolótervezet 4. 
pontjának új változatát az elnökség februári, a 
beszámoló többi részét pedig a márciusi ülésre 
terjessze elő.

Javaslat
a távlati kutatási terv főirányaira vonatkozó 

1976. évi pályázat elveire

Ebben az évben ötödször kerül sor az országos 
és tárcaszintű kutatási főirányok körében elért 
eredmények jutalmazására.

Az előterjesztés a pályázat korábbi rendjének 
fenntartása mellett javasolta, hogy a pályázat, 
illetve a jutalmazás terjedjen ki az MSZMP KB 
Agitációs és Propaganda Bizottsága által kiemelt 
társadalomtudományi kutatási feladatokra is.

Az elnökség 4/1976. számú határozata
1. A kutatási jutalmakra kiírt pályázat körét bőví

teni kell az MSZMP KB Agitációs és Propaganda 
Bizottsága által kiemelt társadalomtudományi 
kutatási feladatokkal. Ezek a pályázati hirdet
ményben az Akadémia tárcaszintű főirányai kö
zött sorolandók fel.

2. A pályázati hirdetmény címében ,,a távlati tu
dományos kutatási terv főirányai” megjelölés 
helyett „távlati tudományos kutatásban” meg
jelölés szerepeljen.

3. 1976-ban 100-nál több pályamű csak kivételesen 
indokolt esetben részesülhet jutalomban.

4. Egyéb vonatkozásban a pályázat rendje válto
zatlan marad.

5. Az elnökség felhatalmazza az elnököt, hogy a 
végrehajtás érdekében — ideértve a főirányok
ban bekövetkező változásokat is — a szükséges 
intézkedéseket tegye meg.

Tájékoztató
az akadémiai kiadványok juttatási rendjének és a 

kapcsolatos kiadásuk felülvizsgálatáról
A javaslat lényegében arra irányul, hogy az 

akadémikusok részére juttatott akadémiai kiadvá
nyok tekintetében az utóbbi évek beszerzési költ
ségeivel szemben már ebben az évben is, és a jövő
ben is igen jelentős megtakarítás legyen elérhető. 
Ennek érdekében két alternatív megoldást vázol 
fel az előterjesztés: az egyik szerint valamennyi 
akadémikus részére egységes keret (2000.— Ft/fő/év) 
kerüljön megállapításra, a másik alternatíva dif
ferenciált elosztást irányoz elő: 1500, illetve 2500.— 
Ft/fő/év keretek állapíttassanak meg attól függően, 
hogy egyes tudományterületeken milyen nagy a 
megjelenő kiadványok száma.

Az elnökség 5/1976. számú határozata

Az elnökség megvitatva az akadémiai kiadvá
nyok kutatási rendjével kapcsolatos alternatívákat, 
felkéri a főtitkárt, hogy a juttatások átmeneti, a 
döntésig történő felfüggesztésével egyidejűleg te
gyen a februári ülésen olyan új javaslatot, amely 
az eddigieknél jobban differenciái az egyes tudo
mányterületek kiadványai számának alapulvételé
vel.
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A z  e ln ö k ség  eg yéb  á l lá s fo g la lá s a i

Az elnökség napirendjén tájékoztatásként sze
repeltek még:

1. A magyar genetikai kutatások helyzetének elem
zése,

2. Tájékoztató az „áltudományosság” c. elnökségi 
ankéton elhangzottakról, valamint

Budapest, 1976. január hó 28.

3. Beszámoló az eltelt időszak jelentősebb akadé
miai te s tü le t i , valamint s z a k ig a z g a tá s i  eredmé
nyekről.
A tájékoztatókat az elnökség tudomásul vette; 

ezzel azonban a tájékoztatók határozati javaslatai 
n e m  válnak elnökségi határozatokká. A tájékozta
tóként elfogadott előterjesztéseket az illetékes osz
tály állásfoglalásaként juttassa el az érdekelt külső 
szervekhez.

E r d e y -G r ú z  T ib o r  s. k., 
elnök

Közlemények

A KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 
KÖZLEMÉNYE

a naptárak kiadásának engedélyezéséről

Az elmúlt évek tapasztalatai szerint egyes vál
lalatok és intézmények részéről számos olyan nap
tár kiadására került sor, amelyek sem tartalmi, 
sem szerkesztési szempontból nem feleltek meg a 
követelményeknek. Ehhez járult még a takarékos- 
sági, a gazdaságossági és minőségi szempontok 
figyelmen kívül hagyása. A kiadás terén jelentkező 
hibák elsősorban az érdekelt szerveknek a kiadó- 
vállalatok tevékenységi körével kapcsolatos, nem 
megfelelő tájékozottságára vezethetők vissza.

A fentiekben foglaltakra figyelemmel tájé
koztatom az érdekelteket, hogy
— a művészeti reprodukciót tartalmazó fali-, asz

tali-naptárt- és agendát a Képzőművészeti Alap 
Kiadóvállalata,

— az egyéb fali-, asztali-, zseb- és kártya-naptárt, 
valamint agendát a Gondolat Könyvkiadó, ille
tőleg a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 
adja ki.
A felsorolt sajtótermékek kiadásával kapcsola

tos engedélyezési eljárás lefolytatásának meggyor
sítása és a kiadás tervszerűségének biztosítása ér
dekében az engedélyezésre irányuló kérelmeket
— az előzőekben ismertetett elhatárolásnak meg
felelően — a Képzőművészeti Alap Kiadóvállalat
nál (1051 Budapest, Vörösmarty tér L), illetőleg 
a Gondolat Könyvkiadónál (1088 Budapest, Bródy 
S. u. 16.), vagy a Közgazdasági és Jogi Könyv
kiadónál (1054 Budapest, Nagy Sándor u. 6.) kell 
benyújtani.

Az összegyűjtött kérelmeket a kiadóvállalatok
— az engedélyezési eljárás lefolytatása céljából — 
a Kulturális Minisztérium Kiadói Főigazgatóságá
hoz továbbítják.

Az engedélyezés iránti kérelmeket a Kul
turális Minisztérium|Kiadói Főigazgatóságához köz
vetlenül nyújthatják be azok a szervek, amelyek 
naptárait az elmúlt időszakban a Kossuth-, a 
Táncsics-, a Zrínyi- és a Medicina Könyvkiadó adta

ki. Ilyen módon kell eljárni a Magyar Hirdető ki
adásában megjelenő kártya- és plakát-naptárak és 
a HUNGEXPO vállalat közreműködésével kiadásra 
kerülő külkereskedelmi propagandát szolgáló ide
gen nyelvű zsebnaptárak és agendák engedélyezé
sénél is.
Budapest, 1976. január 15.

D r .  M a r c z a l i  L á s z ló  s. k.,
kulturális miniszterhelyettes

Pályázati felhívások

A Magyar Tudományos Akadémia Központi 
Hivatala Természettudományi I. Főosztálya pályá
zatot hirdet

a Számítástechnikai és Automatizálási Kutató 
Intézet két tudományos igazgatóhelyettesi munka
körére

A pályázókkal szembeni követelmények:
— egyik igazgatóhelyettes esetében tudományegye

temi végzettség, tudományos fokozat és szá
mottevő tudományos eredmények a számítás- 
technikai irányú matematikai kutatások terü
letén;

— a másik igazgatóhelyettes esetében műszaki 
egyetemi végzettség, tudományos fokozat és 
számottevő tudományos eredmények a számí
tástechnika automatizálási alkalmazásai terü
letén;

— kutatóintézet, vagy kutatási egység vezetésé
ben szerzett gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
— a pályázó jelenlegi munkahelyének, besorolásá

nak, beosztásának és fizetésének megjelölését;
— eddigi szakmai munkájának és a munka tudo

mányos és gyakorlati eredményeinek ismerte
tését;

— a pályázó által írt tanulmányok, könyvek és 
egyéb alkotások, szabadalmak jegyzékét;

— tudományos fokozatának, kitüntetéseinek, ide
gen nyelvismeretének megjelölését;
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— az intézet jövőbeni tudományos munkájára 
vonatkozó elképzeléseit.
A pályázathoz mellékelni kell:

— az oklevelek hiteles másolatát;
— részletes önéletrajzot két példányban;
— erkölcsi bizonyítványt.

Amennyiben a pályázó a Magyar Tudományos 
Akadémia alkalmazásában áll, a felsorolt okmá
nyokat csatolni nem kell.

Az igazgatóhelyettesek besorolására és vezetői 
megbízására a 2/1974. (II. 17.) MŰM. számú ren
delet, ill. ennek végrehajtásáról intézkedő 5/1974. 
(A. K. 7.) MTA-F. számú főtitkári utasítás az 
irányadó.

A pályázatokat a Magyar Tudományos Aka
démia főtitkárához címezve, az intézet igazgatója 
útján, a Magyar Tudományos Akadémia Központi 
Hivatala Természettudományi I. Főosztályához 
(1051 Budapest, Münnich Ferenc u. 7.) kell be
nyújtani a felhívás megjelenésétől számított 3 hé
ten belül.

F ö ld e s  P é te r  s. k.,
főosztályvezető

Az MTA Műszaki Fizikai Kutató Intézete pályá
zatot hirdet a

Szerkezetkutatási Főosztály
tudományos főosztályvezetői munkakörének be
töltésére.

A tudományos főosztályvezető feladata a fő
osztályon jelenleg elektronmikroszkópos, röntgen 
és LEED-Auger technikával folyó tudományos 
kutatómunkák irányítása, a főosztály tevékenysé
gével összefüggő tudományos és tudományszervező 
feladatok ellátása. 1 2 3
1. A pályázókkal szemben támasztott követelmé

nyek:
10 éves gyakorlat a szerkezetvizsgálatok te
rületén;

— tudományos fokozat;
— jelentős tudományos eredmények a megjelölt 

tudományterületen;
— kutatási egység vezetésében szerzett meg

felelő gyakorlat.
2. A pályázatnak tartalmaznia kell:

a) a pályázó jelenlegi munkahelyének és beosz
tásának megjelölését,

b) tudományos munkásságának leírását, tudo
mányos eredményeinek rövid ismertetését, 
publikációinak jegyzékét,

c) a megpályázott tudományos munkakörre vo
natkozó elképzeléseit, terveit,

d) tudományos fokozatának és nyelvismeretének 
közlését.

3. A pályázathoz mellékelni kell:
a) az oklevelek hiteles másolatát,
b) részletes önéletrajzot,
c) erkölcsi bizonyítványt.

Ha a pályázó az MTA Műszaki Fizikai Kutató 
Intézete alkalmazásában áll, csupán a 2jc  alatt 
megjelölt mellékletet kell csatolnia, a 2. és 3. pon
tok többi melléklete nem szükséges.

A pályázatokat 1976. június 1-ig az Intézet 
igazgatójához kell benyújtani (1325 Budapest, Pf. 
76. IV. Fóti út 56.). A pályázókat személyes be
szélgetésre hívjuk meg.

Az állás betöltésére 1976. szeptember l-ével 
kerül sor.
Budapest, 1976. február 9.

N a g y  E le m é r  s. k.,
akadémikus, igazgató

A Gödöllői Agrártudományi Egyetemen oktatói 
állások betöltésére

A Gödöllői Agrártudományi Egyetem pályá
zatot hirdet a M e z ő g a z d a s á g tu d o m á n y i K a r

K é m ia i  T a n szé k é n  

egyetemi tanári állás betöltésére
A pályázó feladata lesz az Agrokémia tárgy 

előadása, a tárggyal kapcsolatos gyakorlati okta
tás irányítása, a tananyag továbbfejlesztése, az 
agrokémia jellegű tanszéki kutatómunka szerve
zése és irányítása.

Pályázhatnak azok az agrármérnöki vagy ve
gyészmérnöki diplomával rendelkező szakemberek, 
akik a mezőgazdasági (kémia) tudományok dok
tora fokozattal rendelkeznek és az agrokémia te
rületén hosszabb időn át önálló kutatómunkát 
végeztek, egyetemi szinten oktató-nevelő munkát 
folytattak, továbbá kiterjedt szakmai tevékeny
séggel rendelkeznek.

H id r o b io ló g iá i  T a n s z é k é n  

egyetemi tanári állás betöltésére
A pályázó feladata a tanszék oktató-nevelő és 

tudományos munkájának irányítása, a Mikrobio
lógia c. tárgy előadásainak tartása, a tárgy tan
anyagának továbbfejlesztése és a tanszéken folyó 
tárcaszintű kutatások irányítása.

Pályázhatnak azok az egyetemi végzettséggel 
rendelkező szakemberek, akik a biológiai tudomá
nyok terén tudományok doktora vagy kandidátusi 
fokozattal rendelkeznek és a mikrobiológia terüle
tén 10 — 15 éven keresztül önálló tudományos ku
tatómunkát folytattak, az adott szakterületen 
egyetemi szinten oktató-nevelő munkát végeztek 
és kiterjedt szakirodalmi munkássággal rendelkez
nek.

A benyújtott egyetemi tanári állásra pályázók
nak rendelkezniük kell az egyetem követelmény- 
rendszerében meghatározott feltételekkel:

a )  Felsőoktatási intézményben legalább 10 
éves oktató vagy ugyan annyi időn át a 
tudomány területén végzett, országosan el
ismert tevékenység;

b) A tudomány ágának átfogó, s ezen belül 
részterületen elmélyült ismerete;
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c) Széles körű interdiszciplináris felkészültség, 
gyakorlat, képesség az oktató, kutató munka 
irányítására és^az utánpótlás nevelésére;

d) Alkotó kapcsolat a gyakorlati élettel. A ter
melés tudományos igényű fejlesztése;

e) Tudományos munka végzése és eredményei
nek publikálása;

f )  Tudományos fokozat. Magas szintű oktatói és 
egyéb gyakorlati tevékenység;

g) Idegen nyelvből állami nyelvvizsga, előadás 
tartás és vitavezetés szintű nyelvismeret.

Talajtani Tanszékén
egyetemi docensi állás betöltésére

A kinevezésre kerülő egyetemi docens feladatát 
a Talajtan c. tárgy oktatása, a tananyag tovább
fejlesztése, a tanszéki kutatómunkában való rész
vétel, a hallgatók gyakorlatának irányítása képezi.

Pályázhatnak mindazok a mezőgazdasági mér
nöki oklevéllel rendelkező szakemberek, akik a 
tudomány területén kandidátusi fokozatot szerez
tek.

Növény nemesítést ani T anszékén 
egyetemi docensi állás betöltésére

A kinevezésre kerülő egyetemi docens feladatát 
képezi:
— a tanszék által oktatott örökléstani jellegű tár

gyak magas szintű oktatása (előadások, gyakor
latok tartása, a hallgatók szakmai, politikai 
nevelése) mind a nappali, mind a szakmérnök 
tagozaton,

— a genetikai gyakorlatok tananyaggal való el
látása, a gyakorlatok megszervezése, módszer
tanának fejlesztése,

— résztéma felelősként részvétel a tanszék kutató
munkájában, a tanszék kémiai laboratóriumai 
tevékenységének irányítása, a munka módszer
tani fejlesztése, a dolgozók továbbképzése, a 
felszereltség javítása,

— tudományos diákkörös, diplomamunkát készítő 
hallgatók munkájának irányítása mind a nap
pali, mind a szakmérnök tagozaton,

— szakmai kapcsolattartás hazai és külföldi intéz
ményekkel, üzemekkel, társadalmi szervekkel, 
szakterületének képviselete e területen.
Pályázati feltételek: egyetemi végzettséget ta

núsító oklevél, tudományos fokozat, felsőoktatási 
intézménynél kifejtett 10 — 15 éves tevékenység, 
idegen nyelveknek a feladatok ellátásához szükséges 
szintű ismerete.

Vízgazdálkodási és Meliorációs Tanszékén 
egyetemi docensi állás betöltésére

A kinevezésre kerülő egyetemi docens feladatát 
a mezőgazdasági vízgazdálkodás és melioráció te
rületéhez tartozó, műszaki jellegű tárgyak okta
tása, a tananyag továbbfejlesztése, a tanszéki 
kutatómunkában való részvétel, a hallgatók gya
korlatának irányítása képezi.

Pályázhatnak mindazok a vízépítő mérnöki ok
levéllel rendelkező szakemberek, akik a tudomány- 
területen kandidátusi fokozatot szereztek és felső
fokú oktatási intézménynél 7 — 10 éves eredményes 
oktatói tevékenységet folytattak, önálló kutatási 
eredménnyel és megfelelő szakirodalmi munkásság
gal rendelkeznek.

A Mezőgazdasági Gépészmérnöki Kar 
Mezőgazdasági Gépjavítási Tanszékén 

egyetemi docensi állás betöltésére
Pályázhatnak azok, akik a Műszaki Egyetem 

Gépgyártástechnológiai Szakán szereztek oklevelet, 
a gépgyártástechnológia területén hosszú egyetemi 
előadói gyakorlattal és magas színvonalú szakiro
dalmi tevékenységgel rendelkeznek. Előnyben ré
szesülnek azok, akik orosz és más világnyelvekből 
állami nyelvvizsgát tettek.

A kinevezendő egyetemi docens feladata lesz 
gépgyártástechnológiai előadások tartása és gya
korlatok irányítása, részvétel tankönyv- és jegyzet
írásban, továbbá a témakörrel kapcsolatos tudo
mányos munkákban alkotó jellegű tevékenység.

Mechanika Tanszékén 
egyetemi docensi állás betöltésére

Pályázhatnak azok, akik mezőgazdasági gépész- 
mérnöki szakon oklevelet szereztek, hosszú egye
temi oktatói gyakorlatuk van és a mezőgazdasági 
mechanika témakörben színvonalas irodalmi tevé
kenységet fejtettek ki. Előnyben részesülnek az 
orosz vagy más világnyelvből nyelvtudással ren
delkezők.

A kinevezendő egyetemi docens feladata lesz 
a mechanikai mérések tárgyrész előadásainak és 
gyakorlatainak ellátása, továbbá mechanikai elő
adások tartása — különös tekintettel a levelező 
tagozatra. Feladata továbbá a tanszéki tudomá
nyos kutatómunkában a mezőgazdasági anyagok 
mechanikája témakörben való aktív közreműködés.

Központi Intézetek és Tanszékek Szervezete Jogi 
Tanszékén

egyetemi docensi állás betöltésére
Pályázhatnak azok az állam- és jogtudományi 

egyetemet végzett szakemberek, akik a munkakör 
betöltéséhez szükséges (8 — 10 éves) szakmai, felső- 
oktatási ismeretekkel és a tudományos munkához 
szükséges készséggel és eredményekkel rendelkez
nek.

A kinevezendő docens feladata lesz — a tan
székvezető irányításával — részt venni a tanszék 
oktatói-nevelési feladatainak ellátásában, elsősor
ban a mezőgazdasági vállalatok tevékenységével 
kapcsolatos jogágak (polgári jog, szövetkezeti jog, 
munkajog) területén, továbbá a tanszéken folyó 
tudományos munkában, valamint a tanszékre há
ruló egyéb feladatok ellátásában.
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A Továbbképzési Osztályra 
egyetemi docensi állás betöltésére

Pályázhatnak azok, akik agrármérnöki végzett
séggel, hosszabb szakmai és legalább 10 éves ok
tatói tevékenységgel, valamint megfelelő tudo
mányos munkássággal rendelkeznek. Előnyben ré
szesülnek, akiknek a továbbképzés módszertaná
ban és szervezésében gyakorlatuk van.

A kinevezendő docens feladata lesz a Tovább
képzési Osztály keretén belül működő vezető- és 
mérnöktovábbképző tanfolyamokon oktatási feladat 
ellátása, valamint az osztály beiskolázási és ok
tatás-szervezési teendőinek irányítása.

A benyújtott egyetemi docensi állásra pályá
zóknak rendelkezniük kell az egyetem követel
mény-rendszerében meghatározott feltételekkel:

a) Felsőoktatási intézményben 7 — 10 éves ok
tatói, vagy ugyanannyi időn át szakterüle
ten végzett tevékenység;

b) Az oktatott tantárgy tudományágának át
fogó ismerete;

c) Rendszeres kapcsolattartás üzemekkel és ku
tató-intézetekkel;

d) Tudományos munka végzése, eredményeinek 
publikálása. Tudományos fokozat vagy ma
gas színvonalú tudományos munka;

c) Szűkebb tudományág területén legyen ké
pes a hallgatók szakkollégiumainak tartására 
és tudományos diákkörök vezetésére;

f )  Egy világnyelvből állami nyelvvizsga vagy 
ezzel egyenértékű nyelvismeret a szakiro
dalom tanulmányozására;

g) Alkalmasság az állami, társadalmi, tudomá
nyos, egyesületi megbízatások ellátására;

h) Legyen képes a hallgatók politikai, szakmai 
nevelésére, a tantárgy pedagógiai problémái
val való foglalkozásra.

A betöltésre kerülő állás után a 201/1970. (M. 
K. 5.) MM-MüM. sz. és az ezt kiegészítő 201/1975. 
(M. K. 3.) 0. M-MüM. sz. együttes utasításban meg
állapított illetmény jár.

A pályázatot az előírt mellékletekkel együtt a 
MÉM. Értesítőben történő közzétételtől számított 
4 héten belül kell benyújtani az ATE rektorához 
címezve. A pályázattal kapcsolatban részletes fel
világosítást az Egyetem Személyzeti Osztálya (2103 
Gödöllő, Páter K. u. 1.) ad.

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

besorolását és fizetését;
— eddigi oktató-, nevelő- és kutatómunkájának 

részeletes ismertetését;
— szakirodalmi tevékenységét;
— tudományos fokozatának, esetleges kitünteté

seinek, idegen nyelvismeretének és jelentősebb 
külföldi tanulmányútjainak megjelölését;

— oktató és tudományos munkájára vonatkozó 
jövőbeni terveit.

A  p á ly á z a th o z  m e llé k e ln i k e l l :

— részletes önéletrajzot;
— egyetemi végzettséget és tudományos fokozatot 

tanúsító oklevél hiteles másolatát;
— három hónapnál nem régibb keletű hatósági 

erkölcsi bizonyítványt;
— az Egyetemtől beszerzett és kitöltött törzslapot. 
Gödöllő, 1976. január 20.

D r . P e t  hő  G y ö r g y  s. k.,
rektor

A BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM pályá
zatot hirdet egyetemi tanári és egyetemi docensi 
valamint főiskolai tanári és főiskolai docensi állá
sokra. A meghirdetett állásokra kinevezendő ok
tatónak több éves szakmai, oktatási és ipari gya
korlattal, a beosztáshoz szükséges képesítéssel, va
lamint a kiírásnak megfelelő tudományos fokozat
tal kell rendelkeznie. Vezető oktatói szinten részt 
kell vennie a tanszéken folyó oktató munkán kívül 
az eszmei-politikai, nevelői tevékenységben és ren
delkeznie kell az ehhez szükséges marxista-leninista 
világnézeti felkészültséggel.

Az egyetemi tanárokkal és docensekkel szem
ben támasztott követelményeket részletesebben „A 
BME oktatóinak munkaköri követelményei” c. 
Egyetemi Tanácsi határozat tartalmazza, amely a 
Dékáni Hivatalban tekinthető meg.

A főiskolai oktatókkal szemben támasztott kö
vetelményeket részletesebben „A BME Vízgazdál
kodási Főiskolai Kar oktatóinak munkaköri köve
telményei” c. Kari Tanácsi határozat tartalmazza, 
amely az igazgatói Hivatalban tekinthető meg 
(Baja, Bajcsy Zsilinszky út 14.).

A kinevezendő oktatók részletes feladatait az 
oktató-nevelő és tudományos munkára vonatko
zóan a tanszékvezető határozza meg.

A felsőoktatási intézmények oktatói állásainak 
betöltésére irányuló pályázatok általános feltételeit 
a Művelődésügyi Közlöny 1974. január 3-i 1. száma 
tartalmazza.

A  p á ly á z a to k  b e a d á sá n a k  h a tá r id e je :  1 9 7 6 . m á r 
c iu s  2 0 .

ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR
A Geodéziai Intézet Felsőgeodézia Tanszéken 

egy egyetemi tanári állásra.
Az állást elnyerő egyetemi tanár feladata a 

Felsőgeodézia Tanszék oktató-nevelő és tudomá
nyos kutató munkájának irányítása, a Felsőgeo
dézia és a Geofizika c. tárgyak előadásainak meg
tartása. A jelöltnek a geodézia szakterületéhez kap
csolódó oktatási tapasztalattal és eredményes tu
dományos tevékenységgel, valamint a tudományok 
doktora fokozattal kell rendelkeznie.

A Geodéziai Intézet Fotogrammetria Tanszéken 
egy egyetemi docensi állásra.

Az állást elnyerő egyetemi docens feladata a 
tanszék oktató-nevelő és tudományos‘munkájában
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való részvétel, előadások és gyakorlatok tartása. 
A jelöltnek a fotogrammetria szakterületéhez kap
csolódó oktatási gyakorlattal, eredményes szakmai
társadalmi tevékenységgel és tudományos fokozat
tal kell rendelkeznie.

A Vasbetonszerkezetek Tanszéken egy egyetemi 
tanári állásra. Az állást elnyerő egyetemi tanár fel
adata a tanszék oktató-nevelő és tudományos 
munkájában való részvétel, előadások és gyakor
latok tartása. A kinevezendő tanárnak alkalmas
nak kell lennie a tanszék laboratóriumában folyó 
munka irányítására is, eleget kell tennie a köve
telményrendszerben lerögzített feladatoknak és a 
tudományok doktora fokozattal kell rendelkeznie.

Az Acélszerkezetek Tanszéken egy egyetemi 
docensi állásra.

Az állást elnyerő egyetemi docens feladata a 
tanszék oktatómunkájában való részvétel, előadások 
és gyakorlatok tartása. A jelöltnek eleget kell ten
nie a követelményrendszerben lerögzített fela
datoknak.

A Magasépítési Tanszéken egy egyetemi docensi 
állásra.

Az állást elnyerő egyetemi docens feladata a 
közlekedésépítő és vízépítő szak nappali és levelező 
tagozatán az Épületszerkezetek tárgy oktatásának 
irányítása, előadások, konferenciák tartása, az új 
tantervben szereplő korszerűsített tananyagrészek 
kidolgozása. A jelöltnek az Épületszerkezetek tu
dományterülethez kapcsolódó oktatási gyakorlattal 
és tudományos fokozattal kell rendelkeznie.

GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR
A Mechanikai Technológia és Anyagszerkezet- 

tan Intézetben egy egyetemi docensi állásra.
A kinevezendő egyetemi docens feladata a „He

gesztés” c. szaktárgy előadása szükség szerint a 
Gépgyártástechnológia Szak nappali vagy esti ta
gozatán a tanszékvezető (igazgató) megbízásától 
függően. A szakirányú képzésben önállóan kiala
kított szaktárgy előadása és annak gyakorlati ok
tatása a sajtoló hegesztések tárgyköréből. A szak
irányú képzés céljaira szükség esetén tantárgy ki
dolgozása a felrakó hegesztések tárgyköréből is. 
A kinevezendő egyetemi docensnek műszaki dok
tori címmel, hosszú oktatói múlttal és különösen 
a hegesztés gyakorlati oktatásában nagy gyakor
lattal kell rendelkeznie. Ezenkívül egy világnyelv 
beszédszintű ismerete szükséges.

Elektrotechnikai Tanszéken egy egyetemi tanári 
állásra.

Az állást elnyerő egyetemi tanár feladata: elő
adások tartása nappali, esti, levelező tagozatos 
gépészmérnök hallgatók részére szakelektrotechni
kai ismeretekből. Diplomatervezési feladatok ki
adása és irányítása a villamos épületgépészeti ter
vet készítő hallgatóknál; laboratóriumi foglalkozá
sok irányítása; irányítás a tananyag korszerűsítési 
munkákban; központi és ipari megbízások alapján 
végzendő kutató munkák irányítása.

A kinevezendő egyetemi tanárral szemben 
támasztott szakmai követelmény: szükséges, hogy 
a pályázó a villamos gépek üzeme, villamos vezér
lések, villamos hajtások, ipartelepi villamos ener
giaellátás és villamos fogyasztói berendezések 
tématerületein tudományos' kutatói gyakorlattal, 
kiemelkedő publikációs tevékenységgel, egyetemi 
oktatási gyakorlattal, jó előadókészséggel és a 
műszaki tudományok területén a tudományok 
doktora fokozattal rendelkezzék.

Az Elektrotechnika Tanszéken egy egyetemi 
docensi állásra.

A kinevezendő egyetemi docens feladata a vil
lamosgépek üzeme, villamos vezérlések, mérőjelát
alakítók, erősítők üzeme témakörök előadása a 
gépészmérnök hallgatók részére, valamint az ezek
hez tartozó gyakorlatok szervezése, előkészítése és 
vezetése. Részvétel a tananyag korszerűsítésében 
és továbbfejlesztésében, a nevelőmunkában, vala
mint a Tanszék e témaköreihez tartozó tudományos 
kutató munka irányításában. A kinevezendő egye
temi docensnek villamosmérnöki, illetve gépész- 
mérnöki oklevéllel kell rendelkeznie. Utóbbi eset
ben legalább 15 éves villamosmérnöki gyakorlat 
szükséges. Az elektrotechnikai tudományokból mű
szaki doktori fokozat szükséges, de további tudo
mányos fokozat is kívánatos.

A Műszaki Mechanikai Tanszéken egy egyetemi 
docensi állásra.

A kinevezendő docens egyik feladata lesz a 
matematikus-mérnök képzés keretében az „Anali
tikus mechanika” c. tárgy önálló oktatása, ezen
kívül részt kell vennie e szakon a „Műszaki Me
chanika” c. tárgy oktatásában is.

A kinevezendő egyetemi docenssel szemben tá
masztott szakmai követelmény: alaposan ismerje 
a gépészmérnöki dinamika elméleti és gyakorlati 
kérdéseit és járatos legyen e tárgy alap- és maga
sabb fokú oktatásában.

A jelölt — a műszaki egyetemi oktatási gya
korlaton túlmenően — rendelkezzék ipari gyakor
lattal is, ezenkívül legyen tudományos fokozata.

Kívánatos, hogy a jelölt a gépek és mechaniz
musok elméletének tárgykörében kutatási tapasz
talatokkal és tudományos publikációkkal rendel
kezzék.

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

A kinevezendő egyetemi tanár feladata: a vegy
ipari és élelmiszeripari gépek és berendezések szi
lárdsági méretezése és szerkezeti kialakítása téma
körhöz tartozó oktató-nevelő, tudományos és ku
tató tevékenység irányítása és ellátása, a „Nyomás
tartó edények” és a „Vegyipari gépszerkesztés” c. 
tárgyak előadása, a kapcsolódó tantermi, rajztermi 
és laboratóriumi gyakorlatok irányítása. A kine
vezendő egyetemi tanárral szemben támasztott 
szakmai követelmény: a kinevezendő egyetemi 
tanár ismerje magas szinten a feladatát képező 
szakterületet, legyen képes önálló alkotói tevé
kenység folytatására. Az oktató-nevelő és tudomá
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nyos munka területén széles körű tapasztalatokkal, 
szervező és irányító készséggel rendelkezzék, vala
mint a műszaki tudományok doktora fokozattal.

A Vízgépek Tanszéken egy egyetemi docensi 
állásra.

A kinevezendő egyetemi docens feladata: a 
folyamattervező szak „Tervezés” c. tárgyának irá
nyítása, az „Áramlástechnika gépek II.” c. tárgy 
tervezésének irányítása és az előadásokban való 
részvétel, valamint egy szabadon választható kö
telező tárgy előadása az áramlástechnikai gépész 
ágazaton. Ezenkívül a Tanszék tudományos és 
egyéb oktató-nevelő munkájában kell résztvennie.

A kinevezendő egyetemi docenssel szemben tá
masztott szakmai követelmény: a kinevezendő egye
temi docensnek több éves, elsősorban áramlás- 
technikai gépész munkaterületen ipari és oktatási 
gyakorlattal, valamint a műszaki tudományok 
kandidátusa fokozattal kell rendelkeznie.

ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR
A Rajzi és Formaismereti Tanszéken egy egye

temi tanári állásra.
A kinevezendő tanár feladata a Tanszék oktató

nevelő munkájában irányító jelleggel való rész
vétel, előadások tartása és a tárgyak gyakorlatai
nak vezetése. Az állásra olyan okleveles építész- 
mérnök, belső-építész vagy képzőművész pályáz
hat, aki szakterületén jelentős eredményeket ért 
el: megfelelő előadói készséggel, rajztudással és 
lehetőleg pedagógiai gyakorlattal rendelkezik.

Az Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tan
széken egy egyetemi tanári állásra.

A kinevezendő egyetemi tanár feladatköre: 
részvétel Ipari épületek tervezése című tárgy ok
tatásában, előadások tartása és gyakorlatok veze
tése; részvétel a Tanszék oktató-nevelő, tudomá
nyos és kutatómunkájának irányításában. Olyan 
okleveles építészmérnökök pályázhatnak, akiknek 
széles körű ipari épülettervezési gyakorlatuk van, 
tudományos-kutatási, oktató-nevelői tapasztalattal 
és tudományos doktori fokozattal is rendelkeznek.

Az Épületek Szerkezetei és Berendezései intézet 
Épületgépészeti II. Tanszéken egy egyetemi docensi 
állásra.

A kinevezendő docens feladata: az Építészmér
nöki Karon az „Épületgépészet” c. tárgyon belül 
az épületek fűtése, hőellátása tárgykör előadásai
nak megtartása, épülettervezési gyakorlatok kon
zultációjának irányítása, a tárgy oktatásának mű
szaki és pedagógiai fejlesztése, továbbá részvétel 
a Tanszéken folyó tervezési és kutatási feladatok 
megoldásában.

Pályázhatnak azok az okleveles gépészmérnö
kök, akik széles körű üzemi, szakmai gyakorlattal 
rendelkeznek a Tanszék profiljában, lehetőleg hosz- 
szü oktatási gyakorlatuk is van.

Az Ábrázoló Mértani Tanszéken egy egyetemi 
docensi állásra.

A kinevezendő docens feladata az Építészmér
nöki Karon az Ábrázoló Mértan c. tárgy oktatásá

ban való részvétel, a Tanszék egyes munkaterü
leteinek irányítása, valamint részvétel a Tanszék 
tudományos munkájában.

Pályázhatnak építészmérnöki, építőmérnöki 
vagy tudományegyetemen szerzett oklevéllel ren
delkezők. Kívánatos a hosszú oktatási gyakorlat.

A Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszéken 
egy egyetemi docensi állásra.

A kinevezendő docens feladata a Tanszék 
tárgyainak előadásában, a gyakorlati foglalkozások 
megtartásában és irányításában való részvétel, va
lamint a Tanszék tudományos feladatai megoldá
sába való bekapcsolódás és megfelelő szintű tudo
mányos kutatómunka végzése.

Az állásra olyan építészmérnök vagy építő
mérnök pályázhat, aki jelentős tervezői gyakorlat
tal rendelkezik magasépítési tartószerkezetek vo
natkozásában. Kívánatos, hogy a pályázó több
éves oktatási gyakorlattal rendelkezzék.

VEGYÉSZMÉRNÖKI KAR
A Matematika Tanszéken egy egyetemi docensi 

állásra.
A kinevezendő docens feladatai: a Tanszék 

tárgykörébe tartozó előadások tartása, gyakorla
tok vezetése a tanszékvezető beosztása szerint, 
részvétel a tanszék tudományos munkájában és 
ipari tevékenységében.

Kívánatos, hogy a kinevezendő docens kandi
dátusi fokozattal rendelkezzék és alapos jártassága 
legyen a modern matematika szakterületein, főleg 
a funkcióanalízis témakörben.

Előnyben részesül az a pályázó, aki a felső- 
oktatás területén hosszabb oktatási, illetve tudo
mányos tevékenységet fejtett ki.

A Szerves Kémiai Technológia Tanszéken egy 
egyetemi docensi állásra.

A könnyűipari részlegben folyó oktató- és kutató
munka irányítására, vagy a Tanszéken folyó alkal
mazott makromolekuláris kémiai oktató- és kutató
munka irányítására, vagy a Szerves Szintetikus 
vegyipari ágazati oktatásban előadások tartására, 
gyakorlatok vitelére. A Könnyűipari részlegben 
folyó oktató- és kutatómunka irányítására kine
vezendő docens feladatai: az ágazati képzés szak
mai irányítása, előadások tartása és laboratóriumi 
gyakorlatok fejlesztése a textilkémiai folyamatok, 
műveletek és segédanyagok területén az üzem
mérnöki és az okleveles vegyészmérnöki képzés 
keretében. Az ágazat profiljába tartozó fenti terü
leteken fontos szerepe lesz szakmérnöki tanfolya
mok és egyéb továbbképzési formákban tartandó 
foglalkozások szervezésében és irányításában.

Kívánatos a jelölt könnyűipari gyakorlata.
Az alkalmazott makromolekuláris kémiai ok

tató- és kutatómunka irányítására kinevezendő 
docens feladata: a könnyűipari ágazaton és a tan
szék egyéb tevékenysége körében alkalmazott tu
dományként felhasználásra kerülő makromolekulá
ris kémiai és fizikai előadások tartása és labora
tóriumi gyakorlatok fejlesztése, elsősorban a szálas
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anyagok, természetes és mesterséges polimer segéd
anyagok és az ezekkel kapcsolatos műveletek és 
technológiák területén.

A felsorolt tudományterületeken fontos szerepe 
lesz a szakmérnökképzés és a továbbképzés egyéb 
formáiban is.

Kívánatos a jelölt gyakorlata az iparban vagy 
a nemzetközi oktatás és kutatás más intézményei
ben.

A szerves szintetikus vegyipari ágazati okta
tásra és kutatásra kinevezendő docens feladatai: 
a szerves kémiai technológiai jellegű előadások tar
tása és az ezekkel kapcsolatban álló laboratóriumi 
gyakorlatok vitele és fejlesztése. Tevékeny szerepe 
lesz az intermedier szintézisekhez kapcsolódó alap
kutatásban, főként a heterogén katalízis területén.

Kívánatos, hogy mindhárom témakörben ajelölt 
kandidátusi fokozattal rendelkezzék.

VILLAMOSMÉRNÖKI KAR
Az Elméleti Villamosságtan Tanszéken egy egye

temi docensi állásra.
A kinevezendő docens feladata a tanszék hír

adástechnikai oktató-kutató munkacsoportjának 
irányítása, e csoport keretében a Villamosságtan 
tárgy oktatása, illetve ezen oktatás szervezése, 
továbbá kutatómunka végzése. A pályázónak felső- 
oktatási gyakorlattal és tudományos fokozattal 
kell rendelkeznie.

A Folyamatszabályozási Tanszéken egy egye
temi docensi állásra.

A kinevezendő docens feladata az Ipari folya
matok műszerezése és automatizálása című tárgy 
oktatása és az ezzel kapcsolatos tudomány-terület 
művelése, különös tekintettel a szabályozó beren
dezésekre. A kinevezendő docensnek hosszabb egye
temi pályafutása és megfelelő oktatási gyakorlata, 
legalább doktori címe, valamint megfelelő szak- 
irodalmi tevékenysége legyen.

A Híradástechnikai Elektronika Intézetben egy 
egyetemi docensi állásra.

A kinevezendő egyetemi docens feladata az 
elektronikus áramkörök témakörben oktató és ku
tató munka végzése és irányítása. Ezzel kapcsolat
ban, a tantervnek megfelelően előadások tartása, 
és oktatásfejlesztési tevékenység végzése. A pá
lyázó legalább 10 éves egyetemi oktató-nevelő 
munkában és a kutatás területén kiemelkedő jelen
tőségű munkaeredményekkel, továbbá szervezési 
és irányítási tapasztalatokkal kell hogy rendel
kezzék.

A Mikrohullámú Híradástechnika Tanszéken 
egy egyetemi docensi állásra.

A kinevezendő egyetemi docens feladata az 
Elosztott paraméterű hálózatok (alapozó szaktárgy) 
és a Mikrohullámú áramkörök (ágazati szaktárgy) 
témakörökben oktató és kutató munka végzése és 
irányítása.

A pályázó a kiírt témakörökben magas szintű 
szakmai ismeretekkel, pedagógiai adottságokkal és 
hosszabb idejű oktatási tapasztalatokkal, legalább

egyetemi doktori címmel rendelkezzék, politikai 
képzettsége, magatartása, világnézete feleljen meg 
az egyetem által támasztott követelményeknek.

KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KAR
A Matematika Tanszéken egy egyetemi docensi 

állásra.
A pályázó feladatai: a Matematika és alkalma

zott matematika tantárgyak oktatásában való 
részvétel, előadások, szemináriumok és levelező 
konferenciák tartásával, valamint a szeminárium- 
vezetők munkájának irányításával, továbbá a ma
tematikai alapkutatások és műszaki-gazdasági al
kalmazásaik a tanszéki tudományos téma kutatá
sában való részvétel és matematika tudományos 
diákkör vezetése.

A jelölttel szembeni követelmények: egyetemen 
kifejtett legalább 7 éves oktatási vagy a betöltendő 
munkakörnek megfelelő szakterületen legalább 9 
éves munkaviszony, egy világnyelv középszintű 
(kívánatos az orosz) és egy világnyelv szakirodalom 
tanulmányozásához szükséges szintű ismerete; egye
temi doktori cím, de kívánatos, hogy a pályázó 
tudományos fokozattal rendelkezzen.

A Gépipari Technológia Tanszéken egy egyetemi 
docensi állásra.

A pályázó feladatai: a tanszéken folyó előadá
sok és gyakorlatok tartásában részvétel; a tantár
gyakkal kapcsolatos tudományterületet érintő ku
tató és fejlesztő munkákban való részvétel. A jelölt
tel szembeni követelmények: műszaki egyetemi ok
levél, legalább 7 éves, egyetemen kifejtett, okta
tási gyakorlat az anyagismeret, anyagvizsgálat, a 
gépgyártás és javítás területén vagy ezen a szak
területen legalább 9 éven át kiemelkedően végzett 
tevékenység; a tudományos munka terén való jár
tasság (egyetemi doktori cím, kívánatos a tudo
mányos fokozat); egy világnyelv (lehetőleg orosz) 
középszintű és egy világnyelv szakirodalom tanul
mányozásához szükséges szintű ismerete.

KÖZPONTI OKTATÁSI EGYSÉGEK
A Marxizmus —leninizmus Tanszékcsoport Poli

tikai Gazdaságtan I. Tanszéken egy egyetemi 
docensi állásra.

A kinevezendő docens feladata: előadások tar
tása a politikai gazdaságtan alaptanfolyamán és 
speciális kollégiumain, kutatási témájában TDK 
körök vezetése, részvétel tananyagok kidolgozásá
ban, oktatási segédanyagok és eszközök készíté
sében. A pályázóknak több éves felsőoktatási gya
korlattal, vagy hosszabb időn át szerzett vezető 
közgazdász tapasztalattal, jelentős publikációs te
vékenységgel, közgazdasági tudományok kandidá
tusa fokozattal, vagy egyetemi doktori címmel, 
továbbá kiemelkedő társadalmi-közéleti tevékeny
séggel kell rendelkezniük.

A Marxizmus — leninizmus Tanszékcsoport Poli
tikai Gazdaságtan II. Tanszéken egy egyetemi 
docensi állásra.

A kinevezendő docens feladata: teljes tanfolya
mok tartása politikai gazdaságtanból és speciális
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kollégium vezetése a politikai gazdaságtan és az 
építőipari gazdaságtan közötti határterületi téma
körből.

A pályázóknak közgazdaságtudományi egyete
mi végzettséggel és kandidátusi fokozattal, hosz- 
szabb felsőoktatási gyakorlattal kell rendelkezniük.

A Marxizmus—leninizmusTanszékcsoport Tudo
mányos Szocializmus Tanszéken egy egyetemi 
docensi állásra.

A kinevezendő docens feladata: előadások tar
tása az alaptanfolyamon, speciális kollégiumok 
vezetése.

A pályázóknak tudományegyetemi oklevéllel, 
kandidátusi fokozattal, legalább 10 éves felsőok
tatási gyakorlattal és idegen nyelvismerettel kell 
rendelkezniük.

A Fizikai Intézetben egy egyetemi docensi ál
lásra.

A kinevezendő docens feladata: az Intézet ok
tató-nevelő munkájában való részvétel, tanrend
szerű kötelező és speciális előadások tartása, jegy
zetek megírása, illetve ebben való közreműködés, 
gyakorlatok és speciális laboratóriumi munkák írá- 
myítása, a tananyag korszerűsítésében való rend
szeres tevékenység. Aktív, önálló munkával részt 
kell vennie az Intézet tudományos kutató mun
kájában, doktoranduszok képzésében és tudomá
nyos diákkörök vezetésében.

A pályázóknak megfelelő egyetemi végzettség
gel és az Intézet oktatási tevékenységének terü
letén hosszabb ideje felsőfokú oktatói gyakorlattal 
kell rendelkezniük, továbbá eredményes kutató
munka során szerzett ismeretek és kisebb kollek
tívák vezetésében való jártasság szükséges az In
tézet tudományos tevékenységének valamelyik ágá
ban.

VÍZGAZDÁLKODÁSI FŐISKOLAI KAR (Baja)

Az Építési és Gazdasági Tanszéken egy főiskolai 
tanári vagy docensi állásra.

A kinevezendő oktató feladata — szakképzett
ségére és különös érdeklődésére figyelemmel, a 
tanszéki kollektívával való egyeztetés alapján — 
a tanszékhez tartozó tantárgyak oktatásában rész
vétel: előadások tartása, gyakorlatok szervezése és 
vezetése, vizsgáztatás, a Tanszékhez kapcsolódó 
termelési gyakorlatok, illetve szakdolgozatok elő
készítésében irányító közreműködés, valamint az 
oktatott tárgyakhoz tartozó tudományterület vá
lasztott részének tudományos művelése.

A kinevezendő oktatónak a műtárgyépítés el
méleti ismeretei mellett legalább 10 éves időtar
tamú szakmai gyakorlati kivitelezési, szervezési, 
technológiai és tervezési tapasztalatokkal kell ren
delkeznie.

A Marxizmus —leninizmus Tanszéken egy főisko
lai tanári vagy docensi állásra.

A kinevezendő oktató feladata a politikai gaz
daságtan oktatásában való részvétel: előadások 
tartása, gyakorlatok vezetése, vizsgáztatás, a tan
tárgy fejlesztése. A tantárgyhoz tartozó tudomány- 
területen a vízgazdálkodási ágazathoz kapcsolódó 
tudományos kutatómunka megszervezése és veze
tése, valamint ágazati közgazdasági témában.

Az Alaptárgyi Tanszéken egy főiskolai tanári 
állásra.

A kinevezendő oktató feladata a geodézia tan
tárgy oktatásának vezetése: előadások tartása, 
gyakorlatok vezetése, a geodéziai mérőgyakorlatok 
szervezésében irányító közreműködés, vizsgáztatás, 
valamint az oktatott tárgyhoz tartozó tudomány- 
terület választott részének tudományos művelése.

FOGADÓÓRÁK

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke m in 
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Kónya Albert akadémikus, a Tudományos Mi
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Jogszabályok

arra, hogy — az állami közművelődési intézmények 
mellett — a társadalmi szervezetek és gazda
sági egységek is vállaljanak fokozottabb felelős
séget tagjaik, dolgozóik művelődéséért. A pa
zarlás a célszerűtlen felhasználás megszüntetése 
érdekében erősíteni kell a párt- és a társadalmi 
szervek, mindenekelőtt a szakszervezetek ellen
őrző szerepét, a KISZ érdekképviseleti jogait. 
A közművelődés anyagi támogatásában következe
tesebben érvényesüljön a társadalmi, csoport és 
egyéni érdekek összhangja. A felesleges párhu
zamosságokat megszüntetve, a különböző erőforrá

sok összefogásával szorgalmazni kell az intéz
mények közös fenntartását, továbbá azt, hogy a 
munkahelyi intézmények ellássák a kapcsolódó 
lakóterület közművelődési igényeit is.

E célok eléréséhez elengedhetetlen, hogy a ren
delkezésre álló pénzügyi eszközöket koordinál
juk és az eddiginél tudatosabban a közművelő
dési célok szolgálatába állítsuk.

I. A kulturális rendeltetésű pénzeszközök 
felhasználása

A vállalatok, szövetkezetek és a társadalmi 
szervezetek fordítsanak nagyobb figyelmet dol
gozóik művelődésének fejlesztésére, szociális el
látásának fokozására, élet- és munkakörülmé
nyeinek javítására, és nyújtsanak fokozott gazda
sági segítséget e célok megvalósításához.

Törekedjenek a kulturális és jóléti célú fel- 
használások között olyan arány kialakítására, 
amely kellően figyelembe veszi a kultúra és a 
közművelődés növekvő jelentőségét. A vállalati 
jóléti és kulturális alap — kollektív szerződés
ben történő — felosztása során érvényesítsék ezt 
a követelményt. A mezőgazdasági termelőszövet
kezetek a kulturális alap ésszerű, a terület sajá
tosságaihoz igazodó felhasználásával segítsék elő 
a tsz-tagság politikai, szakmai, kulturális szín
vonalának emelését, művelődési lehetőségeinek 
javítását.

1. A dolgozók kulturális ellátását szolgáló pénz
eszközöket a művelődéspolitikai célok megvaló
sítását elősegítő tevékenységekre fordítsák. A 
felhasználás a helyi sajátosságok, a dolgozók 
rétegződésének figyelembevételével, tervszerűen tör
ténjék.

2. A közművelődés — az oktatáshoz hasonlóan 
— „szellemi beruházásnak” minősül. A korszerű 
műveltség a társadalmi-gazdasági fejlődés egyik 
jelentős tényezője. A magasabb műveltség, a szé
lesebb látókör, a kulturált magatartás végső soron 
a termelési feladatok jobb megoldását is segíti. 
Ezért a közművelődésben és az e célra szolgáló 
anyagi eszközök felhasználásában is meg kell 
követelni a tervszerűséget. A vállalatok és szövet
kezetek a társadalmi szervek — köztük elsőd
legesen a szakszervezetek, a szövetkezetek terü
leti szövetségei és a KISZ bevonásával — ké
szítsenek a termelési feladataikhoz, a dolgozók 
munka- és életkörülményeihez alkalmazkodó, meg
határozott tervidőszakra szóló közművelődési fel
adattervet. Ez legyen az alapja a gazdasági esz
közei tervezésének és rendeltetésszerű felhasz
nálásának. A közművelődési és gazdasági tervek 
készítésekor széles körű koordinációt kell meg
valósítani az azonos településen tevékenykedő 
kulturális intézmények között, s tervszerű együtt
működést, koordinációt kell érvényesíteni az esz
közök felhasználásában is.

3. A közművelődési feladattervekben elsőbbség 
illeti meg:

a) a dolgozók általános műveltségi szintjének 
emelését szolgáló közművelődési tevékenységet;

Az Országos Közművelődési Tanács elnökségé
nek 1/1976. (II. 28.) OKTE számú

h a t á r o z a t a

a vállalati és szövetkezeti kulturális alapok 
célszerű felhasználásáról

1. Az Országos Közművelődési Tanács elnöksége 
a Pénzügyminisztérium „Alapelvek a vállalati és 
szövetkezeti kulturális alapok célszerű felhaszná
lására” című előterjesztését elfogadja. Felhívja a 
minisztereket (országos hatáskörű szervek vezetőit), 
hogy gondoskodjanak területükön az e határozat 
mellékletében foglalt Alapelvek érvényesítéséről.

2. Az elnökség felkéri
a) a Szakszervezetek Országos Tanácsát, az 

Ipari Szövetkezetek Országos Tanácsát és a Fogyasz
tási Szövetkezetek Országos Tanácsát, hogy a jó
léti és kulturális alap felhasználására vonatkozó 
intézkedéseik kiadásánál az Alapelveket érvénye
sítsék;

b) a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsát, 
hogy a mezőgazdasági szövetkezetekre, társulá
saikra, területi szövetségeikre vonatkozó társadal
mi képviseleti tevékenységében az Alapelveket a 
mezőgazdasági szövetkezetek szociális és kulturális 
alapja képzésének és felhasználásának az egyéb 
szervekétől eltérő szabályozását figyelembe véve 
az érdekelt főhatóságokkal összehangolva érvénye
sítse.

3. A minisztériumok (országos hatáskörű szer
vek) hivatalos lapjaikban tegyék közzé e határo
zatot és mellékletét.

Aczél György s. k., 
az OKT elnöke

Melléklet az 111976. (II.  28.) OKTE sz. határozathoz 

A 1 a p e 1V e к
a vállalati és szövetkezeti kulturális alapok 

célszerű felhasználására

Az MSZMP KB-nak. a közművelődés helyzeté
ről és fejlesztésének feladatairól szóló határozata 
részletesen foglalkozik e terület gazdasági kér
déseivel is. A határozat szerint törekedni kell
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b) a világnézeti-politikai felvilágosítást szolgáló 
művelődési lehetőségeket;

c) a folyamatos művelődést, Önművelést és 
művészeti nevelést szolgáló feltételek javítást, 
a közösségi élet fejlesztését elősegítő — főleg az 
ifjúság részvételével kialakított — kulturális for
mákat;

d) a szocialista brigádok kulturális munkájának 
segítését.

4. A kulturális célú anyagi eszközök felhasz
nálása rendeltetésüknek megfelelően történjék. A 
vállalati, szövetkezeti szakemberek és a pénz
ügyi szervek is segítsék elő — az anyagi eszkö
zök gondos számbavételével, összehangolt fel- 
használásával, a gazdaságos feladatmegoldás el
lenőrzésével — a közművelődési célok megvaló
sítását. A szabályozórendszer módosítása miatt 
a következő időszakban fokozottabban figyelem
mel kell kísérni és segíteni az érintett szervek 
munkáját; össze kell gyűjteni a legfontosabb 
tapasztalatokat.

II. Intézmények együttműködése, közös 
fenntartása, működtetése

A közművelődési tevékenységet — mind szak
mai, mind gazdasági téren — szélesebb alapok
ra kell helyezni: a helyi feladatok, s azok meg
valósításának módszereit, eszközeit, az adottsá
gok és a társadalmi rétegek érdekei szerint kell 
differenciálni.

A megnövekedett feladatok megvalósítása ér
dekében ki kell használni és össze kell hangolni 
a központi, területi és helyi (vállalati, szövetke
zeti), valamint egyéb lehetőségeket és forráso
kat. A rendelkezésre álló anyagi bázist egységes 
módon, egymáshoz kapcsolódóan kell igénybe 
venni.

1 . A helyi közművelődési intézmények és mű
velődési közösségek fenntartásában, támogatásá
ban valamennyi érdekelt vállalat és szövetke
zet vegyen részt. A támogatás mértékét minde
nekelőtt a társadalmi érdek, valamint a gazda
sági egységek lehetőségei határozzák meg.

2. A Kulturális Minisztérium és a Szakszer
vezetek Országos Tanácsa 1975. évi június hó
napban közös állásfoglalást jelentetett meg a mű
velődési otthonok működtetésének és közös fenn
tartásának néhány kérdéséről. Ennek alapelvei 
széleskörűen alkalmazhatók. Ezeket ne csak a 
művelődési otthonok, hanem mindazok a közmű
velődési intézmények alkalmazzák, amelyek egy- 
egy település ellátását más közművelődési intéz
ménnyel együttesen biztosítják. 3

3. Az intézmények közös üzemeltetésére és ez
zel a szétszórt anyagi és szellemi erők fokozott 
összehangolására jelenleg is alapot nyújt a mű
velődési otthonok és a közművelődési könyvtá
rak közös fenntartásáról megjelent, a 4/1969. 
(VII. 19.) MM számú rendelettel módosított 
4/1965. (VI. 15.) MM számú rendelet. E működési 
forma minél általánosabb alkalmazása közérdek. 
Emellett szorgalmazni kell, hogy a közös fenn

tartás huzamosabb időre szóló vállalásán kívül 
az egyéb együttműködési formák is széles kör
ben érvényesüljenek. így például közös akciók 
szervezésével, egy-egy feladat együttes megoldá
sával elkerülhető a párhuzamosság, jól haszno
síthatók a meglevő szellemi és anyagi erők.

4. Helyes és célszerű, ha a közművelődési in
tézmények feladat- és pénzügyi terveikben ki
emelten foglalkoznak a bejáró dolgozóknak és a 
munkásszállásokon élőknek a lakóhelyükön, il
letve a munkásszállás telephelyén történő kul
turális ellátásával. A munkatervek alapján a be
járókat vagy a munkásszálláson élőket nagy szám
ban foglalkoztató üzemek kössenek szerződést 
a lakóhely szerinti tanácsokkal. így a helyi mű
velődési intézmények (művelődési otthon, könyv
tár, iskola stb.) működtetéséhez adott anyagi 
támogatás útján is segítik dolgozóik művelődését.

III.  Szervezés, gazdálkodás, takarékosság
A rendelkezésre álló személyi és anyagi esz

közöket a szakmai tevékenység intenzív tovább
fejlesztésének szolgálatába kell állítani. Ez meg
követeli az alapvető közművelődési célok érde
kében történő átgondolt, hatékony felhasználást.

1. Takarékos gazdálkodás érdekében különösen 
figyelembe kell venni az alábbiakat:

a) A kulturális kiadások között reprezentáció 
jellegű kifizetés nem lehet. A szeszes italra, ven
déglátásra, ajándékozásra stb. fordított kiadások 
nem kulturális célt szolgálnak. Ezért a vállala
tok — a 20/1973. (V. 15.) PM számú rendelet 
szerint — a saját dolgozóik kizárólagos céljait 
szolgáló vendéglátási (reprezentációs) kiadásai
kat csak a részesedési alap terhére számolhat
ják el. A hivatkozott PM rendelet korlátozó in
tézkedéseinek következetesen érvényt kell sze
rezni. Nem engedhető meg, hogy a kultúrára elő
irányzott összegekből egyéb, a közművelődési 
feladatokat nem szolgáló, esetenként szocialista 
erkölcsi elveinkkel ellentétes felhasználások tör
ténjenek.

b) Tapasztalatok szerint a társasutazások, ki
rándulások költségei az utóbbi években növekvő 
mértékben terhelték a kulturális alapokat. A 
társasutazások szervezését, kulturális tartalom
mal való megtöltését, továbbá az ott szerzett él
mények hasznosítását a közművelődés helyi dol
gozóinak irányításával, segítségük igénybevételé
vel végezzék. A kulturális alap terhére csak az 
ilyen módon szervezett kollektív kirándulások, 
utazások költségeihez való — indokolt mértékű 
— hozzájárulás számolható el. Nagy figyelmet 
kell fordítani arra, hogy ezek a költségek ne von
janak el jelentős pénzeszközöket a tömegesebb, 
valamint a folyamatos művelődési lehetőségek 
elől.

c) A kulturális célú vállalati, szövetkezeti 
pénzeszközök felhasználásánál gondosan ellenőriz
zék azt is, hogy a bérjellegű kifizetéseket (mű
kedvelő művészeti csoportok, szakkörök, klubok 
vezetőinek díja stb.) a munkaidő, illetve a végzett 
munka arányában teljesítsék.
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d) Felül kell vizsgálni a helyi (intézményi) 
kiadványok megjelentetését. A kiadvány köz- 
művelődési célját csak akkor töltheti be, ha szín
vonalánál és tartalmánál fogva széles körű ér
deklődésre tart számot. A kiadványok terjesz
tése, értékesítése — az intézmények működésével 
szorosan összefüggő propaganda anyagok kivéte
lével — csak megfelelő eladási áron történhet.

2. A közművelődési intézmények' bevételei 
Központi előírások alapján a jóléti és kul

turális alapba kell helyezni az alapból fenntar
tott intézmények bevételeit. Ezért célszerű és 
szükséges, hogy ezek tervezésére nagyobb figyel
met fordítsanak.

A közművelődési intézmények sok esetben be
lépődíjhoz, térítéshez stb. kötött kulturális szol
gáltatást nyújtanak.

A bevételi tervek kialakításakor mind az in
tézmények, mind pedig a felügyeleti szervek kö
rültekintően járjanak el annak érdekében, hogy 
a művelődéspolitikai célok sérelme nélkül érvé
nyesüljön a bevételi kötelezettség. A bevételek 
túl magasan való megállapítása művelődéspoli
tikai engedményekre késztethetné az intézménye
ket, s ez épp oly káros, mint a bevételt eredmé
nyező, szórakoztató rendezvények lebecsülése.

A kulturális szolgáltatás bevételhez kötése in
dokolt minden olyan esetben, amikor az intéz
mény kizárólag egyéni igény vagy érdek alapján 
nyújt szolgáltatást. Az ilyen igények ingyenes 
ellátása jogos visszatetszést válthat ki a dolgo
zókból, tehát támogatásuk sem közművelődési, 
sem közösségi szempontból nem kívánatos.

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 1976. február hó 24-i ülésén

J a v a s l a t

az elnökség közgyűlési beszámolójának 
következtetéseire

Az elnökség januári ülésén úgy határozott, hogy 
a beszámoló előterjesztője a f. évi közgyűlés elnök
ségi beszámolójának a következtetésekről szóló 
fejezetére — ez alkalommal a többi fejezettől el
választva — tegyen javaslatot, figyelemmel az 
ülésen elhangzott vitára és az elnökség tagjaitól 
kapott észrevételekre.

Az elnökség 7/1976. számú határozata

1. Az elnökség megvitatta a közgyűlési beszá
moló következtetései c. fejezetének szövegére elő
terjesztett javaslatot.

2. Felhívja a TSZCS igazgatóját, hogy a szöve
get a vitában elhangzottak alapján dolgozza át és 
a beszámoló többi fejezetével együtt jóváhagyásra 
a márciusi ülésen terjessze elő.

J a v a s l a t

az 1977. évi könyvkiadási terv 
irányszámaira

A javaslat, a Kiadói Tanács javaslatával egybe
hangzóan arra irányult, hogy az 1977. évi ívkeretet, 
az 1976. évi irányszámoknak megfelelően hagyja 
jóvá.

Az elnökség 10/1976. számú határozata

1. Az elnökség az 1977. évre a tudományos 
osztályok ívkeretét az alábbiak szerint hagyja 
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

2. A fenti keretszámok a tudományos osztályok 
könyvkiadásának tervezéséhez mint irányszámok 
vehetők figyelembe.

3. Az elnökség felkéri a tudományos osztályokat, 
hogy a könyvkiadás 5 éves tervének kialakítása 
érdekében

3.1. vizsgálják meg, hogy a megfelelő tudo
mányágakban milyen fontosabb szükségletek ki
elégítésére van szükség és tegyenek javaslatot 
mind az Akadémiai Kiadónak, mind a szakmai 
kiadóknak a feldolgozandó témákra és a szerzőkre;
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3.2. a javaslatok kialakításánál vegyék tekin
tetbe a kutatási főirányok és célprogramok kereté
ben folyó munkálatokat;

3.3. vizsgálják meg a sorozatokat és alakítsák 
ki a következő 5 évre a sorozat-terveket;

3.4. vizsgálják felül a tartalékterveket, töröl
jék azokat a javaslatokat, amelyek évek óta nem 
valósultak meg. A megmaradó javaslatok a követ
kező 5 éves terv részét képezik;

3.5. a fentieket a tudományos osztályok 1976. 
március 30-ig hajtsák végre.

J a v a s l a t
az új akadémiai tagok oklevelének 

szövegére és formájára
Az akadémiai tagok választása alkalmával át

adásra kerülő oklevél űrlapok elfogytak. Ezek az 
oklevelek egyébként a szövegezés és a forma szem
pontjából egyaránt idejét múltak. Erre tekintettel 
— megfelelő oklevéltervek bemutatása mellett — 
a javaslat arra irányult, hogy folyó évtől kezdődően 
új alakú és szövegű akadémikusi oklevelek kerülje
nek kiadásra.

Az elnökség 11/1976. számú határozata

1. Az elnökség megtekintve az oklevél és tok
mintákat, az 1. számmal megjelölt oklevelet és 
a javasolt tokot tartotta alkalmasnak kiadásra az 
alábbiak szerint:

1.1. a tiszteleti tagok az eddig használatos egy 
nyelvű oklevél helyett két nyelvű — bal oldalon 
latin, jobb oldalon magyar szövegezésű — oklevelet 
kapjanak;

1.2. az 1. pont szerint elfogadott oklevél szö
vegéből: ,,Az elnökség megállapítja . . . ” mondat
részt el kell hagyni.

2. Az elnökség felkéri Tolnai Gábor akadémi
kust, hogy az 1.2. pont szerinti új szöveg megfogal
mazása után az oklevelet nézze át.

J a v a s l a t
az elméleti és klinikai orvostudományok 
fokozottabb támogatása szükségességének 
és reális lehetőségének megvizsgálására 
kiküldendő elnökségi ad hoc bizottságra

Az elnökség 53/1975. számú határozatával egy 
olyan komplex ad hoc bizottság kiküldését hatá
rozta el, amely megvizsgálja az elméleti és klinikai 
orvostudományok fokozottabb támogatása szük
ségességét és reális lehetőségét.

Az elnökség az elnököt bízta meg a javaslat- 
tétellel.

Az elnökség 12/1976. számú határozata

1. Az elméleti és klinikai orvostudományok 
fokozottabb támogatása szükségességének és reális

lehetőségének megvizsgálására az elnökség az alábbi 
ad hoc bizottságot küldi ki:

Elnök: Radnót Magda akadémikus.
Titkár: Dobrovits Iván egyetemi docens.
Tagok: Aczél György egészségügyi miniszter- 

helyettes, Nász István az orvostudományok dok
tora, tud. rektorhelyettes, Petrányi Gyula akadémi
kus, Práger István, a Tudományszervezési Csoport 
igazgatóhelyettese.

2. Abizottság munkája során az elnökség53/1975. 
számú határozatának 4.1.1. pontjában foglaltakat 
vegye figyelembe.

J a v a s l a t

az 1976. évi Akadémiai Aranyérem
odaítéléséhez kiküldendő elnökségi bizottság 

összetételére

Az elnökség 13/1976. számú határozata

1. Az elnökség az 1976. évi Akadémiai Arany
érem odaítéléséhez kiküldendő bizottság összetételét 
a következők szerint hagyta jóvá:

1.1. A bizottság elnöke: Szabó Imre alelnök.
A bizottság tagjai: Straub F. Brúnó akadémikus, 

Tétényi Pál akadémikus.
2. A bizottság terjessze javaslatát az elnökség 

márciusi ülése elé.

J a v a s l a t

az 1976. évi akadémiai díjak odaítéléséhez 
kiküldendő elnökségi bizottság 

összetételére
Az elnökség 14/1976. számú határozata

1. Az elnökség az 1976. évi akadémiai díjak 
odaítéléséhez kiküldendő bizottság összetételét a 
következők szerint hagyta jóvá:

1.1. A bizottság elnöke: Bognár Géza alelnök.
A bizottság titkára: Gujdi Barna, a Személyzeti 

Főosztály vezetője.
A bizottság tagjai: Ádám György akadémikus, 

Friss István akadémikus, Jánossy Lajos akadémi
kus, Láng István főtitkárhelyettes, Osztrovszki 
György akadémikus, Pach Zsigmond Pál akadémi
kus, Polinszky Károly akadémikus, Radnót Magda 
akadémikus, Straub F. Brúnó akadémikus, Tétényi 
Pál akadémikus, Tolnai Gábor akadémikus.

2. A bizottság terjessze javaslatát az elnökség 
márciusi ülése elé.

J a v a s l a t
1977. évben megtartandó egyes 

rendezvényekre
A Műszaki Tudományok Osztálya kérte az el

nökséget járuljon hozzá néhány nemzetközi ren
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dezvény 1977. évben, illetve az IFAC IX. Világ- 
kongresszusának 1984. évben Magyarországon tör
ténő megtartásához.

Az elnökség 15/1976. számú határozata
1. Az elnökség hozzájárul, hogy
1.1. a Nemzetközi Elméleti és Alkalmazott 

Mechanikai Unió (IUTAM) keretében működő 
regionális szerv, az Európai Mechanikai Kollokviu
mok Bizottsága (EUROMECH) ülése 1977. áprilisá
ban az MTA Műszaki Mechanikai Tanszéki Munka- 
közössége szervezésében,

1.2. a Nemzetközi Öntözési és Vízrendezési Szö
vetség (ICID) Nemzetközi evapotranszspirációs ke
rékasztal konferenciája 1977. májusában a Vízgaz
dálkodási Tudományos Kutató Intézet szervezésé
ben,

1.3. az International Association for Bridge 
and Strctural Engineering (IABSE) javaslatára
az „Acélszerkezetek stabilitási kérdései” c. regionális 
szinpózium 1977. szeptemberében az MTA Műszaki 
Mechanikai Tanszéki Munkaközössége szervezésé
ben,

1.4. a Nemzetközi Automatikai Szövetség ( IFAC) 
IX.  Világkongresszusa 1984. évben az MTA Szá
mítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete 
szervezésében

Budapesten kerüljön megrendezésre.
2. Az 1. pontban felsorolt rendezvényeket a kö

vetkező, illetve a vonatkozó rendezvényi tervbe 
fel kell tüntetni.

J a v a s l a t
a kormány tudománypolitikai irányelvei 

1972—1975. közötti érvényesüléséről 
készítendő országos szintű beszámoló 

elkészítésére kiküldendő ad hoc bizottság 
összetételére

Az országos (kormány-) szintű kutatásirányítás 
információigényének kielégítését szolgáló beszá
molás rendjéről hozott 2005/1971. (III. 17.) Korm.

Budapest, 1976. február hó 25.

sz. határozat végrehajtására az ОТ elnöke, az 
OMFB elnöke, az MTA elnöke és az MTA főtitkára 
által 1974. szeptemberében kiadott „összevont 
irányelvek” szerint az MTA elnökének kell gondos
kodnia 1976. VIII.  1. határidőre a „Beszámoló 
a tudománypolitikai irányelvek 1972 — 1975. kö
zötti érvényesüléséről” c. rész-beszámoló elkészí
téséről.

E nagy jelentőségű és feltétlenül gondos előké
szítést igénylő beszámoló elkészítésére az elnökség 
bizottság kiküldését határozta el.

Az elnökség 16/1976. számú határozata

1. Az elnökség a „Beszámoló a tudománypoliti
kai irányelvek 1972 — 1975. közötti érvényesülésé
ről” c. rész-beszámoló elkészítésére az alábbi ad hoc 
bizottságot küldi ki:

Elnök: Pach Zsigmond Pál akadémikus.
Titkát: Grolmusz Vince kandidátus.
Tagok: Ádám György akadémikus, Cselőtei 

László akadémikus, Lukács József akadémikus, 
Mátrai László akadémikus, Nagy Ferenc akadémi
kus, Prohászka János akadémikus, Stark Ervin 
akadémikus, Szalai Sándor akadémikus, Tarján 
Imre akadémikus.

2. A bizottság gyűjtse össze a beszámoló el
készítéséhez alapvetően szükséges információkat 
és megfelelő feldolgozás után a beszámolót terjessze 
az elnökség 1976. júniusi ülésére.

Az elnökség egyéb állásfoglalásai

Az elnökségi ülés napirendjén szerepeltek még:
1. Tájékoztató a „tudományos dolgozó nők 

helyzete” c. ankéton elhangzottakról.
2. Tájékoztató jelentés az 1976. évi aspiráns 

felvétel eredményeiről.
3. Beszámolók az eltelt időszak jelentősebb 

akadémiai testületi és szakigazgatási eseményeiről.
Erdey-Grúz Tibor s. k., 

elnök

Közlemények

Számítógépek és számítástechnikai berendezések 
1977. évi megrendelései

A Központi Statisztikai Hivatal Országos Szá
mítástechnika-alkalmazási Iroda felhívja és kéri 
az érdekelt vállalatok és intézmények illetékes veze
tőit, hogy a szocialista importból beszerzendő 
számítógépekre és számítástechnikai berendezésekre

vonatkozó 1977. évi rendeléseiket, a kétoldalú 
szerződések megkötése érdekében, az

ORSZÁGOS SZÁMÍTÓGÉPTECHNIKAI VÁLLAT

1113. Budapest, XI. Bartók Béla út 104. 
részére 1976. április 30-ig adják fel.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL.. 
Országos Számítástechnika-alkalmazási Iroda
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Pályázati felhívások
A Magyar Tudományos Akadémia Központi 

Fizikai Kutató Intézete
p á l y á z a t o t

hirdet a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmér
nöki Karán az 1975/76. tanévben tanulmányaikat 
befejező villamosmérnökök részére az alábbi témák 
művelésére:

1. űrkutatási kísérleti adatgyűjtő és jelfeldol
gozó rendszerek tervezése,

2. kisszámítógépekhez csatlakozó digitális adat
gyűjtő, ill. szabályozó perifériák tervezése,

3. nukleáris jelfeldolgozó egységek tervezése és 
üzemeltetése,

4. bioelektronikai kutatások,
5. mikroprocesszorok és mikroprogramozás al

kalmazásai,
6. mérés-adatgyűjtő rendszerek software fej

lesztése,
7. mérő-adatgyűjtő rendszerek beméi ése, instal

lálása,
8. számítógépes mérő-vezérlő rendszerek ter

vezési kérdései (real-time perifériák fejlesztése).

Elsősorban az alábbi szakon végzettek pályá
zatát várjuk:

— híradástechnikai szak, digitális számítás- 
technikai ágazat,

— műszer- és irányítástechnika szak,
elektronikus műszertechnika ágazat, 
digitális berendezések ágazat,

— elektronikai technológia szak.
A KFKI lehetőséget nyújt arra, hogy a 4., 5., 

6. témakörökben a pályázat elnyerője 1976. szep
tember 1-től részt vegyen a Villamosmérnöki Kar 
híradástechnikai, ill. műszer- és irányítástechnika 
szakán 2 éves nappali szakmérnöki képzésben, 
amennyiben az ezzel kapcsolatos követelményeknek 
eleget tesz.

Beosztás: tudományos segédmunkatárs, illetve 
a tényleges munkakörnek megfelelő besorolás.

Kezdő illetmény: 1900.— Ft 4- 30% intézeti 
pótlék. • \
A pályázatban fel kell tüntetni:

— a végzett szakot,
— szakmai érdeklődési területet,
— a szigorlati tárgyak vizsgaeredményeit,
— a diplomamunka témáját,
— a nyelvismeretet és
— a tudományos diákköri munkát.

Ä pályázathoz mellékelni kell:
— részletes életrajzot, ....
— egyetemi, állami és társadalmi szervek aján

lását. :iv Л *4

A pályázatokat a Központi Fizikai Kutató 
Intézet Főigazgatójához (1525 Budapest, Pf. 49.) 
kell beküldeni 1976. június 1-ig.

Minden további felvilágosítást az intézet Sze
mélyzeti és Oktatási Osztálya ad (166—592).

Budapest, 1976. február 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 a Marx Károly Közgazdaságtudományi 
Egyetem Ipari Karán az 1975/76. tanévben tanul
mányait befejező közgazdász részére.

Feladatkör: kutatóintézeti tudományos és fej
lesztői tevékenység költségelhatárolási, utókalkulá
ciós tevékenységének végzése és az ennek figye
lembevételével végzett elemzések alapján döntés
előkészítés, tudományos tervezés.

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.

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 beküldeni 1976. június 1-ig.

Minden további felvilágosítást az Intézet Sze
mélyzeti- és Oktatási Osztálya ad (166—592).

Budapest, 1976. február 26.
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 és vegyész, 
aki egyetemi oklevelét legfeljebb 3 éve szerezte meg, 
vagy 1976. szeptember 1-ig megszerzi.

Az ösztöndíj célja: egyetem utáni továbbkép
zés. Ennek keretében az ösztöndíjas az intézet 
laboratóriumaiban . az alábbi témakörökben egye-
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térni doktori disszertációt készíthet és sikeres védés 
esetén doktori címet szerezhet.

Témakörök fizikusok részére:
1. elméleti részecskefizikai kutatások,
2. biofizikai vizsgálatok,
3. a plazma lágy röntgensugárzásának vizsgá

lata,
4. elméleti reaktorfizikai kutatások,
5. mágneses és optikai tárolóanyagok kutatása,
6. szerves félvezetők kutatása,
7. fémüvegek kutatása,
8. spektroszkópiai módszerek orvosi biológiai 

alkalmazásai,
9. lézerek fejlesztése és alkalmazásai,

10. agroanalitikai kutatások.

Témakörök vegyészek részére:

1. szerves félvezetők kutatása,
2. agroanalitikai kutatások,
3. amorf anyagok kutatása.
A doktori ösztöndíj tartamára {2x/2 év) kötött 

szerződés munkaviszonnyal azonos jogviszonyt hoz 
létre.

Az ösztöndíj összege havi 1900.— Ft, melyhez 
30% intézeti pótlék járul. Az ösztöndíj tartama 
alatt más munkaviszony nem létesíthető.

A pályázatban fel kell tüntetni:

— végzett szakot,
— a megpályázott témakört,
— szakmai érdeklődési területet,
— a szigorlati tárgyak vizsgaeredményeit,
— a diplomamunka témáját,
— 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: 1976. június 1.

Az ösztöndíj folyósítása 1976. 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).

Budapest, 1976. február 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 2i/2 éves egyetemi doktori ösztöndíjra v i 1- 

' 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 1976-ban megszerzi.

Az ösztöndíj célja: egyetem utáni továbbképzés. 
Ennek keretében az ösztöndíjas az intézet labora
tóriumaiban az alábbi témakörben egyetemi doktori 
disszertációt készíthet és sikeres védés esetén egye
temi doktori címet szerezhet:

lézerek fejlesztése és alkalmazásai.
A doktori ösztöndíj tartamára (2l/2 év) kötött 

szerződés munkaviszonnyal azonos jogviszonyt hoz 
létre.

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 diplomamunka témáját,
— 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: 1976. június 1.
Az ösztöndíj folyósítása 1976. szeptember 1-én 

kezdődik.
A pályázatokat a Központi Fizikai Kutató 

Intézet Főigazgatójához (1525 Budapest, Pf. 49.) 
kell benyújtani.

Felvilágosítást a KFKI Személyzeti és Oktatási 
Osztálya ad (166—592).

Budapest, 1976. február hó.
KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓ INTÉZET 

Személyzeti és Munkaügyi Főosztály

Az M TA Talajtani és Agrokémiai Kutató Inté
zete pályázatot hirdet tudományos segédmunkatársi 
állás betöltésére talajtan-agrokémia munkakörben.
A pályázatnak tartalmaznia kell:

a) A pályázó részletes önéletrajzát;
b )  A végzett szak megnevezését;
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c) Szakmai érdeklődési területét;
d) A szigorlati tárgyak vizsgaeredményeit;
e) Egyetemi, állami és társadalmi szervek aján

lásait (zárt borítékban);
f )  Szakmai referenciát a pályázó által meg

választott egyetemi oktatótól.
A pályázatot legkésőbb 1976. június 30-ig kell 

az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézet 
(1022 Budapest, Herman Ottó út 15.) igazgatójá
hoz benyújtani.

Dr. Szabolcs István s. k.,
intézeti igazgató

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának 
10/1972. (A. K. 12.) MTA—F. számú utasításában 
foglalt feltételek alapján a Magyar Tudományos 
Akadémia Izotóp Intézete (Budapest XII., Konkoly- 
Thege M. út) pályázatot hirdet 1976-ban végző 
egyetemi hallgatók részére

< V

ösztöndíjas tudományos gyakornok

munkakör betöltésére, kétéves megbízásos jog
viszony alapján.

Az Intézet az alábbi kutatási témákban kíván 
tudományos gyakornokot alkalmazni:

1. Szénhidrogének katalitikus átalakulásainak 
vizsgálata.

2. Izotópelőállításnál alkalmazott szintetikus 
szervetlen ioncserélők vizsgálata.

A munkakört betöltőknek egyetemi doktori 
disszertációt kell benyújtaniuk.

A pályázatnak — melynek beküldési határideje 
1976. május 31. — a következő okmányokat, ill. 
adatokat kell tartalmaznia:

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.
Az ösztöndíjas gyakornokok illetményét az 

érvényes rendelkezések szerint állapítjuk meg.
A pályázatot az Intézet Személyzeti Osztálya 

vezetőjének címére kell benyújtani, ill. beküldeni. 
1525 Budapest, Postafiók 77.

Budapest, 1976. február 23.
Tétényi Pál s. k., 

igazgató

A Magyar Tudományos Akadémia Műszaki 
Fizikai Kutató Intézete

p á l y á z a t o t
hirdet a Félvezető Főosztályán betöltendő akadé
miai ösztöndíjas gyakornoki állásra az alábbi té
mában:
„Töltéscsatolt eszközök (CCD) fejlesztése és alkal

mazása.”

Az állásra pályázhatnak azok az 1976-ban végző 
egyetemi hallgatók, akik 1 évnél nem régebben 
szerezték egyetemi oklevelüket, és a megadott 
tématerületen kutatómunkára hajlamot éreznek.

Alkalmazás esetén az Intézet biztosítja nappali 
szakon az elektronikai-technológiai szakmérnöki 
diploma megszerzésének lehetőségét.

Havi ösztöndíj 2000.— Ft, mely a második 
évben 200.— Ft-al emelkedhet.

Az álláshelyeket 1976. szeptember 1-i hatállyal 
lehet beölteni.

A pályázatot 1976. május 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,
— egyetemi, állami és társadalmi szervek aján

lását (zárt borítékban),
— szakmai referencia tetszőlegesen megválasz

tott oktatótól.

További felvilágosítást a Személyzeti Osztály 
ad a 680—253-as telefonszámon.

Budapest, 1976. február 20.
Nagy Elemér s. k., 
akadémikus, igazgató

A Magyar Tudományos Akadémia Műszaki 
Fizikai Kutató Intézete

p á l y á z a t o t
hirdet a Fémfizikai Osztályán betöltendő akadémiai 
ösztöndíjas gyakornoki állásra az alábbi témában:
„Amorf és folyékony fémek transzport folyamatai
nak elmélete.”

Az állásra pályázhatnak azok az 1976-ban végző 
egyetemi hallgatók, akik 1 évnél nem régebben



74 AKADÉMIAI KÖZLÖNY 1976. április 1.

szerezték egyetemi oklevelüket, és a megadott téma
területen kutatómunkára hajlamot éreznek.

Havi ösztöndíj 2000.— Ft, mely a második év
ben 200.— Ft-tal emelkedhet.

Az álláshelyeket 1976. szeptember 1-i hatállyal 
lehet betölteni.

A pályázatot 1976. május 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,
— egyetemi, állami és társadalmi szervek aján

lását (zárt borítékban),
— szakmai referencia tetszőlegesen megválasz

tott oktatótól.
További felvilágosítást a Személyzeti Osztály 

ad a 680—253-as telefonszámon.
Budapest, 1976. február 20.

Nagy Elemér s. k., 
akadémikus, igazgató

A M TA Olajbányászán Kutató Laboratóriuma 
pályázatot hirdet tudományos segédmunkatársi ál
lásokra.

Pályázhatnak tanulmányaikat 1975/76. tan
évben befejező fizikusok, matematikusok, olaj
mérnökök, vegyészek, akik elhivatást éreznek 
tudományos munkára.

A kutatási témakör, melyben a kinevezendő 
segédmunkatársakat alkalmazzuk: Kőolajtárolók 
kutatása, kőolaj kiszorítása a tárolókőzetből, il
letve annak fizikai, fizikai-kémiai, rezervoármérnöki 
és matematikai modellezési vonatkozásai.

A pályázatban fel kell tüntetni:
— a végzett szakot,
— a szakmai érdeklődési területet,
— a szigorlati tárgyak vizsgaeredményeit,
— a nyelvismeretet és
— a tudományos diákköri munkát.

A pályázathoz mellékelni kell:
— részletes életrajzot,
— egyetemi, állami és társadalmi szervek aján

lását (zárt borítékban),

— szakmai referenciát (zárt borítékban) tet
szőlegesen megválasztott egyetemi oktatótól.

A pályázatokat az MTA Olajbányászati Kutató 
Laboratórium igazgatójához (3515 Miskolc-Egye- 
temváros, Pf. 2.) kell benyújtani. A pályázat be
küldésének határideje: 1976. júl. 1.

A kinevezendő segédmunkatársak illetményét 
az idevonatkozó rendelkezések alapján állapítjuk 
meg.

Miskolc-Egyetemváros, 1976. március.
Dr. Tóth József s. k., 

igazgató

A szegedi Orvostudományi Egyetem Rektora ■ 
pályázatot hirdet a Röntgen Klinikán elhalálozás 
folytán megüresedett 5001 kulcsszámú 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 
igazgatói feladatköréül meghatároz.

A pályázat feltételei: orvosi diploma, szakorvosi 
képesítés, tudományos fokozat, a röntgendiagnosz
tika és therápia gyakorlatában, kutatásában és ok
tatásában, valamint az intézetvezetésben szerzett 
megfelem tapasztalat.

A kinevezendő egyetemi tanár illetménye a fent 
megjelölt kulcsszámnak megfelelően kerül meg
állapításra.

Lakást az Egyetem nem tud biztosítani.
A pályázati kérelemnek tartalmaznia kell: a 

pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, besoro
lását és illetményét, eddigi szakmai munkásságának 
és eredményeinek részletes ismertetését, tudomá
nyos fokozatát, kitüntetéseit, idegen nyelvismere
tét, jelentősebb külföldi tanulmányútjait, a tudo
mányos és oktató-nevelő munkára vonatkozó jövő
beni terveit.

A pályázathoz az alábbiakat kell mellékelni:
1. részletes önéletrajzot 2 példányban,
2. à képzettséget és szakképzettséget, illetve 

tudományos fokozatot tanúsító oklevelek 
hiteles másolatát,

3. kitöltött és hitelesített törzslapot,
4. minősítés-másolatot, illetve működési bizo- 

nyítváftyt,
5. a tudományos dolgozatok jegyzékét,
6. a tudományos publikációk egy-egy példá

nyát,
7. hatósági erkölcsi bizonyítványt.
A -kinevezésre kerülő egyetemi tanár magán

gyakorlatot nem folytathat.
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A pályázati kérelmeket a hirdetménynek a 
közzétételtől számított 4 héten belül kell benyúj
tani az Egyetem Rektori Hivatalához. (Szeged, 
6701 Pf. 479)

Szeged, 1976. február 5.
Dr. Petri Gábor s. к., 
egyetemi tanár, rektor

A Kertészeti Egyetem pályázatot hirdet oktatói 
állásra.

Növény örökléstani és Nemesítési Tanszékre egye
temi tanári állásra.

Az egyetemi tanár feladata a „A genetika és 
kertészeti növények nemesítése” c. tárgyban meg
határozott témakörökből előadások tartása. A szak
körös hallgatók képzése, nevelése.

A kutatómunka területén feladata a tanszék- 
vezető segítése a feladatterves kutatómunka irá
nyításában. Önálló feladatként dolgozik a szőlő 
rezisztencianemesítés módszereinek fejlesztésén.

Pályázhatnak azok a kertészmérnöki oklevéllel 
rendelkezők, akik legalább 10 éves felsőoktatási 
gyakorlattal és tudományos fokozattal rendelkez
nek.

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;

— tudományos, oktató munkájára vonatkozó 
jövőbeni terveit.

Mellékelni kell a pályázathoz:
— részletes önéletrajzot 2 példányban;
— szakképzettségét, illetőleg tudományos foko

zatot tanúsító oklevelek hiteles másolatát;
— az intézményből beszerzett és kitöltött törzs

lapot;
— hatósági erkölcsi bizonyítványt.
A betöltendő állás után a 201/1975. (M. K. 3.) 

OM—Mü. M. számú együttes utasításban meg
állapított illetmény jár.

A pályázattal kapcsolatos részletes felvilágosí
tást az Egyetem Személyzeti Osztálya (Budapest, 
XI Villányi út 35—43) ad.

A pályázatot mellékleteivel együtt a közzététel
től számított 4 héten belül kell az Egyetem Rekto
rához (Bp. XI., Villányi út 35—43) eljuttatni.

Budapest, 1976. II. 3.
Dr. Dimény Imre s. k., 

egyetemi tanár, rektor

Az Agrártudományi Egyetem Keszthelyi Mező
gazdaságtudományi Kara pályázatot hirdet a Ker
tészeti Tanszéken betöltendő 1 fő egyetemi docensi 
állásra.

Az állás betöltéséhez Egyetemen szerzett ok
levél, valamint tudományos fokozat szükséges.

A pályázó feladata a kertészeti termelés című 
tárgy oktatásában való bekapcsolódás, valamint 
a tanszéken megfelelő tudományos kutatómunka
végzése.

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

besorolását, fizetését,
— eddigi szakmai munkájának és munkaered

ményének részletes ismertetését,
— szakirodalmi tevékenységét,
— esetleges kitüntetéseinek, idegen nyelvisme

retének megjelölését,
— oktató és tudományos munkájára vonatkozó 

jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
— részletes önéletrajzot 2 példányban,
— szakképzettséget tanúsító oklevelek hiteles 

másolatát,
— három hónapnál nem régibb keletű hatósági 

erkölcsi bizonyítványt,
— az Egyetemtől beszerzett és kitöltött törzs

lapot.
A pályázatot mellékleteivel együtt a közzététel

től számított négy héten belül a Keszthelyi Mező
gazdaságtudományi Kar Dékáni Hivatalához kell 
eljuttatni.

Címe: Keszthely, Deák Ferenc u. 16.
Keszthely, 1976. február 26.

Dr. Bélák Sándor 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 Tudományos 
Minősítő Bizottság titkára pedig minden csütörtökön 
14 — 15 óráig tart fogadóórát.

Előzetes bejelentés a 127—294 telefonon, a 
18—64-es mellékállomáson leheteséges.

Tudományos Minősítő Bizottság 
Titkársága- — —■
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Jogszabályok 2/1976. (А. К. 5.) A másodállás, a mellékfoglalkozás és a munkavégzésre
MTA-F. sz. ut. irányuló egyébb jogviszony keretében történő fog

lalkoztatásról ....................     77

Közlemények A Magyar Tudományos Akadémia elnökének fogadó
órája ....................................................................................  78

A Tudományos Minősítő Bizottság elnökének és titká
rának fogadóórája ............................................................ 78

jogszabáyok

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárá
nak 2/1976. (A. K. 5.) MTA-F számú

u t a s í t á s a

a másodállás, a mellékfoglalkozás és a munka
végzésre irányuló egyéb jogviszony keretében 

történő foglalkoztatásról

A munkaügyi miniszter 1/1976. (I. 31.) MüM 
számú rendelete (a továbbiakban: R.) 18. §-a (4) 
bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás 
alapján — a Magyar Tudományos Akadémia elnöké
vel, a munkaügyi miniszterrel, a pénzügyminiszter
rel és a Közalkalmazottak Szakszervezetével egyet
értésben — a következő utasítást adom ki.

Az utasítás hatálya 

1- §•
(1) Az utasítás hatálya kiterjed
— a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiak

ban: Akadémia) felügyelete alá tartozó kutató- 
központokra, kutatóintézetekre, kutatócsopor
tokra, kutatólaboratóriumokra — ideértve az 
Akadémia által támogatott kutatóhelyeket is — 
(továbbiakban: intézmény), mint munkáltatókra,

— a tudományos munkakört ellátó dolgozókra, 
mint munkavállalókra (a továbbiakban: tudo
mányos dolgozó).

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézmények
nél a R. szabályait az utasítás hatálya alá tar
tozó tudományos dolgozók tekintetében ebben 
az utasításban foglalt eltérésekkel kell alkal
mazni.

2. §•

Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott intéz
ményeknél az ugyanott megjelölt dolgozók a 2/1974. 
(II. 17.) MüM számú rendeletben meghatározott 
tudományos munkakörben másodállást, mellék- 
foglalkozást a 3 —7. §-okban foglalt szabályok sze
rint létesíthetnek, ha azt a tudományos kutatás 
érdekei indokolttá teszik és a R. 4. §, 9. § (1) bekez
dés és a 11. § (1) bekezdésében foglalt egyéb fel
tételek fennállnak.

3. §.

Kivételesen másodállást létesíthet az ebben az 
utasításban meghatározott feltételek szerint:
— az akadémiai kinevezési, illetve megbízási hatás

körbe tartozó tudományos vezető az Akadémia 
főtitkárának engedélyével, valamint

— az intézmény vezetőjének kinevezési, illetve 
megbízási hatáskörébe tartozó tudományos osz
tályvezető, illetve ennél magasabb beosztású 
tudományos dolgozó az illetékes tudományági 
főosztály vezetőjének engedélyével.

4. §•
(1) A tudományos dolgozó mellékfoglalkozásban 

megállapítható munkaideje legfeljebb havi 75 
óra lehet.
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(2) Amennyiben a mellékfoglalkozású munkaviszony
létesítését

— országos szintű kutatási főirány és célprogram 
vagy

— nemzetközi egyezményen alapuló kutatás 
teszi szükségessé, a megállapítható munkaidő a 
dolgozó törvényes munkaidejének legfeljebb fele 
lehet.

5. §.
Az a tudományos dolgozó, akinek másodállása 

van, a R. 11. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően 
mellékfoglalkozást is létesíthet. Ilyen esetben a 
másodállásban és a mellékfoglalkozásban megálla
pítható munkaidő külön-külön nem haladhatja meg 
a dolgozó főállása szerinti törvényes munkaidejének 
25%-át, az együttes időtartam pedig az 50%-át.

6. § .

A tudományos dolgozó másodállású vagy mellék
foglalkozású munkaviszonyában kapott munka
bérének és a munkavégzésre irányuló — engedélye
zés alá eső — egyéb jogviszonyában kapott díjazá
sának együttes összege nem haladhatja meg a fő
állásában kapott személyi alapbér 50%-át.

7- §.
A R. 4. § d) pontjában meghatározott feltétel 

alól az illetékes tudományági főosztály vezetője 
felmentést adhat.

8. §•

(1) Az 1. §-ban meghatározott intézmények köte
lesek felülvizsgálni a másodállásban, a mellékfoglal
kozásban, valamint a munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszony keretében történő foglalkoztatásokat a 
R.-ben, valamint az ebben az utasításban foglalt 
rendelkezések szerint.

(2) Az intézetek vezetői a felülvizsgálat eredmé
nyéről számszerű adatokat is tartalmazó értékelő 
jelentést kötelesek adni az Akadémia Terv- és Pénz
ügyi Főosztálya részére 1976. április 30-ig.

(3) A felülvizsgálat eredményeként felszabaduló 
béralapot, ill. egyéb pénzügyi keretet zárolni kell.

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

Márta Ferenc s. k., 
a Magyar Tudományos Akadémia 

főtitkára

Közlemények

FOGADÓÓRÁK

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke minden 
hétfőn 16 — 17.30 óra között — bármilyen termé
szetű ügyben — fogadóórát tart. A Magyar Tudo
mányos Akadémia tagjainak más időpontokban is 
rendelkezésére áll.

Központi Igazgatási Titkárság

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 127-294 telefonon, a 18-64-es 
mellékállomáson lehetséges.

Tudományos Minősítő Bizottság 
Titkársága
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Jogszabályok
A Tudománypolitikai Bizottság 1/1976. számú 

h a t á r o z a t a

a kutató-fejlesztő' munkát végző 
tudományos dolgozók

egységes követelményrendszeréről és annak 
alkalmazásáról

l . A Tudománypolitikai Bizottság szükséges
nek tartja valamennyi kutató-fejlesztő tevékenysé
get végző számára egységes követelményrendszer be
vezetését, amely a tudományos dolgozók alkalma
zásának, minősítésének, személyi elbírálásának esz
közéül szolgál.

2. A kutató-fejlesztő helyeken minden tudomá
nyos dolgozó számára a munkahelyi tervek és az 
e határozat mellékletében foglalt egységes köve
telményrendszer alapján munka- és továbbkép
zési tervet kell készíteni, s gondoskodni kell vég
rehajtásának feltételeiről.

Felelős: valamennyi kutatóhelyi felügyeletet 
ellátó miniszter, országos hatáskörű 
szerv vezetője

Határidő: folyamatos
3. A kutatóhelyek felügyeletét ellátó miniszte

rek (országos hatáskörű szervek vezetői):
a) adják ki az egységes követelményrendszer 

bevezetéséről intézkedő végrehajtási utasításaikat 
és mutassák be a TPB elnökének.

b) Az egységes követelményrendszer bevezeté
sét egyidejűleg vizsgálják felül és szükség szerint
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módosítsák a vonatkozó jogszabályaikat, hogy a 
rendszer bevezetése csökkentse az adminisztrációt 
és egyszerűsítse az ügymenetet.

Felelős: valamennyi kutatóhelyi felügyeletet el
látó miniszter, országos hatáskörű szerv 
vezetője

Határidő: 1976. június 1.

4. Az állami személyzeti munkáról szóló 1019/ 
1974. (V. 2.) Mt. számú határozatnak a kutatás- 
fejlesztés területén történő hatékony végrehajtása, 
valamint a kutatói munka- és továbbképzési ter
vek egységessége érdekében ki kell alakítani a 
kutatóhelyi személyzeti vezetők (felelősök) to
vábbképzési rendszerét.

Felelős: az MTA főtitkára
a munkaügyi miniszter 

Határidő: 1976. szeptember 1.

5. A Tudománypolitikai Bizottság felhívja a ku
tatóhelyek felügyeletét ellátó minisztereket (or
szágos hatáskörű szervek vezetőit), hogy gondos
kodjanak e határozat és melléklete közzétételéről, 
a minisztérium (országos hatáskörű szerv) hivata
los lapjában.

Aczél György s. k., 
a Tudománypolitikai Bizottság elnöke

Melléklet az 1/1976. TPB számú határozathoz

A Tudománypolitikai Bizottság határozatának 
meghozatalánál figyelemmel volt arra, hogy a tu
dományos dolgozók országosan egységes követel
ményrendszere — mely alapelveiben egységes — 
lehetőséget biztosítson a kutató-fejlesztő helyek 
felügyeletét ellátó főhatóságok sajátosságainak ér
vényesítésére, valamint a kutatóhelyek konkrét 
feladatainak figyelembevételére. Az egységes kö
vetelményrendszer célja, hogy a kutató-fejlesztő 
munkát végző dolgozókra vonatkozó korábbi jog
szabályok — különösen az 1019/1974. (V. 2.) szá
mú határozat — alkalmazását segítse elő és végre
hajtásukat egyszerűsítse.

Az egységes követelményrendszer eszköze:
— a kutató-fejlesztő munka végzésére való al

kalmasság elbírálásának^alkalmazásba lépéskor,
— a tudományos dolgozók személyi minősíté

sének, előléptetésének, kinevezésének,
— a határozott időre szóló munkaviszony léte

sítésekor a feladatok konkrét meghatározá-
, ...sának és a határozott idő lejártakor a mun

ka értékelésének, új szerződés megkötésének,
— a különböző besorolású tudományos dolgo

zókkal szembeni konkrét követelmények meg
szabásának, a számonkérésnek és az átsorolá
soknak,

— minden más fontos esetben — külföldi ösz
töndíj, hosszabb tanulmányút odaítélésekor, 
kitüntetés, aspirantúra, tudományos minősítési 
eljárás stb. —. az elbírálásának.
Az egységes követelményrendszert alkalmazni 

kell'minden új felvételnél, a már alkalmazásban

álló tudományos dolgozók esetében — a kutató
fejlesztő helyek által meghatározott időn belül — 
elérendő célként kell megjelölni azok teljesítését.

A munka- és továbbképzési .terv

A Tudománypolitikai Bizottság korábbi határo
zatai, az OTTKT célkitűzései, a tudományos ku
tató munka tervszerűségének javítása, indokolttá 
teszi, hogy a különböző kutató-fejlesztő helyeken 
dolgozó tudományos kutatók egységesebb munka- 
feltételeinek és munkakövetelményeinek érdeké
ben — az intézeti és munkahelyi tervekkel össz
hangban — minden tudományos dolgozó számára 
munka- és továbbképzési terv készüljön. A kuta
tói munka- és továbbképzési tervet, az egységes 
követelményrendszer és a kutatók felkészültsége, 
képzettségi szintje, korábbi tevékenysége és telje
sítménye és a munkahelyi feladatok figyelembe
vételével kell elkészíteni.

A munka- és továbbképzési terv készítésének, 
valamint a teljesítés értékelésének kereteit a fel
ügyeletet gyakorló főhatóságok — a kutatóhelyi 
tervezési gyakorlat tapasztalataiból kiindulva — 
végrehajtási utasításaikban szabják meg úgy, hogy 
minden tudományos dolgozó rendelkezzen munka
tervvel. A továbbképzési tervek készítésénél kez
dő kutatók esetében a kutató-fejlesztő munkára 
való felkészülést elősegítő intézményes tovább
képzési formákat, gyakorlott kutatók esetében az 
önképzést kell hangsúlyozni.

I R Á N Y E L V E K

a kutató-fejlesztő munkát végző tudományos 
dolgozók egységes munkaköri követelményeire
A Tudománypolitikai Bizottság a kutató-fej

lesztő helyeken foglalkoztatott kutatók, mérnökök 
és más kutató-fejlesztő munkát végző diplomás 
szakemberek, továbbiakban tudományos dolgozók, 
munkaköri követelményeire irányelvet ad ki. Az 
Irányelv két részre tagolódik. A Tudománypoliti
kai Bizottság által meghatározott általános köve
telmények az országosan egységes alapvető szem
pontok érvényesítését célozzák. A kutatóhelyek 
felügyeletét ellátó főhatóságok utasítása alapján 
a kutató-fejlesztő helyek által kidolgozandó konk
rét követelmények a tudományágak, tudomány- 
területek sajátosságaival és a munkahelyek lehe
tőségeivel összhangban határozzák meg az egyes 
kutatói munkakörökre és tudományos dolgozókra 
vonatkozó elvárásokat, feladatokat.

I.

Valamennyi tudományos dolgozóra érvényes 
általános követelmények

1. A kutató-fejlesztő helyeken az a felsőfokú 
(egyetemi, főiskolai) végzettségű, szocialista rend
szerünk iránt elkötelezett, büntetlen előéletű szak
ember dolgozhat, aki a tudományos kutató-fej
lesztő munkát hivatásának érzi és rendelkezik az 
ahhoz szükséges képességekkel. -
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A tudományos dolgozót jellemezze az átlagos 
szakembernél nagyobb fogékonyság az elméleti 
és a tudomány alkalmazási kérdései iránt. Tőle 
magas szinten kell megkívánni az összefüggések 
tisztánlátását a tudomány belső problémáit, illetve 
a társadalmi igények között, az általános módszer
tani és szakmai tájékozottságot.

2. A tudományos dolgozó eredményesen vegyen 
részt a munkahelyi tervfeladatok megfogalmazá
sában és kollektív megoldásában, az elért tudo
mányos eredmények hatékony gyakorlati alkal
mazásának elősegítésében, munkahelye vagy fő
hatósága egyéb feladatainak végzésében.

3. Törekedjen tudományos ismereteinek rend
szeres közlésére, átadására, a kutatási eredményé
nek legmegfelelőbb formában (publikációs, talál
mány, disszertáció, berendezés, kutatási zárójelen
tés stb.) Segítse elő a tudományos eredmények 
társadalmi-, gyakorlati hasznosítását, a hazai tu
dománypolitikai célkitűzések megvalósítását.

4. Rendelkezzen széles körű politikai és ideoló
giai tájékozottsággal, legyen alkalmas társadalmi 
és közéleti tevékenység végzésére, tudományszer
vezési és ismeretterjesztési feladatok ellátására.

5. Igyekezzen megismerni munkahelye és tudo
mányterülete hazai és nemzetközi helyzetét, kap
csolatait, azt formálja aktívan, rendszeres szak- 
irodalmi és kutatás-szervezési tájékozódásával se
gítse elő saját maga és munkatársai hatékonyabb 
munkavégzését.

6. Törekedjen idegen nyelvismeretének állandó 
gyarapítására, idegen nyelvi előadó és vitakész
ségének fokozására, a hazai tudomány eredmé
nyes nemzetközi képviseletére.

7. A szakterületéhez kapcsolódó társadalmi gya
korlat, illetve környezet megismerése mellett tá
jékozódjon a kutatási eredmények felhasználásá
ról, illetve a kutatásokkal szembeni társadalmi 
igényről. Ismereteit a kutatási eredmények alkal
mazásában, a tudományos ismeretterjesztésben is 
hasznosítsa.

8. Szerezzen munkaköri besorolásának megfe
lelő tudományos címet, fokozatot.

9. A gyakorlott kutató vegyen részt a munka
helye oktató-nevelő munkájában, segítse munka
társai minél szélesebb körű szakmai és módszer
tani tájékozódását, legyen felelős felkészülésükért, 
ha lehetősége van, vegyen részt az egyetemi-fő
iskolai oktatói-nevelői munkában, a tudományos 
diákkörök patronálásában.

10. Segítse a kollektíva kutatómunka kialakítá
sát, egyéni példával is formálja a kollektíva ma
gatartását, aktív részvételével konkrét megbízások 
vállalásával segítse a társadalmi szervek műkö
dését, a hazai tudomány és a társadalom kapcso
latának javítását.

II.
Az egyes munkakörökre vonatkozó általános 

követelmények
Az egyes kutatói-fejlesztői munkakörökre az 

alábbi általános követelmények állíthatók:
Tudományos gyakornokok (vagy ennek megfe

lelő kutatói-fejlesztői besorolás).

A kutatómunka végzéséhez szükséges alapvető 
szakmai és módszertani ismeretek elsajátítása,

a legfontosabb szakirodalmakban való tájéko
zottság megszerzése,

a vezető kutató irányításával a kutatóhely terv
feladataihoz kapcsolódó kutatómunka végzése,

tájékozódás a kutatóhellyel kapcsolatban álló 
hazai és külföldi intézményekről, vállalatokról, 
aktív bekapcsolódása a különböző továbbképzési 
formákba, különös tekintettel a nyelvtanulásra.

Tudományos segédmunkatársak (vagy ennek meg
felelő kutatói-fejlesztői besorolás).

Mutasson kellő előrehaladási képességet a ku
tatómunkában, kapcsolódjon be a kutatóhelyi 
tervfeladatok megoldásába, legyen aktív tagja a 
kutatói kollektívának; a teamen, csoporton belül 
vállalkozzon résztémák önálló kidolgozására.

Tudományos munkatársak (vagy ennek megfe
lelő kutatói-fejlesztői besorolás).

Legalább 3 éves kutatói, vagy annak megfelelő 
gyakorlati munkaterületen végzett eredményes te
vékenysége legyen,

vegyen részt a kutatóhelyi tervfeladatok, team 
munkák eredményes kidolgozásában, és segítse 
elő a kutatási-fejlesztési eredmények konkrét 
gyakorlati hasznosítását.

Tudományos főmunkatársak (vagy ennek meg
felelő kutatói-fejlesztői besorolás).

Szakképzettségének megfelelő területen leg
alább 10 éven át kiválóan végzett munka,

magas szintű szakmai-módszertani felkészült
ség,

eredményesen részt kell vennie a kutatóhely 
tervfeladatainak megfogalmazásában és megoldá
sában,

alkalmasnak kell lennie egy-egy kutatási fel
adat megoldására szervezett csoport, team mun
kájának irányítására, ellenőrzésére, illetve magas 
szintű kidolgozására, komplex kutatások összefo
gására, nagyobb tudományszervezési feladatokra, 
a fiatal kutatók nevelésére.

Tudományos tanácsadók (vagy ennek megfelelő 
kutatói-fejlesztői besorolás).

Tudományterületén hosszú időn át eredménye
sen végzett munka — magas szintű szakmai-mód
szertani ismereteknek átadása és gyümölcsözte- 
tése a munkahelyi kollektíva számára — jelle
mezze tevékenységét.

Eredményesen vegyen részt kutatóhelye rövid 
és középtávú feladattervének kidolgozásában, meg
oldásának irányításában, ellenőrzésében, az elért 
tudományos eredmények hatékony gyakorlati al
kalmazásának elősegítésében, kutatóhelye, vagy 
főhatósága egyéb feladatainak végzésében, a ha
zai tudománypolitika célkitűzéseinek tudatosítá
sában és segítésében.

Törekedjék tudományos iskola teremtésére, a 
fiatal kutatók nevelése, munkatársai tudományos 
előrehaladásának előmozdítása útján.
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Ismerje tudományterülete hazai és nemzetközi 
helyzetét, eredményeit, lehetőségeit, abban taná
csot tudjon adni fontos döntésekhez,

kapcsolódjon be a tudományos ismeretterjesz
tés országos fórumainak munkájába,

vegyen részt a marxizmus—leninizmus szaktu- ] 
dományi alkalmazásában, a marxista tudományos
ság eredményes képviseletében.

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének és 
főtitkárának 1/1976 (A.K. 6) MTA számú

e g y ü t t e s  u t a s í t á s a

a képesítési és továbbképzési követelményekről a 
Magyar Tudományos Akadémia központi szerveinél

Az állami személyzeti munkáról szóló 1019/1974. 
(V. 2.) sz. minisztertanácsi határozat 12. pontjában 
foglalt felhatalmazás alapján a Magyar Tudomá
nyos Akadémia Központi Hivatala, a Tudományos 
Testületi Titkárság, továbbá a Tudományos Minő
sítő Bizottság Titkársága dolgozóinak képesítési és 
továbbképzési követelményeit — a munka szín
vonalának emelése érdekében — az MTA Központi 
Hivatala Szakszervezeti Bizottságával egyetértés
ben az alábbiak szerint határozzuk meg.

I.

Kép esi tés i követel menyek
A )  Iskolai végzettség

1. Felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) iskolai 
végzettség szükséges a csoportvezetői és ennél 
magasabb besorolású munkakör betöltéséhez.

2. Felsőfokú iskolai végzettség szükséges a 
2002—2005 kulcsszámba besorolt, érdemi feladato
kat ellátó, alábbi főelőadói munkakörök betöltésé
hez:
— a tudományági főosztályok és a TMB Titkársága 

szakelőadóinál és
— valamennyi szervezeti egység keretében a nem

zetközi kapcsolatokkal, pénzügyekkel és munka
ügyekkel, ellenőrzési tevékenységgel, személy
zeti, valamint jogi feladatokkal foglalkozó fő
előadóknál.
3. Középfokú iskolai végzettség szükséges — 

a felsőfokú iskolai végzettséghez nem kötött — 
2002—2009 kulcsszámba tartozó ügyintézői munka
kör betöltéséhez.

4. Általános iskolai végzettség szükséges a 
3001 —3005 kulcsszámba tartozó ügyviteli alkal
mazotti munkakörben történő alkalmazáshoz.

B) Szakmai képesítés
5. A vezetői, valamint a felsőfokú iskolai 

végzettséghez kötött ügyintézői munkakör be
töltéséhez felsőfokú szakmai képesítés; a közép
fokú, illetve alapfokú iskolai végzettséghez kötött 
munkakör betöltéséhez a munkakörnek megfelelő 
szakmai képesítés szükséges.

C) Politikai képzettség

6. A személyi minősítésre kötelezett dolgozó 
esetében a rendszeres minősítés során elő kell írni 
a beosztásnak megfelelő politikai képzettség meg
szerzését.

7. A személyi minősítésben előírt politikai 
képzettség megszerzésével, a beiskolázással, vala
mint a kötelezettségek ellenőrzésével kapcsolatos 
feladatokat a Személyzeti Főosztály látja el.

II.

Alkalmazási feltételek, felmentési szabályok
8. A kinevezésre jogosult határozza meg, hogy 

az 1 —2. pontban megjelölt munkakör betöltésé
hez milyen szakirányú felsőfokú végzettség szük-
éges.

9. A középfokú iskolai végzettséghez kötött 
munkakör betöltésénél előnyben kell részesíteni, 
aki végzettségét a munkakör ellátásához szükséges 
szakközépiskolában szerezte.

10. A kinevezésre jogosult írásban értesíti 
a dolgozókat a munkakör betöltéséhez szükséges is
kolai végzettséggel, szakmai képesítéssel és poli
tikai képzettséggel kapcsolatos kötelezettségük
ről.

11. Ha az iskolai végzettség szakképzettséget 
nern biztosít, a dolgozó köteles — a kinevezésre 
jogosult által meghatározott — szakmai képesítést 
megszerezni.

12. Ha a munkaviszonyba lépő dolgozó a munka
köréhez szükséges szakismeretekkel rendelkezik és 
az iskolai végzettség megszerzése érdekében tanul
mányokat folytat, kivételesen besorolható az is
kolai végzettséghez kötött munkakörbe.

13. Az utasítás hatályba lépésekor állományban 
levő 40 évnél fiatalabb nőt és 45 évesnél fiatalabb 
férfit kötelezni kell a munkakörére előírt, de 
hiányzó iskolai végzettség megszerzésére.

14. Ha a dolgozó a 13. pontban meghatározott 
életkort elérte vagy meghaladta és legalább 10 évi 
szakmai gyakorlattal rendelkezik, az előírt iskolai 
végzettség megszerzésére nem kötelezhető.

15. Az előírt szakképzettséget 1976. január 
1-től, illetve újonnan belépő dolgozók esetében a 
kinevezéstől számított 5 éven belül kell megszerez
ni.

16. Az adott munkaköri besoroláshoz szükséges 
képesítési követelményeket a Személyzeti Főosz
tály javaslata alapján a kinevezésre jogosult 
határozza meg és erről a dolgozót írásban értesíti.

17. Az iskolai végzettség, a szakképzettség és 
a politikai képzettség megszerzésére előírt határ
idő meghosszabbítását a kinevezésre jogosult — 
a Személyzeti Főosztállyal egyetértésben — enge
délyezheti.

18. Aki a kötelező iskolai végzettség megszerzé
sére nem vállalkozik, más munkakörbe kell át
helyezni vagy munkaviszonyát — a jogszabályok
nak megfelelően — meg kell szüntetni.
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III.

Továbbképzési feladatok

19. A főosztályvezetőhelyettesi és ennél ma
gasabb munkakörbe sorolt és megfelelő politikai 
képzettséggel rendelkező vezetőnek öt évenként 
részt kell vennie a Politikai Főiskola három hónapos 
vezetőtovábbképző, illetve az Országos Vezető
képző Központ által szervezett népgazdaságirányí
tói tanfolyamokon.

20. Az előírt képesítéssel rendelkező osztály- 
vezető, osztályvezetőhelyettes, csoportvezető és 
ügyintéző szakmai ismereteinek fejlesztéséről elő
adássorozat keretében kell gondoskodni. Az elő
adássorozat tematikáját az Akadémia főtitkára 
évenként határozza meg, szervezését pedig a 
Személyzeti Főosztály a Szakszervezeti Bizott
sággal közösen végzi.

21. Az ügyintéző és ennél magasabb munkakörbe 
besorolt dolgozónak el kell végezni az akadémiai 
vezetőtovábbképzés keretében a kutatóintézeti dol
gozók részére szervezett, munkakörét érintő (tu
dományszervezési, személyzeti, külügyi, gazda
sági stb.) tanfolyamot.

22. A szakmai továbbképzésben való részvétel
re az illetékes főosztályvezető tesz javaslatot.

A kijelölt dolgozók részvétele a szakmai tovább
képzésben kötelező. Felmentést — indokolt eset
ben — a kinevezésre jogosult adhat.

23. Az ügyviteli munkakörbe besoroltak, vala
mint azon dolgozók részére, akik munkájuk során 
gyors- gépírói feladatokat is ellátnak, időközön
ként gyors- és gépíróverseny előkészítő tanfolya
mokat kell szervezni.

24. Azok a dolgozók, akiknek munkájához 
idegen nyelvtudás szükséges, de annak ismereté
vel nem rendelkeznek — az illetékes főosztály- 
vezető javaslata alapján — nyelvtanfolyamot végez
nek. A nyelvtanfolyam elvégzése után a dolgozó
nak nyelvvizsgára kell jelentkezni.

25. A Személyzeti Főosztály a Szakszervezeti 
Bizottsággal egyetértésben 5 éves időszakra, éves 
bontásban oktatási továbbképzési tervet készít.

26. Ez az utasítás kihirdetése napján lép ha
tályba.

Erdey-Grúz Tibor s. k., Márta Ferenc s. k.,
a Magyar Tudományos a Magyar Tudományos

Akadémia elnöke 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 1976. március hó 30-i ülésén

A nők helyzete a tudományos kutatásban
Az MSzMP Központi Bizottsága 1970. februári 

nőpolitikái határozata és a nők helyzetéről szóló 
1013/1970. számú minisztertanácsi határozat arra 
hívta fel az állami és társadalmi szervek figyelmét, 
hogy az eddiginél fokozottabb mértékben töre
kedjenek a nők helyzetével kapcsolatos problémák 
megoldására.

Az Akadémia közgyűlése, elnöksége és központi 
hivatalának szervei évek óta kiemelt figyelmet 
szentelnek e kérdésnek. Az 1975. évi közgyűlés 
alkalmi bizottság kiküldését határozta el, azzal 
a feladattal, hogy vizsgálja meg milyen módon 
mozdítható elő a nők fokozott bevonása a tudo
mányos életbe, továbbá milyen intézkedések tehe
tők a nők tudományos fejlődését hátráltató ob
jektív körülmények hatásának csökkentésére.

Az alkalmi bizottság által elkészített előter
jesztés — a valódi helyzetet sokoldalúan feltárva 
és elemezve — az alábbi javaslatokat terjesztette 
az elnökség elé.

A kutatónők helyzetének javításával kapcsolatos 
általános javaslatok
— Az MTA — akár a tudományos létesítmények 

beruházási alapjának terhére is — fejlessze 
a gyermekintézményeket. így

— bővítse budapesti bölcsődéjét; vidéki intéz
ményeinél keresse meg a lehetőségeket, esetleg 
más hatóságokkal együttműködve, saját bölcső
de (ill. bölcsődei férőhelyek) létesítésére;

— létesítsen óvodát, ill. megfelelő számú óvodai 
férőhelyet;

— kezdeményezze, ill. támogassa más gyermek- 
intézmények „patronálását” (készpénz, tár
sadalmi munka stb. formájában, lásd KFKI 
példája), ami lehetővé teszi a gyermekek nem 
saját intézményben való elhelyezését;

— a pótmama szolgálat igénybe vételével hosszab
bítsa meg a gyermekintézmények nyitvatartási 
idejét;

— szervezze meg az érdekeltek anyagi hozzájáru
lásával — a nagy, vagy nagyobb tömbbe 
tömörült intézményekben — a gyermekek nyári 
felügyeletét, ill. a beteg gyermek otthoni 
ápolását a pótmama szolgálat útján (nyugdíjas 
pedagógusok, diákok stb. igénybevételével).

A gyermekgondozási segélyen levő, vagy arról
visszatérő nők helyzetével kapcsolatosan az MTA:
— hasson oda, hogy a kutatónők, e szolgáltatás 

igénybevétele mellett, kapjanak lehetőséget 
tudományos munkakörben, szakképzettségük
nek megfelelő részfoglalkozás vállalására;
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— engedélyezze, hogy a gyermek hároméves kora 
előtt munkájához visszatérő kutatónő, addig 
az időpontig, amíg a gyermekgondozási segélyre 
egyébként igényt tarthatna, részleges munka
idővel dolgozhassák;

— vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a gyer
mek 3 éves kora előtt munkájához visszatérő 
kutatónők otthoni gyermekgondozási költségei
hez való hozzájárulására létesülhet-e központi 
alap (pl. a szerződéses munkákból az MTA-hoz 
befolyó bevétel, vagy központi bérmegtakarítás 
terhére);

— vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a gyer
mekgondozási segélyen levő nők számára nem 
íehetne-e esetleg az esti órákban — külön 
nyelv- és szakmai továbbképzést elősegítő 
tanfolyamokat szervezni. (Az esti órákban ugyan
is más családtag is elláthatja a gyermekeket.)
Az MTA hasson oda, hogy változtassák meg azt 

az általános társadalombiztosítási rendelkezést, 
amely szerint a gyermek betegsége esetében csak 
az anya mehet gondozás céljából táppénzes ál
lományba.

Az MTA legalább minimális mértékben tegye 
általánossá intézményeinek üzemorvosi ellátását.

A tudományos kutatás elősegítését célzó speciális 
javaslatok

Az MTA a tanulmányutakkal kapcsolatban
— hívja fel intézeteinek és egyéb főhatóságoknak 

a figyelmét arra, hogy az érdemes kutatónők 
az eddiginél nagyobb számban részesüljenek ta
nulmányutakban, vegyenek részt kongresszu
sokon;

— fordítson gondot arra, hogy a fiatal anyák 
minél nagyobb számban részesüljenek rövidebb 
(a tudományág igényeinek megfelelően 2 hét — 
3 hónap) tanulmányutakban, jussanak el kong
resszusokra;

— vizsgálja meg annak lehetőségét, hogyan lehet 
férőhelyet szerezni teljes ellátást biztosító gyer
mekotthonban, hosszabb tanulmányút eseté
ben (lásd a Külügyminisztérium hasonló in
tézményét).

Az MTA
— hívja fel a nem főhivatású kutatóhelyek főha

tóságainak figyelmét az aspirantúránál rövidebb 
rendkívüli fizetett szabadság biztosítására, a 
tudományos kutatás érdekében (ez kompenzál
ná az arra érdemes fiatal anyáknak a tudomá
nyos munkából való kiesést);

— hívja fel a főhatóságok és a TMB figyelmét 
arra, hogy az arra érdemes kutatónők számára 
fokozottabban biztosítsanak helyet az aspi- 
rantúra keretében, még akkor is, ha egyete
meken vagy ún. „egyéb kutatóhelyeken” dol
goznak.

Az MTA hívja fel intézeteinek a figyelmét arra, 
hogy
— a már kutatási eredményekkel rendelkező nő

ket az eddiginél merészebben bízzák meg tudo

mányos feladatokkal, lássák el munkatársak
kal;

— tudatosan törekedjenek arra, hogy előléptetések
nél, különféle szintű vezető állások betöltésé
nél, az arra érdemes nők számításba kerüljenek:

— következetesen érvényesítsék az „egyenlő mun
káért egyenlő bér” elvét.

Az MTA vizsgálja meg annak okait, hogy néhány 
tudományágban
— amelyek már a felszabadulás előtt is nyitva 

álltak a nők előtt, miért csak elenyésző szám
ban, vagy egyáltalában nem jutott el nő a 
tudományok doktora fokozatig:

— az MTA hívja fel a tudományos osztályokat 
és a TMB-t, hogy ösztönözzék az arra érdemes 
kutatónőket a kandidátusi, ill. doktori fo
kozat elérésére, tegyenek javaslatokat a tu
dományos testületekbe való beválasztásukra;

— fokozottabban vonják be a nőket az akadé
miai bizottságok tevékenységébe, ill. kiadvá
nyok szerkesztési munkálataiba.
Az MTA elnöksége, főtitkára és Személyzeti Fő

osztálya fokozottan vizsgálja, hogy akadémiai 
tagok, tiszteleti tagok ajánlásánál, díjak odaíté
lésénél stb., ill. kinevezési és előléptetési javaslatok
nál kellőképpen figyelembe veszik-e a kiváló 
eredményeket elért nő kutatókat.

A kutatónök helyzetével kapcsolatos folyamatos felada
tok

Az MTA Közgyűlése
— foglaljon állást a tekintetben, hogy a kuta

tónők helyzetével kapcsolatos problémák meg
oldása ne legyen formális, pusztán a statiszti
kai képet javító intézkedések sorozata; ez 
folyamatos odafigyelést igénylő, érdemi fela
dat;

— határozza el, hogy rendszeres időközönként 
ellenőrzi azoknak a határozatoknak végrehaj
tását, melyeket e problémakörben az 1976. 
évi Közgyűlés elfogad.

Az elnökség 17/1976. számú határozata
1. Az elnökség „A nők helyzete a tudományos 

kutatásban” c. előterjesztést elfogadja; megálla
pítja, hogy az előterjesztés nagy körültekintéssel 
készült, és a valódi helyzetet figyelembe vevő 
mértéktartó javaslatokat tartalmaz. Ezér az el
nökség köszönetét mond Szabolcsi Gertrud aka
démikusnak, a kiküldött bizottság elnökének és 
munkatársainak.

2. Az elnökség hangsúlyozza, hogy a kutató
nők nem kedvezményekre tartanak igényt, hanem 
arra, hogy objektív biológiai körülményeik figye
lembevételével a férfiakkal egyenlő lehetőségeik 
legyenek alkotóképességük kibontakozásának elő
mozdítására. Az elnökség különösen fontosnak 
tartja, hogy az egyenlő lehetőségekről a diploma 
megszerzése utáni első 10 évben gondoskodjanak 
a kutatóhelyek, mert döntően ez a kutatóvá válás
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időszaka. Mindez azonban csak akkor lehet ered
ményes, ha maguk a kutatónők is szívósan munkál
kodnak tudományos pályájukon.

3. Az elnökség felhívja az Akadémia tagjait, 
hogy aktívan és tartósan működjenek közre annak 
a megelőzésében, hogy azok a tehetséges nők, 
akik maguk is megfelelő erőfeszítéseket tesznek 
tudományos munkájukban, ne kallódjanak el. 
Az elnökség folyamatosan kísérje figyelemmel a 
kutatónők helyzetét, és tartósan törekedjék képes
ségük kibontakoztatására, a férfiakkal azonos 
lehetőségek betartására.

4. Az elnökség felhívja az elnököt, hogy a bi
zottság jelentését, mint az elnökség állásfoglalását 
— a jelen határozattal együtt — azzal terjessze 
a közgyűlés elé, hogy az elnök a közgyűlés határo
zata után készítsen az illetékes szervek számára 
olyan előterjesztést, vagy előterjesztéseket, ame
lyek a javaslatok végrehajtását szolgálják.

JAVASLAT

az Akadémia 1976. évi közgyűlési elnökségi 
beszámolójának szövegére

Az elnökség 1811976. számú határozata

Az elnökség az 1976. évi közgyűlési beszámolót 
elfogadta.

Az egyetem utáni továbbképzés 
lehetőségei

Az egyetem utáni továbbképzés lehetőségeinek 
megvizsgálására az elnökség 1974-ben alkalmi 
bizottságot küldött ki Straub F. Brúnó akadémi
kus vezetésével. A bizottság a vizsgálódást — 
feladatának megfelelően — különös tekintettel a 
biológiára folytatta le, és ennek megfelelően ter
jesztette elő jelentését. Az elnökség akkor határo
zatot hozott a bizottság kibővítéséről és arról, hogy 
az egyetem utáni továbbképzés lehetőségeiről 
minden tudományágra alkalmazható olyan elő
terjesztés készüljön, amelynek elgondolásait az 
Akadémia széles körű megvalósításra ajánlhatja.
Ez az előterjesztés került most az elnökség elé.

Az elnökség 21/1976. számú határozata
1. Az elnökség egyetért az előterjesztésben 

foglaltakkal; szükségesnek tartja azonban a vitá
ban elhangzottaknak megfelelően a dokumentum 
kiegészítését az alábbiak szerint:

1.1. az előterjesztésből a jelenleginél fokozottab
ban ki kell tűnnie annak, hogy a javaslatok az egye
temekre is vonatkoznak;

1.2. az előterjesztés a valamennyi szakmára 
érvényes alapelveket körvonalazza, a tudományos 
osztályok konkretizálják a dokumentumban fog
laltakat a tudományterületükre;

1.2.1. hívják fel a tárcák figyelmét a dokumen
tumra és arra, hogy a speciális tárcaszempontok fi
gyelembevételével, de az előterjesztés szemléleté

nek megfelelően utasítsák a kutatóhelyeik vezetőit 
a posztgraduális (tudományos) továbbképzés lehe
tőségeinek jobb kihasználására;

1.3. térjen ki az előterjesztés a tudományos 
gyakornoki intézmény fontosságára, hangsúlyozza, 
hogy ez nem rejtett létszámfejlesztési forrás, a fő 
célja az, hogy más munkahelyek számára képezzen 
ki önálló alkotómunkára képes szakembereket.

2. Az elnökség felhatalmazza az elnököt, hogy 
Ádám György akadémikus bevonásával a fentiek 
szerint kiegészített javaslati részt elnökségi hatá
rozattá emelje.

A közvélemény formálásának tudósok 
általi előmozdítása

Az elnökség a fenti kérdés megvizsgálására alkalmi 
bizottságot küldött ki. A bizottság megtette 
jelentését.

Az elnökség 23/1976. számú határozata
1. Az elnökség — megköszönve az alkalmi 

bizottság munkáját — egyetért az előterjesztéssel 
és úgy határoz, hogy a közvélemény formálására 
irányuló tevékenységben az Akadémia lépcsőze
tesen járjon el. Az első lépésekben főleg elsősor
ban az akadémiai kutatókat vegye tekintetbe 
és főként azokra terjedjen ki.

2. Az Akadémia központi folyóirata, a Magyar 
Tudomány legyen a közvélemény, elsősorban a tu
dományos közvélemény formálásának súlypontja.
Ennek érdekében az elnök

2.1. kérje fel Köpeczi Béla akdémikust, a Magyar 
Tudomány főszerkesztőjét, hogy — a jelenlegi 
tartalom mellett a szerkesztőség a jövőben szorgal
mazza a köztudat formálását szolgáló tanulmá
nyok, cikkek, esszék írását és ezeket a folyóirat 
első részeként jelentesse meg;

2.2. a Magyar Tudomány főszerkesztője a ki
szélesített profilú folyóirattal kapcsolatos tapaszta
latokról, mely első lépését jelenti a fokozatosan vég
rehajtandó ilyen jellegű akadémiai törekvéseknek 
egy év múlva adjon tájékoztatást az elnökségnek; ’

2.3. a Magyar Tudomány megnövekedett ívter
jedelmének biztosítására és a lap szélesebb körben, 
nagyobb példányszámban való terjesztésére az elnök 
az Akadémiai Kiadót kérje fel.

3. Az elnök hívja fel a tudományos osztályok 
elnökeit, hogy a tudományterületükhöz tartozó 
osztályok, illetve társasági folyóiratok 1976. évi 
közgyűlés után újraválasztandó szerkesztőségei 
szorgalmazzák a köztudat formálását a közműve
lődést szocialista irányban befolyásoló tanulmá
nyok megjelenését, a közművelődéssel összefüg
gő feladataikkal összhangban részesítsék előnyben 
az ilyen jellegű kéziratokat.

4. A napilapok tudományos rovata vezetői
vel, a TV és a rádió tudományos rovata szerkesztői
vel, jelentős folyóiratok főszerkesztőivel az Akadé
mia Sajtó Osztálya létesítsen az eddiginél folya
matosabb, állandóbb jellegű konzultációt, ahol
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az Akadémia megfelelő képviselői — az elnökség 
sajtófelelőse akadémikus tagjának vezetésével — 
tanulmányok írásával, ajánlásával véleményezés 
és tanácsadó jelleggel segítsék az érdekeltek munká
ját.

5. Az Akadémia oly módon is segítse elő a köz- 
gondolkodás helyes irányú befolyásolását, hogy az 
Akadémia tagjai, akadémiai intézetek kutatói 
ilyen tartalmú cikkeikkel, akár saját kezdeménye
zésre, akár megkeresésre segítsék a nem akadé
miai folyóiratokat.

6. Az elnökség nagy fontosságot tulajdonít 
annak, hogy a tudományos ismeretterjesztő, a 
közművelődést elősegítő tanulmányok a tudo
mányos igényesség betartásával, a közérthetőség, 
az érdekesség és az irodalmi igény magas szintű 
kielégítésével fogalmazódjanak.

6.1. Az elnökség helyesnek látja a tudomá
nyos esszé műfajának felkarolását, továbbfejlesz
tését. Ennek elősegítése érdekében felkéri az elnö
köt, hogy 1976. végéig tegyen javaslatot az elnök
ségnek arra vonatkozóan, hogy a tudományos 
ismeretterjesztő, a közgondolkodást helyes irány-

Közlemények
Az igazgatási és adminisztratív-ügyviteli

létszámfelvételi zárlatról szóló rendelkezések 
helyes alkalmazása

A vállalati irányító szervezetekre és a vállalatra 
vonatkozó rendelkezések

1. Nem alakult ki egységes gyakorlat abban a 
kérdésben, hogy az 1976. január 1-ével vagy azt 
követően nyugállományba helyezett dolgozók nyug
díjasként tovább foglalkoztathatók-e, és igenlő 
esetben mi a helyes eljárás.

Az a dolgozó, aki 1976. január 1-ével vagy azt 
követően a zárolt munkakörök valamelyikéből 
megy nyugdíjba, amennyiben a foglalkoztatás 
szükségessége továbbra is fennáll, saját vállalatá
nál zárolt munkakörben nyugdíjasként tovább 
foglalkoztatható. Az ilyen személy ugyanis nem 
tekinthető a rendelet 10. §-a szerinti új dolgozó
nak, tehát külön engedély nélkül foglalkoztatható. 
A nyugdíjasok foglalkoztatásánál az 1975. évi II. 
törvényben, a 17/1975. (VI. 14). MT számú ren
deletben, valamint a 3/1975. (VI. 14.) SZOT számú 
szabályzatban foglaltakat is figyelembe kell venni.

2. Felmerült továbbá, hogy az 1975-ben nyug
díjasként foglalkoztatott dolgozók 1976. évben to
vább foglalkoztathatók-e.

Annak a nyugdíjas dolgozónak 1976. január 1- 
től történő tovább foglalkoztatása nem minősül új 
alkalmazásnak, aki a zárolt munkakörök valame
lyikében 1975. december 31-én a vállalattal mun
kaviszonyban állt.

Nem zárja ki továbbá a rendelet az olyan nyug
díjas 1976. évben történő foglalkoztatását sem, aki 
a vállalattal 1975-ben csak az év egy részében állt

ban befolyásoló esszék, tanulmányok irodalmi- 
ságát milyen konkrét anyagi elismeréssel lehet 
szorgalmazni (Akadémiai díj, akadémiai jutalom 
stb).

Az elnökség napirendjén szerepeltek még
1. Az MTA testületi nemzetközi kapcsolatainak 

alakulása az 1971—75. években és a további fő 
feladatok.

2a. Beszámoló a természettudományok ötéves 
fejlődéséről és koordinálásáról (1971 — 1975.).

2b. A természettudományi kutatóhálózat fej
lesztési koncepciója.

3a. Beszámoló a társadalomtudományok öt
éves fejlődéséről és koordinálásáról.

3b. A társadalomtudományi kutatóhálózat fej
lesztési koncepciója.

4. Az oktatási miniszter átirata az OM képvise
lőinek az osztályok munkájában való szervezett 
bekapcsolódása tárgyában.

5. Beszámoló az eltelt időszak jelentősebb 
akadémiai testületi és szakigazgatási eseményeiről.

munkaviszonyban. Az ilyen foglalkoztatás ugyan
is, mint idényjellegű, 1976-ban is megismételhető. 
E nyugdíjasok foglalkoztatása valamennyi ágaza
tot érinti, ezért külön ágazati rendelkezés ezekre 
vonatkozóan nem fog megjelenni.

Az ágazati miniszter által a rendelet 2. § d) 
pontja alapján meghatározott körben és időtar
tamra a termelés, forgalom idényjellegére tekin
tettel foglalkoztatható adminisztratív-ügyviteli lét
szám terhére természetesen olyan nyugdíjasok is 
alkalmazhatók, akik 1975. évben nyugdíjasként 
nem dolgoztak.

Az igazgatási szervezetekre és a költségvetési 
intézményekre vonatkozó rendelkezések

3. Az igazgatási szervezeteknél és a költségve
tési intézményeknél a nyugdíjasoknak a zárolt 
munkakörökben történő foglalkoztatására felhasz
nálható az 1975. évben erre a célra ténylegesen ki
fizetett bérszintfejlesztéssel növelt béralap, ameny- 
nyiben az nem eredményezi a jóváhagyott béralap 
túllépést. E kereten belül a nyugdíjasok számát, 
a munkavégzés módját a szervezet (intézmény) ve
zetője határozza meg.

4. A zárolt munkakörökben az egyéb részfog
lalkozások létesítése során is szem előtt kell tar
tani, hogy az ilyen címen az 1975. évben kifize
tett bérszintfejlesztéssel növelt béralap ne növe
kedjék. Az együttes rendelet kijátszását jelentené 
ugyanis a zárolt munkakörökben történő foglal
koztatás helyett a részfoglalkoztatások mértékének 
növelése.

5. Az igazgatási szervezeteknél és a költségveté
si intézményeknél a létszámzárlattal érintett má
sodállásokra is alkalmazni kell a 19/1975. (XII. 28.) 
MÉM—PM számú együttes rendelet előírásait, te-
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hát, ha azokat a felülvizsgálat során megszüntetik, 
abban az esetben a munkakör új dolgozóval nem 
tölthető be és a felszabaduló bért zárolni kell.

(1070/1976. IV/7. MüM) 
SZAKSZERVEZETEK MUNKAÜGYI 
ORSZÁGOS TANÁCSA MINISZTÉRIUM

Közgazdasági Osztály Munkaerő és Bérgazdálkodási
Főosztály

A M TA Terv- és Pénzügyi Főosztályának 
közleménye

a Magyar Tudományos Akadémiai statisztikai 
adatgyűjtésének rendjéről.

Az állami statisztikáról szóló 1973. évi V. törv., 
illetve ennek végrehajtása tárgyában kiadott 
27/1973. (X. 12.) MT. sz. rendelet 16. §-ában fog
lalt felhatalmazás alapján a statisztikai adatgyűj
tést és adatszolgáltatást a Központi Statisztikai 
Hivatal Elnöke az 1/1974 (VIII. 10.) sz. rendelke
zésével szabályozta.

Figyelembevéve, hogy az Akadémia Hivatalá
nak főosztályai, továbbá az egyes intézményei — 
úgy a természettudományok, mint a társadalom- 
tudományok területén — foglalkoznak, vagy fog
lalkozhatnak statisztikai adatgyűjtéssel, lényeges, 
hogy a rendelkezés betartásával a MTA területén 
egységes eljárás alakuljon ki. A statisztikai adat
gyűjtést végrehajtani kívánó hivatali főosztályok, 
továbbá a felügyeletük alá tartozó intézmények, 
valamint az egyetemeken működő akadémiai ku
tatócsoportok az adatgyűjtéssel kapcsolatosan a 
következők szerint járjanak el:

I. Igazgatási statisztikai adatgyűjtés:
Igazgatási statisztikai adatgyűjtést a Magyar 

Tudományos Akadémia Hivatalának főosztályai 
végezhetnek olyan adatokra vonatkozóan, amelye
ket a Központi Állami Statisztika rendszere — 
KSH — nem biztosít. A 27/1973. (IX. 12.) MT sz. 
rendelet kimondja:

26. §

,,(1) Az igazgatási statisztikai tevékenységet 
végző állami szervek a felügyeletük alá tartozó 
vállalatokra (szervekre) adatszolgáltatási kötele
zettséggel járó statisztikai adatgyűjtést rendelhet
nek el, és statisztikai tevékenységüket ellenőriz
hetik.

(2) A statisztikai adatgyűjtést és az adatszol
gáltatási kötelezettséget az állami statisztika egy
séges rendszerébe tartozó szerv vezetője rendeli el. 
Az elrendelés tényét a kérdőíven az elrendelés 
számával együtt fel kell tüntetni.

(3) Az (1) bekezdésben megjelölt szervek az 
ágazati, funkcionális és területi irányítási tevé
kenységükből eredő adatigényeik kielégítésére olyan 
statisztikai adatgyűjtést is végezhetnek, amely a 
felügyeletük alá nem tartozó adatszolgáltatókra is 
kiterjed. Ilyen esetben az adatgyűjtő szerv a ter

vezett adatgyűjtésről az érintett adatszolgáltatók 
felügyeletét ellátó szervek, szövetkezetek esetében 
pedig az illetékes országos szövetkezeti érdekkép
viseleti szervet érinti. Az így elrendelt adatszol
gáltatást az elrendelő ellenőrizheti.

27. §

(1) Az igazgatási statisztikai tevékenységet vég
ző állami szervek a központi állami statisztika 
adatgyűjtési rendszerén túlmenő adatgyűjtési rend
szerüket, annak időközi változásait, eseti adatgyűj
téseiket az adatgyűjtések elrendelése előtt össze
hangolás céljából bemutatják a Központi Statisz
tikai Hivatalnak.

(2) A Hivatal a bemutatott adatgyűjtési terve
zetre közli észrevételét, amelyet az adatgyűjtés el
rendelésénél mérlegelni kell. Ha az észrevétel a 
Tv. 7. §-ának b) és c) pontján alapul, a szerv az 
észrevételben foglaltaknak köteles eleget tenni.”

A hivatkozott rendeletnek megfelelően az Aka
démia főosztályai a tárgyévet követő időszakra 
szóló új, vagy módosított adatgyűjtési igény terve
zet kérdőíveit és kitöltési utasításait — előzetes 
főtitkári jóváhagyás után — a tárgyév október 
20-ig megküldik a Terv- és Pénzügyi Főosztálynak. 
A Terv- és Pénzügyi Főosztály — továbbiakban 
TPFO -  az 1/1974.'(VIII. 10.) KSH sz. rendelke
zéssel közzétett szabályzatokban foglaltak szerint 
eljár, a kérdőíveket elrendelési számmal és zára
dékkal látja el, és október 31-ig megküldi a Köz
ponti Statisztikai Hivatalnak.

A KSH a rendelkezésnek megfelelően a bemu
tatott tervezetre vonatkozó észrevételeit a beér
kezéstől számított 30 napon belül közli a TPFO-val, 
illetve ezen keresztül az érdekelt főosztállyal.

A KSH észrevételeinek ismeretében, így a vég
legesen kialakított statisztikai kérdőívek és ki
töltési utasítások 3 példányát az adatgyűjtést 
végrehajtani kívánó főosztály a tárgyévet követő 
év február 20-ig ismét megküldi a TPFO-nak nyil
vántartásra és a KSH részére 2 példányban való 
továbbítás céljára.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az adatgyűjtést a 
KSH észrevételeinek ismeretében a M TA Főtitkára 
rendeli el.

Amennyiben az egy-egy időszakra szóló adat- 
gyűjtési rendszerek elrendelése közötti időszakban 
merül fel adatgyűjtési igény, vagy a már elrendelt 
beszámolót kívánja a főosztály módosítani, úgy az 
új, vagy módosított kérdőíveket és kitöltési uta
sításokat az elrendelés, illetve a módosítás beveze
tése előtt ugyancsak a TPFO-n kérésziül meg kell 
küldeni a KSH-nak.

Ebben az esetben az adatgyűjtés vagy módosí
tás csak a KSH 15 napon belül tett észrevételeinek 
ismeretében rendelhető el.

Ha az adatgyűjtés elrendelését elemi csapás, 
vagy más rendkívüli körülmény teszi szükségessé, 
az elrendelés a KSH felé történő bemutatással 
egyidőben megtörténhet.
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II. Önkéntes adatszolgáltatáson alapuló statisztikai 
adatgyűjtés

A Magyar Tudományos Akadémia kutatóinté
zetei, kutatócsoportjai és egyéb intézményei sta
tisztikai adatgyűjtést csak önkéntes adatszolgál
tatás alapján végezhetnek.

Az 1973. évi V. statisztikai törvény 6. § (2) bek. 
szerint: ,,az adatszolgáltatás önkéntességére az 
adatgyűjtő szerv köteles a figyelmet felhívni.” 
A figyelem felhívás követelményének szóbeli ki
kérdezés esetén szóban, kérdőíves adatgyűjtésnél a 
kérdőíven feltűnő helyen „az adatszolgáltatás nem 
kőtelező” szövegű írásos figyelmeztetéssel kell eleget 
tenni.

Az 1/1974. (VIII. 10.) KSH sz. rendelkezéssel 
közzétett szabályzat 1. § (5) bek. alapján ,,az ön
kéntes adatszolgáltatáson alapuló adatgyűjtés kér
dőívén, összeíró lapján sem nyilvántartási, sem 
iktatószámot, sem jogszabály számát feltüntetni 
nem szabad.”

A vonatkozó KSH rendelkezések betartásával 
a társadalmi és gazdasági jelenségekre, folyama
tokra vonatkozó adatgyűjtést végrehajtani kívánó 
intézet, kutatócsoport — az adatszolgáltatók felké
rése előtt 30 nappal — az adatgyűjtés tervezet 
kérdőíveit kitöltési útmutatóit, valamint az adat
gyűjtéssel kapcsolatos egyéb iratokat 2 példányban 
az 1/1974. (VIII. 10.) KSH rendelkezéssel közzé
tett szabályzat 1. sz. melléklete szerinti nyomtat
ványhoz csatolva megküldi a felügyeletet ellátó 
tudományági főosztálynak. A tudományági főosz
tály a beérkezéstől számított 15 napon belül az 
adatgyűjtés tervezetét észrevételezni és mindkét 
példányát megküldeni a TPFO-nak. A TPFO az 
iratok egyik példányát az adatgyűjtő intézet részére 
postafordultával visszaküldi, másik példányát 5 évig 
megőrzi.

Más — az adatgyűjtéssel kapcsolatos — kérdé
sekben az 1/1974. (VIII. 10.) KSH sz. rendelkezés
sel közzétett szabályzat az irányadó. Megjelent a 
Statisztikai Közlöny I. évf. 8. számában.

Egyéb kérdésekben felvilágosítást ad Lengyel 
Mihály — MTA Terv- és Pénzügyi Főosztálya — 
127—294 telefonszámon.

Jelen közleményünk megjelenésével egyidejűleg 
az Akadémiai Közlöny 1976. I. 8-i számában közzé
tett „Önkéntes adatszolgáltatáson alapuló statisz
tikai adatgyűjtésről” közlemény hatályát veszti.

Boross Zoltán s. k., 
főosztályvezető

KÖZLEMÉNY
a KGST tagállamok fűtőanyag- és energetikai 

tudományos-műszaki együttműködésével kapcsolatos 
hazai koordináció ellátásáról

A Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Bizott
sága 1975. június 18-i ülésén hozott határozata 
alapján a Magyar Tudományos Akadémia, az Or
szágos Műszaki Fejlesztési Bizottság és a Nehéz
ipari Minisztérium megállapodtak abban, hogy a 
KGST-tagállamok fűtőanyag és energetikai kuta

tásokkal kapcsolatos tudományos-műszaki együtt
működést a Nehézipari Minisztérium koordinálja. 
E megállapodást az NGKB elnöke jóváhagyta, 
aminek alapján a Nehézipari Minisztérium az Ener
giagazdálkodási Intézetet bízta meg a koordinációs 
feladatok ellátásával.

Az Energiagazdálkodási Intézet a megbízás 
alapján az MTA, a minisztériumok és országos ha
táskörű szervek felügyelete alá tartozó intézeteknél 
és vállalatoknál — a különböző KGST állandó bi
zottságok keretében megvalósuló — fűtőanyag és 
energetikai tudományos-műszaki együttműködési 
problémákkal és témákkal kapcsolatban koordi
náló, előkészítő és értékelő tevékenységet folytat.

Felhívjuk az érintett intézetek és vállalatok 
vezetőit, hogy az Energiagazdálkodási Intézet e fel
adatok ellátásával megbízott szakembereinek meg
bízásuk teljesítéséhez messzemenő támogatást ad
janak.

KÖZPONTI IGAZGATÁSI TITKÁRSÁG

Pályázati felhívások

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
KÉMIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA az Akadé
mia Elnöksége által alapított ERDEY LÁSZLÓ
díj elnyerésére pályázatot hirdet

Az ERDEY LÁSZLÓ-díj 
5000,— forintból és éremből áll.

1. Pályázni lehet kiemelkedő analitikai ered
mények, analitikával kapcsolatos új módszerek, 
eljárások, készülékek kidolgozása, valamint ezeknek 
a gyakorlatba való bevezetése tárgyában készített 
leírással, dolgozattal, továbbá három évnél nem 
régebben nyomtatásban megjelent, illetve doku
mentálható eredménnyel (továbbiakban pályamű).

2. A díj elnyerésére pályázhat minden 35 évnél 
nem idősebb vegyész, mérnök, tanár, gyógyszerész, 
ill. ezek kollektívája. Máshol már benyújtott pálya
művel a pályázaton részt venni nem lehet.

3. Megfelelő pályamű hiányában a döntésre 
jogosult testület a díj odaítélésétől eltekinthet.

4. A pályamunkát két példányban a szerző ne
vének, életkorának, foglalkozásának és lakcímének 
feltüntetésével a MTA Kémiai Tudományok Osz
tálya címére (1051. Budapest, Münnich F. u. 7.) 
kell beküldeni.

5. A pályamunkák benyújtásának határideje
1976. szeptember 15.

A díj kiadása ERDEY LÁSZLÓ születésnapján,
1977. február 12-én történik.

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
KÉMIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
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A Magyar Tudományos Akadémia Természet- 
tudományi II. (biológiai) Főosztálya pályázatot 
hirdet a Semmelweis Orvostudományi Egyetem 
II. sz. Belklinikán betöltendő MTA státuszú tudo
mányos segédmunkatársi munkakörre.

A tudományos segédmunkatárs feladata a Kli
nika Kísérleti Laboratóriumában kísérleti nephro- 
lógia és keringési kutatásban való részvétel.

Pályázhatnak orvosok, ill. biológusok.
A pályázathoz az alábbi okmányokat kell csa

tolni, illetve adatokat közölni:
— önéletrajz,
— a végzett szak megnevezése,
— szigorlati tárgyak vizsgaeredményei,
— szakmai érdeklődési terület,
— egyetemi, állami és társadalmi szervek aján

lása (zárt borítékban),
— szakmai referencia (zárt borítékban) tetsző

legesen megválasztott egyetemi oktatótól.
A pályázatot a megjelenéstől számított 7 hóna

pon belül kell a SOTE II. sz. Belklinika igazgatójá
hoz (1088 Budapest, Szentkirályi u. 46.) beadni.

Teplán István s. k.,
főosztályvezető

A Magyar Tudományos Akadémia Biológiai 
Kutatóintézete (Tihany) pályázatot hirdet 1976. 
szeptember 1-i alkalmazással egy ösztöndíjas tudo
mányos gyakornoki állás betöltésére kísérleti hidro
biológiái (zoológiái) kutatások témakörében. Pá
lyázni lehet szakbiológus vagy biológia szakos ta
nári végzettséggel.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
a végzett szak megnevezését (diploma száma, 
kelte),

— a szigorlati tárgyak vizsgaeredményeit,
a pályázó eddigi szakmai tevékenységét, 
diplomamunka, szakköri tevékenység,

— nyelvismeretét,
— szakmai érdeklődési területét.

A pályázathoz csatolni kell:
— részletes önéletrajzot,
— egyetemi oklevél másolatát,
— állami és társadalmi szervek ajánlását (zárt 

borítékban).
A pályázatot 1976. május 31-ig kell a MTA 

Biológiai Kutatóintézet (8237 Tihany, Fürdőtelep 
56) igazgatójához benyújtani.

Dr. Salánki János s. k., 
intézeti igazgató

A Magyar Tudományos Akadémia Állategész
ségügyi Kutató Intézete pályázatot hirdet ösztön
díjas tudományos gyakornoki munkakörére 1976. 
szeptember 1-i hatállyal.

A pályázókkal szembeni követelmény:
— egyetemi végzettség,
— érdeklődés az alábbi kutatási irányok vala

melyike iránt: immunológia, parazitológia, 
a fertőző betegségek kóroktana és kórfejlő
dése, az anyagforgalmi betegségek kórfejlő
dése.

A pályázók a kérelem benyújtásakor az alábbi 
okmányokat, illetőleg adatokat csatolják:

— önéletrajz,
— a végzett szak megnevezése,
— szakmai érdeklődési terület,
— szigorlati tárgyak vizsgaeredményei.
Az ösztöndíjas tudományos gyakornok ösztön

díja az első évben 1900,— Ft +  30% veszélyességi 
pótlék, amely összeg az intézet javaslatára egy év 
elteltével 200,— Ft-tal felemelhető.

A jelölteknek a pályázati kérelmet az MTA 
Állategészségügyi Kutató Intézete (1143 Budapest, 
Hungária krt. 21.) igazgatójához 1976. május 31-ig 
kell benyújtaniok.

A pályázati kérelem elbírálásának eredményéről 
a pályázók írásbeli értesítést kapnak.

Dr. AI észáros János s. k.,
intézeti igazgató

Az MTA Szegedi Biológiai Központja pályázatot 
hirdet egy ösztöndíjas tudományos gyakornoki helyre 
1976. szeptember 1-i hatállyal az alább felsorolt 
valamely témakörben:

a) Növényi víruskutatás.
b) A nitrogénkötés genetikája. A nitrogénkötési 

gének átvitele.
c) Állati vírusok szaporodását gátló tényezők 

vizsgálata.
d) Indolmetabolitok radioaktív izotópjelölése és 

tisztítása.
Pályázhatnak megfelelő egyetemi végzettséggel 

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),
— szakmai referencia (zárt borítékban), tet

szőlegesen megválasztott egyetemi oktatótól.
A pályázatot a fent megjelölt mellékleteivel 

együtt 1976. május 31-ig kell az MTA Szegedi 
Biológiai Központ Személyzeti Osztályára (6701 
Szeged, Pf. 521.) benyújtani.

Dr. Straub F. Brúnó s. к., 
főigazgató
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A Magyar Tudományos Akadémia Mezőgazda- 
sági Kutató Intézete pályázatot hirdet egy ösztön
díjas tudományos gyakornoki állásra.

A pályázótól agráregyetemi végzettséget kívá
nunk meg, jeles vagy jó tanulmányi eredménnyel.

A tudományos gyakornokot kukoricanemesítési 
témakörben kívánjuk foglalkoztatni.

A tudományos gyakornoknak mérsékelt térítés 
ellenében elszállásolást tudunk biztosítani.

A pályázathoz az alábbi okmányokat és adato
kat kell mellékelni:

— önéletrajz,
— a végzett szak megnevezése,
— szakmai érdeklődési terület,
— szigorlati tárgyak vizsgaeredményei,
— egyetemi, állami és társadalmi szervek aján

lása (zárt borítékban),
— szakmai referencia (zárt borítékban) tetsző

legesen megválasztott egyetemi oktatótól.
A pályázati kérelmeket a Magyar Tudományos 

Akadémia Mezőgazdasági Kutató Intézete (2462 
Martonvásár) igazgatójához 1976. május 31-ig kell 
benyújtani.

Dr. Rajki Sándor s. k.,
intézeti igazgató

Az MTA Mikrobiológiai Kutató Csoportja pá
lyázatot hirdet egy ösztöndíjas tudományos gyakor
noki állásra, virológiai-immunológiai alapkutatások 
témakörben.

A pályázathoz az alábbi okmányokat és adato
kat kell mellékelni:

— önéletrajz,
— a végzett szak megnevezése,
— szakmai érdeklődési terület,
— szigorlati tárgyak vizsgaeredményei,
— egyetemi, állami és társadalmi szervek aján

lása (zárt borítékban),
— szakmai referencia (zárt borítékban) tetsző

legesen megválasztott egyetemi oktatótól.
A pályázati kérelmeket a MTA Mikrobiológiai 

Kutató Csoport (1529 Budapest, Pihenő út 1.) 
igazgatójához 1976. május 31-ig kell benyújtani.

Dr. Földes István s. k., 
intézeti igazgató

A Magyar Tudományos Akadémia Természet- 
tudományi II. (biológiai) Főosztálya pályázatot 
hirdet a Semmelweis Orvostudományi Egyetem 
Mikrobiológiai Intézetében 1976. szeptember 1-i 
hatállyal betöltendő akadémiai ösztöndíjas tudomá
nyos gyakornoki állásra.

Az állásra pályázhatnak 1976-ban végző orvos- 
tanhallgatók. Az állás betöltésénél előnyt jelent 
tudományos diákköri tevékenység.

Munkakör: mikrobiológiai, kutatásokban való 
részvétel.

Havi illetmény: 1900,— Ft alapbér +  30%
veszélyességi pótlék.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
— önéletrajz,
— a végzett szak megnevezése,
— szakmai érdeklődési terület,
— szigorlati tárgyak vizsgaeredményei,
— egyetemi, állami és társadalmi szervek aján

lása (zárt borítékban)
— szakmai referencia (zárt borítékban) tetsző

legesen megválasztott egyetemi oktatótól.
A pályázati kérelmeket 1976. május 31-ig kell 

benyújtani a SOTE Mikrobiológiai Intézet (1092 
Budapest, Hőgyes Endre u. 7—9.) igazgatójához.

Dr. Teplán István s. k., 
főosztályvezető

A Magyar Tudományos Akadémia Természet- 
tudományi II. (biológiai) Főosztálya pályázatot hir
det a JATE Növénytani Tanszékén betöltendő tudo
mányos segédmunkatársi munkakörre.

A pályázók közül előnyben részesülnek azok, 
akik biológiai diplomával és legalább 2 —3 éves 
gyakorlattal rendelkeznek, az elektronmikroszkópos 
kutatások területén, különös tekintettel a kloro- 
plasztisz vizsgálatára.

A pályázathoz az alábbi okmányokat kell csa
tolni, illetve adatokat közölni:

— önéletrajz,
— a végzett szak megnevezése,
— szakmai érdeklődési terület,
— szigorlati tárgyak vizsgaeredményei,
— egyetemi, állami és társadalmi szervek aján

lása (zárt borítékban),
— szakmai referencia (zárt borítékban) tetsző

legesen megválasztott egyetemi oktatótól.
A pályázatot 1976. május 31-ig kell a JATE 

Növénytani Tanszék vezetőjéhez (6722 Szeged, 
Egyetem u. 2—6.) beadni.

Dr. Teplán István s. k., 
főosztályvezető

A Magyar Tudományos Akadémia Központi 
Fizikai Kutató Intézete

p á l y á z a t o t
hirdet 2 1/2 éves egyetemi doktori ösztöndíjra.

Ösztöndíjban részesülhet az a matematikus, 
aki egyetemi oklevelét legfeljebb 3 éve szerezte 
meg, vagy 1976. szeptember 1-ig megszerzi.

Az ösztöndíj célja: egyetem utáni továbbképzés. 
Ennek keretében az ösztöndíjas az intézet labora
tóriumaiban az alábbi témakörben egyetemi doktori 
disszertációt készíthet és sikeres védés esetén egye
temi doktori címet szerezhet:
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Számítógépes hálózatok vizsgálatának és ter
vezésének matematikai eszközei.

A doktori ösztöndíj tartamára (2 1/2 év) kötött 
szerződés munkaviszonnyal azonos jogviszonyt hoz 
létre.

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 : 1976. június 30.
Az ösztöndíj folyósítása 1976. 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 Történettudományi Intézete pályázatot 
hirdet tudományos segédmunkatársi, illetve munka
társi állás betöltésére az Intézet Jelenkor-történeti 
Osztályán az alábbi témakörökben végzendő kutató
munkára:

1. A szocialista országok újtípusú gazdasági és 
politikai kapcsolatainak kialakulása és fej
lődése.

2. A termelőerők fejlődése Magyarországon a 
szocializmus építésének időszakában.

3. A magyar társadalom struktúrájának át
alakulása a felszabadulás után.

Olyan fiatal kutatók jelentkezését várjuk, akik 
a témában megfelelő tájékozottsággal és orosz 
nyelvismerettel rendelkeznek.

A pályázathoz csatolandó:
— egyetemi (főiskolai) diploma vagy hiteles 

másolata,
— részletes önéletrajz két példányban.
A betöltendő állás után a 2/1974. (II. 17.) Mü. M. 

sz. rendeletben tudományos segédmunkatársak, 
illetve munkatársak részére megállapított illet
mény jár.

A pályázatot az Intézet igazgatójához 1976. 
május 31-ig lehet benyújtan (MTA Történettudo
mányi Intézete, 1250 Budapest, I. Úri u. 51/53.).

Pach Zsigmond Pál s. k.,
igazgató

Az MTA Történettudományi Intézete pályázatot 
hirdet tudományos segédmunkatársi állás betöltésére 
az Intézet Történetírás-történeti Osztályán az 
alábbi témakörökben végzendő kutatómunkára:

1. A forráskutatás és forráskritika fejlődése a 
magyar történetírásban a 19. század közepéig.

2. A kritikai-filológiai módszer megerősödése, 
a segédtudományok kialakulása Magyaror
szágon.

Olyan fiatal kutatók jelentkezését várjuk, akik 
történelmi képzettséggel, valamint latin, orosz és 
egy nyugati nyelv ismeretével rendelkeznek.

A pályázathoz csatolandó: egyetemi (főiskolai) 
diploma vagy hiteles másolata, részletes önéletrajz 
2 példányban.

A betöltendő állás után a 2/1974. (II. 17.) Mü. M. 
sz. rendeletben a tudományos segédmunkatársak 
részére megállapított illetmény jár.

A pályázatot az Intézet igazgatójához 1976. má
jus 31-ig lehet benyújtani (MTA Történettudományi 
Intézete, 1250. Budapest, I. Őri u. 51/53.).

Pach Zsigmond Pál s. k.,
igazgató

Pályázati felhívás

a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen oktatói 
állások betöltésére

A Gödöllői Agrártudományi Egyetem pályáza
tot hirdet a Mezőgazdaságtudományi Kar

Agrárgazdaságtani Tanszékén egy adjunktusi és 
egy tanársegédi állás betöltésére.

Az adjunktus feladata lesz a tanszék oktató-, 
nevelő- és kutatómunkájában való részvétel, neve
zetesen:

— az agrárgazdaságtan témakörén belül az 
állattenyésztési ágazatok gazdaságtanának 
fejlesztése,

— agrárgazdaságtani gyakorlatok vezetése és 
az ágazati gazdaságtan egyes fejezeteiből 
előadások tartása,

— az agrárgazdaságtani gyakorlati oktatás 
anyagainak továbbfejlesztésében való rész
vétel.

Pályázhatnak azok, akik agrármérnöki oklevél
lel és legalább 5 éves oktatói gyakorlattal rendelkez
nek, egyetemi doktori címük van, továbbá egy 
világnyelvből legalább aspiráns szintű nyelvtudás
sal rendelkeznek.
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A tanársegéd feladata lesz a tanszék oktató-, 
nevelő- és kutatómunkájában való részvétel, neve
zetesen:

— a mezőgazdasági kereskedelemtan és piac
kutatás gyakorlati oktatási anyagainak to
vábbfejlesztésében való részvétel,

— a piackutatási gyakorlatok vezetése.
Pályázhatnak, akik közgazdaságtudományi ok

levéllel rendelkeznek és oktató vagy kutató intézet
ben a feladatnak megfelelő munkaterületen legalább 
2 éven át tevékenykedtek, és egy világnyelvből 
legalább középfokú nyelvtudással rendelkeznek.

Növényvédelemtani Tanszékén egy adjunktusi és 
egy tanársegédi állás betöltésére.

A kinevezésre kerülő adjunktus feladata lesz:
— a tanszék növényvédelmi állattani csoport

jánál gyakorlatok tartása, a hallgatók szak
mai, politikai nevelése, tudományos diák
körös hallgatók konzultálása,

— diplomamunkát készítő hallgatók munkájá
nak irányítása, üzemi gyakorlataik ellenőr
zése,

— résztéma-felelősként a tanszék kutató mun
kájában részvétel.

Pályázhatnak azok, akik a mezőgazdasági mér
nöki oklevél megszerzése után felsőfokú oktatási 
intézménynél legalább 5 éves eredményes oktatói 
tevékenységet folytattak, önálló kutatási eredmény
nyel és egyetemi doktori címmel rendelkeznek.

A kinevezésre kerülő tanársegéd feladata lesz:
— a tanszék növénykórtani csoportjánál gya

korlatok tartása, oktató-, nevelőmunka vég
zése, csoportfelelősi teendők ellátása,

— diplomamunkát készítő hallgatók munkájá
nak irányítása,

— a tanszék kutató munkájában részvétel, 
fitopatogén baktériumok témakörben.

Pályázhatnak mindazok, akik a mezőgazdasági 
mérnöki oklevél megszerzése után felsőfokú intéz
ménynél legalább 2 éves eredményes oktató-, neve
lőmunkát folytattak.

Állattenyésztéstani Tanszékén két tanársegédi 
állás betöltésére.

Az alkalmazandó egyik tanársegéd feladata lesz 
a Tanszék oktató-, nevelő-, és kutatómunkájában 
való részvétel, különösen az ,,Általános állatte
nyésztéstan” témakörben.

Az alkalmazandó másik tanársegéd feladata 
lesz a Tanszék oktató-, nevelő-, kutatómunkájában 
való részvétel, különösen a „Szarvasmarha-tenyész- 
téstan” témakörben.

Pályázhatnak azok, akik mezőgazdasági mérnöki 
oklevéllel és legalább 2 éves szakmai vagy oktató-, 
kutatógyakorlattal rendelkeznek.

Állatélettani és Állategészségtani Tanszékén tanár- 
segédii állás betöltésére.

A kinevezendő tanársegéd feladata lesz a Házi
állatok anatómiája és élettana tantárgy gyakorla
tainak tartása, a tanszék oktató-, nevelő- és kutató
munkájában való részvétel.

Pályázhatnak, akik:
— állatorvosi oklevéllel rendelkeznek,
— egy idegen nyelvet a szakirodalom tanul

mányozásához szükséges mértékben ismer
nek,

— alkalmasak a szocialista típusú szakember- 
képzés nevelői feladatainak ellátására,

— a meghirdetett szaktárgy anyagát alaposan 
és széleskörűen ismerik, s abból színvonalas 
gyakorlatok vezetéséhez és demonstrációk 
tartásához szükséges jártassággal rendel
keznek,

— eddigi munkájukkal bizonyították már, hogy 
szaktárgyukat fejlesztik, s tudományos ku
tatómunkát végeztek.

Földmüveléstani és Növénytermesztéstani Tan
székén tanársegédi állás betöltéséhez.

A kinevezett tanársegéd feladata lesz a gyep
gazdálkodás és a növénytermesztéstan gyakorlatai
nak vezetése, a tudományos munkában való rész
vétel és a témával kapcsolatos szakcikkek, jegyze
tek készítése.

Pályázhatnak azok, akik agrármérnöki diplo
mával rendelkeznek, és a gyepgazdálkodás terüle
tén tudományos munkát végeztek. A pályázatnál 
előnyt jelent az oktatási tapasztalat és a gyakorlat
ban eltöltött idő.

Munkaszervezési és Munkavédelmi Intézetén ta
nársegédi állás betöltésére.

A kinevezendő tanársegéd 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 mezőgazdasági 
mérnökök, akik legalább 2 éves szakmai gyakorlat
tal vagy oktatói tevékenységgel rendelkeznek.

Vízgazdálkodási és Meliorációs Tanszékén tanár
segédi állás betöltésére.

A kinevezett tanársegéd feladata lesz:
— a mezőgazdasági vízgazdálkodás és meliorá

ció területére tartozó műszaki jellegű tan
tárgyak, valamint az ezeket megalapozó 
műszaki jellegű tárgyak gyakorlatainak ve
zetése. A hallgatók szakmai és politikai ne
velése.

— Részvétel a gyakorlati oktatás tananyagá
nak (tananyagrészének összeállításában,
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— közreműködés a tanszék kutatómunkájában 
és a tanszék egyéb feladataiban,

— részvétel a tanszék, az egyetem politikai és 
társadalmi tevékenységében,

— az oktató-, kutatómunkájához szükséges 
idegen nyelvű szakirodalom tanulmányo
zása (egy idegen nyelv).

Pályázhatnak azok, akik vízépítő mérnöki ok
levéllel rendelkeznek (lehetőleg mezőgazdasági víz
építési ágazató), egy világnyelv (lehetőleg orosz) 
ismerete a szakirodalom tanulmányozásához szük
séges szinten, a szakképzettségének megfelelő terü
leten, vagy tudományos ösztöndíjas gyakornokként 
szerzett 2 éves szakmai gyakorlattal rendelkezők.

Központi Intézetek és Tanszékek Szervezete
Filozófia-Tudományos Szocializmus Tanszékén 

egyetemi adjunktusi állás betöltésére.
A kinevezendő adjunktus feladata lesz a tanszék 

filozófiai oktató- és filozófiai, szociológiai kutató 
munkájában való részvétel.

Pályázhatnak azok, akik a tárgy oktatásához és 
a kutatómunkához szükséges egyetemi végzettséget 
tanúsító oklevéllel, több éves egyetemi oktatói 
gyakorlattal, az Egyetem jellegének megfelelő szo
ciológiai témakörben tudományos tevékenységgel 
rendelkeznek.

Továbbképzési Osztályán egyetemi adjunktusi 
állás betöltésére.

A kinevezendő adjunktus feladata lesz az orszá
gos továbbképzési rendszer keretében az Egyete
men szervezendő felsőszintű szakember-továbbkép
zéssel járó operatív teendők ellátása, az Egyetem 
oktatási munkájában és a továbbképzésben való 
részvétel, jegyzetek, szakcikkek írása, szakterületén 
a tudományos munkában való közreműködés, a 
továbbképzés tartalmi kérdéseinek állandó fejlesz
tése, korszerűsítése, az Egyetem továbbképzési 
munkájának elősegítése.

Pályázhatnak azok, akik agrármérnöki végzett
séggel, tanári diplomával és más kisegítő (szakmér
nöki oklevél) diplomával, legalább 10 éves felső- 
oktatásban eltöltött oktatási tapasztalattal rendel
keznek.

Előnyben részesülnek azok, akiknek a tovább
képzés szervezésében és módszertanában gyakor
latuk van.

Tanárképző Intézet
Pedagógiai Tanszékén egyetemi tanársegédi állás 

betöltésére.

A kinevezendő tanársegéd feladata lesz a „Köz- 
művelődési ismeretek” előadása és a tanszék ok
tató-, nevelő és tudományos munkájában, valamint 
a didaktika oktatásában való részvétel, a tanszék- 
vezető irányítása mellett.

Pályázhatnak azok, akik tudományegyetemi 
pedagógiai szakos képesítéssel, vagy pedagógiai |

tárgyú doktorátussal és több éves oktatói gyakor
lattal rendelkeznek.

Idegen nyelvi Lektorátuson 2 nyelvtanári állás 
betöltésére.

A kinevezendő nyelvtanárok feladata az egye
temi hallgatók és aspiránsok idegen nyelvű okta
tása, továbbá a tananyag kidolgozásával és kor
szerűsítésével járó alkotói munkában való részvétel.

Testnevelési Tanszékén testnevelő tanári állás 
betöltésére.

A kinevezendő testnevelő tanár feladata az ok
tató-, nevelő- és sportmunkában való részvétel. 
Elsődlegesen az oktató-, nevelőmunkák gyakorlati 
vezetése, másodlagosan az Egyetem Sportkörében 
az atlétikai szakosztály edzéseinek levezetése.

Pályázhatnak azok a 35 évnél nem idősebb test
nevelő tanári oklevéllel (Testnevelési Főiskolai vég
zettség) rendelkező testnevelő tanárok, akiknek 
atlétikai edzői képesítésük (ugró, futó) és legalább 
5 év iskolai gyakorlatuk van.

Mezőgazdasági Gépészmérnöki Kar
Mezőgazdaság Villamosítása és Állattenyésztés 

Gépei Tanszékén 1 adjunktusi állás betöltésére.
Az alkalmazandó adjunktus feladata lesz a 

„Mezőgazdasági épületgépészet és a környezetvé
delem” tárgyköreiben a gyakorlati oktatás ellátása, 
továbbá egyes témakörből előadások tartása, vala
mint a kutató munkában való bekapcsolódás.

Mezőgazdasági Gépek Üzemeltetése Tanszékén 
1 adjunktusi állás betöltésére.

Az alkalmazandó adjunktus feladata lesz az 
Mg. Gépek Üzemeltetése tárgy gyakorlatainak szer
vezése és részvétel a tárgykörhöz tartozó gyakorla
tok megtartásában, valamint az üzemeltetés terü
letébe vágó kutatási témákban való részvétel.

Mezőgazdasági Géptani Intézet 1 tanársegédi 
állás betöltésére.

Az alkalmazandó tanársegéd feladata lesz a 
Gépelemek c. tárgyhoz gyakorlatok vezetése, szer
kesztési és rajzfeladatok javítása, valamint a tan
szék által oktatott egyéb tárgyak gyakorlatain való 
közreműködés.

Mezőgazdasági Építészeti Tanszékén 1 tanársegédi 
állás betöltésére.

Az alkalmazandó tanársegéd feladata lesz az 
építéstan tárgy gyakorlati oktatásban való rész
vétel, konzultációk tartása, diákköri munka veze
tése és részvétel a tanszék kutató munkájában.

A pályázatok elbírálásánál előnyben részesülnek 
azok, akiknek oktatási tapasztalatuk van és leg
alább 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkeznek.

A benyújtott oktatói állásra pályázóknak ren
delkezniük kell az Egyetem követelmény-rendszeré
ben meghatározott feltételekkel.
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Tanársegédnél:
a) tudományos továbbképzési ösztöndíjasként 

vagy szakképzettségének megfelelő munkaterületen 
két éven át kifejtett tevékenység,

b) az oktatott tantárgy tananyagának az okta
táshoz szükséges szintű ismerete, a hallgatók nevelé
sére való készség, tájékozottság a szaktudomány 
valamely részterületén,

c) egy idegen — elsősorban az orosz — nyelv
nek ismerete,

e) ismernie kell a tudományos munka alapele
meit, tudományos munkát kell végeznie,

f )  képes legyen részt venni a kar (az egyetem) 
politikai és társadalmi tevékenységében.

Adjunktusoknál:
a) felsőoktatási intézményben kifejtett 4 —5 

éves oktatói vagy tudományágnak megfelelő gya
korlati idő,

b) az oktatott tantárgy tananyagának alapos 
és széles körű ismerete, előadások tartásához szük
séges felkészültség, a hallgatók nevelésére való 
készség,

c) az oktatott tantárgy körébe tartozó gyakorla
ti tapasztalat,

d) egyetemi doktori cím vagy annak megszer
zése érdekében benyújtott és elfogadott disszer
táció, illetve aspirantúra,

e) a tudományos munka iránt érdeklődő hall
gatók munkájának irányítása,

f )  egy világnyelvből legalább középfokú nyelv
tudással kell rendelkeznie,

g) képes legyen részt venni a kar (egyetem) 
politikai és társadalmi tevékenységében, valamint 
ennek szervezésében.

Az Egyetem a kinevezendő oktatókkal — kivé
tel nyelvtanár és testnevelő tanár — határozott 
időtartamra — 3 évre — szóló munkaviszonyt lé
tesít.

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 
MÉM Értesítőben történő közzétételtől számított 
4 héten belül kell eljuttatni az Agrártudományi 
Egyetem Rektorához.

A pályázattal kapcsolatban részletes felvilá
gosítást az Egyetem Személyzeti Osztálya (2103 
Gödöllő, Nyisztor György tér 1.) ad.

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

besorolását és fizetését,
— eddigi oktató és kutató munkájának részle

tes ismertetését,
— szakirodalmi tevékenységét,

— tudományos fokozatának, esetleges kitün
tetéseinek, idegen nyelvismeretének és je
lentősebb külföldi tanulmányútjainak meg
jelölését,

— oktató és tudományos munkájára vonatkozó 
jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
— részletes önéletrajzot,
— egyetemi végzettséget és tudományos foko

zat elérését tanúsító oklevél hiteles másola
tát,

— három hónapnál nem régebbi keletű hatósági 
erkölcsi bizonyítványt,

— az Egyetemtől beszerzett és kitöltött törzs
lapot.

Dr. Pethő György s. k., 
egyetemi tanár 

rektor

A Gödöllői Agrártudományi Egyetem pályázatot 
hirdet a „Toldi Miklós” Élelmiszeripari Szakközép- 
iskola és Szakmunkásképző Intézetbe (2751 Nagy
kőrös, Ceglédi u. 40.) műszaki-oktatási igazgató- 
helyettesi állás betöltésére.

A pályázó a gyakorlóiskola műszaki-oktatási 
igazgatóhelyettes feladatait látja el.

Az állás betöltéséhez gépészmérnöki és mérnök- 
tanári képesítés, valamint több éves konzervipari 
gépészeti gyakorlat szükséges.

Előnyben részesülnek azok, akik oktatási gya
korlattal és tapasztalattal rendelkeznek.

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

besorolását és illetményét,
— a pályázó szakmai munkájának ismertetését.

A pályázathoz mellékelni kell:
— részletes önéletrajzot,
— szükséges adatokat tartalmazó törzslapot,
— szakképzettséget tanúsító oklevelek hiteles 

másolatát,
— 3 hónapnál nem régebbi keletű hatósági 

erkölcsi bizonyítványt.
A betöltendő állás után a 210/1971. (MK. 14.) 

MM—MüM sz. együttes utasításban szereplő illet
mény jár.

A pályázatot a megjelenéstől számított 3 héten 
belül kell az Egyetem Rektorához címezve — az is
kola igazgatóján keresztül — benyújtani.

Felvilágosítást az iskola igazgatója ad.
Dr. Pethő György s. k., 

rektor
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A Gödöllői Agrártudományi Egyetem pályáza
tot hirdet a „Táncsics Mihály” Mezőgazdasági 
Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézetbe 
(Vác, Telep u. 2—4.) egy fő magyar—orosz szakos, 
vagy magyar—történelem szakos tanári állás be
töltésére.

A tanár feladata a nappali és levelező tagozaton 
a szaknak megfelelő órák ellátása, valamint korre
petálások elvégzése. Az állás betöltéséhez középis
kolai tanári képesítés szükséges.

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

besorolását, illetményét,
— a pályázó eddigi szakmai munkájának, 

munkahelyeinek ismertetését.

A pályázathoz mellékelni kell:
— részletes önéletrajzot,
— szükséges adatokat tartalmazó törzslapot,
— szakképzettséget tanúsító oklevelet, vagy 

hiteles másolatát,
— 3 hónapnál nem régebbi keletű hatósági 

erkölcsi bizonyítványt.
A betöltendő állás után a 210/1971. (MK 14.) 

MM—MüM számú együttes utasításban szereplő 
illetmény jár.

A pályázatot a megjelenéstől számított 4 héten 
belül kell az Egyetem Rektorához címezve a Szak- 
középiskola Igazgatójához benyújtani.

Részletes felvilágosítást az iskola Igazgatója ad.
Dr. Pethő György s. k.,

rektor

P Á L Y ÁZ AT I  FELHÍVÁS
a Nemzetközi Tudományos és Műszaki Információs 
Központban (NTMIK)  betöltendő állásokra.

A moszkvai székhellyel működő Nemzetközi 
Tudományos és Műszaki Információs Központban

— tudományos főmunkatársi,
— tudományos munkatársi és
— tudományos segédmunkatársi munkakörök 

kerülnek betöltésre.
A betöltendő munkakörökre a munkahelyek en

gedélyével olyanok pályázhatnak, akiknek leg
alább 5 éves tudományos és műszaki információs 
gyakorlatuk van, lehetőleg az informatikával kap
csolatos kutatómunkák végrehajtásában már részt- 
vettek és mind szóban, mind írásban felső fokú 
orosz nyelvtudással rendelkeznek.

A kiküldetés időtartama általában 4 évig terjed
het, de ettől indokolt esetben el lehet térni. A konk
rét időtartamot az NTMIK igazgatójának a munka- 
vállalóval kötött munkaszerződése határozza meg.

A kiküldött havi fizetését az NTMIK állomány- 
és munkabértáblázata szerint határozzák meg.

A kiküldöttnek és családtagjainak az NTMIK 
bútorozott lakást bocsát rendelkezésre.

A kiküldetéssel kapcsolatos részletes felvilágo
sítással a Nemzetközi Tudományos és Műszaki In
formációs Rendszer Magyar Tanács Titkársága: 
Budapest, VIII., Reviczky u. 6. I. 122. (telefon: 
339—532) szolgál.

A pályázók kérvényüket 2—2 db részletes magyar 
és orosz nyelvű életrajzzal küldjék be.

A kérvényben részletezni kell a pályázó eddigi, 
a tudományos-műszaki információ területén foly
tatott tevékenységét és nyilatkoznia kell orosz 
nyelvtudásáról.

A jelentkezés elbírálása a pályázóval történő 
személyes megbeszélés alapján történik.

A pályázatokat a Nemzetközi Tudományos és 
Műszaki Információs Rendszer Magyar Tanács 
Titkárságához kell beadni 1976. szeptember 1-ig.

Jelentkezési felhívás
A Budapesti Műszaki Egyetem felvételt hir

det az 1977. februárjában induló alábbi szakmér
nöki szakokra:

Építőmérnöki kar
Közúti építő és üzemeltető szak 
Városi forgalom szak 
Vasbetontechnológia szak 
Vasbetonépítés szak 
Mezőgazdasági vízgazdálkodás szak 
Közműépítés szak 
Mérnöki geológia szak

Gépészmérnöki Kar:
Képlékeny alakítás szak 
Klímatechnikai szak 
Energiatermelés szak
Finommechanika és műszertechnika szak

Építészmérnöki Kar :
Szervezőmérnöki szak

Vegyészmérnöki Kar:
Tenzid és intermediergyártó alkalmazó szak 
Gyógyszervegyész (technológus) szak 
Műanyagfeldolgozó és alkalmazástechnika szak 
(vegyészmérnökök részére)
Műanyagfeldolgozó és alkalmazástechnika szak 
(más végzettségű mérnökök részére)
Cukoripari szak

Villamosmérnöki Kar:

Irányítástechnika szak 
Digitális elektronikai szak 
Rádió híradástechnikai szak 
Villamosmérnök-matematikus szak 
Számítógépes elektronikai tervezés és gyártás 
szak
Villamosmérnöki szervező szak
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Közlekedésmérnöki Kar:
Anyagmozgatás és gépei szak 
Közlekedésmatematikai és számítástechnikai 
szak
Hajógépészeti szak 
Építőgépek szak 
Repülőgépészeti szak
A szakmérnökképzésre felvételüket kérhetik 

mindazok, akik műszaki egyetemi vagy természet- 
tudományi karon szerzett és a továbbképzés szak
jellegének megfelelő oklevéllel rendelkeznek, mér
nöki munkakört látnak el és az oklevél megszer
zésétől számított 2 éves mérnöki gyakorlattal 
rendelkeznek. A tanulmányi idő 2 év. A felvételi 
kérelmeket a munkáltatónál kell benyújtani olyan 
időpontig, hogy a munkáltató azt javaslatával 
ellátva folyó év szeptember 15-ig megküldhesse az 
Egyetem illetékes kara dékáni hivatalának. A 
jelentkezéshez szükséges nyomtatvány a dékáni 
hivatalokban, valamint az Egyetem főportáján 
(Bp. XI. Műegyetem rakpart 3.). szerezhető be. 
A kérelemhez csatolni kell az oklevelet, vagy annak 
közjegyzőileg hitelesített másolatát, erkölcsi bi
zonyítványt és önéletrajzot.

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 
csütörtökön 14 — 15 óráig tart fogadóórát.

Előzetes bejelentés a 127—294 telefonon, a 
18—64-es mellékállomáson lehetséges.

Tudományos Minősítő Bizottság 
T itkársága

J

1

MAGYAR -
JUDOMANYOS AKADÉMIA 

KÖNYVTARA
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Kik voltak a múlt 
magyar tudósai?

A MÚLT MAGYAR TUDÓSAI
sorozat legújabb kötetei

öt kiváló ember:

• egy nemzetközileg elismert folklorista
• egy rendkívüli néprajztudós
• egy híres nyelvész
• egy nagy kémikus
• egy kiváló állatorvos

életét és munkásságát dolgozzák fel.

• lebilincselően izgalmas
• rendkívül tanulságos
• a művelt ember számára nélkülözhetetlen olvasmány

DÖMÖTÖR Tekla: 

BALASSA Iván: 

TOMPA József: 

SZABADVÁRY Ferenc: 

KARASSZON Dénes:

Honti János ( 1910 — 1945 )

Jankó János (1868  — 1902 ) 

Simonyi Zsigmond ( 1853 — 1919 ) 

Winkler Lajos (1863  — 1939 ) 

Hutyra Ferenc ( 1860 — 1934 )

Az 5 kötet ára tokban (9 X 14 cm) 80, — Ft

Akadémiai Kiadó, 
Budapest
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Személyi rész

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa ha
zánk felszabadulásának 31. évfordulója alkalmá
ból eredményes munkájuk elismeréséül

Baksay Zoltánnak, a történelemtudományok 
kandidátusának, az MTA Központi Hivatala Sze
mélyzeti Főosztálya főosztályvezetőhelyettesének,

Klaniczay Tibor Kossuth-díjas akadémikusnak, 
az MTA Irodalomtudományi Intézete tudományos 
igazgatóhelyettesének,

Lángh Istvánnak, a fizikai tudományok kandidá
tusának, az MTA Központi Fizikai Kutató Intézete 
tudományos főmunkatársának,

Román Zoltánnak, a közgazdaságtudományok 
kandidátusának, az MTA Ipargazdaságtani Kutató 
Csoportja igazgatójának,

Stark Ervin akadémikusnak, az MTA Kísérleti 
Orvostudományi Kutató Intézete igazgatójának,

Szabó Zoltán akadémikusnak, az ELTE Szervet
len és Analitikai Kémiai Tanszék tanszékvezető 
egyetemi tanárának,

Szabó Gyulának, az .MTA Kutatási Ellátási 
Szolgálata Sokszorosító Üzeme vezetőjének,

Veres Árpádnak, a fizikai tudományok dokto
rának, az MTA Izotóp Intézete tudományos igaz
gatóhelyettesének a

Munka Érdemrend 
arany fokozata;

Jogszabályok 2/1976. (A. K. 7.) 
MTA sz. ut.

3/1976. (A. K. 7.) 
MTA—F. sz. ut.

4/1976. (A. K. 7.) 
MTA—F. sz. ut.
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Barkóczi Lászlónak, a történelemtudományok 
kandidátusának, az MTA Régészeti Intézete tudo
mányos osztályvezetőjének,

Gulya Jánosnak, a nyelvtudományok kandidá
tusának, az MTA Nyelvtudományi Intézete tudo
mányos főmunkatársának,

Hardy Gyulámnak, a kémiai tudományok kandi
dátusának, az MTA Központi Kémiai Kutató 
Intézete tudományos csoportvezetőjének,

Kelemen Józsefnek, a nyelvtudományok kandi
dátusának, az MTA Nyelvtudományi Intézete 
tudományos osztályvezetőjének,

Kovács Jánosnak, a közgazdaságtudományok 
kandidátusának, az MTA Közgazdaságtudományi 
Intézete tudományos osztályvezetőjének,

Makiéit Sándornak, a kémiai tudományok dok
torának, az MTA Antibiotikum-Kémiai Tanszéki 
Kutatócsoportja tudományos tanácsadójának,

Marosi Sándornak, a földrajztudományok kandi
dátusának, az MTA Földrajztudományi Kutató 
Intézete igazgatóhelyettesének

Márkus Ferencnek, az állam- és jogtudományok 
kandidátusának, az MTA Állam- és Jogtudományi 
Intézete tudományos főmunkatársának,

Márkus Ferencnének, az MTA Központi Hiva
tala főelőadójának,

Romváry Józsefnek, az állatorvostudományok 
kandidátusának, az MTA Állategészségügyi Kutató 
Intézete tudományos osztályvezetőjének,

Róna Pálnak, az MTA Kutatási Ellátási Szol
gálata osztályvezetőjének,

Schanda Jánosnak, a műszaki tudományok 
kandidátusának, az MTA Műszaki Fizikai Kutató 
Intézete tudományos főosztályvezetőjének,

Tóth Józsefnek, a kémiai tudományok doktorá
nak, az MTA Olajbányászati Kutató Laborató
riuma igazgatójának,

Ujhídi Aurélnak, a kémiai tudományok kandi
dátusának, az MTA Műszaki Kémiai Kutató Inté
zete tudományos osztályvezetőjének,

Vajda Dezsőmnek, a SOTE II. sz. Belklinika 
akadémiai munkaviszonyban levő asszisztensének,

Vincze Istvánnak, a történelemtudományok 
kandidátusának, az MTA Néprajzi Kutató Csoportja 
tudományos főmunkatársának a

Munka Érdemrend 
ezüst fokozata;

Bayerle Tibornak, az MTA Kutatási Eszközöket 
Kivitelező Vállalata rézművesének,

Falusi Józsefnek, az MTA Központi Hivatala 
szakmunkásának,

Izsák Andrásáénak, az MTA Központi Hivatala 
előadójának,

Kováts Károlynak, az MTA Központi Fizikai 
Kutató Intézete üzemvezetőjének,

Törzsök Vilmának, az MTA Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutató Intézete adminisztratív 
osztályvezetőjének a

Munka Érdemrend 
bronz fokozata 

kitüntetést adományozta.

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára fel-
szabadulásunk 31. évfordulója alkalmából hosszú
időn át végzett kiemelkedő munkájuk elismerése
ként „Kiváló Dolgozó” kitüntetésben részesítette:

M TA Központi Hivatala
Dömötör Sándorné előadót, Fábián Béláné főelő

adót, Horváth Béláné előadót, Jánoskuti Sarolta 
titkárnőt, Kastory Gézáné ügyviteli dolgozót, 
Kálmán Ferencné csoportvezetőt, Kucsera István 
szakmunkást, Morvái Lászlóné előadót, Quittner 
János csoportvezetőt, Ruff Győző csoport- 
vezetőt, Sági Márton főosztályvezetőhelyet
test, Szecsődi Lászlóné tudományos munka
társat, Szelei Lászlóné főelőadót, Tóth Istvánné 
felszolgálót, Vas Zoltán Péter tudományos fő
munkatársat.

M T A i ntézményei
Atommagkutató Intézet: Karap Istvánné előadót, 

Szőke László technikust
Csillagvizsgáló Intézet: Vargha Domokosné könyv

tárost
Földrajztudományi Kutató Intézet: Keresztesi Zol- 

tánné műszaki ügyintézőt
Geodéziai és Geofizikai Kutató Intézet: Gayer Ferenc 

műszaki ügyintézőt
Geokémiai Kutatólaboratórium: Vidonyi Miklósné 

adminisztratív ügyviteli dolgozót
Izotóp Intézet: Ferenczi Jánosné adminisztratív 

ügyviteli dolgozót, Répás László műszaki tanács
adót, Vondra Nándorné gazdasági ügyintézőt,

Központi Fizikai Kutató Intézet: Rózsa Pál anyag- 
beszerzőt, Siklós Albertné műszaki-gazdasági 
vezetőt, Tánczos Istvánné gazdasági csoport- 
vezetőt, Tóbiás Klára csoportvezető technikust

Központi Kémiai Kutató Intézet: Веке István mű
szaki ügyintézőt, Jakab Lászlóné külügyi ügy
intézőt, Nasztanovics Ferencné pénzügyi és 
számviteli osztályvezetőt

Matematikai Kutató Intézet: Reök Zsuzsanna könyv
tárvezetőt

Műszaki Fizikai Kutató Intézet: Mészáros Lajosné 
vegyésztechnikust

Műszaki Kémiai Kutató Intézet: Csapó Zoltánné 
adminisztratív dolgozót

Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet: 
Derényi Károly csoportvezető szakmunkást, 
Metzler Béla pénzügyi és számviteli osztályveze
tőt, Nagy Miklós csoportvezető mérnököt
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Kohászati Tanszéki Munkaközösség: Bujtás László 
műszaki ügyintézőt

Szegedi Akadémiai Központ: Barabás Béláné főelő
adót

Akadémiai Kémiai Tanszéki Munkaközösség: Polgár 
Lászlóné laboránst

Állatorvostudományi Egyetem Állathigiéniai Tanszék: 
Gősi Károly betanított munkást

Szegedi Biológiai Központ Biokémiai Intézet: Lend- 
vai Katalin laboránst

Szegedi Biológiai Központ: Giljon Miklós művezetőt
Botanikai Kutató Intézet: Divald Béláné vegyész

laboránst
Kísérleti Orvostudományi Kutató Intézet: Barabás 

Tiborné gazdasági ügyintézőt, Vincze János 
üzemeltetési osztályvezetőt

Mezőgazdasági Kutató Intézet: Endrődi Péter szak
munkást, Fodor Tamás számviteli és pénzügyi 
osztályvezetőt

SOTE II. sz. Kórbonctani Intézet: Fleischinger 
Ottóné labor asszisztenst

SZOTE Mikrobiológiai Intézet: Rosztóczy Istvánné 
labor asszisztenst

Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézet: ÁcsTamásné 
műszaki ügyintézőt

Állam- és Jogtudományi Intézet: Rácz Lajosné 
könyvtárvezetőt

Irodalomtudományi Intézet: Sántha Teréz admi
nisztratív ügyviteli alkalmazottat

Közgazdaságtudományi Intézet: Mátraházi Irén tit
kárnőt, Tolnai Jenő beszerzőt

Néprajzi Kutató Csoport: Perjés Antal tudományos 
ügyintézőt

Nyelvtudományi Intézet: Klebovich Imréné gazda
sági vezetőt

Pszichológiai Intézet: Iller Mihályné kisegítőt, Ra
kó vszky István gazdasági igazgatóhelyettest

Régészeti Intézet: Sugár Lajos fotólaboratórium 
vezetőt, Zoltay Gyuláné adattári ügyintézőt

Szociológiai Kutató Intézet: Komoróczy Dezsőné 
titkárnőt

Történettudományi Intézet: Harmath Ádámné gazda
sági ügyintézőt

Akadémiai Kiadó: Goór Zsigmondné raktárvezetőt

Akadémiai Nyomda: Nagy István munkaügyi osz
tályvezetőt

Kutatási Ellátási Szolgálat: Büki Sándorné rotagép 
mestert, Enyedi Ferenc üzemmérnököt

Kutatási Eszközöket Kivitelező Vállalat: Mezei László 
műszaki tanácsadót, Molnár István fémcsiszolót

Műszerügyi és Méréstechnikai Szolgálat: Kelemen 
László csoportvezetőt

M TA Balatonszabadi Üdülő: Frittman János gép
kocsivezetőt.

Intézeti igazgatói, 
igazgatóhelyettesi megbízások

Intézeti igazgatói, igazgatóhelyettesi megbízást kapott:
Atommagkutató Intézet

Berényi Dénes akadémikus igazgatói
Schlenk Bálint fiz. tud. kand. igazgatóhelyettesi

Állam- és Jogtudományi Intézet
Szabó Imre akadémikus igazgatói
Eörsi Gyula akadémikus igazgatóhelyettesi
Kovács István akadémikus igazgatóhelyettesi

Állategészségügyi Kutató Intézet
Mészáros János állatorvostud. dokt. igazgatói 
Pesty László állatorvostud. kand. igazgatóhelyettesi 
Romvári József állatorvostud. kand. igazgatóhelyettesi

Biológiai Kutató Intézet
Salánki János bioi. tud. dokt. igazgatói
Máté Ferenc mezőgazd. tud. dokt. igazgatóhelyettesi

Botanikai Kutató Intézet
Zólyomi Bálint akadémikus igazgatói

Dunántúli Tudományos Intézet
Bihari Ottó akadémikus igazgatói
Lovász György földrajztud. kand. igazgatóhelyettesi

Filozófiai Intézet
Görgényi Ferenc mb. igazgatói

Földrajztudományi Kutató Intézet
Pécsi Márton akadémikus igazgatói

Ipargazdaságiam Kutatócsoport
Román Zoltán közg. tud. kand. igazgatói 
Parányi György közg. tud. kand. igazgatóhelyettesi

Irodalomtudományi Intézet
Sőtér István akadémikus igazgatói
Szabolcsi Miklós akadémikus ügyvezető igazgatói
Klaniczay Tibor akadémikus igazgatóhelyettesi

Közgazdasági Információs Csoport 
Földi Tamás igazgatói

Matematikai Kutató Intézet
Fejes Tóth László akadémikus igazgatói

Mezőgazdasági Kutató Intézet
Rajki Sándor bioi. tud. dokt. igazgatói

Műszaki Fizikai Kutató Intézet
Szép Iván műsz. tud. kand. igazgatóhelyettesi

Müvészettörténeti К utatócsoport
Aradi Nóra műv. tört. tud. dokt. igazgatói

Napfizikai Obszervatórium
Dezső Lóránt fiz. tud. kand. igazgatói

Néprajzi Kutatócsoport
Ortutay Gyula akadémikus igazgatói
Bodrogi Tibor bölcsészettud. dokt. igazgatóhelyettesi

Nyelvtudományi Intézet
Imre Samu nyelv tud. dokt. ügyvezető igazgatói

Olajbányászati Kutatólaboratórium
Tóth József kém. tud. dokt. igazgatói

Pedagógiai Kutatócsoport
Horváth Márton neveléstud. kand. igazgatói

Pszichológiai Intézet
Pataki Ferenc neveléstud. kand. igazgatói

Régészeti Intézet
Gerevich László akadémikus igazgatói
Castiglione László tört. tud. kand. igazgatóhelyettes*

MAGVAR
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Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet 
Vámos Tibor akadémikus igazgatói 
Gertler János műsz. tud. kand. igazgatóhelyettesi

Szociológiai Kutató Intézet
Kulcsár Kálmán akadémikus igazgatói 
Kádár István ügyvezető igazgatói

Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézet
Szabolcs István mezőgazd. tud. dokt. igazgatói

MTA Természettudományi Kutatólaboratóriumai 
Székely Tamás kém. tud. dokt. mb. igazgatói

Kristályfizikai Kutatólaboratórium
Voszka Rudolf fiz. tud. kand. mb. igazgatói

Akusztikai Kutatólaboratórium
Tarnóczy Tamás fiz. tud. dokt. mb. igazgatói

Történettudományi Intézet
Fach Zsigmond Pál akadémikus igazgatói 
Ránki György tört. tud. dokt. ügyvezető igazgatói 
Mucsi Ferenc tört. tud. kand. igazgatóhelyettesi

Világgazdasági Kutató Intézet
Simái Mihály közg. tud. dokt. igazgatóhelyettesi

Zenetudományi Intézet
Ujfalussy József akadémikus igazgatói 
Falvy Zoltán zenetud. kand. igazgatóhelyettesi

munkakör ellátására.

A mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter dr. Mészá
ros János — az MTA Állategészségügyi Kutatóintézet igaz
gatója — részére az egyetemi cím használatát engedélyezte.

Jogszabályok

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének és 
főtitkárának 2/1976. (A. K. 7.) MTA számú

e g y ü t t e s  u t a s í t á s a

a tudományos fokozatot elért személyek és 
hozzátartozóik részére járó ellátások megállapításáról 

és folyósításáról

A Minisztertanácsnak a tudományos fokozatot 
elért személyek és hozzátartozóik részére járó 
ellátások megállapításáról szóló 10/1976. (V. 8.) Mt. 
számú rendelete megteremtette az özvegyi ellá
tásra való jogosultság eddiginél kedvezőbb lehető
ségét, kiterjesztette az árvaellátást a felsőfokú 
tanulmányok idejére, meghosszabbította az igények 
visszamenőleges érvényesítésének idejét; nem zárta 
ki — a korábbi szabályozással ellentétben — az el
látásból a tudományos fokozattal rendelkező, tehát 
saját jogú tiszteletdíjat élvező özvegyeket. E rende
let (a továbbiakban: R./33. § (4)bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a pénzügyminiszterrel, a 
munkaügyi miniszterrel és a Szakszervezetek Orszá
gos Tanácsával egyetértésben a következő utasítást 
adjuk ki.

(Alábbiakban közöljük a 10/1976. (V. 8.) MT 
számú rendeletnek és a 2/1976. (A. K. 7.) MTA 
számú utasításnak egységes szerkezetbe foglalt

szövegét. A dűlt betűs szedés az utasítás (Ut.) 
szövegét tartalmazza.)

A rendelet hatálya

R. r.'§
E rendelet hatálya kiterjed
a) a Magyar Tudományos Akadémia (a további

akban: Akadémia) rendes és levelező tagjaira, a 
tudományok doktoraira és kandidátusaira (a to
vábbiakban: tudományos fokozatot elért személy),

b) az a) pontban felsorolt tudományos fokozatot 
elért személyek özvegyére, élettársára, árváira, 
továbbá az e rendeletben feltüntetett feltételek 
fennállása esetén az elvált nőre, a különélő fele" 
ségre, a szülőre és a nagyszülőre (a továbbiakban: 
hozzátartozó).

A tudományos fokozatot elért személy ellátása

R. 2. §
A tudományos fokozatot elért személyt nyug

állományba vonulását követően — a társadalom- 
biztosítási jogszabályok alapján megállapított nyug
ellátáson felül az Akadémiától folyósított tisztelet
díj, illetve illetménykiegészítés teljes összege élete 
végéig megilleti.

Hozzátartozói ellátások
R. 3.§

1. Hozzátartozói ellátások: özvegyi ellátás, az 
árvaellátás, a szülői (nagyszülői) ellátás és a vég- 
kielégítés.

2. A hozzátartozói ellátás az igényjogosult 
hozzátartozót a társadalombiztosítási jogszabá
lyok alapján megállapított ellátásokon felül meg
illeti.

Özvegyi ellátás 
R. 4. §

1. A tudományos fokozatot elért személy ré
szére az Akadémia Központi Hivatala által folyó
sított tiszteletdíj, illetménykiegészítés után öz
vegyi ellátásra jogosult — e rendeletben megálla
pított szabályok szerint — életkorra tekintet 
nélkül a feleség, az elvált nő és az élettárs.

2. A feleség özvegyen maradt munkaképtelen 
férjének is jár özvegyi ellátás, ha a feleség a halálát 
megelőzően legalább egy év óta férjét a saját 
háztartásában túlnyomó részben eltartotta, vagy a 
bíróság a férj részére tartásdíjat állapított meg.

R. 5. §
1. Az az özvegy, akinek a férje a házasság 

megkötésekor hatvanadik életévét már betöltötte, 
özvegyi ellátásra abban az esetben jogosult, ha 
a házasságból (korábbi együttélésből) gyermek 
származott, vagy a házastársak a házasság meg
kötése után legalább öt évig megszakítás nélkül 
együtt éltek.
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2. Az (1) bekezdésben meghatározott ötévi 
házastársi együttélés hiányában is jár özvegyi 
ellátás annak az özvegynek, aki férjével a há
zasságkötés előtt együtt élt és a férj haláláig az 
együttélés és a házasság együttes időtartama meg
szakítás nélkül legalább tíz év.

3. Megilleti az özvegyet az ellátás, ha a férj 
hatvanadik életévének betöltése előtt kötött há
zasságát felbontották és a volt házastársak a férj 
hatvanadik életévének betöltése után egymással 
ismét házasságot kötöttek.

R. 6.§
1. Az elvált, továbbá a férjétől egy évnél hosz- 

szabb ideje különélő nőnek özvegyi ellátás csak 
abban az esetben jár, ha a férjétől ennek haláláig, 
tartásdíjban részesült, vagy részére a bíróság tar
tásdíjat állapított meg.

2. Az (1) bekezdésben említett esetben tartás 
hiányában is fennáll a jogosultság az özvegyi el
látásra, ha a nő tartásra való érdemtelenségét a 
bíróság nem állapította meg és a nő a különéléstől 
számított öt éven belül

a) megrokkant, vagy
b) ötvenötödik életévét betöltötte, vagy
ej az elhunyt férje jogán árvaellátásra jogosult 

két vagy több gyermek eltartásáról gondoskodik.

R. 7. §
Özvegyi ellátásra jogosult a feleségre megálla

pított feltételek fennállása esetén az a nő (élet
társ), aki a tudományos fokozatot elért élettársá
val, ennek haláláig,

a) egy év óta megszakítás nélkül együtt élt és 
gyermekük született, vagy

b) megszakítás nélkül tíz év óta együtt élt.

R. 8. §
Az özvegyi ellátás összege a tudományos foko

zatot elért személy részére folyósított tiszteletdíj, 
illetménykiegészítés ötven százaléka.

R. 9. §
1. Több személy jogosultsága esetén az öz

vegyi ellátás összegét a jogosultak között egyenlő 
arányban meg kell osztani.

2. Az özvegyi ellátást újból meg kell osztani, 
ha a jogosultak száma megváltozik. Az újbóli 
megosztásra legkorábban a jogosultak számának 
változását követő hónap első napjától kerülhet 
sor.

3. Ha valamelyik jogosult részére végkielégí
tést állapítottak meg és ezért az özvegyi ellá
tásra jogosultak száma megváltozik, az özvegyi 
ellátás megszűnését követő egy év elteltével az 
özvegyi ellátást újból meg kell osztani.

R. 10. §
Az özvegyi ellátásra jogosultság megszűnik, ha 

az özvegy ötvenötödik életévének betöltése előtt 
újból házasságot köt.

R. И -§
Az a jogosult, aki az özvegyi ellátást az újabb 

házasságkötésig nem igényelte, ezt a jogát az 
újabb házasságkötés után már nem érvényesítheti 
és végkielégítésre sem jogosult.

R. 12. §
A házasságkötés miatt megszüntetett özvegyi 

ellátásra való jogosultság az újabb házasság meg
szűnése után feléled, ha az igénylő a házasság- 
kötéskor végkielégítést nem vett fel.

Végkielégítés 
R. 13. §

1. Annak a nőnek, akinek az özvegyi ellátásra 
jogosultsága újabb házasságkötés folytán szűnik 
meg, egyévi özvegyi ellátásával egyenlő összegű 
végkielégítés jár, ha igényét a házasságkötéstől 
számított egy éven belül bejelenti.

2. Ha az özvegyi ellátást több jogosult között 
megosztva kell folyósítani, a házasságot kötő öz
vegy végkielégítését az őt megillető özvegyi ellátás 
összege alapján kell megállapítani.

Árvaellátás 
R. 14. §

1. Árvaellátásra jogosult az elhunyt gyermeke 
és mostohagyermeke. Az örökbe fogadott gyer
meknek vérszerinti szülője jogán árvaellátás nem 
jár, kivéve, ha a gyermeket a vérszerinti szülő 
házastársa fogadta örökbe.

2. Árvaellátásra jogosult a nevelt gyermek, a 
testvér és az unoka is, ha őt az elhunyt saját 
háztartásában eltartotta és a felsorolt személyek
nek tartásra köteles és képes hozzátartozója nincs.

R. 15. §
1. Az árvaellátás az árva tizenhatodik élet

évének a betöltéséig jár. Ha az árva oktatási in
tézmény nappali tagozatán tanul, és ezt igazolja, 
az árvaellátás a tanulmányok időtartamára, de 
legfeljebb a huszonötödik életév betöltéséig jár.

Ut. 1.§
A tanulmányok folytatását az oktatási intéz

mény által kiállított igazolással évenként, legké
sőbb a tanulmányok megkezdésétől számított három 
hónapon belül kell igazolni.

2. Az árvaellátás — a tanulmányok befejezé
séig — az iskolai szünet tartamára is jár.

3. A tanulmányok időtartamára — legfeljebb 
a huszonötödik életéve betöltéséig — az árvael
látás azt az árvát is megilleti, aki az iskola iga
zolása szerint betegsége, testi vagy szellemi fo
gyatékossága miatt tanulmányait magántanuló
ként végzi.

4. Ha az árva jogosultságának megszűnése 
előtt megrokkan, az árvaellátás a rokkantság tarta
mára életkorra tekintet nélkül megilleti.
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R. 16. §
1. Az árvaellátás összege árvánként az özve

gyi ellátás fele.
2. Az özvegyi ellátás összegével azonos ösz- 

szegű árvaellátás jár annak a gyermeknek,
a) akinek mindkét szülője meghalt, vagy
b) akinek életben levő szülője rokkant, vagy
c) akit életben levő szülője elhagyott és róla 

nem gondoskodik.

R. 17. §
Nem érinti az árvaellátásra jogosultságot, ha 

az árva, vagy az életben maradt szülője házas
ságot köt, vagy ha az árvát örökbe fogadják.

Szülői ellátás 
R. 18. §

1. Szülői ellátásra jogosult az elhunyt szülője 
és nagyszülője, ha

a) a szülő (nagyszülő) gyermekének (unokájá
nak) a halálakor már rokkant volt és

b) a szülőt (nagyszülőt) gyermeke (unokája) a 
halálát megelőző egy éven át túlnyomó részben 
eltartotta.

2. Az (1) bekezdésben meghatározott feltételek 
fennállása esetén szülői ellátásra jogosult az el
hunytnak az a mostoha-, illetőleg nevelőszülője 
is, aki a mostoha-, illetőleg a nevelt gyermeket 
tíz éven át eltartotta.

3. A szülői ellátás a rokkantság időtartamára 
jár. A szülői ellátásra jogosultság szempontjából 
rokkantnak kell tekinteni a szülők (nagyszülők) 
közül azt a férfit, aki hatvanötödik, és azt a nőt, 
aki hatvanadik életévét betöltötte.

4. Ha a szülőt a (3) bekezdésben meghatáro
zott életkor miatt kell rokkantnak tekinteni, a 
szülői ellátás élete végéig jár.

5. Annak a szülőnek (nagyszülőnek), aki gyer
meke (unokája) halálakor nem rokkant, szülői el
látás csak abban az esetben jár, ha a tudományos 
fokozatot elért személy elhalálozásától számított 
tíz éven belül megrokkan és tartásra köteles és 
képes hozzátartozója nincs.

R. 19. §
1. A szülői ellátás összege azonos az özvegyi 

ellátás összegével.
2. Ha a szülői ellátásra többen jogosultak, azt 

közöttük egyenlő arányban meg kell osztani.
3. A szülői ellátást újból meg kell osztani, ha 

a jogosultak száma megváltozik. Az újbóli meg
osztásra legkorábban a jogosultak számának a 
változását követő hónap első napjától kerülhet 
sor.

4. A (3) bekezdés rendelkezése nem alkalmaz
ható, ha valamelyik jogosult szülői ellátása szü
netel.

A hozzátartozói ellátásokra vonatkozó 
közös szabályok

R. 20. §
1. A hozzátartozói ellátások együttes összege 

nem haladhatja meg a: tudományos fokozatot elért 
személy tiszteletdíjának, illetménykiegészítésének 
százhuszonöt százalékát.

2. Ha a hozzátartozói ellátások összege az (1) 
bekezdésben meghatározott mértéket meghaladná, 
az árvaellátást és a szülői ellátást arányosan csök
kenteni kell. Az özvegyi ellátás a 8. §-ban meg
határozott mértéknél kevesebb nem lehet.

3. A rendelet alkalmazása szempontjából rok
kantnak tekintendő, aki egészségromlás, illetőleg 
testi vagy szellemi fogyatkozás következtében 
munkaképességét hatvanhét százalékban elvesz
tette, és ebben az állapotában javulás egy évig 
nem várható

ö t. 2 .§
2. §. Hozzátartozói ellátásra jogosultság szem

pontjából halálesetnek kell tekinteni az eltűnést a 
bíróság erre vonatkozó jogerős határozata alapján.

A jogosultságot kizáró és korlátozó okok
R. 21. §

1. Nem állapítható meg hozzátartozói ellátás 
annak, aki az ország területét állandó külföldi 
letelepedési szándékkal hagyta el.

2. Az (1) bekezdésben meghatározott személy 
részére, ha az ország területére állandó letelepedés 
szándékával visszatér, legkorábban a visszatérést 
követő hónap első napjától lehet hozzátartozói 
ellátást megállapítani.

3. Nem állapítható meg hozzátartozói ellátás 
az olyan külföldön elhunyt személy után, aki az 
ország területét külföldi letelepedés szándékával 
hagyta el.

R. 22. §
Ha a hozzátartozó — ebben a rendeletben fog

lalt rendelkezések alapján — több jogcímen jo
gosult ellátásra, részére csak egy, a jogosult vá
lasztása szerinti ellátás állapítható meg.

Az igény érvényesítése
R. 23. §

1. A hozzátartozó részére járó ellátást írás
beli igénybejelentés alapján az Akadémia Köz
ponti Hivatala állapítja meg.

2. Az ellátást legkorábban annak a hónapnak 
az első napjától — visszamenőleg legfeljebb hat 
hónapra — lehet megállapítani, amelyik hónap
ban a jogosultsághoz szükséges valamennyi fel
tétel teljesült.

R. 24. §
Az igény bejelentésével egyidejűleg az igény 

elbírálásához szükséges okiratokat is csatolni kell.
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R. 25. §
1. Ha az igénylő az ellátás megállapításához 

szükséges okiratokat, igazolásokat nem, vagy hiá
nyosan terjeszti elő, az igénylőt ezek pótlására — 
legalább harmincnapos határidő kitűzésével — fel 
kell hívni. Ennek eredménytelensége esetén ismé
telten fel kell hívni az igénylőt a hiányosságok 
pótlására.

2. Ha az igénylő az ismételt felhívásnak sem 
tesz eleget, az eljárást határozattal fel kell füg
geszteni.

3. Felfüggesztés esetén, ha az igénylő mulasz
tását elfogadhatóan nem igazolja, az adatok és 
igazolások benyújtását új igénybejelentésnek kell 
tekinteni.

R. 26. §
1. Az Akadémia Központi Hivatalának a be

jelentett igény alapján határozatot kell hozni
a) a hozzátartozói ellátások megállapításáról,
b) a hozzátartozói ellátások megosztásáról,
c) a hozzátartozói ellátások megszüntetéséről, 

kivéve a jogosult személy elhalálozását,
d) a hozzátartozói ellátás szüneteltetéséről vagy 

korlátozott összegben történő folyósításáról és
c) a hozzátartozói ellátás feléledéséről.
2. A határozatot indokolni kell. A határozat 

ellen annak kézhezvételétől számított 15 napon 
belül az érdekelt fellebbezéssel élhet.

R. 27. §
1. A nevelt gyermek, a testvér és az unoka 

árvaellátásának a folyósítását szüneteltetni kell, 
ha tartásra köteles hozzátartozója tartásra ké
pessé válik.

2. Ha a rokkantság miatt árvaellátásban ré
szesülő személy keresete három egymást követő 
hónapban a társadalombiztosításról szóló 17/1975. 
(VI. 14.) MT rendelet 71. §-ának (1) bekezdésé
ben meghatározott öregségi nyugdíj legkisebb 
összegét meghaladja, az árvaellátás folyósítását 
a negyedik hónaptól szüneteltetni kell mindad
dig, amíg a kereset ennél az összegnél több.

Ut. 3 .§
1. Az özvegyi ellátás elbírálásához szükséges 

okiratok:
a) a kitöltött igénybejelentőlap,
b) a házassági anyakönyvi kivonat,
c) a halotti anyakönyvi kivonat és
d) elvált vagy különélő nő igénye esetén a tar

tást igazoló okirat.
2. Az árvaellátás elbírálásához szükséges ok

iratok:
a) a kitöltött igénybejelentőlap,
b) az árva születési anyagkönyvi kivonata,
c) a halotti anyakönyvi kivonat és
d) a tizenhatodik életévét betöltött árvát érintő 

igény bejelentése esetén a tanulmányok folytatását 
vagy a rokkantságot igazoló okirat.

3. A szülői ellátás elbírálásához szükséges ok
iratok:

a) a kitöltött igénybejelentőlap,
b) a halotti anyakönyvi kivonat és
c) a társadalombiztosítási szerv határozata az 

elhunyt gyermek (unoka) után megállapított szülői 
nyugdíjról.

4. Valamennyi ellátás elbírálásához — rokkant
ság esetén — a 17/1975. (VI. 14.) Mt. számú ren
delet 199. §-ában megjelölt Országos Orvosszak
értői Intézet orvosi bizottságának véleménye szük
séges; rokkantság alapján megállapított társadalom- 
biztosítási ellátás esetén azonban elegendő a tár
sadalombiztosítási szerv határozatának bemutatása.

Ut. 4 .§
A Magyar Tudományos Akadémia Központi 

Hivatala (a továbbiakban: Akadémia Hivatala) 
Gazdasági Osztálya az elhunyt rendes és levelező 
tagok részére folyósított tiszteletdíj, illetve a tudo
mányos fokozatot elért elhunyt részére folyósított 
illetménykiegészítés összegéről, illetőleg a folyósítás 
beszüntetéséről az Akadémia Hivatala Terv- és 
Pénzügyi Főosztályát írásban köteles tájékoztatni.

Ut. 5 .§
1. Az igénybejelentést az Akadémia Hivatala 

Terv- és Pénzügyi Főosztálya határozattal bírálja el.
2. A határozat rendelkező részének a jogorvos

latra vonatkozó tájékoztatást is tartalmazni keli. 
A határozat indokolásának magában kell foglalni 
mindazokat az adatokat, amelyeken a határozat 
alapul. A határozat ellen, annak kézhezvételétől 
számított 15 napon belül az érdekelt a Magyar 
Tudományos Akadémia főtitkárához fellebbezéssel 
élhet.

Ut. 6 .§
1. Az Akadémia Hivatala Terv- és Pénzügyi 

Főosztálya a hozzátartozói ellátások folyósítása cél
jából az ellátást megállapító határozat egy példá
nyát az Akadémia Hivatala Gazdasági Osztályá
nak hivatalból megküldi.

2. A hozzátartozói ellátásokat az Akadémia 
Hivatala Gazdasági Osztálya havonta, utólag 
folyósítja.

Ut. 7 .§
Az Akadémia Hivatala Terv- és Pénzügyi Fő

osztálya köteles írásban felhívni a hozzátartozói 
ellátásban részesülőket minden olyan tény, ille
tőleg adat bejelentésére, amely az ellátásra jogosult
ságot vagy az ellátás folyósítását befolyásolja.

Ut. 8 .§
Az Akadémia Hivatala Gazdasági Osztálya az 

elhunyt rendes és levelező tag tiszteletdíja, illetve 
a tudományos fokozatot elért elhunyt illetményki
egészítése folyósításának beszüntetésével egyide
jűleg köteles elküldeni a hozzátartozó(k)-nak az 
ellátás(ok) megállapításához szükséges igénybe
jelentőlapot és tájékoztatást adni az igény érvénye
sítésének szabályairól.
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Ut. 9 .§
1. Az Akadémia Hivatala Gazdasági Osztálya 

a hozzátartozói ellátásban részesülőkről erre a célra 
rendszeresített egyéni nyilvántartólapot köteles 
kiállítani és folyamatosan vezetni.

2. Az egyéni nyilvántartólapnak az ellátások za
vartalan folyósításához szükséges valamennyi ada
tot tartalmaznia kell.

Ut. 10. §
1. Az utasítás 1. §-ban meghatározott igazolás 

beszerzésére az ellátásban részesülőt az Akadémia 
Hivatala Gazdasági Osztálya hívja fel a tanév 
kezdetekor.

2. Ha a továbbtanulást ismételt felhívás elle
nére nem igazolják, az Akadémia Hivatala Gazda
sági Osztálya az ellátás folyósítását saját hatásköré
ben megszünteti.

R. 28. §
1. Szüneteltetni keli a hozzátartozói ellátá

sok folyósítását arra az időre, amíg a jogosult 
— beszámítva az őrizetbevétel idejét is — előze
tes letartóztatásban van, vagy szabadságvesztés 
büntetését tölti, ha ez az idő harminc napnál 
hosszabb.

2. Az őrizetbevétel és az előzetes letartózta
tás időtartama alatt szüneteltetett ellátást a bün
tetőeljárás befejezése után, egy éven belül elő
terjesztett kérelemre folyósítani kell, ha a bíró
ság a jogosultat nem ítélte jogerősen javító-ne
velő munkára vagy harminc napot meghaladó 
végrehajtható szabadságvesztésre.

tást állapítottak meg, illetőleg folyósítottak, a 
hiba felfedezésétől öt évre visszamenőleg járó 
összeget utólag ki kell fizetni.

2. Az esedékessé vált és fel nem vett ellátást az 
esedékességtől számított egy éven belül lehet 
felvenni.

R. 31. §
1. A hozzátartozói ellátásról lemondani, azt 

átruházni vagy engedményezni csak jogszabály
ban meghatározott esetekben lehet.

2. A jogosult halála esetén a fel nem vett el
látást a vele közös háztartásban élt házastárs, 
gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egy
mást követő sorrendben, ezek hiányában az örö
kös veheti fel a halál napjától számított egy éven 
belül.

Visszafizetési kötelezettség 

R. 32. §
1. Aki a hozzátartozói ellátást jogalap nélkül 

vette fel, köteles azt visszafizetni, ha erre a fel
vételtől számított kilencven napon belül írásban 
kötelezték.

2. Az (1) bekezdésben meghatározott idő el
teltével a jogalap nélkül felvett hozzátartozói el
látást attól lehet visszakövetelni, akinek az ellá
tás felvétele felróható.

Hatálybaléptetés

R. 29. §
1. Érvényes útlevéllel átmenetileg külföldön 

tartózkodó személy ellátásának folyósítását a kül
földi tartózkodás kilencven napot meghaladó tar
tamára szüneteltetni kell. A szüneteltetett el
látást legkorábban a visszaérkezés napját követő 
naptól kezdődően lehet újból folyósítani.

2. A külföldi tartózkodás kilencven napot 
meghaladó tartamára, méltánylást érdemlő kö
rülményekre tekintettel az Akadémia főtitkára 
engedélyezheti az ellátás teljes vagy részbeni fo
lyósítását.

3. Tartós külföldi szolgálatra kiküldött dolgozó
nak vagy vele együttélő hozzátartozóinak a kül
földi tartózkodás tartamára járó ellátást az Aka
démia Központi Hivatala külön köteles kezelni. 
A külön kezelt összeg — legfeljebb az ellátás 
három-három havi összege — kifizethető a jogo
sultnak belföldi tartózkodása alatt, illetőleg vissza
érkezése után, vagy esetenként adott meghatal
mazás alapján belföldön tartózkodó meghatal
mazott részére is.

Az igény érvényesítésének egyéb szabályai 
R. 30. §

1. Ha az igény elbírálása után megállapítot
ták, hogy az igényt tévesen utasították el, vagy 
az igénylőnek tévesen alacsonyabb összegű ellá

R. 33. §
1. Ez a rendelet a kihirdetése napján lép ha

tályba. Rendelkezéseit a folyamatban levő ügyek
ben is alkalmazni kell.

2. A felsőfokú oktatási intézmény nappali ta
gozatán tanulmányokat folytató árva részére — 
visszamenőlegesen — 1975. szeptember 1. napjától 
lehet árvaellátást megállapítani és folyósítani, 
ha az igényét 1976. május 31. napjáig benyújtotta.

3. Egyidejűleg hatályát veszti az 1014/1954. 
(III. 6.) számú minisztertanácsi határozat 1., 3., 
4., 5. és 6. pontja.

4. E rendelet végrehajtásáról az Akadémia 
elnöke és főtitkára — a pénzügyminiszterrel, a 
munkaügyi miniszterrel és a Szakszervezetek 
Országos Tanácsával egyetértésben — gondos
kodik.

Ut. 11.§

1. Ez az utasítás közzététele napján lép ha
tályba.

2. Egyidejűleg hatályukat vesztik az 1/1964. 
(A. K. 12.) és a 9/1964. (A. K. 11.) MTA sz. uta
sítások.

Márta Ferenc s. k.,
a Magyar Tudományos Akadémia 

főtitkára
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A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárá
nak 3/1976. (A. K. 7.) MTA —F; számú

u t a s í t á s a

az idegen nyelvtudás anyagi elismeréséről

Az idegen nyelvtudás anyagi elismeréséről 
szóló 110/1965. (9) MŰM számú és a 106/1966. (3) 
MüM számú utasítások végrehajtására — a Magyar 
Tudományos Akadémia elnökével és a Közalkal
mazottak Szakszervezetével egyetértésben — az 
alábbi utasítást adom ki.

!•§
Az utasítás hatálya kiterjed
— a Magyar Tudományos Akadémia Központi 

Hivatalára, a Tudományos Testületi Titkárságra, 
a Tudományos Minősítő Bizottságra (a továbbiak
ban: központi szervek), és

— a Magyar Tudományos Akadémia felügyelete 
alá tartozó költségvetési szervekre (a továbbiak
ban: intézmény) — ideértve a költségvetési folyó
számlás szerveket is —, valamint a támogatott 
kutatóhelyek akadémiai állományú dolgozóira.

2.§
1. Nyelvtudási pótlékot kell megállapítani azok

nak az idegen nyelvtudással rendelkező dolgozók
nak, akik olyan munkakört töltenek be, amelyben az 
idegen nyelv rendszeres használata nélkülözhetetlen.

2. Nyelvtudási pótlékot lehet megállapítani 
azoknak a dolgozóknak is, akik olyan munkakört 
töltenek be, amelyben az idegen nyelv rendszeres 
használata hasznos. A hasznos nyelvtudás alapbér
ben is elismerhető.

3. Rendszeresen használt idegen nyelv az olyan 
idegen nyelv, amelyet az adott tudományterületen 
nemzetközileg elismert szakmai nyelvnek tekinte
nek és a nemzetközi konferenciák, kongresszusok 
ezen a nyelven folynak. Rendszeresen használt ide
gen nyelvnek minősíthető az a nyelv is — beleértve 
a latin és ógörög nyelvet is —, amelynek ismerete a 
dolgozó kutató munkájához nélkülözhetetlen.

3 . §
1. Azokat a munkaköröket, amelyekben az 

idegen 'nyelv(ek) tudásáért és rendszeres használa
táért nyelvtudási pótlékot kell, illetve lehet enge
délyezni, az 1 —3. számú melléklet tartalmazza.

2. Az utasítás 4. számú mellékletében részlete
zett munkakörökben az idegen nyelvtudás alapbér
ben ismerhető el, mivel a felsorolt munkakört be
töltő dolgozók nyelvtudását ugyan hasznosnak lehet 
tekintetni, de annak rendszeres használata nem 
szükséges.

4 . §
1. Az utasítás hatályba lépése előtt folyósított 

nyelvtudási pótlékot felül kell vizsgálni és ebben az 
utasításban foglaltaknak megfelelően újra meg kell 
állapítani. A nyelvtudási pótlék felülvizsgálata 
során, valamint új munkaviszony létesítésénél a

munkáltató köteles meghatározni az 1—3. számú 
mellékletben feltüntetett munkaköröknél azokat az 
idegen nyelveket, melyeknek ismerete nélkül a 
munkakör nem látható el.

2. A munkáltató köteles meghatározni azt is, 
hogy a dolgozó által igazoltan ismert nyelvek közül 
melyiket tekinti első idegen nyelvtudásnak. Ennek 
meghatározásánál a nyelvhasználat gyakoriságát 
kell szem előtt tartani.

3. Abban az esetben, ha az idegen nyelv rend
szeres használatának szükségessége — a kutatási 
témától függően — egy meghatározott időszakban 
áll fenn, úgy a nyelvtudási pótlékot csak erre az 
időtartamra szabad megállapítani.

4. Nem ismerhető el idegen nyelvtudásnak a 
pótlék megállapítása szempontjából a rokon nyelvek 
ismerete és használata (pl. cseh és szlovák, ukrán és 
orosz, szerb és horvát stb.).

5.§
1. A nyelvtudási pótlék megállapításához a 

3/1967. (XII. 3.) MM számú rendelettel módosított 
6/1965. (VII. 16.) MM sz. rendelet alapján rendsze
resített közép- vagy felsőfokú nyelvtudást igazoló 
bizonyítvány, vagy azzal egyenértékű — a (6) be
kezdésben meghatározott — okirat szükséges.

2. A nyelvtudási pótlék megállapítása a munkál
tatói jogok gyakorlásáról szóló 3/1972. (1. K. 5.) 
MTA —F. számú főtitkári utasítás 4. számú mel
lékletében feltüntetett vezető állású dolgozók hatás
körébe tartozik.

3. A pótlék mértéke a következő:

Az idegen nyelv 
megnevezése

A pótlék alsó- és felső határa 
a személyi alapbér 

százalékában

középfokú felsőfokú

nyelvvizsga esetén

Európai nyelvek után 
Nem európai nyelvek után

4 -  6 
8 - 1 0

8 - 1 0
1 0 -1 2

A pótlék összege középfokú nyelvtudás esetén 
140 forintnál felsőfokú nyelvtudás esetén 260 
forintnál, kevesebb nem lehet.

4. A dolgozó nyelvtudási pótlékot legfeljebb 
három idegen nyelv tudásáért kaphat. Ezek közül 
azonban egyiknek az orosz nyelvnek kell lenni. 
Azoknál a dolgozóknál, akiknél az idegen nyelvtu
dás alkalmazási feltétel, a második nyelvtudásért és 
rendszeres használatáért nyelvtudási pótlék csak 
akkor állapítható meg, ha az orosz nyelv tudásával 
is rendelkeznek. A 2. számú mellékletben felsorolt 
dolgozók részére azonban kivételesen az orosz nyelv 
tudása nélkül is megállapítható a harmadik idegen 
nyelv tudása utáni pótlék.

5. A nyelvpótlék összegének felső határa — a pót- 
lékolható nyelvek tudásáért és rendszeres haszná
latáért — legfeljebb havi 1800 Ft lehet.

6. A nyelvvizsga eredményes letételét igazoló 
bizonyítvánnyal egyenértékű okiratnak felel meg az 
1950. évi december hó 31. napját követően:
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a) hazai vagy külföldi egyetemen (főiskolán) 
élő idegen nyelvből szerzett tanári oklevél, az 
illető nyelv,

b) a Budapesti Egyetemi Orosz Intézetben 
vagy a Lenin Intézetben szerzett végbizonyít
vány az orosz nyelv,

c) a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egye
tem Külkereskedelmi Szakán, Nemzetközi Ismere
tek Szakán, Közlekedési Szakán, vagy a Felsőfokú 
Külkereskedelmi Szakiskola Idegen Nyelvi Levele
zői Szakán valamely idegen nyelvből letett szigor
lat, illetőleg államvizsga az illető nyelv, továbbá a 
megjelölt egyetem bármely szakán valamely idegen 
nyelvből 1971. évi december 1. napja után letett 
szigorlat, illetőleg államvizsga, az idegen nyelv,

d) az Idegen Nyelvek Főiskolája, illetőleg a 
Budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Böl
csészettudományi Kara mellett működő Idegen 
nyelvek esti tanfolyamán, továbbá az ELTE Idegen 
Nyelvi Továbbképző Központi tanfolyamán szer
zett bizonyítvány, az illető nyelv,

e) a Budapesti Eötvös Loránd Tudomány- 
egyetem Bölcsészettudományi Kara mellett műkö
dött Idegen Nyelvek esti tanfolyamán, illetőleg az 
ELTE Idegen Nyelvi Továbbképző Központ tan
folyamán a második évfolyam záróvizsgája,

— a Felsőfokú Külkereskedelmi Szakiskola, 
valamint a Külkereskedelmi Főiskola Áruforgalmi 
Szakán valamely idegen nyelvből letett szigorlat,

— a Felsőfokú Pénzügyi- és Számviteli Szakis
kola (Pénzügyi és Számviteli Főiskola) Számviteli 
Szaka külkereskedelmi ágazatának nappali tago
zatán a 4. félév végén letett idegen nyelvű szigor
lat, az illető nyelv,

f )  a Külkereskedelmi Akadémián letett nyelv
vizsga, az illető nyelv,

g) valamely külföldi közép- vagy felsőfokú ok
tatási intézményben szerzett végzettség az illető 
oktatási intézmény oktatási nyelve,

h) valamely külföldi egyetemen (főiskolán) aspi
ránsképzéssel elnyert tudományos fokozatról szóló 
okirat, a vizsgáztatás nyelve,

i) az Oktatási Minisztérium Nemzetközi Kap
csolatok Főosztálya által kiállított tolmácsiga
zolvány, az illető nyelv,

j )  a Felsőfokú Pénzügyi- és Számviteli Szak
iskola (Pénzügyi és Számviteli Főiskola) Szám
viteli Szaka külkereskedelmi ágazatának nappali 
tagozatán a választott második idegen nyelvből 
letett szigorlat az illető nyelv tudásának igazo
lására.

7. A (6) bekezdésben felsorolt igazolások alap
ján a középfokú vagy felsőfokú nyelvtudás megha
tározására az alábbiak az irányadók:

az a—d) alatt megjelölt esetekben, továbbá a 
Felsőfokú Külkereskedelmi Szakiskola, valamint a 
Külkereskedelmi Főiskola Áruforgalmi Szakának 
nappali tagozatán 1970. január 1. napja után az 
első nyelvnél jeles vagy jó eredmény esetén felső
fokú, közepes vagy elégséges eredmény esetén 
középfokú,

az e) alatt első és harmadik tételben említett 
esetben, továbbá a Felsőfokú Külkereskedelmi 
Szakiskola, valamint a Külkereskedelmi Főiskola

Áruforgalmi Szakának nappali tagozatán 1970. 
január 1. napja előtt letett szigorlat, illetőleg ezen 
időpont után a második nyelvnél, továbbá ugyan
ezen szak esti tagozatán bármely nyelvnél jeles 
vagy jó eredmény esetén középfokú,

f )  alatt említett esetben középfokú,
g ~ i )  alatt megjelölt esetekben a felsőfokú,
j) alatt megjelölt esetekben pedig jeles vagy jó 

eredmény esetén felsőfokú, közepes eredmény esetén 
középfokú nyelvvizsgával egyenértékűnek kell az 
igazolást elfogadni.

6.§
1. A nyelvtudási pótlék megállapítása — az elő

írt feltételek esetén — a dolgozó kérelmére törté
nik. A dolgozó kérelmét közvetlen vezetőjének 
terjesztheti elő. Ha a dolgozó a nyelvtudási pót
lékot az utasításban előírt bizonyítvány vagy azzal 
egyenértékű okirat alapján annak kiállítását követő 
három hónapon belül kéri, akkor azt a nyelvvizsga 
eredményes letételét, illetve az igazolás keltét követő 
hó L napjától lehet folyósítani. Három hónapon túl 
előterjesztett kérelem esetén nyelvtudási pótlék 
csak a kérelmet követő hó 1. napjától folyósítható.

2. A 2. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés 
alapján hozott döntések ellen panasznak helye 
nincs.

3. A nyelvtudási pótlék folyósítását be kell 
szüntetni, ha a dolgozó munkaköre megváltozik, 
illetőleg a nyelvtudás rendszeres használata szük
ségtelenné válik. Ebben az esetben a pótlék folyósí
tását azzal a hónappal kell megszüntetni, amely hó
naptól a dolgozó nem látja el a pótlékra jogosító 
munkakört.

4. A személyi fizetésben részesülőknél a személyi 
fizetés kifejezi az idegen nyelvek használatának 
anyagi elismerését is, ezért a személyi fizetésben 
részesülő dolgozó részére nyelvtudási pótlék jiem 
engedélyezhető.

7- §
Az utasítás alapján nyelvtudási pótlék csak az 

intézmény éves költségvetésében jóváhagyott — bér- 
szintfejlesztéssel növelt — béralapja terhére enge
délyezhető. Támogatott kutatóhelyeknél a nyelv
tudási pótlékot a felügyeletet ellátó tudományági 
főosztály vezetője a főosztály részére megállapított 
éves béralap terhére engedélyezi.

8- §
1. Az ezen utasítás szerint újonnan megállapí

tott nyelvtudási pótlékhoz szükséges pénzügyi 
fedezetet az intézmény 1976. évi költségvetésében 
jóváhagyott béralapja terhére kell biztosítani.

2. Az intézmény vezetője és helyettese nyelvtudá
si pótlékának megállapítására az intézmény gazda
sági vezetője tesz javaslatot a felügyeletet ellátó 
tudományág! főosztály vezetőjének, aki azt véle
ményezi és engedélyezés céljából előterjeszti az 
illetékes főtitkárhelyetteshez.

3. Ez az utasítás 1976. július 1. napján lép ha
tályba. Egyidejűleg az 1/1968. (A. K. 5.) MTA szá
mú utasítás hatályát veszti.

Márta Ferenc s. k., 
a Magyar Tudományos Akadémia 

főtitkára
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1. sz. melléklet a Magyar Tudományos Akadémia 
főtitkárának 3/1976. (A. K. 7.) MTA —F. számú 
utasításához.

Azok a munkakörök, melyekben az első és továb
bi idegen nyelv tudásáért és rendszeres használa
táért nyelvtudási pótlékot kell megállapítani:

a) a kutatóintézetekben (kutatóhelyeken)
— az önálló és beosztott könyvtárosi,
— az idegen nyelvű szöveg leírásával foglal

kozó titkárnői, vagy gép- és gyorsírói munkakörök,
b) az MTA Könyvtárában
— osztályvezetői, osztályvezetőhelyettesi, 

könyvtári csoportvezetői, továbbá
— tudományos főmunkatársi, tudományos 

munkatársi, főkönyvtárosi, könyvtáros I. munka
körök,

c) a központi szerveknél
— az MTA tudományági főosztályain az 

olyan munkakör, amelyben a dolgozó a nemzetközi 
kapcsolatok ügyeit intézi és az osztály irányítása 
alá tartozó tudományág valamelyikének megfelelő 
felsőfokú iskolai végzettséggel, illetve szakképesí
téssel rendelkezik és szakelőadói feladatot is ellát,

d) a központi szolgáltató szerveknél, amennyi
ben az alapbérben nem kerül elismerésre

— a Székház Gondnokságának vezetője,
— az akadémiai import és műszercsere fel

adatok ügyintézői,
— a könyvtárosi munkakör,
— az idegen nyelvű szöveg leírásával foglal

kozó titkárnői, vagy gyors- és gépírói munkakör.

2. sz. melléklet a Magyar Tudományos Aka
démia főtitkárának 3/1976. (A. K. 7.) MTA —F. szá
mú utasításához.

Azok a munkakörök, amelyekben az egy idegen 
nyelv tudása alkalmazási feltétel, a második és 
további idegen nyelv tudásáért és rendszeres hasz
nálatáért azonban lehet nyelvtudási pótlékot meg
állapítani:

a) a kutatóintézetekben (kutatóhelyeken)
— a fordítói, az önálló és beosztott dokumen- 

tátori munkakör,
b) a központi szerveknél
— az Elnökség Külügyi Titkársága főosztály- 

vezetői, főelőadói és előadói munkakör,
— az MTA Nemzetközi Kapcsolatok Főosztá

lyán a főosztályvezetői és főosztályvezetőhelyettesi, 
továbbá ügyintézői munkakör,

- a tudományági főosztályokon a nemzetközi 
kapcsolatok ügyeivel foglalkozó munkakörök,

c) a központi szolgáltató szervekben
— fordítói, dokumentátori munkakör.
Alkalmazási feltételként olyan idegen nyelvet 

kell előírni, melynek ismerete nélkül a munkakörrel ! 
kapcsolatos feladatok nem láthatók el. Az új dolgo- | 
zóval a munkaviszony létesítése előtt közölni kell i 
az alkalmazási feltételként előírt idegen nyelvet. |

3. sz. melléklet a Magyar Tudományos Akadémia 
főtitkárának 3/1976. (A. K. 7.) MTA — F. számú 
utasításához.

Azok a munkakörök, amelyekben csak a máso
dik és további idegen nyelv tudásáért és rendszeres 
használatáért lehet nyelvtudási pótlékot megál
lapítani:

a) a kutatóintézetekben (kutatóhelyeken)
— a tudományos tanácsadói,
— a tudományos főmunkatársi,
— a tudományos munkatársi,
— a tudományos segédmunkatársi munkakör,
b) az MTA Könyvtárában
— az igazgató, igazgatóhelyettesi munkakör.

4. sz. melléklet a Magyar Tudományos Akadé
mia főtitkárának 3/1976. (A. K. 7.) MTA—F. számú 
utasításához.

Azok a munkakörök, amelyekben az idegen nyelv
tudás hasznos, azonban rendszeres használata nem 
szükséges a munkakör ellátásához, és a nyelvtudás 
az alapbérben ismerhető el:

a kutatóintézetekben (kutatóhelyeken), a köz
ponti szerveknél, a központi szolgáltató szervekben

— az I. (vezetők), II. (ügyintézők) és a III. 
(ügyvitelt ellátók) állománycsoportba tartozó és az 
1—3. számú mellékletben fel nem sorolt munka
körök.

A Magyar Tudományos Akadémi főtitkárának 
4/1976. (A. K. 7.) MTA—F. számú

u t a s í t á s a
az 1976. évi ifjúsági parlamenteknek az MTA 

intézményeiben történő megrendezéséről
Az 1976. évi ifjúsági parlamentek megrendezé

séről szóló 1003/1976. (I. 27.) Mt. számú határozat
nak és ennek végrehajtására kiadott 15 001/1976. 
(IPK 2.) Ál В számú határozatnak megfelelően 
az Állami Ifjúsági Bizottsággal, a KISZ Központi 
Bizottságával és a Közalkalmazottak Szakszerve
zetével egyetértésben a Magyar Tudományos Aka
démia intézményeiben 1976. évben megrendezésre 
kerülő ifjúsági parlamentek megrendezésének sza
bályait a következők szerint állapítom meg.

1. Az ifjúsági parlament célja
Az ifjúsági parlament célja, hogy fórumot te

remtsen, lehetőséget adjon a fiataloknak a tudo
mányos munka intézeti szintű eredményeinek, 
problémáinak a megismerésére, az Ifjúsági Törvény, 
az ifjúságról szóló főtitkári utasítások intézeti végre
hajtásának értékelésére; a jövő terveihez kapcsolódó 
javaslatok megtételére és kötelességeik, politikai, 
gazdasági, közéleti feladataik meghatározására. 
Az 1976. évi ifjúsági parlamentek a fiatalok köz
életi tevékenységének kibontakoztatásával, a jogok 
és kötelességek együttes hangsúlyozásával szolgál
ják a szocialista demokrácia fejlesztését, és legyenek a 
fiatalok eszmei-politikai nevelésének, mozgósí
tásának színterei.
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2. Az ifjúsági parlamentek feladata
Az ifjúsági parlamentek feladata:
a) Értékelni az ifjúsági törvény akadémiai 

végrehajtására kiadott utasítás, a helyi ifjúság- 
politikai feladatok megvalósítása érdekében ki
dolgozott intézkedési tervek, az 1974. évi ifjúsági 
parlamenteken elhangzott reális javaslatok idő
arányos megvalósítását.

b) Javaslatot tenni az Akadémia vezetőinek az 
ifjúsági törvény végrehajtását szolgáló további 
feladatokra, a politikai nevelőmunka továbbfej
lesztésére.

c) Az V. ötéves tervidőszakban megoldásra 
váró feladatok ismertetésével mozgósítani a fia
talokat a népgazdasági célok és a tervfeladatok meg
valósítására.

d) Fórumot teremteni arra, hogy a Magyar 
Kommunista Ifjúsági szövetség IX. Kongresz- 
szusának határozatait az ifjúság széles tömegei 
megismerjék és ezzel járuljanak hozzá a KISZ poli
tikai befolyásának erősítéséhez az ifjúság minden 
rétegében.

3. Az ifjúsági parlamentek megrendezésének szervezeti 
keretei

Az ifjúsági parlamentek megrendezésére vonat
kozóan a Magyar Tudományos Akadémia elnökének 
és főtitkárának 1/1973. (A. K. 12.) MTA számú 
együttes utasításában, valamint a Miniszterta
nács 1003/1976. (I. 27.) Mt. sz. határozatában és 
ennek végrehajtására kiadott 15 001/1976. (IPK
2.) ÁIB számú határozatban foglaltak az irány
adók.

Ifjúsági parlamentet kell tartani minden egyes 
akadémiai intézetnél, vállalatnál, szolgáltató szerv
nél, tekintet nélkül a fiatalok számára. A 10 főnél 
kevesebb fiatallal rendelkező intézménynél az 
ifjúsági parlamentet csoportos beszélgetés formájá
ban kell megtartani, de a kevés fiatalt foglalkoztató 
rokonszakmájú intézetekben összevont parlamentet 
is lehet tartani.

Az akadémiai tanszéki kutatóhelyeken az ifjú
sági parlamentet összevontan főosztályi kereteken 
belül kell megszervezni, amelyen az egyes tudo
mányági főosztályokhoz tartozó tanszéki kutató
helyeken dolgozó összes fiatal részvételét lehetővé 
kell tenni.

Minden 30 éven aluli fiatal számára lehetővé 
kell tenni az ifjúsági parlamenteken való részvételt, 
függetlenül az intézményekben dolgozó fiatalok 
számától.

4. Az intézményi ifjúsági parlamentek

Az intézményi parlamentek napirendjének össze
állításánál irányadók az alábbiak:

a) Az intézetek, szolgáltató szervek, vállalatok 
vezetőinek vagy helyetteseinek, tanszéki kutató
helyek vonatkozásában a tudományági főosztályok 
vezetőinek tájékoztatója az ifjúsági törvény végre
hajtására kiadott utasítások, helyi intézkedési

tervek végrehajtásának tapasztalatairól, különös 
tekintettel az 1974. évi ifjúsági parlamentek óta 
eltelt időszakra, valamint a törvény további végre
hajtása érdekében tervezett intézkedésekről.

b) Tájékoztató az intézeti' tervekről, feladatok
ról, a népgazdaság V. ötéves terve feladatairól és az 
e feladatok teljesítése érdekében az ifjúsággal szem
ben támasztott követelményekről, elvárásokról.

c) Vita, kérdések, interpellációk, hozzászólások, 
javaslatok.

A parlamenteken a vita keretében a KISZ szer
vezetek képviselője tájékoztassa a fiatalokat a 
KISZ IX. Kongresszusának határozatairól, a KISZ 
feladatairól.

d) Válaszadás az elhangzott kérdésekre, javas
latokra. Az illetékes vezetők foglalják össze a vita 
tapasztalatait és az elhangzott kérdésekre, javas
latokra lehetőség szerint már a parlamenteken, leg
később azonban 30 napon belül adjanak választ, 
illetőleg a javaslatok sorsáról tájékoztassák a 
fiatalokat. A nem teljesíthető javaslatokat meg
felelő indokolással már a válaszadás során utasít
sák el, a hatáskörüket meghaladó intézkedéseket 
pedig továbbítsák az MTA Ifjúsági Bizottságának 
elnökéhez.

e) A küldöttek megválasztása az összes aka
démiai intézetekben, intézményekben, tanszéki 
kutatóhelyeken dolgozó fiatalok részére megrende
zett összakadémiai parlamentre, és a küldöttek meg
bízatása a felsőbb szintű parlamenteken felvetendő 
kérdésekre, javaslatokra.

Az utasításban meghatározott számú küldötteket 
a KISZ és a szakszervezet javaslatára nyílt szava
zással, szótöbbséggel válasszák meg.

f )  Zárószó.

5. Az intézményi ifjúsági parlamentek megtartásának 
ideje és megszervezése

A munkahelyi, intézményi parlamenteket 1976. 
szeptember 1. —december 15. között kell megtartani.

A parlamentek lebonyolításáért felelős az inté
zet, vállalat, szolgáltató szerv igazgatója; a tanszéki 
kutatóhelyek vonatkozásában a tudományági fő
osztályok vezetői, a tanszéki kutatóhelyek vezetői
vel együtt; az MTA Központi Hivatalánál pedig a 
Személyzeti Főosztály vezetője.

Lehetővé kell tenni, hogy a KISZ szervezet és a 
szakszervezeti szerv képviselői megismerhessék a 
beszámoló tervezetet és lehetőséget kapjanak véle
ményük előzetes kifejtésére, javaslataik megté
telére.

A parlamentek eredményes lebonyolításához 
kérni kell a KISZ szervezetek és a Szakszervezeti 
Bizottságok segítségét.

6. Az összakadémiai ifjúsági parlament

Megrendezésére központilag kerül sor. A parla
ment nyilvános tanácskozás, amelyen az intézetek, 
tanszéki kutatóhelyek, vállalatok, szolgáltató szer
vek parlamenteken megválasztott küldöttei, vala-
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mint az igazgatók, a KISZ titkárok, az SZB titká
rok és az MTA Ifjúsági Bizottságának tagjai vesz
nek részt.

a) A parlament lefolyása:
— Az MTA főtitkára tájékoztatást ad az ifjú

sági törvény végrehajtására kiadott utasítások 
érvényesüléséről, az 1974. óta végzett ifjúságpoli
tikai tevékenységről, az Akadémia előtt álló fel
adatokról és az e feladatok teljesítésében az ifjú
ságra váró feladatokról.

— Vita, kérdések, hozzászólások, interpellációk, 
javaslatok.

— Válaszadás — amennyiben a helyszínen nem 
lehet érdemben nyilatkozni, 30 napon belül a kér
dést vagy javaslatot felvető fiatalnak írásban kell 
válaszolni.

— Zárószó.
b) Az összakadémiai parlament megszervezése:
— A parlamentet 1977. január 15. és február 28. 

között kell megtartani.
— Az összakadémiai parlament megszervezé

séért Láng István főtitkárhelyettes, az MTA Ifjú
sági Bizottságának elnöke felelős, aki a KISZ Köz
ponti Bizottságával, az Állami Ifjúsági Bizottság
gal, a Közalkalmazottak Szakszervezetével és az 
MTA Ifjúsági Bizottságának tagjaival együttmű
ködve jár el.

c) Az összakadémiai parlamentre delegálható 
küldöttek száma:

MTA Központi Hivatala 2 fő
MTA Könyvtára 2 fő
Jogtudományi Intézet 2 fő
Közgazdaságtudományi Intézet 2 fő
Nyelvtudományi Intézet 2 fő
Pedagógiai Kutató Csoport 2 fő
Pszichológiai Intézet 2 fő
Szociológiai Kutató Intézet 2 fő
Történettudományi Intézet 2 fő
Zenetudományi Intézet 2 fő
Világgazdasági Kutató Intézet 2 fő
Dunántúli Tudományos Intézet 2 fő
Filozófiai Intézet 2 fő
Irodalomtudományi Intézet 2 fő
Ipargazdaságtani Kutató Csoport 2 fő
Művészettörténeti Kutató Csoport 2 fő
Néprajzi Kutató Csoport 2 fő
Régészeti Intézet 2 fő
Tudományszervezési Csoport 2 fő
Csillagvizsgáló Intézet 2 fő
Földrajztudományi Kutató Intézet 2 fő
Geodéziai és Geofizikai Kutató Intézet 2 fő
Matematikai Kutató Intézet 2 fő
Napfizikai Obszervatórium 2 fő
Olajbányászati Kutató Labor. 2 fő
Állategészségügyi Kutató Intézet 2 fő
Biológiai Kutató Intézet 2 fő
Botanikai Kutató Intézet 2 fő
Mikrobiológiai Kutató Csoport 2 fő
Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézet 2 fő

összesen: 60 fő

A nagyobb intézetek létszámukra tekintettel a 
következő számú küldöttet delegálhatják:

Atommagkutató Intézet 5 fő, ebből tud. dóig. 3 fő
Számítástechnikai és Automa

tizálási Kutató Intézet 10 fő, ebből tud. dóig. 5 fő
Izotóp Intézet 10 fő, ebből tud. dóig. 5 fő
Központi Fizikai Kutató In

tézet 20 fő, ebből tud. dóig. 10 fő
Műszaki Fizikai Kutató In

tézet 10 fő, ebből tud. dóig. 5 fő
Központi Kémiai Kutató In

tézet 10 fő, ebből tud. dóig. 5 fő
Műszaki Kémiai Kutató Inté

zet 5 fő, ebből tud. dóig. 3 fő
Szegedi Biológiai Központ 15 fő, ebből tud. dóig. 8 fő
Mezőgazdasági Kutató Inté

zet 10 fő, ebből tud. dóig. 4 fő
Kísérleti Orvostudományi Ku

tató Intézet 10 fő, ebből tud. dóig, 5 fő

Összesen: 105 fő, ebből tud. dóig. 53 fő

Tanszéki kutatóhelyeken dolgozók közül az 
összakadémiai parlamentre az alábbi egyetemek 
két főt delegálhatnak, egy tudományos és egy nem 
tudományos dolgozót:

BME 2 főt
SOTE 2 főt
ELTE 2 főt
Marx Károly Közgazd. 2 főt
POTE 2 főt
JATE 2 főt

Összesen: 12 főt

Vállalatoktól és Szolgáltató szervektől delegál
ható küldöttek száma:

Kutatási Eszközöket Kivitelező Vállalat 4 fő 
Kutatási Ellátási Szolgálat 2 fő
Műszerügyi és Méréstechnikai Szolgálat 2 fő 
Mezőgazdasági Kutató Intézet Gazda

sága 4 fő
Akadémiai Kiadó és Nyomda 6 fő

Összesen: 18 fő

Összes résztvevő a központilag szervezett ifú- 
sági parlamenten:

Nagy intézetekből 105 fő
Kis intézetekből 60 fő
Tanszéki kutatóhelyeken dolgozók

közül 12 fő
Vállalatok és szolgáltató szervektől 18 fő

Mindösszesen: 195 fő

Ez a létszám még kiegészül az intézetek igaz
gatóival, KISZ titkáraival és SzB titkáraival.
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7. Záró rendelkezések
A parlamenteket munkaidőn kívül, illetve szom

b a t—vasárnap kell megrendezni. A rendezéssel járó 
költségek a rendező szerveket terhelik.

Az összakadémiai parlamentekre megválasztott 
küldöttek utazási költségeit a munkahely bizto
sítja. Az összakadémiai parlamenten való részvétel, 
illetve az ehhez szükséges utazás időtartama mun
kával összefüggő távollétnek tekintendő.

A parlamenti tanácskozásokról — az 1/1973. 
(A. K. 12.) MTA számú együttes utasítás 46. pont
jában foglaltaknak megfelelően — jegyzőkönyvet 
kell készíteni és az elhangzott javaslatokról értékelő 
tájékoztatást kell küldeni Láng István főtitkár- 
helyettesnek, az MTA ifjúsági Bizottsága elnöké
nek, a parlament megtartását követő egy héten

belül. A beszámolónak tartalmaznia kell a részt
vevő fiatalok számát, a résztvevők százalékos ará
nyát az összes fiatal számához viszonyítva és a 
hozzászólók számát.

Az intézeti intézményi parlament megtartásá
nak időpontjáról értesíteni kell az MTA Ifjúsági 
Bizottságának titkárát, Baksay Zoltán főosztály
vezetőhelyettest (MTA Személyzeti Főosztálya).

A kutatóintézetek, tanszéki kutatóhelyek, vál
lalatok és szolgáltató szervek parlamentjén hivatal
ból részt vehetnek az MTA Ifjúsági Bizottságának 
tagjai, illetve az MTA Központi Hivatala felügyele
t i ig  illetékes főosztályainak képviselői.

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 1976. március 30-i és az április 27-i ülésen

Javaslat
az 1976. évi akadémiai aranyérem odaítélésére
Az elnökség legutóbbi ülésén kiküldött bizottság 

elnökének javaslata alapján egyhangúlag hozta meg 
határozatát.

Az elnökség 1911976. számú határozata
1. Az elnökség 1976. évi akadémiai aranyérmet 

egyhangúlag
BOGNÁR GÉZA

akadémikusnak adományozta tudományos, tudo
mánypolitikai és tudományszervezői munkássága 
elismeréséül.

Bognár Géza akadémikus a hazai mikrohullámú 
híradástechnikai kutatás kezdeményezője és irányí
tója, valamint a magyar mikrohullámú híradás- 
technikai ipar egyik megalapozója. A Távközlési 
Kutató Intézetben vezetésével kifejlesztett mikro
hullámú berendezéseket a magyar ipar nagy volu
menben gyártja és exportálja. Tudományos irányító 
és iskolateremtő tevékenységével nagymértékben 
elősegítette — ipari kutatóintézeti körülmények 
között — a magas szintű kutatást, egyben eredmé
nyesen járult hozzá a magyar—szovjet fejlesztési 
és termelési kooperációhoz a híradástechnikai ipar
ban.

Hosszú idő óta különböző funkciókban vesz részt 
az Akadémia tudománypolitikai és tudományszer
vezői munkájában. Évekig volt akadémiai titkár, 
majd főtitkárhelyettes, osztálytitkár, osztályelnök, 
1973-tól pedig alelnöki tisztet tölt be. A műszaki 
tudományok terén folyó akadémiai tevékenység 
kibontakoztatásával jelentősen hozzájárult a kuta
tás gyakorlat felé orientálásának előmozdításában 

. is.

2. Az elnökség felhívja az elnököt, hogy az 
aranyérmet az elnökség határozatának ismertetésé
vel az 1976. évi közgyűlés nyilvános ülésén Bognár 
Géza akadémikusnak adja át.

Előterjesztés
az 1976. évi akadémiai díjak odaítélésére
Az elnökség ezúttal is bizottságot küldött ki 

az akadémiai díjak odaítélésének előkészítésére.
A bizottság mélyreható vita és gondos mérlege

lés eredményeként — a tudományos osztályoktól 
beérkezett 19 javaslat közül — 12 díj kiadására tett 
javaslatot.

Az elnökség 20/1976. számú határozata
Az elnökség meghallgatva a kiküldött bizottság 

elnökének jelentését, 1976-ban a bizottság javasla
tával megegyezően, egyhangúlag az alábbiakat 
részesíti akadémiai díjakban:

I. O s z t á l y  
1. M e g o s z t o t t  d í j
Csapodi Csaba, az irodalomtudományok kandidá

tusa, az MTA Könyvtára nyugalmazott osztály-
vezetője 12 500 Ft

Cs. Gárdonyi Klára, az irodalomtudományok kandi
dátusa, nyugalmazott könyvtári osztályvezető

12 500 Ft
Csapodi Csaba: A Corvina Könyvtár története 

és állománya c. (1974) művéért.
Cs. Gárdonyi Klára: A Corvina Könyvtár codico- 

lógiai problémái c. (1973) művéért.
Együtt: A Corvina Könyvtár kutatását össze

gező reprezentatív kutatásokért: a ,,Bibliotheca
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Corviniana (Magyar Helikon, 1973), és a „The 
Corviniana Library. History and Stock” (Akadé
miai Kiadó, 1973) című művekért.

Csapodi Csaba és Cs. Gárdonyi Klára a Corvina 
Könyvtár kutatása, valamint általában a közép
kori magyarországi kódexek feltárása terén több 
évtizedes eredményes munkát végeztek. E kutatá
sok nagy szintézisei: a Bibliotheca Corviniana és a 
The Corvinian Library. History and Stock című 
művek. A szerzők ezekben a művekben a Corvina 
Könyvtár történetének számos, eddig homályos 
pontját minden jel szerint végső érvénnyel tisztáz
ták. Csapodi rekonstruálta a Corvina Könyvtár 
egykori feltételezhető állományát. Csapodiné tisztáz
ta a Corvina Könyvtár másolóinak kérdését. Mind
ketten számos, eddig ismeretlen Corvina kódexet 
fedeztek fel. Ehhez a munkához kapcsolódott a 
más, magyarországi középkori könyvtárak terén 
végzett úttörő kutatásuk. Janus Pannonius, s Vitéz 
János fennmaradt kódexeit gyűjtötték egybe, fényt 
derítve ezzel a Corvina melletti két másik legjelen
tősebb magyar reneszánsz könyvtárra. Nagy jelen
tőségű és a magyar múlt egyik különösen értékes 
fejezetének feltárására összpontosult a Csapodi- 
házaspár munkája, s eredményeiket a nemzetközi 
kutatás is elismeréssel méltatja. A sokoldalúan 
megalapozott és több évtizede végzett kutatás ered
ményeit az Akadémiai Díjra javasolt két nagy mű 
összegezte.

2. M e g о s z t о 11 d í j

Vikár László, a zenetudományok kandidátusa, az
MTA Zenetudományi Intézet tudományos mun
katársa 12 500 Ft

Bereczki Gábor, a nyelvészeti tudományok kandidá
tusa, az ELTE Bölcsészettudományi kara egye
temi docense 12 500 Ft
A „Cheremis Folksongs” (Akadémiai Kiadó, 

1971) című művükért.
Ez az inpozáns kötet a zenetudós —nyelvész 

szerzőpáros 13 év alatt hatszor meg-megismétlődő, 
Volga-vidéki terepmunkálatainak eredményeként 
a cseremisz népdalok eddigi legjobb és legterjedel
mesebb gyűjteményét reprezentálja. A könyv a 
zenetudomány, a nyelvészet, a folklórkutatás és az 
etnogenetika számára is sok újat mondó, kiemel
kedően fontos alkotás. Két egymást kiegészítő 
részből áll: egy elemző és egy anyagközlő részből. 
A legutóbbi 320 cseremisz dallamot és a hozzá 
tartozó szövegeket tartalmazza modern szempontok 
szerinti feldolgozásban és elrendezésben.

Nyelvi és zenei tekintetben igényes a lejegyzés, 
s az anyag nyelvészeti és folklorisztikai felhaszná
lását a szövegek angol és magyar fordítása nagy
mértékben segíti. A bevezető tanulmány zenei 
elemző része Vikár László munkája: ebben áttekin
tést ad az eddigi cseremisz népdalgyűjtésről, sok 
szempontból analizálja a cseremisz népzenét (a 
szomszéd népekkel való kölcsönhatásról sem feled
kezve meg) s a cseremisz népzene dialektusainak 
szétválasztásával jó szempontokat nyújt a dallamok 
történeti rétegeinek vizsgálatához. Ritmikai kér
désekkel is foglalkozik a tanulmány.

Hasznosan egészíti ki e részeket Bereczki Gábor 
kontribúciója, amelyben cseremisz dialektológia 
alapjait fekteti le. Sok hasznos táblázat, index és 
jegyzet teszi könnyen használhatóvá e jeles kötetet, 
amely a magyar etnomuzikológiát és finnugor 
nyelvészetet magas színvonalon képviseli, ahogyan 
ez egyébként eddigi fogadtatásából is kiolvasható.

II. O s z t á l y

3. Balogh Sándor, a történelemtudományok doktora,
az ELTE Bölcsészettudományi Kar egyetemi 
tanára 25 000 Ft
„Parlamenti és pártharcok Magyarországon 

1945 — 1947” (Kossuth Kiadó, 1975) című művéért.
Balogh Sándor monográfiája a magyarországi 

marxista-leninista történetírás egyik kiemelkedő 
jelentőségű s maradandó értékű alkotása. Először 
ad részletes és átfogó képet a magyar társadalom
nak a felszabadulás után újjászerveződött politikai 
erőiről és azok küzdelmeiről az 1947-es országgyűlési 
választásokig, vagyis a „fordulat” évéig bezárólag. 
A kor politikai eseményei a magyar népi demokrati
kus forradalom folyamatát, a koalíciós és ellenzéki 
pártok befolyását, állásfoglalását, tevékenységét, 
egymás közötti kapcsolatait és ellentéteit; s nem 
kevésbé az egyes pártok belső helyzetét, csoportjait 
és vezetőik magatartását a maguk ellentmondásos
ságában, rendkívül árnyaltan mutatja be. Különös 
figyelmet szentel az országgyűlésnek, a korabeli 
politikai küzdelmek e fontos és sajátos színterének. 
A szövevényes és bonyolult belpolitikát Magyar- 
ország külpolitikai és gazdasági helyzetének alaku
lásával kölcsönhatásban rajzolja meg. Az igen szé
les hazai és külföldi forrásbázis (MSZMP KB Párt
történeti Intézete Archívuma, Országos Levéltár, 
Esztergomi Prímási Levéltár, Országgyűlés irat
tára, Üj Magyar Központi Levéltár, Belügyminisz
térium Irattára, vidéki levéltárak, angol és orosz 
nyelvű forráskiadványok, . . . stb.) alapján s a 
vonatkozó történeti és memoárirodalom (magyar 
és idegen nyelvű), valamint a pártok sajtóorgánu
mai felhasználásával nemcsak az események és a 
helyzet részletei tekintetében tár fel igen sok új 
összefüggést, hanem a nagyobb kérdéscsoportok
ról — köztük a korábbi irodalomban már feldolgo
zottakról — úgyszintén a tárgyalt történelmi folya
matokról is tud jelentős új dolgokat mondani.

A könyv olyan teljesítmény, amely témájánál, 
anyaggazdagságánál, feldolgozásának színvonalánál 
és tanulságainál fogva méltán váltott ki elismerést 
mind a tudományág művelői, mind a széles közvé
lemény körében.

4. M e g о s z t о 11 d í j  25 000 Ft (egyenlő arány
ban)

Csonka Rózsa, a történelemtudományok kandidátu
sa, az MSZMP KB Politikai Főiskola docense, 
tanszékvezetőhelyettes,

Harsányi Iván, az MSZMP KB Politikai Főiskola 
tanszékvezető docense,

Szántó György, a történelemtudományok kandidá
tusa, az MSZMP KB Politikai Főiskola tanszék- 
vezető egyetemi tanára.
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A nemzetközi munkásmozgalom története 1830— 
1945. (Kossuth Könyvkiadó, 1973. 464. o.), vala
mint A nemzetközi munkásmozgalom története 
1945 — 1974. (Kossuth Könyvkiadó, 1975. 667. o.) 
című művek szerkesztőjeként végzett munkáért.

E tankönyvek elkészítésével az MSZMP Poli
tikai Főiskola nemzetközi munkásmozgalom törté
nete és nemzetközi politika tanszékének tanárai 
munkájukban mindenekelőtt a felső szintű politikai 
oktatás szükségleteiből indultak ki, de számoltak 
a nemzetközi munkásmozgalom kérdései iránt meg
növekedett széles körű hazai érdeklődés kielégítésé
vel is.

Az első kötet bemutatja a burzsoázia és a prole
tariátus osztállyá szerveződésének folyamatát, a 
szocializmus fejlődését az utópiától a tudományig. 
Ismerteti az I. Internacionálé, a Párisi Kommün 
tapasztalatait. Két fejezet foglalkozik a II. Inter- 
nacionálé történetével, a nemzetközi munkásmoz
galom különböző áramlatainak helyzetével. Közép
ponti helyet kap a tankönyvben a három oroszor
szági forradalom története, a lenini forradalom
elmélet fejlődése, a szocializmus felépítése a Szovjet
unióban. Végigkíséri a Kommunista Internacionálé 
történetét. Elméletileg általánosítja a fasizmus elleni 
harc francia és spanyol tapasztalatait. Az I. kötet 
zárófejezete a második világháború rövid történetét 
ismerteti. Döntő jelentőséget tulajdonít a Szovjet
unió Nagy Honvédő Háborújának a fasizmus vere
ségében. Bemutatja az antifasiszta nemzeti ellen
állás fontosabb állomásait.

A II. kötet három nagy periódusra osztja az 
1945-től napjainkig terjedő időszakot, a nemzetközi 
erőviszonyokban a szocializmus térhódításával, a 
nemzeti felszabadító mozgalmak győzelmével a 
nemzetközi kommunista és munkásmozgalom sike
reivel bekövetkezett változások fordulóit érzékel
tetve. A szocialista világrendszer alakulásának, fej
lődésének bemutatása során külön fejezetek foglal
koznak a Szovjetunió belső fejlődésével, békepoliti
kájával, nemzetközi jelentőségű tapasztalataival. 
Igyekeznek a szerzők általánosítani a több ország
ban folyó szocialista építés tapasztalatait, ugyan
akkor jelzik a sajátos, egymástól eltérő problémákat 
is. Kiemelik a szocialista országok összefogásának 
pozitív eredményeit.

Ugyancsak három periódusra bontva kerül be
mutatásra kapitalizmus általános válságának el
mélyülése, az imperializmus stratégiája. A fejlett 
tőkés országok osztályszerkezetében bekövetkezett 
változások, és az új realitásokat figyelembe vevő 
proletár stratégia a demokráciáért és a szocializ
musért.

Végül széles áttekintést adnak a szerzők az 
imperializmus klasszikus gyarmati rendszere fel
számolásáért folyó harcról, a nemzeti felszabadító 
mozgalmak sikereiről, a fejlődő államok problémái
ról, a Szovjetunió és a szocialista közösség szá
munkra nyújtott segítségéről.

Mindkét kötetben névmutató és kronológia se
gíti a pontosabb tájékozódást.

Elsősorban pedagógiai szempontból jelentős ez 
a két kötet. Ilyen szempontból az első részletes 
összefoglalás, és régi hiányt pótol. Emellett figye

lemre méltó, hogy a környező szocialista országok
ban is csak elvétve akad hasonló próbálkozás. A 
kötet szerzői figyelembe vették és alkalmazták a 
nemzetközi munkásmozgalom történetére vonat
kozó legújabb kutatásokat, messzemenően támasz
kodtak az eredeti dokumentumokra, és összefogla
lásaik, általánosításaik tükrözik a nemzetközi 
munkásmozgalom történeti kutatásának mai szint
jét.

Az első kötet máris pozitív méltatást kapott 
újságjainkban, folyóiratokban sőt a Szovjetunió
ban megjelenő „Ucsenije Zaniszki” c. az SZKP 
Pártfőiskola elméleti és oktatási kérdésekkel foglal
kozó folyóiratában. A második kötetről recenzió 
nem jelent meg, a szóban ezidáig hozzánk eljutott 
vélemények pozitívak.

III. O s z t á l y

5. Pataki György, a fizikai tudományok doktora, az
MTA KFKI Kutató Központ Szilárdtestkutató
Intézet tudományos főmunkatársa 25 000 Ft
A félvezetőkben lezajló áraminstabilitások vizs

gálatáért.
Az utóbbi évek során igen jelentős eredménye

ket ért el a félvezetőkben lezajló áraminstabilitások 
vizsgálata területén. Hazai vonatkozásban e kuta
tásoknak Pataki György volt a kezdeményezője 
és ma ez a „Szilárdtestek kutatása” főirány tudo
mányos tervében szereplő egyik fontos feladat.

Vizsgálatainak elsődleges célkitűzése a stacione
ren mozgó nagytérerősségű domének sebességének 
és a doménmozgás alatt folyó áram meghatározása 
volt az alapvetően nem-lineáris tárgyalás keretében. 
Bekapcsolódott azokba a kutatásokba is, amelyek 
célul tűzték ki negatív differenciális vezető képes
ségű áram-feszültség karakterisztikát eredményező 
mechanizmusok keresését. Ezt összekapcsolta a re
kombinációs hullámok gerjesztése problémájával. 
E gyakorlati szempontból is fontos kutatómunka 
eredményeit Pataki György számos, mértékadó 
folyóiratban megjelent cikkében tette közzé, és 
azokat sikeresen megvédett akadémiai doktori érte
kezésében is összefoglalta.

Eredményei széles körű nemzetközi visszhangot 
váltottak ki, amelyekre rendszeresen hivatkozik, 
ezek kísérleti és elméleti vizsgálatokat inspiráltak 
külföldön is.

Eredményes tudományos munkássága mellett 
Pataki György jelentős tudományszervezői munkát 
végez, a Szilárdtestfizikai Komplex Bizottság 
tudományos titkári feladatát mindig lelkiismeretes, 
kezdeményező és jó munkával látja el. Szerkesztője 
a „Szilárdtestkutatás újabb eredményei” című 
könyvsorozatnak.

IV. O s z t á l y

6. M e g o s z t o t t  d í j  25 000 Ft (egyenlő arány
ban)

Dohy János, a mezőgazdasági tudományok kandi
dátusa, a kaposvári Mezőgazdasági Főiskola
tudományos főmunkatársa,



1976. június 7. AKADÉMIAI KÖZLÖNY 115

Bozó Sándor, az Állattenyésztési Kutató Intézet
tudományos főmunkatársa,

Dunay Antal, az Állattenyésztési Kutató Intézet
tudományos munkatársa.
Ipari körülmények között is gazdaságosan és 

magas színvonalon termelő tejelő típusú tehénállo
mányok kialakítása során elért kutatási eredmé
nyeikért, amelyek jelentősen hozzájárultak az 
1972-es szarvasmarhatenyésztési kormányprogram 
elméleti alapjainak lefektetéséhez.

Dohy János 1957, Bozó Sándor 1958, Dunay 
Antal 1959 óta tagja annak a kutatócsoportnak, 
amelynek feladata volt ipari körülmények között 
is gazdaságosan és magas színvonalon termelő 
tejelő típusú tehénállományok kialakítása. E mun
kák keretében 1966-ig a dán jersey, majd ettől az 
időtől kezdve a dán jersey mellett a holfstein—friz 
fajta szerepelt keresztezési partnerként. A kereszte- 
zési kísérletek során nyert kutatási eredmények 
nemcsak a két fajta felhasználásának lehetőségeit 
tisztázták, hanem számos elméleti összefüggés meg
állapítására adtak lehetőséget, pl. a testnagyság, 
tejkoncentráció, üsző előhasználat stb. összefüggé
sei a termékelőállítás mennyiségével és gazdaságos
ságával.

Nevezettek szakírói tevékenysége is igen számot
tevő. A kutatási eredményekről részben önállóan, 
részben team keretében mintegy 80—90 tudomá
nyos dolgozatot, szakcikket, tanulmányt és könyv- 
részletet jelentettek meg.

1971-ben, 1972-ben és 1974-ben a különböző 
tejelő típusokról készített kutatási zárójelentéseiket 
az Állattenyésztési Kutatóintézet Tudományos 
Tanácsa első helyre rangsorolta. A különböző irányú 
kutatásaik mellett tevékenyen részt vettek azok 
eredményeinek gyakorlati realizálásában. E kutatási 
eredményeket hasznosító üzemek tejtermelése és 
annak gazdaságossága nagy mértékben igazolja a 
kutatások gyakorlati értékét. Kutatási eredményeik 
jelentősen hozzájárultak az 1972-es szarvasmarha
tenyésztési kormányprogram elméleti alapjainak 
lefektetéséhez.

Jelenleg a „Hústermelés fejlesztése” című kor
mányszintű kutatási célprogram keretében a tejelő 
típusok kialakítását célzó kutatási témák témafele
lősei. Az 1975. évi Országos Mezőgazdasági és Élel
miszeripari Kiállításon a kutatás legújabb ered
ményét képviselő „hungaro—friz” konstrukciót a 
kutatási témák között arany éremmel tüntették ki.

V. O s z t á l y

7. Szabó György, az orvostudományok doktora, az 
Országos Traumatológiai Intézet tudományos 
tanácsadója, laboratóriumvezető 25 000 Ft
A nyirokkeringés élettanának és kortanának 

vizsgálatáért.
A nyirokkeringés, veseműködés és post-traumás 

állapotok élet- és kortanának kutatása terén közel 
30 év óta kimagasló munkásságot fejtett ki. Mun
kájával jelentősen hozzájárult a magyar lympholó- 
giai kutatások maradandó nemzetközi hírnevének 
megalapításához.

Munkásságának valamennyi területén gyakorla
tilag is felhasználható, jelentős megállapítások 
születtek. A zsírembólia pathomechanizmusára és 
terápiájára vonatkozó vizsgálatokat monográfiában 
foglalta össze.

VI. O s z t á l y
8. Kozák Miklós, a műszaki tudományok doktora,

a Budapesti Műszaki Egyetem Vízépítési Inté
zet igazgatója, tanszékvezető egyetemi tanár

25 000 Ft
Rendszerbe foglalta és kidolgozta azt az új 

elméletet, amely alapját képezi az időben változó, 
szabadfelszíni vízmozgások gépi számításának. Se
gítségével árhullámok levonulása, a hullámterek 
rendezése és árvédelmi töltésszakadások hatása, a 
folyami vízierőművek együttműködése, az öntöző
csatornák üzeme szabatosan számítható. Mindezek
hez rendkívül fontos népgazdasági érdekek fűződ
nek.

Két évtizede foglalkozik a szabadfelszínű nem
permanens vízmozgások elméleti és gyakorlati kér
déseivel. Az elmúlt évek eredményei: az összetett 
szelvényű medrekben kialakuló szabadfelszíni nem
permanens vízmozgások számítására egyedülálló 
új elméletet dolgozott ki. Kidolgozta a felállított 
matematikai modellek megoldásának algoritmusát. 
A számítás végrehajtására programot írt: ALGOL 
és FORTRAN nyelven. A két évtizedes kutatómun
ka eredményéről könyvet írt, amely az Akadémiai 
Kiadónál sajtó alatt áll. Nevéhez fűződik a bonyo
lult, egymással összefüggő, időben változó vízrend
szerek üzemének számítása is. Ilyen gyakorlati 
feladat volt a tunyogmatolcsi öntöző főcsatorna 
üzemének gépi számítása is, melyből az 1AHR 
(ezen nemzetközi szervezet magyar nemzeti bizott
ságának elnöke is) Istanbul-i Nemzetközi Kongresz- 
szusán igen sikeres előadást tartott. Külön kiemelen
dő, hogy a fent említett számításokat ma még csakis 
Kozák professzor által levezetett új elmélet alapján 
lehet elvégezni. E témakörből az utolsó 5 évben 
számos előadást tartott itthon és külföldön (USA, 
Franciaország, NSZK, Lengyelország, Svédország, 
Irak, Törökország, Belgium). Fenti kutatási té
mákban hazai vízügyi szervek (OVH, VÍZITERV, 
VÍZIG-ek) évek óta Kozák professzort kérik fel 
szakértőnek. így többek között a tiszai és a terve
zett dunai vízierőműrendszer hidroenergetikai szá
mítását is ő végzi. Számításaival kimutatta, hogy 
a hullámterek rendezésével például az 1970-es 
tiszai árvíz mintegy 1 méterrel alacsonyabb szinten 
vonult volna le. Ennek a körülménynek rendkívül 
nagy gyakorlati jelentősége van, mivel ésszerű 
hullámtér-rendezéssel az árvízveszély nagymérték
ben csökkenthető, amely adott esetben nagy költ
ségmegtérítést eredményezhet.

VII. O s z t á l y
9. M e g o s z t o t t  d í j
Nyeste László, a kémiai tudományok kandidátusa, 

a BME Mezőgazdasági Kémiai Technológiai 
tanszék docense 12 500 Ft

Veres Attila, a BME Mezőgazdasági Kémiai Techno
lógiai Tanszék tudományos főmunkatársa

12 500 Ft
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A fermentációs kutatás területén elért, nemzet
közileg is elismert elméleti és gyakorlati szempont
ból egyaránt jelentős eredményeikért, különös tekin
tettel a teljesen automatizált, műszerezett kompute
res szabályozáshoz csatlakozó kísérleti fermentációs 
berendezés megépítéséért, üzembehelyezéséért és az 
azzal elért figyelemre méltó új vizsgálataikért.

Tudományos munkásságukkal nagyban hozzá
járultak ahhoz, hogy a modern fermentációs kuta
tási szemlélet és a technológiai fejlesztési irányzat 
elterjedjen a hazai szakemberek körében. A Buda
pesti Műszaki Egyetemen team szervezésével — 
több tanszék segítségét is felhasználva — olyan 
kutató fermentációs rendszert szerveztek és építet
tek meg, amely nemzetközi mércével mérve is ki
emelkedő. A fermentációs berendezés, jelenlegi 
kiépítettségében programvezérléssel működtethető 
és on line adatfeldolgozásra képes. Elméleti és gya
korlati szempontból is fontosak a folytonos fermen
tációs rendszer viselkedésére és off line optimálására 
vonátkozó kutatásaik. A fermentor segítségével 
sikerült matematikailag modellezniök a glükóz— 
glükonsav—ketoglükonsav konszekutív biokémiai 
reakciót és megállapították a fermentáció hőmér- 
séklet-kontroll-profilját. Gyakorlati eredményük a 
fermentor felhasználásával a Reichstein S., ül. 
hidrokortizon átalakulásban szerepet játszó enzim 
optimális termelési viszonyainak megállapítása, 
illetve különböző eredetű melaszok fermentációs 
ipari értékének gyors, objektív megállapítása.

Kutatási eredményeikről számos hazai és nem
zetközi kongresszuson is beszámoltak, valamint több 
nemzetközi folyóiratban jelent meg közleményük.

Nyeste László értékes tudományszervezői te
vékenységet folytat. Tagja a Műszaki Kémiai 
Bizottságnak, titkára a Biomérnöki Munkabizott
ságnak. Tagja a Magyar Kémikusok Egyesülete 
Biokémiai Szakosztálya vezetőségének. Mint a 
Mezőgazdasági Kémiai Technológiai Tanszék do
cense és a tanszéki fermentációs kutatási csoport 
vezetője, megbecsült munkát végez a biomérnöki 
oktatási területen a fermentációs szakember-után
pótlás nevelésében és az iparban dolgozó szakembe
rek továbbképzése területén is.

Veres Attila aktív tagja a Biomérnöki Munka- 
bizottságnak és a Magyar Mikrobiológiai Társaság
nak. Tíz évig dolgozott a Humán Oltóanyagtermelő 
és Kutató Intézetben a Fermentációs Kutató 
Laboratórium vezetőjeként, ahol vakcinák és oltó
anyagok előállításával foglalkozott. Amióta a Tan
széken dolgozik, részt vesz a vegyészmérnök és a 
szakmérnök képzésben is.

VIII. O s z t á l y

10. Palkovics Miklós, az orvostudományok doktora, 
a SOTE I. sz. Anatómiai Intézet kvantitatív 
hisztológiai laboratóriumának vezetője

25 000 Ft
Üj inikromódszert dolgozott ki a központi ideg- 

rendszer magcsoportjának izolált kivételére és ez
által a legújabb biokémiai módszerek központi 
idegrendszeri alkalmazása vált lehetővé. Vizsgála
taiban különböző transzmitter tartalmú agypályá

kat sikerült lokalizálni és azok végződéseit elektron- 
mikroszkóppal kimutatni. Az Axelrod munkacso
porttal elsőnek térképezték fel a központi ideg- 
rendszer neurotranszmittereit. Experimentális (kü
lönböző agyműtétek) vizsgálataiban a különböző 
transzmitter tartalmú agypályákat sikerült lokali
zálnia, és azok végződéseit elektronmikroszkóppal 
vertifikálta. Ebből a témakörből az elmúlt három 
évben 27 angol nyelvű dolgozata jelent meg, ered
ményeit J. Axelroddal közös könyvben jelenteti 
meg.

Az I. sz. Anatómiai Intézetben a kvantitatív 
hisztológiai laboratóriumot vezeti. A kvantitatív 
hisztológiai módszerek felhasználásával olyan kis
agy! neuronhálózati modellt dolgozott ki, melyet — 
ellentétben a teoretikus agymodellekkel — elektro- 
physiológiai vizsgálatokban (Eccles és munka- 
csoportja), sikeresen tudnak alkalmazni. Üj mód
szert dolgozott ki a kvantitatív elektronmikroszkó
pia területén, mely lehetővé teszi a központi ideg- 
rendszerben a szinapszisok sűrűségének meghatáro
zását, pályák végződéseinek numerikus értékelését. 
Ebben a témakörben 9 dolgozata jelent meg. Számos 
hazai és külföldi (Utrecht, Bratislava) munkacso
porttal áll kollaborációban. Az elmúlt évben meg
hívásra 11 nemzetközi kongresszuson és 14 szemi
náriumon tartott főelőadást vagy referátumot. Két 
amerikai neuroanatómiai kézikönyv 1—1 fejezeté
nek megírására kérték fel. A Magyar Anatómusok, 
Hisztológusok és Embriológusok Társaságának fő
titkára.

IX. O s z t á l y
11. Viski László, az állam- és jogtudományok dok

tora, az MTA Állam- és Jogtudományi Intézet 
tudományos osztályvezetője 25 000 Ft
Közlekedési büntetőjog (KJK 1974, 519 pp.) 

című monográfiája alapján, amely a gyakorlat 
számára kiválóan hasznosítható, lényeges, nemzet
közileg is elismert eredményeket elérő munka.

A monográfia az elmélet és a gyakorlat művelői 
körében általános, nagy elismerésre talált. Egy
öntetű volt a vélemény, hogy korszerű, új tudo
mányos eredményei, amelyeket a szerző a témájára 
vonatkozó hazai és külföldi elméletek teljes ismere
tében, azok kritikai elemzése útján, jogösszehason
lító alapon és interdiszciplináris módon a közleke
dési magatartások, illetve bűncselekmények mélyre
ható és széles körű szociológiai, pszichológiai és 
büntetőjogi dogmatikai vizsgálataira alapozott, a 
gyakorlati életben is jól hasznosíthatók. A monográ
fia a közlekedési bűncselekmények kriminálpoliti- 
kai és dogmatikai elemzését új elemekkel gazdagí
totta, részletesen feltárta a közlekedési magatartás 
sajátosságait, bemutatta és értékelte a közlekedési 
szituáció tényezőit, a közlekedő ember szerepét ezek 
megteremtésében, és bizonyította a közlekedési 
magatartás szankciókkal való befolyásolhatóságát. 
Széles körű elismerést váltottak ki azok a fejtegeté
sei, amelyek szerint a közlekedési jog dekriminalizá- 
lása helyett a hátrányos következmények egyénie- 
sítésében kell keresni a közlekedési büntetőjogban 
meglevő — sajátos jogpolitikai és erkölcsi össze
függéseket mutató — kérdések megoldását. Ugyan
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csak elfogadta a szakmai közvélemény azt a tételt, 
hogy a közlekedési büntetőjogot a büntetőjog 
sajátos és önálló részének kell tekinteni. A tudomá
nyos körökben a monográfia rendkívül nagy elis
merést víltott ki, és általánossá vált az a megálla
pítás, hogy a könyv a jogtudomány előrehaladásá
hoz rendkívül nagy mértékben járult hozzá.

X. O s z t á l y
12. Hámor Géza, a földtudományok kandidátusa, a

Magyar Állami Földtani Intézet igazgatóhelyet
tese 25 000 Ft
A keletmecseki miocén.
A keletmecseki miocén (MÁFI Évkönyve 53. 1. 

Budapest, 1970. Műszaki Kiadó, 483 p. és mellék
letek) c. könyve, amely „Az ország természeti erő
forrásainak feltárása” c. tárcaszintű főirányhoz 
kapcsolódó, éveken át folytatott beható földtani 
térképezés, fúrási kutatás és anyagfeldolgozás ered
ményeként végre megbízható képet fest e kor rend
kívül változatos fácieseinek rétegtani, ősföldrajzi 
és fejlődéstörténeti viszonyairól. E tárgyra vonat
kozó korábbi hézagos ismereteinket ez a diasztrofi- 
kus ciklusbeosztást a biosztratigráfiával egyesítő, 
modern szemléletű munka jelentősen kiegészíti és 
rendberakja. Tisztázza a komlói andezit és a hidasi 
barnakőszéntelepek földtani korát. Különösen ér
tékesek és példamutatók azok a Mecsek paleomezo- 
zós tömegének s ezzel együtt a partvonalnak a mio
cénbeli helyzetét ábrázoló ősföldrajzi térképsoroza
tai, amelyek a lepusztulási irányok mellett az 
üledékfaciesek megoszlását is feltüntetik. Ennek a 
részadatok pontos rögzítésén és sokoldalú kiértéke
lésén alapuló összképnek a lényegét s még a badeni 
típusú faunát tartalmazó mecseki slírösszletnek 
a tortónai emelet alá való szorítása sem teszi is
mereteink mai állását egyértelműen vitathatóvá.

Nyelvtudása és egyébirányú személyi alkalmas
sága mellett ezeknek a kutatási eredményeknek 
köszönhető, hogy Hámor Géza igen tevékenyen 
vesz részt a Paratethys neogén üledékeinek réteg
tani korrelációjával foglalkozó nemzetközi szerveze
tek vitaülésein és szereplésével a magyar tudomány 
e szektorának tekintélyét növelni segített. Az e 
téren főleg szlovák, osztrák és jugoszláv geológusok
kal kiépített együttműködés igen termékenynek 
bizonyult.

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 
Elnökségi Közoktatási Bizottságának 

munkájáról
Az 1972. júniusi párthatározat alapján kibonta

kozó országos méretű hosszútávú oktatásfejlesztési 
munkába az Akadémia 1973 szeptemberében kap
csolódott be; ekkor hozta létre az Elnökségi Köz
oktatási Bizottságot.

A bizottság elsőrendű feladatának az évszázad 
végére esedékes teljes oktatási reform tudományos 
tartalmának felvázolását tekintette. E vázlat első 
fogalmazását 1974 májusában tárgyalta meg az 
elnökség; a jelenlegi előterjesztés a két év tapaszta
lata alapján továbbfejlesztett változatot, valamint 
a műveltség tartalmára vonatkozó bizottsági állás-

I foglalás néhány nyitott kérdését, a műveltség tar
talmának újszerű vonásait, továbbá az iskola 
nevelőtevékenységének fejlesztésére vonatkozó ál
lásfoglalást mutatja be.

Az elnökségi vita során felvetődött, hogy a mű
veltség távlati követelményei maximalistának tűn
nek. Ez részben a nem eléggé világos fogalmazás 
következménye, bizonyos mértékig azonban szük
ségszerű, mivel ezek az ezredforduló utáni hosszabb 
időre is iránytinutató elvek.

Bírálta az elnökség azt is, hogy nem eléggé dom
borodnak ki világosan a fő célok, háttérbe, szorul 
a technikai műveltség igénye, a hangsúly túlzottan 
az intellektuális felvértezésen van, háttérbe szorul 
a morális igény, és a helyes emocionális magatar
tásra való érzelmi nevelés. A további munka során 
ezeket jobban figyelembe kell venni.

Több hozzászólás felhívta a figyelmet a kon
cepciók megvalósításának gazdasági és személyi 
feltételeire, amelyek teljesítése nélkül nem fejleszt
hető kellő mértékben oktatási rendszerünk. Az ún. 
cigánykérdéssel összefüggésben tisztázódott az, 
hogy a cigányságot nálunk nem tekintik nemzeti
ségnek. Körültekintésre intett az elnökség abban a 
tekintetben, hogy a különböző települési körülmé
nyek milyen mértékű differenciálódást igényelnek 
az oktatás-nevelésben.

Az elnökség 24/1976. számú határozata
Az elnökség

1. a megvitatás során elfogadott módosításokkal 
tudomásul veszi az Elnökségi Közoktatási Bi
zottság jelentését és annak mellékleteit a köz
oktatás távlati tartalmi fejlesztését segítő mun
kájáról;

2. ajánlja az Oktatási Minisztériumnak, hogy a köz
oktatás távlati fejlesztésében:
2.1. fogadja el alapul az elnökség állásfoglalását 

az iskolai műveltség távlati tartalmára, vala
mint az iskolai nevelő tevékenység fejlesz
tése elveire vonatkozóan;

2.2. vegye figyelembe és mérlegelje a további 
munkálatokban az EKB által az oktatás
nevelés egészére, valamint az ágazataira 
kidolgozott ajánlásokat, ill. alternatívákat;

3. megköszöni az EKB körültekintően végzett nagy 
horderejű eredményes tevékenységét, amelyet 
e jelentéssel befejezettnek tekint;

4. Javasolja, hogy a közoktatás távlati fejlesztése 
előkészítésének segítésére az OM és az MTA elnök
sége tartósan működő közös bizottságot alakít
son.

Előterjesztés
a távlati tudományos kutatások körében elért 

jelentős eredmények jutalmazási rendszerének 
továbbfejlesztésére

Az elnökség a múlt évben felhívta az országos 
és tárcaszintű kutatási főirányok körében elért 
jelentős eredmények jutalmazásának előkészítésére
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kiküldött bizottságot, hogy a jutalmazási rendszer 
továbbfejlesztése érdekében elemezze az eddigi 
tapasztalatokat, és következtetéseit terjessze az 
elnökség ülése elé, Az elnökség az előterjesztett 
javaslatot alapos vita után módosításokkal fogadta 
el.

Az elnökség 25/1976. számú határozata
1. Az elnökség elhatározza, hogy a távlati tudomá

nyos terv főirányai körében elért jelentős ered
mények jutalmazására 1978-ban kerüljön sor 
pályázati kiírásra.

2. Felhívja az elnököt, tegye meg a szükséges lépé
seket a pénzügyminiszternél, hogy az 1977 és 78 
évi 1—1 millió Ft összevontan 1978-ban kerüljön 
előirányzásra. Amennyiben ez nem valósítható 
meg, fenn kell tartani az évenkénti díjazást.

3. Az elnökség szükségesnek tartja, hogy a pályázat 
elbírálása során a tudományos testületek véle
ménye is mérlegelésre kerüljön oly módon, hogy 
a tudományos osztályok a részletes szabályok 
kialakítása után a pályázatok elbírálásakor dele
gáljanak egy specialista megbízottat a főirány 
koordináló tanácsába.

4. A bizottság javaslattevő tevékenysége két foko
zatban valósuljon meg.
4.1. A pályázatok beérkezése után a bizottság az 

egyes főirányok körében beérkezett pálya
művek számának ismeretében hozzávetőle
gesen állapítsa meg az egyes főirányokra eső 
keretösszegeket.

4.2. A főirányok gondozásáért felelős tárcák 
értékelése és indokolással ellátott rangosoro-

lása alapján tegye meg konkrét jutalmazási 
javaslatát az elnökség részére.

5. A bizottság az elbíráláshoz kapjon az eddigieknél 
szélesebb körű információkat (a pályamű terje
delmére, témájának az adott kutatási főirányban 
jelentkező súlyára, a pályamű esetleges megje
lenésére vonatkozó adatokra).

6. A pályázat — a korábbiaknak megfelelően — 
határozottan az OTTKT főirányára vonatkoz
zék.
6. 1. Félreérthető az a kizáró ok, amely szerint 

nem részesíthetők jutalomban, akik az adott 
kutatási tevékenységért munkabéren és já
rulékain kívül más ellenértékben részesültek. 
Ezért a ,,munkabér és járulékai” helyett 
,,munkaviszony alapján kapott anyagi jut
ta tá s i t  kell megjelölni.

7. A Tudománypolitikai Bizottság 30 005/1976. sz. 
határozata értelmében a jövőben valóban és csak 
egyértelműen a kiemelt főirányokba tartozó 
pályázatok kapjanak jutalmat. Erre nyomaté
kosan fel kell hívni a javaslattevő főhatóságok 
figyelmét, kérve, hogy a pályaműnek a kutatási 
főirányhoz való kapcsolatát konkrétan értékel
jék.
Ezzel összefüggésben törekedni kell arra is, hogy 
a pályázati kiírásban jelenleg szereplő MSZMP 
KB agit, és prop. témák az Akadémia tárca
szintű kutatási főirányai közé vétessenek fel.

8. Az elnökség felhatalmazza az elnököt, hogy a 
pályázat feltételeiről és részletes szabályairól a 
határozatban foglaltak figyelembevételével uta
sítást adjon ki, illetőleg az egyéb szükséges intéz
kedéseket tegye meg.

Közlemények
A Magyar Tudományos Akadémia felhívása az 
akadémiai intézmények vezetőihez „Alkotó Ifjúság” 

pályázat kiírására és kiállítás megrendezésére

A KISZ Központi Bizottságának kezdeménye
zésére, a Közalkalmazottak Szakszervezetével, az 
Állami Ifjúsági Bizottsággal egyetértésben 1977-ben 
is kiírjuk az ,,Alkotó Ifjúság” pályázatot és kiállí
tást rendezünk. A KISZ KB Intéző Bizottsága 1974. 
május 2-i határozatában foglaltakon túlmenően az 
alábbi szervezeti intézkedésekre hívjuk fel a figyel
met.

Az „Alkotó Ifjúság” pályázat és kiállítás célja
Az „Alkotó Ifjúság” mozgalom célja mozgósí

tani a fiatalokat, hogy munkaköri és tanulmányi 
kötelességeiken túlmenő alkotásokkal járuljanak 
hozzá a Magyar Szocialista Munkáspárt XI. kong
resszusa és hazánk felszabadulása 30. évfordulója 
tiszteletére meghirdetett szocialista munkaverseny- 
mozgalom keretében a párt X. kongresszusa hatá
rozatainak és a IV. ötéves népgazdasági terv cél
kitűzéseinek megvalósításához.

Segítse elő ez a mozgalom a tudományos-tech
nikai haladás eredményeinek elterjedését, az Orszá
gos 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 felügye

lete alá tartozó intézetek, támogatott kutatóhelyek, 
vállalatok, központi szolgáltató szervek 30. élet
évet még be nem töltött fiataljai, illetve ilyen korú 
fiatalokból álló ifjúsági közösségei vehetnek részt.

A kutatói munkakörben dolgozó fiatalok részére 
az „Alkotó Ifjúság” pályázatot az Akadémián 
rendszeresített Ifjúsági Díj elnyerésére irányuló 
pályázat keretében hirdetjük meg. Ennek meg
felelően pályázni lehet olyan egyéni munkával
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elért tudományos és műszaki eredménnyel (könyv, 
cikk, cikksorozat, szabadalom, találmány, doktori 
értekezés, berendezés, tervezés, építés), amely egy 
önálló téma, tudományos probléma kidolgozását 
vagy egy nagyobb feladat jól körülhatárolható 
részfeladatának megoldását jelenti és elismerő, 
hazai és külföldi visszhangot váltott ki. Elsősorban 
az Országos Távlati Tudományos Kutatási Tervek
hez kapcsolódó, valamint a takarékosság (anyag, 
energia stb.) kérdéseivel foglalkozó témakörökből 
várunk pályázatokat. A pályázatok az Ifjúsági Díj 
megalapításáról szóló 16/1972. (A. K. 18.) MTA —F. 
sz. főtitkári utasításban szabályozott irányelvek
nek megfelelően kerülnek elbírálásra.

A nem kutatói munkakörben dolgozó fiatalok 
elsősorban a kutatást segítő, kutatás szervező 
témakörökbe vágó eredményekkel és a takarékos
ságot (anyag, energia stb.) elősegítő javaslatokkal 
pályázzanak. Pályázni lehet azonban a Kiváló 
Alkotó Kollektívák, a Kiváló Ifjúmunkás, a Szakma 
Ifjú Mestere, a Kiváló Ifjú Technikus, a Kiváló 
Mérnök, a Ki Minek Mestere, a szocialista brigád
mozgalom, az újítómozgalom keretében készülő 
alkotással és minden egyéb más alkotással is.

A pályázaton olyan hasznosítható gyakorlat, 
és elméleti munkák vehetnek részt (mestermunka, 
gyártmány, szemléltető eszköz, makett, terv, újítási 
találmány, vizsgaremek, tudományos dolgozat 
stb.), amelyek szöveggel, képpel, rajzzal, modellel 
stb. szemléltethetők, illetve tárgyként bemutat- 
hatók.

Az „Alkotó Ifjúság” pályázat és kiállítás 
lebonyolításának szervezeti kérdései

Az „Alkotó Ifjúság” mozgalom keretében el
készített pályázatokat 1976. december 15-ig a 
munkahely vezetőjéhez kell benyújtani az elbírálás
hoz szükséges rajzokkal, műleírásokkal, dolgozatok
kal stb. együtt.

A pályamunkákat bekötve, a fedőlapon a nevet és 
a pályamunka címét feltüntetve, kiállításra alkal
mas állapotban kell benyújtani.

A beérkezett pályázatokat az akadémiai intéz
mények vezetői a társadalmi szervekkel, beleértve 
a KISZ-t is, értékelik és a díjazásra érdemes pályá
zatokat rangsorolva 1977. január 15-ig az MTA 
Központi Hivatala felügyeletileg illetékes főosztá
lyához kell előterjeszteni. Az előterjesztésnek tartal
maznia kell a részletes indokolást, a jelölt eddigi 
tevékenységét, magatartását ismertető leírást.

Az MTA Központi Hivatala főosztályai az ille
tékességi körükbe tartozó beérkezett pályázatokat 
1977. február 15-ig szakértőkkel elbíráltatják és 
rangsorolva 1977. február 25-ig az MTA Személy
zeti Főosztályának küldik meg, amely a pályáza
tokat döntésre az MTA főtitkárához terjeszti elő.

Pályamunkák díjazása
Az „Alkotó Ifjúság” pályázat keretében a beér

kezett pályázatok színvonalától függően maximá
lisan 20 díj odaítélésére kerül sor. A nyertes pályá
zatok 5000,— Ft pénzjutalomban részesülnek. A 
pénzjutalom oklevél és emlékjelvény adományozásá
val jár együtt.

A kutatói munkakörben dolgozó pályadíjnyer
tes fiatalok egyúttal az Akadémián rendszeresített 
„Ifjúsági Díj” elnyeréséről szóló oklevelet is meg
kapják.

A pályadíjakat április 4-e alkalmából a Magyar 
Tudományos Akadémia főtitkára adja át.

Az „Alkotó Ifjúság” mozgalom keretében pálya
díjat nyert munkákat — a KISZ KB és az Állami 
Ifjúsági Bizottság által meghatározott időpontban — 
országos kiállításon mutatják be.
Budapest, 1976. május 10.

Márta Ferenc s. k., 
a Magyar Tudományos Akadémia 

főtitkára

Pályázali felhívások

A Magyar Tudományos Akadémia Természet- 
tudományi II. (biológiai) Főosztálya pályázatot 
hirdet az MTA Biofizikai Tanszéki Kutatócsoport
jánál (Pécs) megüresedett 1 fő tudományos segéd
munkatársi állás betöltésére.

Pályázhatnak azok a biológiai diplomával ren
delkező fiatalok, akik a tudományos kutatómunkát 
hivatásnak tekintik. Kezdő illetmény 1900 Ft +  
30% veszélyességi pótlék.

A pályázatban, illetőleg mellékleteiben az alábbi 
adatok közlése szükséges:

— Önéletrajz,
— végzett szak megnevezése,
— szakmai érdeklődési terület,
— szigorlati tárgyak vizsgaeredményei,
— egyetemi, állami és társadalmi szervek aján

lása (zárt borítékban),
— szakmai referencia (zárt borítékban) tetsző

legesen megválasztott egyetemi oktatótól.
A pályázatokat a fent megjelölt adatokkal és 

mellékletekkel együtt a pályázati felhívás meg
jelenésétől számított 1 hónapon belül a MTA Bio
fizikai Tanszéki Kutatócsoport vezetőjéhez (7643 
Pécs, Pf. 99) kell benyújtani.

Természettudományi II. (biológiai) Főosztály 
pályázatot hirdet a biológia tudományos kérdései 
iránt érdeklődő felsőoktatási intézményben képesí
tést szerzett aktív pedagógus részére, megbízásos 
jogviszony alapján az ELTE Állatrendszertani és 
Ökológiai Tanszék (támogatott akadémiai kutató
hely) kutató munkájában való részvételre a követ
kező témában.

Különböző kultúrhatások'szerepének vizsgálata 
a talajállatok populációinak dinamikájára.

A pályázatot elnyert pedagógus — jelenlegi 
munkaviszonyának fenntartása mellett — a kutató
hellyel kötött szerződés alapján 1976. szeptember 
1-től 1977. augusztus 31-ig havi 500 Ft díjazásban 
részesül.
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A pályázatot önéletrajzzal és a munkahely 
vezetőjének javaslatával ellátva folyó év július 
31-ig kell benyújtani az ELTE Állatrendszertani 
és Ökológiai Tanszék vezetőjéhez (1088 Budapest, 
Puskin u. 3.)

A Természettudományi II. (biológiai) Főosztály 
pályázatot hirdet a biológia tudományos kérdései 
iránt érdeklődő felsőoktatási intézményben képesí
tést szerzett aktív pedagógus részére, megbízásos 
jogviszony alapján a JATE Növénytani Tanszékére 
(támogatott akadémiai kutatóhely) kutató munká
jában való részvételre a következő témák vala
melyikében.

-г- Természetes és kultúrnövényállományok vizs
gálata tekintettel a struktúrára, az energia- 
áramlásra, és a produktivitásra,

— környezeti tényezők — elsősorban a fény — 
hatása növények és növényállományok szer
vesanyag és fehérjeprodukciójára,

— környezeti tényezők hatása a növény szer
veinek szöveti szerkezetére,

— a Tisza élővilágának kutatása tekintettel a 
vízlépcsőkre és a természetvédelmi terüle
tekre,

— a talaj, a víz, vagy a levegő szennyezettségé
nek hatása természetes- és kultúrnövény
állományokra.

A pályázatot elnyert pedagógus — jelenlegi 
munkaviszonyának fenntartása mellett — a kutató
hellyel kötött szerződés alapján 1976. szeptember 
1-től 1977. augusztus 31-ig havi 500 Ft díjazásban
részesül.

A pályázatot önéletrajzzal és a munkahely 
vezetőjének javaslatával ellátva, folyó év július 
31-ig kell benyújtani az (6722 Szeged, Egyetem u. 
2.) József Attila Tudományegyetem Növénytani 
Tanszék vezetőjéhez.

A Természettudományi II. (biológiai) Főosztály 
pályázatot hirdet a biológia tudományos kérdései 
iránt érdeklődő felsőoktatási intézményben képesí
tést szerzett aktív pedagógus részére, megbízásos 
jogviszony alapján az ELTE Növényrendszertani 
és Ökológiai Tanszék (támogatott akadémiai kutató
hely) kutató munkájában való részvételre a követ
kező témák valamelyikében.

Természetes növénytársulásokban a virágos, 
vagy a virágtalan növényfajok ökológiai igényének, 
termőhelyi viszonyainak a tanulmányozása, az 
ökoszisztéma anyagforgalmában játszott szerepük 
vizsgálata. Viselkedésük és indikációjuk értékelése 
a környezet- és természetvédelem szempontjából.

A pályázatot elnyert pedagógus — jelenlegi 
munkaviszonyának fenntartása mellett — a kutató
hellyel kötött szerződés alapján 1976. szeptember 
1-től 1977. augusztus 31-ig havi 500 Ft díjazásban 
részesül.

A pályázatot önéletrajzzal és a munkahely 
vezetőjének javaslatával ellátva, folyó év július 
31-ig kell benyújtani az ELTE Növényrendszertani 
és Ökológiai Tanszék vezetőjéhez (1088 Budapest, 
Múzeum krt. 4/a).

Pályázati felhívás
A Természettudományi II. (biológiai) Főosztály 

pályázatot hirdet a biológia tudományos kérdései 
iránt érdeklődő felsőoktatási intézményben képesí
tést szerzett aktív pedagógus részére, megbízásos 
jogviszony alapján a Természettudományi Múzeum 
Állattára (támogatott akadémiai kutatóhely) ku
tató munkájában való részvételre a következő té
mák valamelyikében.

— Méhalkatú (Apoidea) rovarok rendszertani 
és állatföldrajzi kutatása, különös tekintettel 
a Hortobágy Nemzeti Park és egyéb ter
mészetvédelmi területek faunájára,

— kisemlős és fészekparazita, atkák faunisztikai 
és rendszertani szempontból, különös tekin
tettel a gazdaspecifitás kérdéseire.

A pályázatot elnyert pedagógus — jelenlegi 
munkaviszonyának fenntartása mellett — a kutató
hellyel kötött szerződés alapján 1976. szeptember 
1-től 1977. augusztus 31-ig havi 500 Ft díjazásban 
részesül.

A pályázatot önéletrajzzal és a munkahely 
vezetőjének javaslatával ellátva, folyó év július 
31-ig kell benyújtani a Természettudományi Mú
zeum Állattár vezetőjéhez (1088 Budapest, Baross 
u. 13.).

Teplán István s. k., 
főosztályvezető

Az MTA Irodalomtudományi Intézete pályá
zatot hirdet szakterületük tudományos kérdései 
iránt érdeklődő, felsőoktatási intézményekben képe
sítést szerzett, gyakorló pedagógusok részére, az 
Intézet kutatómunkájában megbízásos jogviszony 
alapján való részvételre, a következő témakörök
ben:
A magyar irodalomtudomány és kritika története 

Kutatások a XVI—XVIII. századi magyar 
irodalomtörténet köréből 
Kutatások a XIX. és a XX. századi magyar 
irodalomtörténet köréből

A magyar szocialista irodalom története
Kutatások a felszabadulás utáni magyar iroda
lom tárgykörében

Költészettörténeti kutatások 
Irodalomtörténeti kutatások 
Kutatások az összehasonlító irodalomtörténet tárgy

körében
A pályázatot elnyert pedagógusok — jelenlegi 

munkaviszonyuk fenntartása mellett — az Inté
zettel kötött szerződésben meghatározott kutatási 
feladatot végeznek, amelynek teljesítésekor a vég
zett munka arányában díjazásban részesülnek, s 
amelyre az Intézet havi 500,— Ft előleget folyósít.

A pályázatot a kutatási terület megjelölésével, 
részletes önéletrajzzal, publikációs jegyzékkel és a 
munkahely vezetőjének javaslatával ellátva f. év 
augusztus 1-ig az MTA Irodalomtudományi Inté
zete Igazgatójához kell benyújtani (1118. Budapest, 
Ménesi út 11—13.)

M TA Irodalomtudományi 
Intézet Igazgatósága

MAGYAR
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Az MTA Szegedi Biológiai Központja pályázatot 
hirdet szakterülete tudományos kérdései iránt 
érdeklődő, felsőoktatási intézményben képesítést 
szerzett aktív pedagógus részére, megbízásos jog
viszony alapján a

Biofizikai Intézet,
Biokémiai Intézet,
Genetikai Intézet,
Növényélettani Intézet 

kutató munkájában való részvételre.
A pályázatot elnyert pedagógus — jelenlegi 

munkaviszonyának fenntartása mellett — az In
tézettel kötött szerződés alapján, 1976. szeptember 
1-től 1977. augusztus 31-ig, havi 500 Ft díjazásban 
részesül és a fenti intézetek valamelyikében meg
határozott kutatási témát végez.

A pályázatot, a kutatóterület megjelölésével, 
önéletrajzzal és a munkahely vezetőjének javasla
tával ellátva folyó év július 31-ig kell benyújtani 
az MTA Szegedi Biológiai Központja Személyzeti 
Osztályára (6701. Szeged, Pf. 521.)

Dr. Straub F. Brúnó s. к.,
főigazgató

Pályázat pedagógusok számára

A Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli 
Tudományos Intézete (Pécs) Zala, Somogy, Bara
nya és Tolna megyék pedagógusai számára szerző
déses munkaviszonyban ösztöndíjas pályázatot 
hirdet a következő témák kidolgozására:

1. Egy kistáj gazdálkodása és társadalmának 
alakulása a felszabadulás után napjainkig (gazda
ságtörténet). (A kistájba tartozó községeket az 
ösztöndíjassal közösen állapítjuk meg úgy, hogy 
munkahelye és környéke essék bele.)

2. Dél-Dunántúl területén egy meghatározott 
térség éghajlatának elemzése és társadalmi-gazda
sági értékelése.

3. Egy terület gazdaságszerkezetével kapcsola
tos elemzés Dél-Dunántúlon (gazdaságföldrajz).

A feladatok részleteit az Intézet igazgatója 
határozza meg. Az elvárt eredmény: dokumentáció, 
és ennek, valamint a vonatkozó irodalom felhaszná
lásával készült tanulmány. A munkaviszony tar
tama: 1976. szeptember 1—1977. augusztus 31. 
Az ösztöndíj mindenegyes témára 6000 Ft, amit 
500 forintos havonkénti részletekben fizet ki az 
Intézet.

Pályázhatnak felsőoktatási intézményekben ké
pesítést szerzett pedagógusok, akik alsó- vagy kö
zépfokú oktatási intézményekben, vagy a művelő
désügyi igazgatás területén dolgoznak, kutató 
munkára alkalmasak, szakterületük tudományos 
kérdései iránt érdeklődnek és a kutatómunkában 
való részvételüket munkahelyük vezetője is tá
mogatja. Nem pályázhatnak tudományosan minő
sítettek. Egyénenként csak egy téma pályázható 
meg a hirdetett három közül.

A pályázatokat az Intézet igazgatójához 1976. 
június 30-ig kell beküldeni. (Postacím: 7601 Pécs, 
Pf. 199.)

Bihari Ottó s. k.,
akadémikus, intézeti igazgató

Az Erdészeti és Faipari Egyetem — Sopron — 
pályázatot hirdet az Üzemtani tanszékén egy tan
székvezető egyetemi tanári álláshely betöltésére.

A kinevezendő tanszékvezető egyetemi tanár 
feladata lesz az Erdészeti gazdaságtan I., II. és az 
Ágazati és vállalati gazdaságtan című tantárgyak 
előadási óráinak megtartása, a tantárgyi gyakorla
tok irányítása és ellenőrzése, a tantárgyi jegyzetek 
megírása és az Üzemtani tanszék oktatási, nevelési 
és tudományos munkájának irányítása.

Pályázhatnak azok az oki. erdőmérnökök, akik 
10 évnél több oktatási, vagy a tudományszaknak 
megfelelő szakmai gyakorlattal, tudományos foko
zattal, szakirodalmi tevékenységgel és idegen nyelv
tudással rendelkeznek.
A pályázatnak tartalmaznia kell:

a) A pályázó munkahelyét, beosztását, besoro
lását és fizetését,

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

— oktató-nevelő tudományos munkájának rész
letes ismertetését,

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

— tudományos fokozatát, kitüntetéseit és ide
gen nyelvismeretét, jelentősebb külföldi ta
nulmányútjait.

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

A pályázathoz mellékelni kell:
a) Részletes önéletrajzot (két példányban),
b) a szakképzettséget, illetőleg tudományos 

fokozatot tanúsító oklevél hiteles másolatát,
c) a C-0243 —15/b raktári számú kitöltött törzs

lapot,
d) a lakóhely szerint illetékes rendőrkapitány

ságtól beszerzett, de három hónapnál nem régibb 
keletű erkölcsi bizonyítványt.

A betöltendő állás után a 201/1975. (M. K. 4.) 
OM—MüM számú együttes utasításban meghatá
rozott illetmény jár.

A pályázatokat az előírt mellékletekkel együtt 
a pályázati felhívás megjelenése után 4 héten belül 
kell eljuttatni az Erdészeti és Faipari Egyetem 
rektorának (9401 Sopron, Pf. 132.).

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást az 
Egyetem rektora, illetve a Személyzeti Osztály 
vezetője ad.

Dr. Cziráki József s. k., 
tanszékvezető egyetemi tanár, 

rektor
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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 
T it kárság a

Index: 25.105

AKADÉMIAI KÖZLÖNY, a Magyar Tudományos Akadémia hivatalos lapja. Megjelenik rendszerint havonta kétszer. — A szerkesztésért 
felelős: a Magyar Tudományos Akadémia Központi Igazgatási Titkárságának vezetője

Kiadja: az Akadémiai Kiadó, 1363 Budapest V., Alkotmány, u. 21. — Felelős: Bemát György, az Akadémiai Kiadó igazgatója — 2000 példány
Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely postahivatalnál, a Posta hírlapüzleteiben és a Posta Központi Hírlapirodánál 

KHI 1900 Budapest V., József nádor tér 1. sz.) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a KHI 215—96 162 pénzforgalmi
jelzőszámára. Előfizetési dija egy évre 48,— Ft.

Egyes példányok beszerezhetők az 1055 Budapest V., Bajcsy-Zsilinszky út 76. sz. alatti hírlapboltban. Példányonkénti ára 3,— Ft.

76.3195 Akadémiai Nyomda, Budapest — Felelős vezető: Bernát György



ГГ* Н91
XXV. (1976.) ÉVFOLYAM 8. SZÁM

Akadémiai Közlöny
A Magyar Tudományos Akadémia Hivatalos Lapja

Kiadja:
A MAGYAR TUDOMÁNYOS  A K A D É M I A  

KÖZ P ON TI  HI VATALA
B U D A P E S T ,  1 9 7 6 .  J Ú N I U S  24.

T A R T A L O M

13/1976.
NET sz. hat.

12/1976. (V. 27.) 
MT rend.

A MagyarTudományos Akadémia elnökének tisztségében 
való megerősítéséről ................................................ .. 123

A Munka Törvénykönyve végrehajtásáról szóló egyes 
rendelkezések módosításáról .......................    123

Jelentés a történettudomány helyzetéről.......... ..............  125

A Magyar Tudományos Akadémia 1976. évi közgyűlési 
határozatai végleges szövegének megállapítása . . . .  125

Javaslat az alelnökök tevékenységi körének megállapítá
sára ..................      127

Előterjesztés az akadémiai bizottságok újjászervezésé
nek irányelveire ..............      128

A Békevilágtanács új stockholmi felhívásának támo
gatása ..............       128

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat és a Magyar 
Tudományos Akadémia együttműködési megálla
podása .....................................................................  328

Az elmúlt ciklusban működő elnökség tagjai mun
kájának elismeréséről ....................   128

Az elnökség egyéb állásfoglalásai ......................................  128

Pályázati felhívások ............................................................. 129

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének fogadó
órája ............    129

A Tudományos Minősítő Bizottság elnökének és tit
kárának fogadóórája ....................................................... 129

Jogszabályok
A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 

13/1976. számú
h a t á r o z a t a

a Magyar Tudományos Akadémia elnökének 
tisztségében való megerősítéséről

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa Er- 
dey-Grúz Tibor akadémikust a Magyar Tudomá
nyos Akadémia elnöki tisztségében megerősíti.

Losonczi Pál s. k., Cseterki Lajos s. k.,
a Magyar Népköztársaság a Magyar Népköztásaság

Elnöki Tanácsának Elnöki Tanácsának
elnöke titkára

A Minisztertanács 12/1976. (V. 27.) számú 
r e n d e l e t e

a Munka Törvénykönyve végrehajtásáról szóló 
egyes rendelkezések módosításáról

A Munka Törvénykönyve 71. §-ának (2) be
kezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Mi
nisztertanács a következőket rendeli:

. ‘ tV t.
1. § - ^

A Munka Törvénykönyve végrehajtásáról szóló, 
34/1967. (X. 8.) Korm. számú rendelet 7. §-a a 
következő (2)—(3) bekezdésekkel egészül ki:

,,(2) A szakszervezet egyetértése szükséges’ a 
dolgozó '

28/1976. sz. hat. 

29/1976. sz. hat.

30/1976. sz. hat.

31/1976. sz. hat.

32/1976. sz. hat.

33/1976. sz. hat.

34/1976. sz. hat.

Jogszabályok

Az Akadémia 
Elnökségének 
határozatai az 
1976. május 25-i 
ülésén

Közlemények
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a) személyi alapbérének megállapítása,

b) miniszteri vagy magasabb szintű kitünte
tésére vonatkozó javaslattétel, valamint jutalma
zása,

c) fizetett rendkívüli szabadságban vagy ju
talomszabadságban részesítése,

d) részére vállalati lakás vagy lakástámogatás, 
valamint szociális juttatás adása esetében. A 
vállalat szakszervezeti szerve ezt a jogát a szak- 
szervezeti bizalmi (főbizalmi) útján gyakorolja. 
Ha az intézkedésre a vállalat magasabb egységé
nek vezetője jogosult, a bizalmival (főbizalmi
val) együtt tett javaslat alapján, az említett 
egységnél működő szakszervezeti szerv egyet
értése szükséges. Egyetértés hiánya esetén a

vállalat felsőbb vezetője és szakszervezeti szerve 
együttesen dönt.

(3) A választott szakszervezeti tisztségviselőt 
megillető munkajogi védelem (Mt. 16. §) a tiszt
ségviselő megbízatásának idejére és az annak le
jártát követő két év tartamára érvényesül, ki
véve, ha visszahívására érdemtelenség miatt ke
rül sor. A munkajogi védelem időtartama alatt 
a közvetlen felsőbb szakszervezeti szerv egyet
értése szükséges a tisztségviselő elleni fegyelmi 
eljárás megindításához is.”

2- §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Lázár György 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 1976. május hó 25-i ülésén

Jelentés
a történettudomány helyzetéről

Az Akadémia elnöksége a történettudomány 
helyzetét, eredményeit és feladatait vizsgálva 
1968-ban nemzeti történetünk egyetemesebb szem
léletű művelését, a nemzetközi marxista szakiro
dalom átfogóbb és mélyebb tanulmányozását, 
a polgári történetírás jelenkori irányzatainak rend
szeres és következetes bírálatát, az egyetemes törté
neti és az ideológiatörténeti, illetőleg általában 
a kultúrtörténeti kutatások további kibontakoz
tatását, a legújabbkori történet speciális metodikai 
tanulságainak és a marxista összehasonlító mód
szer alkalmazása tapasztalatainak összegzését, va
lamint fundamentális jellegű feldolgozások és mo
nográfiák írásának — amelyek megalapozzák nem
zeti történetünk 10 kötetre előirányzott összefog
lalásának munkálatait — ösztönzését jelölte meg 
feladatul.

Az azóta eltelt időszak a történettudomány 
jelentős fejlődését hozta.

Az előterjesztés vizsgálja a történettudomány 
főbb eredményeit, szól a tudományos vitákról, a 
történettudomány nemzetközi kapcsolatairól, a 
történettudomány központi kutatóhelyeiről, majd 
javaslatokat vet fel. Az előterjesztéshez mellék
letek kapcsolódnak.

A főbb eredményeket vizsgálva a dokumentum 
megállapítja, hogy az 1968-tól 1974-ig terjedő 
időszakban a legfontosabb kutatóhelyek között 
az eddiginél egészségesebb munkamegosztás, együtt
működés alakult ki. A kollektív munkát mindenek 
előtt az egyetemi tankönyvek megírása terén elért 
eredmények jelzik. A tankönyvek egyik alapját 
képezik marxista történettudományunk legna
gyobb vállalkozásának, a 10 kötetes Magyar

ország története megírásának. A történettudomány 
termésének nagyobb hányadát azonban az egyéni 
munkák adják. A történettudomány egészét te
kintve minőségileg és mennyiségileg is a legjelen
tősebb eredmények a magyar történet és az annak 
szerves részét képező magyar munkásmozgalom 
története feltárásában születtek.

Az előterjesztés szól arról, hogy a történettu
domány elmúlt néhány esztendejét a viták fel- 
pezsdülése jellemezte. Örvendetes, hogy ezek a 
viták nem periférikus problémák körül bontakoz
tak ki, hanem a magyar történelem fontos kérdései 
kerültek megvitatásra. Az elmúlt évek egyik leg
eredményesebb vitája a függetlenségi harc és az 
osztályharc összefüggése körül bontakozott ki. 
Az előterjesztés pozitívan értékeli azt a tényt, 
hogy a viták egy része nem csupán a történeti 
szakfolyóiratok hasábjain zajlott le, hanem irodalmi 
fórumokon, az olvasók szélesebb köre előtt is.

A nemzetközi kapcsolatokról szólva a dokumen
tum megállapítja, hogy a magyar történettudo
mány részvételét és szereplését a különböző nem
zetközi tudományos tanácskozásokon, konferen
ciákon és kongresszusokon, különösen az utóbbi 
években, fokozódó érdeklődés és egyre nagyobb 
elismerés kíséri a küföldi szakmai közvélemény 
részéről. Természetesen ezen a területen is vannak 
tennivalók és ezekkel foglalkozik is az előterjesz
tés.

A központi kutatóhelyekkel foglalkozó rész 
felveti azt a sarkalatos kérdést, hogy a központi 
kutatóhelyek különböző főhatóságok alá tartozása 
kedvezőtlenül befolyásolja a történettudomány or
szágos szintű tudományos irányítását és szakmai 
szervezését, de szól a kutatói segédszemélyzettel, 
valamint a technikai segédeszközökkel való ellátott
ság problémáiról is.
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Az elnökség 28/1976. számú határozata
1. Az elnökség köszönettel tudomásul veszi a 

Filozófiai és Történettudományok Osztályának „Je
lentés a történettudomány helyzetéről” szóló elő
terjesztését.

2. Megállapítja, hogy a vizsgált időszakban 
jelentősen fejlődött a marxista történeti kutatás. 
A kutatások a történeti valóság egyre szélesebb, 
számos esetben a jelenhez közelebb eső területére 
terjedtek ki és elősegítették annak teljesebb megis
merését. A gazdag tudományos termést mindinkább 
az egyetemes-történeti szemlélet, a gazdaság- és 
társadalomtörténeti nézőpont erősödése jellemezte, 
ugyanakkor a kutatómunka ismert eszközeihez 
újabb megközelítési módok és metodikai törekvések 
járultak.

3. A történettudomány utóbbi évtizedben be
következett egészséges fejlődésének további biz
tosítása érdekében nagy gondot kell fordítani 
a tudományos vitákra, azok színvonalának eme
lésére, a történészek elméleti fejlődésére. A kutató
munka fejlődésével összhangban tervszerűbbé és 
a marxista-leninista eszmeiség fokozása szem
pontjából céltudatosabbá és hatékonyabbá kell 
fejleszteni a történeti munkák kritikáját, a vita- 
irodalmat — mindenek előtt a szakfolyóiratokban.

4. Az elnökség ajánlja a főbb történettudo
mányi kutatóhelyek felügyeleti hatóságainak, hogy 
a kutatóintézetek, tanszékek egyeztessék hosszabb 
távú elgondolásaikat, kutatási terveiket és ja
vasolja, hogy 1976 első felében terjesszék koordi
nált elgondolásaikat a Történettudományi Bizott
ság, illetve a Filozófiai és Történettudományok 
Osztálya elé.

Ennek során jelöljék meg azokat a fő témákat:
— amelyek kidolgozásában az intézetek és 

tanszékek együttesen vesznek részt, továbbá
— amelyeknek a megoldásában a társtudo

mányok képviselőinek bevonását szükségesnek tart
ják.

5. Az elnökség fontosnak tartja, hogy
5.1. a magyar tárgyú történeti kutatások fel

lendítése érdekében fordíttassék az eddiginél na
gyobb figyelem a felszabadulás utáni korszak 
történetének művelésére; továbbá

5.2. kerüljenek kidolgozásra azok a hosszabb 
távú célok, amelyekre a hazai egyetemes történeti 
kutatásoknak irányulnia kell. Ajánlja az alábbi 
kutatóhelyek felügyeleti hatóságának, hogy e cé
lokat a Történettudományi Intézet, a Párttörté
neti Intézet, az ELTE egyetemes történeti tan
székei, valamint a Politikai Főiskola nemzetközi 
munkásmozgalom történeti tanszéke dolgozzák ki, 
javaslatot téve egyidejűleg a rendelkezésre álló 
tudományos erők munkájának hatékonyabb koor
dinálására mind szakmai, mind szervezeti téren.

6. Összhangban az igényekkel az elnökség indo
koltnak tartja a magyar történelem kiadást ér
demlő forrásanyagainak felmérését, a legsürgetőbb 
forráskiadási munkálatok sorrendiségének megálla
pítását és hosszabb távú forráskiadási terv elké-

I szítését, valamint ezzel összefüggésben a modern 
forráskiadási módszerek tisztázását. Ajánlja az 
elnökség a kulturális miniszternek, hogy ennek 
a munkának az irányítását és koordinálását az 
Országos Levéltár végezze, és javasolja, hogy a 
forráskiadással összefüggő tervet küldjék meg 
véleményezésre 1976 folyamán a Történettudo
mányi Bizottság, illetve a Filozófiai és Történet- 
tudományok Osztálya részére.

7. Ajánlja az elnökség, hogy a szocialista or
szágokban folyó történeti kutatások figyelemmel 
kísérésének, a tapasztalatok hasznosításának, és 
az összehasonlító történeti módszer fejlesztésének 
érdekében a kutatóintézetek és történeti tanszékek 
hosszabb kiküldetések biztosításával is gondos
kodjanak munkatársaik magas szintű orosz nyelvi 
képzéséről és fejlesszék a szomszédos országok 
nyelveinek elsajátítását is.

8. Felkéri az elnökség a főtitkárt és az oktatási 
minisztert vizsgálják felül a történeti kutatás 
technikai segédeszközökkel és technikai segéd
erőkkel való ellátottságát, anyagi támogatását, és 
ennek a szakmai munka produktivitására való 
kihatását. A vizsgálat eredményének megfelelően 
tegyék meg a szükséges intézkedéseket.

9. Az elnökség ajánlja a főtitkárnak és az 
oktatási miniszternek a jogi karok jogtörténeti 
tanszékeinek támogatását és erősítését azzal, hogy 
ezek a tanszékek a tudományos munkában elsődle
gesen az egyetemek történeti tanszékeire támasz
kodjanak.

10. Az ELTE ВТК történeti tanszékeinek — 
amelyek jelentős bázisai a történettudományi 
kutatásoknak — a továbbfejlődési irányok kér
déseiben a Filozófiai és Történettudományok Osz
tálya adjon tartalmi iránymutatást az ezt igénylő 
Oktatási Minisztériumnak.

11. Az elnökség nagy fontosságot tulajdonít 
az 1980. évi történész világkongresszusra való 
felkészülésnek s ezt mint fontos feladatot külön 
is a történészek figyelmébe ajánlja.

12. Kívánatosnak tartja az elnökség, hogy 
a történettudomány helyzetéről szóló jelentést 
megfelelő időpontban a Társadalomtudományi 
Koordinációs Bizottság is vitassa meg.

A Magyar Tudományos Akadémia 1976. évi 
közgyűlési határozatai végleges szövegének 

megállapítása

Az elnökség 29/1976. számú határozata

Az elnökség az 1976. évi közgyűlés határozatainak 
szövegét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

I.

L A  közgyűlés jóváhagyólag tudomásul veszi 
az elnökség és a főtitkár beszámolóját. Az elnök
ségnek — megbízatása az alapszabályok szerint 
lejárván — köszönettel megadja a felmentvénvt.

MAGYAR
TUDOMÁNYOS AKADÉtíL^
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II.
A közgyűlés az elnökség és a főtitkár beszá

molójában, illetve a zárt ülésen felvetett egyes 
kérdésekben az alábbiak szerint foglal állást.

1. Az MSZMP XI. Kongresszusának a tudo
mányra vonatkozó állásfoglalása alapján határozta 
meg az Akadémia 1975. évi közgyűlési határozatai
ban a következő évekre szóló tevékenységének elvi 
alapjait, munkájának fő irányait. Az Akadémia 
tagjai, tudományos testületéi és szakigazgatása 
a következő ciklusban is tekintsék fontos feladatuk
nak a hatékony közreműködést a XI. Kongresszus 
határozatainak végrehajtásában.

1.1. Az elnökség az 1979. évi ciklust záró köz
gyűlésen számoljon be a hosszabb távra megfogal
mazott feladatok végrehajtásáról.

1.2. A hazai tudománypolitika továbbfejlesz
tését és a kutatásirányítási rendszer korszerűsítését 
célzó munkálatokban az Akadémia tudományos 
testületéi aktívan és kezdeményezően vegyenek 
részt.

2. Az elnökség, az osztályok és bizottságaik 
nagyobb mértékben törekedjenek érdemi tudo
mányos értékelő munkájuk színvonalának további 
emelésére.

2.1. Országos tájékozódásra alapozva továbbra 
is vitassanak meg fontos tudományos és tudomány- 
politikai kérdéseket, elemezzék a különböző tudo
mányágazatok helyzetét, és ezek alapján hívják 
fel az illetékes szervek, illetve intézmények figyel
mét a tudományos választ igénylő problémákra.

2.2. Az osztályok tekintsék fontos feladatuk
nak időről időre megvizsgálni a hazai tudományos 
iskolák, továbbá irányzatok helyzetét, és ahol 
szükséges tegyenek javaslatokat egy-egy tudo
mányos iskola, illetve irányzat támogatására.

2.3. Az elnökség mellett az osztályok és bi
zottságaik rendszeres munkával segítsék szélesebb 
tudományos körök bevonásával tudományos viták 
további kibontakoztatását a fontos társadalmi 
kérdésekben, új tudományos eredmények és aktuális 
problémák megvitatását tűzve napirendre. Az 
osztályok készítsék el erre vonatkozó munka- 
programjukat.

2.4. A termeléssel kapcsolatban levő osztályok 
az V. ötéves népgazdasági terv gazdaságpolitikai 
céljai megvalósításának segítését tűzzék napirendre, 
és foglalkozzanak a kutatási eredményeknek a 
termelésben való hasznosítása problémáival. A 
társadalomtudományi osztályok ilyen irányú te
vékenységük mellett vegyék tervbe a szocialista 
közgondolkodásnak, valamint a polgári ideológiák 
és antimarxista nézetek bírálatának előmozdítását.

2.5. Az elnökség az 1979. évben záruló ciklusban 
vitassa meg minden osztály tevékenységét, különös 
tekintettel arra, hogy mennyire gyakoroltak ha
tékony elvi- módszertani befolyást tudomány- 
területükre.

3. Továbbra is közre kell működni az MSZMP 
КВ-nek a közművelődésre vonatkozó határozata 
végrehajtásában, a közoktatás távlati koncepciójá
nak előkészítésében.

3.1. Az Akadémia tudományos testületéi, szak- 
igazgatása, intézetei és társaságai, együttműködve 
más intézményekkel, fokozottan vegyenek részt 
az MSZMP KB közművelődési határozatának végre
hajtásában és az „MTA közművelődési feladat
terve” teljesítésében. Az elnökség — első alkalom
mal 1976 végén, majd azt követően két évenként 
— tekintse át feladatterve teljesítését.

3.2. A közoktatás távlati fejlesztésére irányuló 
és az Elnökségi Közoktatási Bizottság által irányí
tott tevékenységet tovább kell folytatni. A köz
gyűlés kívánatosnak tartja, hogy ezt a tevékenysé
get az EKB mint az MTA elnöki és OM miniszté
riumi közös közoktatási bizottsága irányítsa.

4. A társadalomtudományok működjenek közre 
társadalmi-gazdasági feladataink kitűzésében és 
megoldásában. Általánosítsák a társadalomépítés 
tapasztalatait, mert a szocialista társadalom nö
vekvő mértékben igényli a valóság mind mélyebb 
megismerését. Eredményekkel és vitáikkal járul
janak hozzá a marxista-leninista világnézet al
kotó továbbfejlesztéséhez és terjesztéséhez, a szo
cialista közgondolkodás erősítéséhez.

4.1. A társadalomtudományi osztályok, külö
nösen a IX. valamint a II. Osztály foglalkozza
nak behatóan annak a kérdésnek a tanulmányozá
sával, hogy a tudományok hogyan tudnák fokoz
ni hozzájárulásukat szocialista társadalmunk ve
zetésének, irányításának, fejlesztésének tökélete
sítéséhez. A IX. Osztály szervezzen más osztályok 
bevonásával, erről a kérdésről széles körű tudomá
nyos ankétot.

5. Az Akadémia tudományos testületéi az ér
dekeltekkel együttműködve folytassák a közép
távú kutatási beszámolók és tervek, valamint a 
hosszú távú tervek, illetve prognózisok kidolgo
zását és megvitatását.

A tudományos tervek és programok tárgyalása 
során az eddiginél nagyobb súlyt kell helyezni a 
következő időszakban várható társadalmi igények
nek és kielégítési lehetőségeiknek elemzésére.

A kutatási célok megvalósításának ellenőrzésére, 
valamint a kutatótevékenység értékelésére fokozott 
figyelmet kell fordítani.

5.1. Az 1975. évi közgyűlés határozatát megerő
sítve az osztályok fejezzék be — az MTA, OMFB, 
ОТ által kiadott „Összevont irányelvek” szerint 
dolgozva — a Minisztertanács számára a hazai 
kutatás 1971—75. évi helyzetéről szóló részbe
számolók megvitatását, és vegyenek részt az 
összefoglaló beszámoló elkészítésében.

5.2. Az 1975. évi közgyűlés határozatát meg
erősítve és továbbfejlesztve — a TPB állásfoglalá
sának megfelelően

5.2.1. az' osztályok fejezzék be az Akadémia 
és az Oktatási Minisztérium kutatóhelyei 1976—80. 
évi kutatási terveinek véleményezését. Ennek 
során a tudományfejlődés belső logikája, valamint 
a társadalom jelenlegi és előrelátható jövőbeli 
igényei, továbbá az anyagi, szellemi lehetőségek 
gondos mérlegelésével válasszák ki azokat a terü
leteket, amelyekre különös gondot kell fordítani.
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5.2.2. A közgyűlés felkéri az egyetemi kutató
helyekkel rendelkező főhatóságok vezetőit és., a 
főtitkárt, hogy vizsgálják meg a kutatócsoportok 
és céltámogatott kutatóhelyek munkáját. Ellen
őrizzék, hogy a tudománypolitikai irányelveknek 
az egyetemi és vidéki kutatóhelyek fokozott 
támogatását szorgalmazó szempontjai hogyan ér
vényesülnek. A vizsgálat alapján tegyenek olyan 
intézkedéseket, amelyek az egyetemeken meglevő 
kutatási kapacitást hatékonyabban állítják a pers
pektivikus alapkutatás, valamint megfelelő szín
vonalú alkalmazott kutatás szolgálatába.

5.2.3. A TPB határozatának megfelelően az 
OiMFB-vel közösen értékelni kell az OTTKT 
valamennyi országos főirányának és célprogram
jának tematikai tervét és el kell végezni ezek 
anyagi igényének és a forrásoknak összehango
lását.

5.2.4. Az 1976—80. évi kutatási és fejlesztési 
(K +  F) források hatékonyabb felhasználása érdeké
ben — a TPB határozatának megfelelően — az ОТ 
és az OMFB elnökeivel, valamint a pénzügyminisz
terrel közösen irányelveket kell kialakítani, melyek 
az 1971—75. évi kutatási beszámolókra épüljenek 
és álljanak összhangban az 1976—80. évi népgazda
sági tervből adódó feladatokkal. Az irányelvek 
általánosabb tudománypolitikai célokra, a kutatás 
és fejlesztés fontos feladataira, a kutatási bázis
nak és struktúrának a feladatokkal összhangban 
való fejlesztésére, illetve módosítására, a K + F  
pénzeszközei felhasználásának elveire, a személyi 
feltételek javítására és a nemzetközi munkameg
osztás és együttműködés feladataira terjedjenek ki.

5.3. A tudományos testületek a következő 
években folyamatosan kísérjék figyelemmel az 
OTTKT végrehajtását. Ennek során — számba- 
véve a következő 15—20 évben várhatóan növekvő 
jelentőségű tudományterületekre, irányokra, té
mákra vonatkozó prognózisokat is — fordítsanak 
figyelmet arra, hogy a tudomány haladása, ill. 
a társadalmi igények változása nem teszi-e indo
kolttá új irányok kitűzését és az erők átcsoporto
sítását. Indokolt esetekben szorgalmazzák ezekre 
vonatkozó tervtanulmányok kidolgozását, majd vé
leményezésük után döntésre terjesszék elő.

5.4. Az elnökség értékelje az osztályoknak 
a középtávú kutatási beszámolók és tervek véle
ményezésével kapcsolatos tevékenységét, és a 
végzett munkáról tegyen jelentést az 1977. évi 
közgyűlésen.

5.5. A tudományos osztályok az 1976—80. 
évi tervidőszak alatt folyamatosan kísérjék figye
lemmel, hogy a kutatási beszámolókra és tervekre 
vonatkozó észrevételeik, illetve ajánlásaik hogyan 
realizálódtak az egyes témakörök kutatásában.

6. Annak tudatában, hogy a biológia forradal
ma — mint korábban a fizikáé — óriási lehető
ségekkel kecsegtet, de ugyanakkor pl. a génát
vitel, — az ún. genetic engineering — technikája 
veszélyeket is jelenthet, a közgyűlés felhívja az 
illetékes testületi szerveket, hogy tudományos 
felelősséggel segítsenek kidolgozni az új irány ku
tatásának helyes irányait úgy, hogy azok az em
beriség jólétét szolgálják.

7. A tudományos testületi munka hatásfokának 
növelése érdekében további lépéseket kell tenni.

7.1. Nagyobb jelentőségű kérdésekben mindig 
testületi állásfoglalást kell kialakítani, amelyek 
valóban a tudósok grémiumának nézeteit tükrözzék, 
és ne egyéni vélemények legyenek. Az elnökség 
tegyen további erőfeszítéseket annak érdekében, 
hogy a testületi állásfoglalások kialakításához 
hosszabb idő álljon rendelkezésre, és igyekezzen 
elérni, hogy a testületeket, illetve azok tagjait 
már az előkészítés szakaszában vonják be a nagyobb 
jelentőségű, testületi állásfoglalást igénylő, doku
mentumok kidolgozásába.

7.2. Továbbra is fenntartandók a testületi 
munkának olyan bevált fórumai, mint az ankétok, 
kerekasztal konferenciák, elnökségi klubdélutá
nok. Ezek programját tervszerűbb, differenciál
tabb tartalommal kell összeállítani, és fel kell 
venni abba a tudománypolitika és kutatásszer
vezés megoldást igénylő új kérdéseit is. Kívánatos, 
hogy a tagság az eddiginél jobban használja ki 
a Tudósklubban rejlő lehetőségeket.

7.3. A testületek súlyának, hatókörének növelé
se érdekében célszerű növelni a felolvasóülések, 
vitaülések számát.

7.4. A testületek és a szakigazgatás szervei 
törekedjenek szorosabb együttműködésre és bő
vítsék ennek célszerű formáit.

7.5. Törekedni kell az ügyintézés egyszerű
sítésére az Akadémia különböző szervei között, 
a felesleges átfedések, párhuzamosságok meg
szüntetésére, valamint általa a bürokrácia csök
kentésére. Ennek érdekében többek között a 
„Fehérkönyv” ne évente, hanem három évenként 
jelenjék meg, és ne készüljön közgyűlési határoza
tok végrehajtásáról külön jelentés, amikor az 
elnökségi beszámoló és részben az osztálybeszá
molók is jelentős részben ezzel foglalkoznak.

8. A közgyűlés a kutatónők helyzetének javítá
sára irányuló javaslatokat elfogadja és folyamatos 
figyelmet igénylő érdemi tudománypolitikai te
vékenységnek tekinti. Felhívja az elnökséget, hogy 
azok végrehajtása érdekében tegyen előterjesztése
ket az illetékes szervekhez.

A közgyűlés szükségesnek tartja, hogy a kutató
nők helyzetével összefüggő problémák megoldása 
ne legyen formális, csupán a statisztikai képet 
javító intézkedések sorozata.

Felhívja az elnökséget, hogy folyamatosan 
kísérje figyelemmel a kutatónők objektív helyze
tének javítására szolgáló intézkedések végrehaj
tását. Az e pontban foglaltak megvalósításáról 
három évenként számoljon be a közgyűlésnek.

J a v a s l a t
az alelnökök tevékenységi körének megállapítására
Az 1976. évi közgyűlésen megválasztott alelnökök 
konkrét tevékenységi körének megállapítására tett 
javaslatot az elnökség az alábbiak szerint elfogadta.

Az elnökség 30/1976. számú határozata
1. Az elnökség felkéri az alelnököket, hogy 

szakterületüknek megfelelően rendszeresen segít
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sék elő a tudományos osztályok együttműködését, 
az osztályok munkájának koordinálását, továbbá 
működjenek közre meghatározott funkcionális fela
datok felügyeletében.

2. Az elnökség az alelnökök tevékenységi körét 
az alábbiak szerint határozza meg:

2.1. Csáki Frigyes alelnök
— elősegíti a Matematikai és Fizikai Tudo

mányok Osztálya, a Műszaki Tudományok Osz
tálya, a Kémiai Tudományok Osztálya, továbbá 
a Föld- és Bányászati Tudományok Osztálya
együttműködését;

— felügyeletet gyakorol a testületi tevékeny
séggel összefüggő nemzetközi tudományos kap
csolatok felett.

2.2. Pach Zsigmondi Pál alelnök
— elősegíti a Nyelv- és Irodalomtudományok 

Osztálya, a Filozófiai és Történettudományok 
Osztálya, valamint a Gazdasági- és Jogtudomá
nyok Osztálya együttműködését;

— ellátja a tesületi személyi ügyek, valamint a 
Tudományos Minősítő Bizottság érdemi felügyeletét.

2.3. Szentágothai János alelnök
— elősegíti az Agrártudományok Osztálya, az 

Orvosi Tudományok Osztálya és a Biológiai Tudo
mányok Osztálya együttműködését;

— a testületi tevékenységi körben felügyeletet 
gyakorol az Akadémia tagjai jóléti ügyeinek in
tézése felett.

Előterjesztés
az akadémiai bizottságok újjászervezésének 

irányelveire
A javaslat megállapította, hogy az akadémia 

testületi szervei által működtetett bizottságok 
rendszere elveiben megfelel a reá háruló igények
nek. Ezért az előterjesztés néhány általános irány
elvet rögzít és ajánlja ezeket elfogadni, illetve — az 
elnökségi bizottságok esetében — ezeket az elnök
ség közvetlenül érvényesíti.

Az elnökség 31/1976. számú határozata
1 . Az elnökség a vitában elhangzott néhány 

kiegészítéssel az előterjesztést elfogadja azzal, 
hogy ajánlja az osztályoknak a dokumentumban 
foglaltak érvényesítését.

2. Az elnökség felhívja az elnököt, hogy gon
doskodjék az előterjesztésnek az osztályokhoz való 
továbbításáról.

A Békevilágtanács új stockholmi felhívásának 
támogatása

Az elnökség 32/1976. számú határozata
l .Az elnökség elhatározta, hogy testületileg 

támogatja a Békevilágtanács új stockholmi fel
hívását, csatlakozik ahhoz.

2. Felkéri Pach Zsigmond Pál és Csáki Frigyes 
alelnököket, valamint Köpeczi Béla főtitkárhelyet
test, hogy Pach Zsigmond Pál elnökletével szöve- 
gezze meg az elnökség egyetértését, kifejezésre 
juttatva a felhíváshoz való csatlakozást is.

3. Felhatalmazza az elnököt a Gegesi Kiss Pál, 
Szádeczky-Kardoss Elemér és Tolnai Gábor aka
démikusok egyéni csatlakozásával kapcsolatos 
teendők ellátására.

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat és a 
Magyar Tudományos Akadémia együttműködési 

megállapodása

Az elnökség 33/1976. számú határozata
1. Az elnökség egyetért azzal, hogy a Tudo

mányos Ismeretterjesztő Társulat és az Akadémia 
a tudományok széles körű és magas színvonalú 
népszerűsítése érdekében alakítson ki szervezett 
együttműködést.

2. Az elnökség felhatalmazza az elnököt, hogy 
az együttműködési megállapodás megkötésére 
vonatkozó készségét közölje a TIT-tel.

3. A megállapodás tervezete kellő előkészítés 
után kerüljön az elnökség elé.

Az elmúlt ciklusban működő elnökség tagjai 
munkájának elismeréséről

Az elnökség 34/1976. számú határozata
1 . Az elnökség köszönetét és jegyzőkönyvi 

elismerését fejezi ki Szabó Imre és Tolnai Gábor 
akadémikusoknak több évtizedes, áldozatos aka
démiai munkásságukért; megköszöni továbbá az 
elmúlt ciklusban működő elnökségi tagok munkáját 
is.

2. Felhatalmazza az elnököt, hogy az elnökség 
elismerését és köszönetét levélben tolmácsolja.

Az elnökség egyéb állásfoglalásai

Az elnökségi ülés napirendjén szerepeltek még:
1. Tájékoztató a szocialistaországok tudományos 

akadémiáival kötött 1976—80. évi kétoldalú együtt
működési munkatervekről.

2. Tájékoztató ,,A tudat neurobiológiai prob
lémái” tárgyú ankéton elhangzottakról.

3. Beszámoló az eltelt időszak jelentősebb aka
démiai testületi eseményeiről.

4. Beszámoló az eltelt időszak jelentősebb aka
démiai szakigazgatási eseményeiről.

Budapest, 1976. május hó 27.
Erdey-Grúz Tibor 

helyett
Szentágothai János s. k.,

maGVAR '~Ê .vYía
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Közlemények

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

A Magyar Tudományos Akadémia Társadalom- 
tudományi Főosztálya pályázatot hirdet az M TA  
Pszichológiai Intézetben 1976. szeptember 1-i ha
tállyal betöltendő akadémiai ösztöndíjas tudomá
nyos gyakornoki állásokra az alábbi témákban:

1. Az auditoros információfeldolgozás elektrográ- 
fiás vizsgálata.

2. Motivációs mechanizmusok állatkísérletes 
vizsgálata elektrográfiás módszerekkel.

Pályázhatnak azok, akik az ELTE pszichológia 
szakon szereztek diplomát.

A pályázathoz mellékelni kell:
— Részletes önéletrajz 2 példányban
— Az egyetemi diploma másolata
— Szigorlati tárgyak vizsgaeredményei
— Egyetemi, állami és társadalmi szervek 

ajánlása (zárt borítékban).

A pályázatot 1976. július 31-ig az Intézet igaz
gatójához kell benyújtani az alábbi címre:

MTA Pszichológiai Intézet, 1394 Budapest, 
Szondy u. 83/85.

Dr. Pataki Ferenc s. k.,
igazgató

A Magyar Tudományos Akadémia Művészet
történeti Kutató Csoportja az 1976 —1977-es tan
évre pályázatot hirdet olyan általános és közép
iskolai tanárok részére, akik önálló kutatómunkát 
végeznek a magyar művészet történetére vonat
kozó bármely — de még sehol nem publikált — 
témában. A további kutatást a megbízó intézet 
havi 500,— Ft ösztöndíjjal támogatja. A pályázók 
folyó év augusztus 15-ig küldhetik be tématervüket 
vagy a munkájuk jellegét bemutató dolgozatukat, 
önéletrajz és munkahelyi javaslat kíséretében, a 
Művészettörténeti Kutató Csoport igazgatójához.

(1250 Budapest 1. Postafiók 27.)
MTA Művészettörténeti Kutató Csoport

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 bejentés a 127—294 telefonon, a 
18—64-es mellékállomáson lehetséges.

Tudományos Minősítő Bizottság Titkársága
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Személyi rész
A Magyar Tudományos Akadémia közgyűlése 1976. 

május 7-én
az Akadémia rendes tagjává választotta:
1. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya 

Benkő Lorándot

Hajdú Pétert 
Köpeczi Bélát 
Szabolcsi Miklóst

III. Matematikai és Fizikai Tudományok Oszt.
Kónya Albertet 
Tandon Károlyt 
Tarján Imrét

Jogszabályok 2017/1976. (VI. 24.) 
Mt.h.

5/1976. (A.K.9.) 
MTA—F. sz. ut.

Az Akadémia
Elnökségének határozatai 
az 1976. június 29-i ülésén

36/1976.sz. 
határozat

37/1976. sz. 
határozat

39/1976. sz. 
határozat

40/1976. sz, 
határozat

41/1976. sz. 
határozat

42/1976. sz. 
határozat

43/1976. sz. 
határozat

Közlemények
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IV. Agrártudományok Osztálya
Cselőtei Lászlót 
Kurnik Ernőt 
Stefanovits Pált

V. Orvosi Tudományok Osztálya
Bálint Pétert 
Kesztyűs Lórándot 
Radnót Magdát

VI. Műszaki Tudományok Osztálya
Barta Istvánt 
Csáki Frigyest 
Geszti P. Ottót 
Kezdi Árpádot 
Kozma Lászlót

VII. Kémiai Tudományok Osztálya
Holló Jánost 
Márta Ferencet 
Polinszky Károlyt 
Pungor Ernőt

VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
Farkas Gábort 
Tigyi Józsefet

IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya
Kovács Istvánt 
Osztrovszki Györgyöt

X. Föld- és Bányászati Tudományok Osztálya
Fülöp Józsefet 
Hazay Istvánt 
Pécsi Mártont 
Tarján Gusztávot

az Akadémia levelező tagjává választotta:
I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Imre Samut 
Papp Ferencet 
Tálasi Istvánt

II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya
Hermann Istvánt 
Lukács Józsefet 
Ránki Györgyöt

III. Matematikai és Fizikai Tudományok Osztálya
Hajnal Andrást 
Kiss Dezsőt

IV. Agrártudományok Osztálya
Kovács Ferencet 
Mészáros Jánost 
Rajki Sándort

V. Orvosi Tudományok Osztálya
Antoni Ferencet 
Petri Gábort .

VI. Műszaki Tudományok Osztálya
Czibere Tibort 
Simon Sándort 
Stefán Mihályt 
Vajda Györgyöt

VII. Kémiai Tudományok Osztálya
Hardy Gyulát 
Markó Lászlót

VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
Jakucs Pált 
Jermy Tibort 
Keleti Tamást 
Salánki Jánost

IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya
Kornai Jánost 
Falusné, Szikra Katalint 
Peschka Vilmost 
Simái Mihályt 
Sipos Aladárt

X. Föld- és Bányászati Tudományok Osztálya
Czelnai Rudolfot 
Graselly Gyulát

az Akadémia tiszteleti tagjává választotta: 

(I. Osztály)
Aleksander Fiakert Jugoszlávia 
Cesare Vasolit Olaszország 
Jans Peter Larsent Dánia

(II. Osztály)
A. P. Okladnyikovot Szovjetunió 
Stefan Kieniowichot Lengyelország 
Herbert Hungert Ausztria 
Albert Soboult Franciaország

(III. Osztály)
György Pólyát USA
Sz. M. Nyikolszkijt Szovjetunió
A. M. Prohorovot Szovjetunió

(IV. Osztály)
P. P. Lobanovot Szovjetunió 
N. V. Cicint Szovjetunió 
Bohdan Dobrzanskit Lengyelország

(VI. Osztály)
Kalman Rudolf Emilt USA

(VII. Osztály)
Sir Derek Bertont Anglia 
Ny. M. Emanuelt Szovjetunió

(VIII. Osztály)
M. SZ. Giljarovot Szovjetunió 
A. A. Baevét Szovjetunió 
Rollin D. Hotchkisst USA
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(IX. Osztály)
R, D. Lukict Jugoszlávia 
Kari Gunnar Myrdalt Svédország

(X. Osztály)
Walter Petraschecket Ausztria
Kari Rinnert Ausztria
N. V. Melnyikovot Szovjetunió

Az Akadémia elnökségének összetétele az 1976. 
évi választások után

Elnök: Erdey-Grúz Tibor
Alelnökök:

Csáki Frigyes 
Pach Zsigmond Pál 
Szentágothai János

Főtitkár: Márta Ferenc
Főtitkárhelyettesek:

Köpeczi Béla 
Láng István

A közgyűlés által közvetlenül választott elnökségi 
tagok:

Friss István 
Hollán Zsuzsa 
Jánossy Lajos 
Nemecz Ernő 
Straub F. Brúnó 
Tamássy István 
Tétényi Pál 
Üjfalussy József

Osztályelnökök
Szabolcsi Miklós (Nyelv és Irodalomtudományok 

Osztálya)
Mátrai László (Filozófiai és Történettudományok 

Osztálya)
Tarján Imre (Matematikai és Fizikai Tudományok 

Osztálya)
Somos András (Agrártudományok Osztálya) 
Donhoffer Szilárd (Orvosi Tudományok Osztálya) 
Bognár Géza (Műszaki Tudományok Osztálya) 
Beck Mihály (Kémiai Tudományok Osztálya) 
Balogh János (Biológiai Tudományok Osztálya) 
Eörsi Gyula (Gazdaság- és Jogtudományok Osz

tálya)
Martos Ferenc (Föld-és Bányászati Tudományok 
Osztálya)

TMB elnöke: Kónya Albert 
Tudományos Testületi Titkárság

Budapest, 1976. június 30.

Jogszabályok
A Minisztertanács 2017/1976. (VI. 24.) számú 

h a t á r o z a t a
a statisztikai adatgyűjtési tevékenység javításáról

L A  Minisztertanács tudomásul veszi, hogy 
folyamatban van a központi állami és az igazgatási 
statisztikai adatgyűjtési rendszerek felülvizsgálása. 
Ez arra irányul, hogy 1977-től a statisztikai adat- 
gyűjtési rendszerben az indokolatlan párhuzamos 
adatgyűjtés és az adatgyűjtések gyakorisága csök
kenjen, terjedelmük ésszerűbb legyen. Ezt a tevé
kenységet — figyelemmel az újonnan jelentkező 
szükséges adatigények kielégítésére is — össze kell 
kapcsolni a statisztikai adatgyűjtési rendszer tar
talmi fejlesztésével, összehangoltságának fokozá
sával.

2. A Minisztertanács a statisztikai adatgyűjtési 
tevékenységről szóló jogszabályok fokozottabb ér
vényesülése érdekében

a) felhívja az adatgyűjtés elrendelési joggal 
rendelkező szervek vezetőit, hogy

— következetesen éljenek az igények felül
bírálására vonatkozó jogaikkal, és ennek 
során az indokolatlan adatgyűjtési kérelme
ket utasítsák el;

— gondoskodjanak arról, hogy az adatgyűjtések 
véleményezése, indokoltságának elbírálása 
a szerveken belül központosítva legyen, 
elrendelésük, engedélyezésük a jogszabályok
nak megfelelő hatáskörben történjék;

— fokozzák a statisztikai jogszabályok meg
tartásának ellenőrzését, gondoskodjanak a 
jogszabályok megsértőinek felelősségre vo
násáról, szerezzenek érvényt az állami fegye
lem követelményeinek;

b) kötelezi az adatgyűjtés elrendelési joggal 
nem rendelkező állami szervek vezetőit és felkéri 
a társadalmi szervek vezetőit, hogy a szükséges 
statisztikai adatigények kielégítése során az adat
gyűjtésekre vonatkozó jogszabályokat tartsák meg.

3. A statisztikai adatgyűjtésekre vonatkozó 
elrendelési, engedélyezési szabályokat kell alkal
mazni mindazokra az adatgyűjtésekre, információ- 
kérésekre is — kivéve a termelés, az áruforgalom, 
a szállítás folyamatának operatív irányításához 
közvetlenül kapcsolódó információkat —, amelye
ket nem statisztikai adatgyűjtés címén kezdemé
nyeznek, de teljesítésük valójában jelentős mértékű 
statisztikai adatszolgáltatással jár együtt.

4. A miniszterek (országos hatáskörű szervek 
vezetői) gondoskodjanak e határozatnak a minisz
térium (országos hatáskörű szerv) hivatalos lap
jában való közzétételérői.

5. Ez a határozat a közzététele napján lép ha
tályba.

Lázár György s. k., 
a Minisztertanács elnöke
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A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának 
5/1976./A. K. 9.) MTA-F. számú

u t a s í t á s a
az akadémiai kutatóintézetek szervezeti és működési 

szabályzatáról
A Magyar Tudományos Akadémia 1970. évi 

átszervezését követően a tudományos, kutatómunka 
irányításában, az intézetek szervezetében és mű
ködésében olyan jelentős változások történtek, 
amelyek szükségessé teszik új szervezeti és műkö
dési szabályzat készítését. A cél az, hogy az inté
zetek olyan szabályzattal rendelkezzenek, mely 
világosan tükrözi feladataikat, szervezetüket és 
korszerűen szabályozza működésűket. Ennek ér
dekében az akadémiai kutatóintézetek szervezeti 
és működési szabályzatainak elkészítését, és azok 
jóváhagyásának rendjét a Magyar Tudományos 
Akadémia alapszabályai 40. §. (3) bekezdésében 
foglaltak alapján az alábbiak szerint szabályozom.

1. §.
(1) Az Akadémia Központi Hivatala felügyelete 

alá tartozó kutatóintézetek, kutatóközpontok, 
kutatócsoportok, kutatólaboratóriumok (a to
vábbiakban: intézetek) szervezeti és működési 
szabályzat (a továbbiakban: szabályzat) alap
ján működnek.

(2) A szabályozatot az intézet sajátosságainak 
figyelembevételével úgy kell elkészíteni, hogy 
az intézet alapvető feladatainak, tevékenységé
nek meghatározása mellett juttassa kifejezésre 
az intézeti önállóságot, érvényesítse a tudomá
nyos kutatásra és az azzal összefüggő tervezésre, 
gazdálkodásra, beszámoltatásra és egyéb funk
cionális tevékenységre vonatkozó hatályos jog
szabályokat, irányelveket és egyéb előírásokat.

2- §•
(1) A szabályzat szervezeti és működési részből 

(a továbbiakban: szervezeti szabályok és mű
ködési szabályok) áll.

(2) A szervezeti szabályok tartalmazzák az intézet 
alapítására, elnevezésére, jogi helyzetére, tudo
mányos kutató- és tudományszervező, továbbá 
egyéb feladatkörére, szervezeti felépítésére, a 
vezetők jogállására, feladatára és felelősségére, 
az intézetvezetés tanácsadó szerveire, a munkál
tatói, valamint a kötelezettségvállalási és utal
ványozási jogkörökre vonatkozó legfontosabb 
szabályokat.

(3) A (2) bekezdésben említett vezetőknek a munka
ügyi jogszabályok szerint vezetőállásúnak mi
nősülő dolgozók közül azokat kell tekinteni, 
akiknek kinevezése, illetőleg megbízása a Ma
gyar Tudományos Akadémia főtitkára, főtitkár- 
helyettese, illetve főosztályvezetője hatáskörébe 
tartozik, vagy kinevezésükhöz, megbízásukhoz 
az előbbiek egyetértése szükséges.

(4) A működési szabályok a feladatok megvalósítá
sának módját azok folyamatában tartalmaz
zák, az intézet jellegének és nagyságrendjének 
megfelelően. így magukban foglalják a tudo
mányos kutatás tervezésére, menetére, a ku

tatási tervek végrehajtásának ellenőrzésére, 
a tudományos eredmények felhasználására, pub
likálására, a tudományos együttműködésre, 
a beszámolásra irányuló tevékenység, az in
tézeti munkarend és fegyelem alapvető szabá
lyait, az intézet személyzeti munkájával és 
nemzetközi kapcsolataival összefüggő tevékeny
ség, továbbá a gazdálkodás, a számvitel, a 
belsőellenőrzés rendjét, és általában mindazokat 
a szabályokat, melyek az intézet rendeltetés- 
szerű, jó működéséhez szükségesek.

3 §.
(1) A szabályzat elkészítéséért az intézet igazgatója 

felelős. Mind a szervezeti, mind a működési 
szabályok tervezetét megvitatás céljából az 
Igazgató Tanács elé kell terjeszteni.

(2) Az Igazgató Tanács által megvitatott szervezeti 
szabályokat jóváhagyás céljából 3 példányban 
fel kell terjeszteni az intézet közvetlen felügyele
tét ellátó tudományági főosztályhoz.

(3) A jóváhagyásra való előkészítés az illetékes 
tudományági főosztály feladata. A tudományági 
főosztálynak az elkőkészítés során ki kell 
kérnie a funkcionális főosztályok véleményét is.

(4) A szervezeti szabályokat, illetőleg azok módosí
tását a tudományág szerint illetékes főtitkár- 
helyettes hagyja jóvá.

(5) A jóváhagyott szervezeti szabályok egy pél
dányát megőrzés végett az intézet igazgatója 
megküldi a Magyar Tudományos Akadémia 
Levéltárának.

(6) A jóváhagyott szervezeti szabályokat ki kell 
egészíteni a 2. §. (3) bekezdésben nem érintett 
intézeti dolgozók munkaköri leírásával. Azokat 
a munkaköröket, melyekre munkaköri leírást 
kell készíteni, az intézet igazgatója határozza 
meg. Az azonos munkakörű és lényegében azonos 
beosztású dolgozók esetében az intézet vezető
jének döntésétől függően személyenként vagy 
csak a munkakörre vonatkozó egy leírást kell 
készíteni.

(7) A munkaköri leírásokat az intézet igazgatója 
hagyja jóvá.

(8) A működési szabályokat a jóváhagyott szer
vezeti szabályokkal összhangban kell elkészí
teni és az Igazgató Tanácsban történt megvi
tatás után azt az intézet igazgatója hagyja 
jóvá, majd tájékoztatás céljából 1 példányban 
az intézet közvetlen felügyeletét ellátó tudo
mányági főosztályhoz terjeszti fel.

4- §•
A kutatóközpontokhoz tartozó intézetek külön 
szabályzatokat nem készítenek, szervezetük és 
működésük rendjét a Központ szabályzata 
foglalja magában.

5. §•
(1) Az intézetek ezen utasítás rendelkezéseinek 

megfelelően új szervezeti és működési szabály
zatot készítenek. A szervezeti szabályokat 1976. 
december 31. napjáig kell jóváhagyásra fel
terjeszteni.
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(2) A szervezeti szabályokat 1977. március 31. 
napjáig kell jóváhagyni.

(3) Az intézetek igazgatói a működési szabályokat 
és a nem vezetőállású dolgozókra vonatkozó 
munkaköri leírásokat 1977. december 31. nap
jáig hagyják jóvá.

6. §.

Az Akadémia Könyvtára és a szolgáltató in
tézmények szabályzatainak elkészítésénél és jó
váhagyásánál az utasításban foglaltakat kell érte
lemszerűen alkalmazni azzal, hogy a szervezeti 
szabályok főtitkárhelyettesi jóváhagyásra történő 
előkészítése az Akadémia Könyvtára esetében a 
Társadalomtudományi Főosztály, a szolgáltató in
tézmények esetében a Terv- és Pénzügyi Fő
osztály vezetőjének hatáskörébe tartozik.

7- §•
(1) A szervezeti és működési szabályzat szerkezetére 

és tartalmára vonatkozó további előírásokat az 
utasítás mellékletét képező vázlat tartalmazza.

(2) A vázlatban foglalt *-al jelölt előírásokat nem 
kell érvényesíteni azoknál az intézeteknél, 
ahol a szabályozást az intézet tevékenysége, 
szervezete nem indokolja.

(3) A vázlatban meghatározott előírások tartalmi 
érvényesítése mellett a szabályzat szerkezetét 
az intézetek sajátosságaiknak megfelelően mó
dosíthatják és egyszerűsíthetik.

(4) Az utasítás mellékletét képező vázlatot az 
érdekeltek közvetlenül kapják meg.

8 . § .

Ez az utasítás közzététele napján lép hatályba; 
egyidejűleg a 7/1958.(A.K.7.) MTA sz. utasítás 
hatályát veszti.

Márta Ferenc
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 I N E K
H A T Á R O Z A T A I

az 1976. június hó 29-i ülésén

Javaslat
MTA-OVH Vízügyi Bizottság létesítésére
Az Akadémia vízzel kapcsolatos testületi mun

kája továbbfejlesztésére vonatkozó tervezet ki
dolgozására alkalmi bizottság létesült. A bizott
ság sokirányú elemző munka alapján készített 
előterjesztését, illetve állásfoglalását megvitatásra 
és döntésre az elnökség elé terjeszti.

Az elnökség 36/1976. számú határozata

l.A z elnökség elhatározta, hogy
— a vízügyi tudományterületekkel kapcsolatos 

testületi tevékenység teljeskörű koordinálá
sára;

— az OVH tudománypolitikai munkájának tá
mogatására,

— a kiemelt vízgazdálkodási tárcaszintű cél
programok, valamint a más főhatóságok 
tárcaszintű programjaiban szereplő vízgaz
dálkodási témák interdiszciplináris áttekin
tésére és véleményezésére,

— a kutatóhelyek vízügyi tevékenysége össze
hangolásának segítésére,

— a határterületi és multidiszciplináris kérdések 
integrált elemzésére,

— a vízgazdálkodási kutatások és a gyakorlati 
kapcsolatának elősegítésére, valamint

— a nemzetközi vízgazdálkodási tudományos 
munka magyarországi összefogására 
MTA—OVH Vízügyi Bizottság létesüljön.

2. A bizottság a jelenleg működő és vízgazdálkodási 
kérdésekkel foglalkozó bizottságok munkáját 
lényegében változatlanul hagyva végezze a víz
gazdálkodási problémák koordinálását.

3. A bizottság tagjai a vízgazdálkodási kérdésekkel 
foglalkozó tudományos bizottságok elnökei, a 
területileg legilletékesebb főhatóságok és in
tézmények képviselői, valamint a vízgazdálkodás
hoz kapcsolódó tudományterületek kiemelkedő 
tudósai és szakemberei legyenek.
A bizottság állandó tagjainak létszámát mintegy 
15 főben kell megválasztani.

Elnökségi bizottságok és a közös bizottságok 
megválasztása

Az elnökség 37/1976. számú határozata

l.A z elnökség a következő hároméves időszakra 
továbbra is fenntartja az alábbi elnökségi bizott
ságokat:
— Szociális Bizottságot
— Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságát
— Pécsi Akadémiai Bizottságot
— Szegedi Akadémiai Bizottságot
— Veszprémi Akadémiai Bizottságot
— A tudomány és a technika társadalmi hatá

saival foglalkozó Bizottságot (mintegy al
kalmi jelleggel, szoros kivételképpen),

1.1. Új elnökségi bizottságként pedig megszervezi a 
— Debreceni Akadémiai Bizottságot.
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2. Az elnökség a következő hároméves időszakra 
fenntartja a következő közös bizottságokat :
— MTA—OM Köznevelési Bizottság
— MTA—OVH Vízügyi Bizottság

3 . A bizottságok tisztségviselőiről és tagjairól az 
elnökség a következőket határozza:

3.1. Szociális Bizottság

Elnök: Szentágothai János akadémikus

Tagok:
Falusné, Szikra Katalin akadémikus 
Imre Samu akadémikus 
Kerpel Frónius Ödön akadémikus 
Kónya Aibert akadémikus 
Kliburszkyné, Vogl Mária akadémikus 
Lukács József akadémikus (II. 0.)
Szabó János akadémikus 
Szabolcsi Gertrud akadémikus 
Tamássy István akadémikus

Titkár: Ivanits Richard, a Jóléti Csoport 
vezetője

3.2. Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság 
Elnök: Csáki Frigyes akadémikus 
Tagok:

Szabolcsi Miklós akadémikus 
Mátrai László akadémikus 
Tarján Imre akadémikus 
Somos András akadémikus 
Donhoffer Szilárd akadémikus 
Bognár Géza akadémikus 
Beck Mihály akadémikus 
Balogh János akadémikus 
Eörsi Gyula akadémikus 
Martos Ferenc akadémikus 
Láng István főtitkárhelyettes 
Dömény János, az NKF vezetője

Titkár: Keleti Sándorné, az EKT vezetője

3.3. Pécsi Akadémiai Bizottság 
Elnök: Bihari Ottó akadémikus 
Alelnök: Tigyi József akadémikus

Tagok:
Csővári Mihály, a kémiai tud. kandidátusa 
Dómján Károly, a pszich. tud. kandidátusa 
Donhoffer Szilárd akadémikus 
Ernst Jenő akadémikus 
Flerkó Béla akadémikus 
Földvári János, a mezőgazdasági tud. 

kandidátusa
Földvári József, az állam- és jogtud. 

doktora
Fülep Ferenc, a .történettud. doktora 
Gáspár László, a neveléstud. kandidátusa 
S. Hárs Éva, a művészettud. kandidátusa 
Jobst Kázmér, az orvostud. doktora

Komjáti Zoltán, a közgazd. tud. kandi
dátusa

Kurnik Ernő akadémikus 
Lissák Kálmán akadémikus 
Szotácki Mihály, az állam- és jogtud. 

kandidátusa
Vereczkei Lajos, a filozófiai tud. kandi

dátusa
Titkár: Czeglédi Béla, a műszaki tud. kan

didátusa

3.4. Szegedi Akadémiai Bizottság

Elnök: Szőkefalvi-Nagy Béla akadémikus 
Alelnök: Dénes Géza akadémikus 

Tagok:
Antalffy György, az állam- és jogtud. 

doktora
Ábrahám Ambrus akadémikus 
Béládi Ilona, az orvostud. doktora 
Deme László, a nyelvtudományok doktora 
Farkas Gábor akadémikus 
Fodor Géza akadémikus 
Grasselly Gyula akadémikus 
Horváth Imre, a biológiai tud. doktora 
Ivánovics György akadémikus 
Kalmár László akadémikus 
Ketskeméty István, a fizikai tud. doktora 
Kovács István akadémikus 
Leindler László akadémikus 
Mérei Gyula akadémikus 
Petri Gábor akadémikus 
Szániel Imre, a mezőgazd. tud. kandi

dátusa
Tandon Károly akadémikus 
Tóth Károly, az orvostud. doktora

3.5. Veszprémi Akadémiai Bizottság 

Elnök: Bélák Sándor akadémikus
Alelnökök: Nemecz Ernő akadémikus 

Magyar János akadémikus

Tagok:
Asszonyi Csaba, a műszaki tud. doktora 
Blickle Tibor, a kémiai tud. doktora 
Burgert Róbert, a mezőgazdasági tud. 

kandidátusa
Csepregi István, a mezőgazd. tud. kandi

dátusa
Déri Márta, a műszaki tud. doktora 
Éri István, a Múzeumi Restaurátor és 

Módszertani Központ vezetője 
Freund Mihály akadémikus 
Horváth Aurél, aVasipari Kutató Intézet 

főosztályvezetője
Inczédy János, a kémiai tud. doktora 
Károlyi László, a műszaki tud. doktora 
Kárpáti István, a biológiai tud. doktora 
Láng Géza akadémikus 
László Antal, a kémiai tud. doktora 
Markó László akadémikus
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Polinszky Károly akadémikus
Rajki Sándor akadémikus
Salánki János akadémikus
Timár Ede, a történettud. kandidátusa
Varga János, a inezőgazd. tud. kandidátusa

Titkár: Szántó András, a kémiai tud. 
kandidátusa

3.6. Debreceni Akadémiai Bizottság 

Elnök: Bognár Rezső akadémikus 

Alelnök: Barta János akadémikus 
Tagok:

Ács Antal, a mezőgazd. tud. kandidátusa 
Beck Mihály akadémikus 
Berényi Dénes akadémikus 
Csikai Gyula akadémikus 
Gáspár Rezső akadémikus 
Jakucs Pál akadémikus 
Kálmán Béla akadémikus 
Kelemen László, a pszichológiai tud. 

doktora
Kesztyűs Lóránd akadémikus 
Kiss Imre agrármérnök 
Kónya István, a filozófiai tud. doktora 
Krompecher István akadémikus 
Mészáros János akadémikus 
Papp Ferenc akadémikus 
Postás Sándor, a közgazd. tud. kandi

dátusa
Rapcsák András akadémikus 
Ránki György akadémikus 
Salamon Ferenc agrármérnök 
Szabó Gábor akadémikus 
Szabó Tamás, a műszaki tud. kandidátusa 
Szalay Sándor akadémikus 
Szeghy Gergely, az orvostudományok 

kandidátusa
Ványi József agrármérnök

Titkár: Magyaródi Sándor, a filozófiai tud. 
kandidátusa

3.6.1. A DAB székházzal kapcsolatban az elnök
ség szükségesnek tartja, hogy a helyi 
hatóságokkal újabb tárgyalásra kerüljön 
sor.

3.7. A tudomány és technika társadalmi hatásai
val foglalkozó bizottság
Elnök: Szálai Sándor akadémikus
Alelnök: Láng István, a mezőgazd. tud. 

doktora, főtitkárhelyettes

Tagok:
Berend T. Iván akadémikus 
Bognár József akadémikus 
Darvas György, az ОТ főosztályvezetője 
Földiák Gábor, a kémiai tud. doktora 
Fülöp József akadémikus 
Ganczer Sándor, a közgazd. tud. doktora 
Farkas János, a fii. tud. kandidátusa 
Keresztesi Béla akadémikus

Kovács Géza, a közgazd. tud. doktora
Lévai András akadémikus
Lukács József akadémikus
Osztrovszki György akadémikus
Petrányi Gyula akadémikus
Pécsi Márton akadémikus
Radnót Magda akadémikus
Szabolcsi Gertrud akadémikus
Szántó Lajos, a közgazd. tud. kandidátusa
Szentágothai János akadémikus
Vámos Tibor akadémikus

Titkár: Pethes György, az állatorvostud. 
kandidátusa

3.8. M T A —OM Köznevelési Bizottság
Elnök: Szentágothai János akadémikus 
Alelnökök:

Szabolcsi Miklós akadémikus
Hanga Mária, oktatási miniszterhelyettes

Szakterületvezetők :
Hajdú Péter akadémikus (nyelvi-kommu

nikációs)
Császár Ákos akadémikus (matematika) 
Marx György akadémikus (természet- 

tudományi)
Berend T. Iván akadémikus (történeti- 
__ társadalmi)

Üjfalussy József akadémikus (esztétikai
irodalmi)

Szentágothai János akadémikus (szoma
tikus)

Lukács József (II. 0.) (világnézeti alapok) 
Pál Lénárd akadémikus (technikai)

Tagok az M TA képviseletében:
Eörsi Gyula akadémikus 
Ferge Zsuzsa, a filozófiai tud. kandidátusa 
Gazsó Ferenc, a filozófiai tud. kandidátusa 
Horváth Márton, a neveléstud. kandi

dátusa
Keleti Tamás akadémikus 
Kontra György, az Országos Pedagógiai 

Int. főigazgatóh.
Margócsy József, a Nyíregyházi Peda

gógiai Főiskola főigazgatója 
Pataki Ferenc, a neveléstud. kandidátusa 
Pécsi Márton akadémikus 
Szőkefalvi-Nagy Béla akadémikus 
Tétényi Pál akadémikus

Tagok az OM képviseletében:
Genzwein Ferenc, az OM főosztályvezetőh. 
Kelemen László, a pszichológiai tud. 

doktora
Miklósvári Sándor miniszteri főtanácsos 
Páris György, az Oktatási Min. főosztály- 

vezetője
Szarka József, a pedagógiai tud. doktora

Tudományos titkár: Szépe György, a nyelv
tud. kandidátusa

Szervező titkár: Rét Rózsa, az MTA TSzCs 
munkatársa
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3.9. M T A —OVH Vízügyi Bizottság 
Elnök: Cselőtei László akadémikus 
Alelnökök:

Bogárdi János akadémikus 
Gergely István államtitkár az OVH elnöke, 

a mezőgazd. tud. kandidátusa
Titkár: Kovács György a műszaki tud. 

doktora
Tagok:

Balogh Kálmán föld és ásv. tud. doktora 
Bérezik Árpád biológiai tud. doktora 
Béli Béla akadémikus 
Czelnai Rudolf akadémikus 
Fekete György a közlekedéstud. doktora 
Felföldi Lajos a biológiai tud. kandidátusa 
Kozák Miklós a műszaki tud. doktora 
Kovács Gábor a mezőgazd. tud. doktora 
Bíró György az orvostud. kandidátusa 
Várallyay György a mezőgazd. tud. kan

didátusa
Végh Sándorné a föld- és ásv. tud. doktora

Elnökségi alkalmi bizottság kiküldése az inter-
diszciplinaritás elvének és gyakorlatának 

érvényesítésére

A Tudománypolitikai Bizottság határozatban 
hívta fel a Magyar Tudományos Akadémia elnök
ségét, vizsgálja meg, hogyan lehet az interdiszcip- 
linaritás elvének és gyakorlatának nagyobb teret 
biztosítani a testületek szervezetében és munkájá
ban.

Az elnökség a javaslat kidolgozására egy bi
zottságot küldött ki.

Az elnökség 39/1976. számú határozata
Az elnökség az interdiszciplinaritás elvének és 

gyakorlatának erősítését szolgáló javaslat kidol
gozására az alábbi alkalmi bizottság kiküldését 
határozta el:

Elnök: Eörsi Gyula akadémikus
Tagok: Bogárdi János akadémikus 

Hollán Zsuzsa akadémikus 
Nemecz Ernő akadémikus 
Tamássy István akadémikus

A bizottság javaslatát terjessze az elnökség decem
beri ülése elé.

Előterjesztés

a Tudós Klub Tanácsa tagjainak és titkárának 
megbízására

A Magyar Tudományos Akadémia Tudós Klub
jának Szervezeti Szabályzata szerint a Klub Tanács

tagjait és titkárát egy év időtartamra az Akadémia 
elnöksége bízza meg.

Az elnökség 40/1976. számú határozata

Az elnökség a következő évre 1977. június 30-ig 
a Klub Tanács tagjainak

Ádám György és
Major Máté akadémikusokat,

a Klub titkárának pedig
Érti Mihályné klubvezetőt 

bízza meg.

Javaslat
az elnökség 1976. II. félévi munkatervére

Az elnökség 41/1976. számú határozata 
Szeptember

LA  Biológiai Kutató Intézet (Tihany) környezet- 
védelemmel kapcsolatos feladatainak problémái
ról.

Előadó: Láng Isjván főtijkárhelyettes

2. Ankétok: kerekasztal konferenciák, elnökségi 
klubdélutánok 1976—77. évekre szóló téma
ajánlásai.
Előadó: Erdey-Grúz Tibor elnök

3. Ütemterv az osztályok tevékenységének elnök
ségi ülésén való megtárgyalására. (Mennyire 
gyakoroltak az osztályok elvi- módszertani 
befolyást tudományterületükre.)
Előadó: Thész János, a Tudományos Testületi 

Titkárság vezetője

4. Javaslat az OTTKT főirányaiban kutatási 
jutalomra beérkezett pályázatok elbírálására 
kiküldendő elnökségi alkalmi bizottságra.
Előadó: Erdey-Grúz Tibor elnök

5. Tájékoztatók
5.1. A számítástudományi kutatások eredményei 

hazai alkalmazásának helyzete, problémái, 
feladatai
Előadó: Sebestyén János, az MTA és OMFB 

Számítástechnika-alkalmazásai Bizott
ságának elnöke

5.2. A számítástudomány oktatásának és tovább
képzésének helyzete, problémái, feladatai.
Előadó .\  Csáki Frigyes alelnök, az MTA 

Automatizálási és Számítástechnikai 
Bizottságának elnöke

5.3. Tájékoztató a szocialista országok tudomá- 
mányos akadémiái alelnöki értekezletének 
előkészítéséről.
Előadó: Pach Zsigmond Pál alelnök

Köpeczi Béla főtitkárhelyettes
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Október
1 . A régészeti tudományok helyzete.

Előadó: Mátrai László osztályelnök
2. Az MTA nemzetközi tudományos kapcsolatai

nak főbb irányelvei az 1976—80. időszakra. 
Előadó: Csáki Frigyes alelnök

Láng István főtitkárhelyettes

3. Javaslat az Akadémia 1977. évi közgyűlésének 
koncepciójára.
Előadó: Erdey-Grúz Tibor elnök.

4. A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat és 
Magyar Tudományos Akadémia együttműködési 
megállapodásának tervezete.
Előadó: Erdey-Grűz Tibor elnök

5. Tájékoztatók
6. E g y e b e k .

November
1. A gyógyszerkutatás helyzete 

Előadó: Donhoffer Szilárd osztályelnök

2. Laboratóriumi kísérleti állatokkal való ellátott
ság helyzete; további feladatok.
Előadó: Láng István főtitkárhelyettes, az alkalmi 

bizottság elnöke

3. A művelődéskutatás elvi és módszertani kérdései, 
a további feladatok meghatározása.
Előadó: Szabolcsi Miklós osztályelnök

4. A pszichológiai kutatóhálózat középtávú fej
lesztési terve.
Előadó: Köpeczi Béla főtitkárhelyettes

5. Az OTTKT főirányaiban kutatási jutalomra be
érkezett pályázatokat elbíráló bizottság beszámo
ló javaslata az 1976. évi jutalmakra.
Előadó: az alkalmi bizottság elnöke

6. Javaslat az Akadémia 1977. évi közgyűlési idő
szakának szervezeti rendjére.
Előadó: Thész János, a Tudományos Testületi 

Titkárság vezetője
7. Javaslat az Akadémia 1977. évi közgyűlési el

nökségi beszámolójának koncepciójára 
Előadó: Szántó Lajos, a Tudományszervezési

Csoport igazgatója
8. Tájékoztatók
9. E g y e b e k

December
1. Az állam- és jogtudományok helyzete 

Előadó: Eörsi Gyula osztályelnök
2. Előterjesztés az interdiszciplinaritás elvének és 

gyakorlatának érvényesítésére.
Előadó: Eörsi Gyulá akadémikus

3. Felkészülési terv a szocialista akadémiák kép
viselőinek X. értekezletére.
Előadó: Láng István főtitkárhelyettes

4. Az osztályok középtávú kutatási beszámolók 
és tervek véleményezésével kapcsolatos munká
jának értékelése.
Előadó: Erdey-Grúz Tibor elnök 

Márta Ferenc főtitkár
5. Javaslat az elnökség 1977. I. félévi munka

tervére.
Előadó: Thész János, a Tudományos Testületi 

Titkárság vezetője
6. Tájékoztatók

6. 1.Tájékoztató az MTA 1977. évi költségvetési 
és beruházási kereteiről.
Előadó: Márta Ferenc főtitkár

6.2. Tájékoztató a tudományos testületek 1976. 
évi költségvetéséről.
Előadó: Thész János, a Tudományos Testü

leti Titkárság vezetője
7. E g y e b e k

Az elnökség a munkatervet tájékoztató jelleg
gel hagyja jóvá. Felhatalmazza az elnököt, hogy 
azon a szükséges változtatásokat hajtsa végre.

Az elnökség kívánatosnak tartja, hogy az an
kétokról és kerekasztal konferenciákról készült 
összefoglalók a tájékoztatók között szerepeljenek 
az elnökségi ülések napirendjén.

Előterjesztés a Magyar Tudomány című folyóirat 
szerkesztő bizottsága összetételére

A Magyar Tudomány című folyóirat jellegéről 
és szerkesztő bizottsága összetételéről az MTA el
nöksége legutóbb a 43/1973. sz. határozatával intéz
kedett. Az akkor megválasztott szerkesztő bizott
ság (Babies Antal, Barta György, Csáki Frigyes, 
Elekes Lajos, Eörsi Gyula, Jánossy Lajos, Klani- 
czay Tibor, Márta Ferenc, Mócsy János, Straub 
F. Brúnó, felelős szerkesztő: Köpeczi Béla, szer
kesztők: Rejtő István, Szántó Lajos) az elmúlt há
rom évben a határozatban foglaltak szellemében 
végezte munkáját. Személyi összetételében idő
közben változás nem volt. A szerkesztő bizottság 
megbízatása — mint minden akadémiai testületi 
szervé —a folyó évi közgyűléssel lejárt.

Az elnökség 42/1976. számú határozata
l.A z elnökség a Magyar Tudomány szerkesztő 

bizottságát három évi időtartamra az alábbiak 
szerint választotta meg:
— felelős szerkesztő Köpeczi Béla
— szerkesztő bizottsági tagok (az osztályok kép

viseletében)
I. Osztály Hajdú Péter 

II. Osztály Elekes Lajos
III. Osztály Jánossy Lajos
IV. Osztály Láng Géza
V. Osztály Hollán Zsuzsa

VI. Osztály Csáki Frigyes
VII. Osztály Beck Mihály

VIII. Osztály Straub F. Brúnó
IX. Osztály Eörsi Gyula
X. Osztály Barta György
— szerkesztők Rejtő István

Szántó Lajos 
Csató Éva
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2. Az elnökség ezúton is felhívja a szerkesztő bizott
ság figyelmét a 23/1976. számú, az Akadémiának 
a közvélemény formálásában betöltött szerepé
vel foglalkozó határozatára, és kéri, hogy a 
következő ciklusban a lap szerkesztésénél az 
abban foglaltak legyenek iránymutatóak.

A testületi sajtó és propaganda ügyek gondozása
Az elnökség 43/1976. számú határozata

Az elnökség felkéri Tamássy István akadémi
kust, hogy testületi szinten gondozza az Akadémia 
sajtó és propaganda tevékenységét.

Budapest, 1976. június hó 30.

Közlemények
KÖZLEMÉNY

a tudományos dolgozók és a nemzetközi ügyekkel
foglalkozó munkatársak nyelvtudási pótlékának 

megállapításáról
l.A z idegen nyelvtudás anyagi elismeréséről szóló 

3/1976. (A.K.7.) MTA—F számú főtitkári utasí
tás 5. §-ának 4. pontjában foglalt rendelkezés
sel kapcsolatban vita merült fel, hogy a tudo
mányos munkakört ellátó dolgozók — az egyéb 
feltételek megléte esetén — kaphatnak-e a har
madik idegen nyelvtudásuk után nyelvtudási 
pótlékot, ha a három idegen nyelv közül egyik 
sem az orosz nyelv. Az egységes eljárás biztosí
tása érdekében — figyelemmel a kutatóintézeti 
dolgozók alapbérének megállapításáról szóló 
2/1974. (II. 17.) MüM számú rendelet végre
hajtására kiadott 5/1974. (A. K. 7.) MTA—F 
számú főtitkári utasítás 2. §-ának (4) bekez
désében előírt rendelkezésre is — az alábbiakat 
közöljük.
A hivatkozott 3/1976. (A. K. 7.) MTA —F számú 
utasítás 4. §-ának 2. pontja alapján a munkáltató 
köteles meghatározni, hogy a dolgozó által 
igazoltan ismert nyelvek közül melyiket tekinti 
első idegen nyelvtudásnak. Az így meghatáro
zott első idegen nyelvtudást alkalmazási feltétel
nek kell tekinteni, amely után pótlék nem álla
pítható meg. A második idegen nyelv tudása után, 
amennyiben a munkavégzés során azt rendszere
sen használja a kutató, megállapítható nyelv
tudási pótlék. A tudományos dolgozó részére a 
pótlékolható második idegen nyelvtudásért már 
csak abban az esetben állapítható meg nyelv
tudási pótlék, ha a dolgozó három idegen nyelv
tudással rendelkezik és e három nyelv közül az 
egyik az orosz nyelv. Tehát, ha a tudományos 
dolgozó az utasítás előírásainak megfelelően 
igazolja, hogy pl. német, angol és orosz nyelv
tudással rendelkezik, két nyelv tudása után 
nyelvtudási pótlék megállapítható. Ha ugyanez 
a dolgozó utólag még a francia nyelvből is tesz 
nyelvvizsgát, úgy még ez után a nyelvtudás után is 
megállapítható nyelvtudási pótlék, feltéve, hogy

Az elnökség egyéb állásfoglalásai

Az elnökségi ülés napirendjén szerepeltek még:
Tájékoztató az MTA IV. ötéves tervidőszaki 

költségvetési és beruházási terveinek teljesítéséről.
Tájékoztató a kormány tudománypolitikai 

irányelvei érvényesítésének (1972—75.) vizsgá
latára kiküldött alkalmi bizottság munkájáról.

Beszámoló az eltelt időszak jelentősebb aka
démiai testületi eseményeiről.

Beszámoló az eltelt időszak jelentősebb aka
démiai szakigazgatási eseményeiről.

Erdey-Grúz Tibor 
helyett

Szentágothai János s. k.,

munkaköre ellátása során még ezt a nyelvet is 
rendszeresen használja. Amennyiben a tudományos 
dolgozónak német, angol és francia nyelvtudása 
van, részére csak egy nyelvtudás után állapítható 
meg nyelvtudási pótlék, mivel a három idegen 
nyelv között nem szerepel az orosz nyelv.

2. Több intézménynél alkalmaznak olyan dolgozó
kat, akik a nemzetközi kapcsolatok ügyeit in
tézik és munkakörük ellátásához megfelelő 
nyelvtudással is rendelkeznek. E munkatársakra 
az utasítás 1. sz. mellékletének c) pontjában le
írtak értelemszerűen alkalmazandók, tehát 
részükre az — intézmény béralapja terhére 
első és további nyelv tudásáért és rendszeres 
használatáért nyelvtudási pótlék állapítható 
meg.

Budapest, 1976. július 12.
Terv- és Pénzügyi Főosztály

A SZOT Társadalombiztosítási Főigazgatóság 
2/98/1976. számú 
k ö z l e m é n y e

a tartós külföldi szolgálatot teljesítő, illetőleg nem
zetközi szervhez tagként vagy munkatársként ki
küldött házastársával külföldre utazó fizetés nél
küli szabadságon levő biztosított részére 7 száza
lékos nyugdíjjárulék fizetésének engedélyezéséről 

A 17/1975. (VI. 14.) MT számú rendelet 228. 
§-ában foglaltak értelmében az a biztosított, aki 
tartós külföldi szolgálatot teljesítő, illetőleg nem
zetközi szervhez tagként vagy munkatársként 
kiküldött házastársával külföldre utazás címén 
engedélyezett fizetés nélküli szabadságon van, 
ennek tartamára 7 százalékos nyugdíjjárulék fize
tését vállalhatja. A nyugdíjjárulék fizetésével a 
biztosított nyugdíjra jogosító szolgálati időt szerez
het.

A biztosított a nyugdíjjárulék fizetésére vonat
kozó szándékát a 3/1975. (VI. 14.) SZOT számú 
szabályzat 169. §-ában foglaltak alapján a fizetés 
nélküli szabadság engedélyezését követő 6 hónapon 
belül jelentheti be a munkáltatója szerint illetékes 
társadalombiztosítási ügyviteli szervhez.
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Az utóbbi években gyakoriak voltak az olyan 
kérelmek, hogy a fent említett határidő eltelte 
után a Társadalombiztosítási Főigazgatóság, illető
leg a társadalombiztosítási ügyviteli szerv enge
délyezze a nyugdíjjárulék fizetését. Az ilyen kérel
mek teljesítése nehézségekbe ütközik.

Ezért ezúton hívjuk fel a külföldre távozás 
címén fizetés nélküli szabadságot engedélyező 
munkáltatókat, hogy a fenti jogszabályokban 
foglaltakról az érintett dolgozóiknak adjanak tájé
koztatást. A nyugdíjjárulék fizetési szándék határ
időben történő bejelentésére, a járulék összegére, 
fizetésére és egyéb tennivalókra vonatkozó rész
letes tájékoztatás végett a biztosítottakat utasítsák 
az illetékes társadalombiztosítási igazgatósághoz 
vagy kirendeltséghez.

Pályázati felhívások
A Magyar Tudományos Akadémia Központi 

Hivatala Természettudományi I. Főosztálya pá
lyázatot hirdet a Geodéziai és Geofizikai Kutató 
Intézet (Sopron) igazgatói munkakörére 1977. 
január 1-i hatállyal.
A pályázókkal szembeni követelmények :

— egyetemi végzettség és tudományos fokozat;
— jelentős tudományos eredmények a geodézia 

vagy a geofizika területén;
— kutatóintézet, vagy nagyobb kutatási egység 

vezetésében szerzett gyakorlat.
A pályázatnak tartalmaznia kell:

— a pályázó jelenlegi munkahelyének, beosztá
sának, besorolásának és fizetésének meg
jelölését;

— eddigi szakmai munkájának és a munka 
eredményeinek ismertetését;

— a pályázó által írt tanulmányok, könyvek és 
egyéb alkotások jegyzékét pontos bibliográ
fiával;

— 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 
pályázik, 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 Magyar Tudományos Akadémia 
főtitkárához címezve a Magyar Tudományos Aka
démia Központi Hivatala Természettudományi I. 
Főosztályához (1051 Budapest, Münnich Ferenc 
u. 7.) kell benyújtani 1976. szeptember 15-ig.

Földes Péter s. k., 
főosztályvezető

A Magyar Tudományos Akadémia Központi 
Hivatala Természettudományi I. Főosztálya pá
lyázatot hirdet a Geodéziai és Geofizikai Kutató 
Intézet (Sopron) két tudományos igazgatóhelyettesi 
munkakörére 1977. január 1-i hatállyal.
A pályázókkal szembeni követelmények:

— egyetemi végzettség és tudományos fokozat;
— az egyik igazgatóhelyettesi munkakörnél 

jelentős tudományos eredmények a geodéziai, 
a másik igazgatóhelyettesi munkakörnél a 
geofizikai kutatások területén;

— kutatóintézet, vagy nagyobb kutatási egység 
vezetésében szerzett gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
— a pályázó jelenlegi munkahelyének, beosz

tásának, besorolásának és fizetésének meg
jelölését;

— eddigi szakmai munkájának és a munka 
eredményeinek ismertetését;

— a pályázó által írt tanulmányok, könyvek 
és egyéb alkotások jegyzékét pontos bibliog
ráfiával;

— tudományos fokozatának, kitüntetéseinek, 
idegen nyelvismeretének megjelölését;

— az intézet és azon belül szakterülete jövőbeni 
tudományos munkájára vonatkozó terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
— az oklevelek hiteles másolatát;
— részletes önéletrajzot 2 példányban;
— erkölcsi bizonyítványt.
Amennyiben a felhívásra akadémiai kutató 

pályázik, úgy az előbb említett okmányokat nem 
szükséges a pályázathoz csatolni.

Az igazgatóhelyettes besorolására és vezetői meg
bízására a 2/1974. (1Г. 17.) MüM számú rendelet, 
ill. ennek végrehajtásáról intézkedő 5/1974. (A. K. 7.) 
MTA-F sz. főtitkári utasítás az irányadó.

A pályázatokat a Magyar Tudományos Akadémia 
főtitkárához címezve az igazgató útján a Magyar 
Tudományos Akadémia Központi Hivatala Ter
mészettudományi I. Főosztályához (1051 Buda
pest, Münnich Ferenc u. 7.) kell benyújtani 1976. 
szeptember 15-ig.

Földes Péter s. k., 
főosztályvezető

A Magyar Tudományos Akadémia Központi 
Fizikai Kutató Intézete pályázatot hirdet a Nem
zetközi Kapcsolatok Osztálya osztályvezetői munka
körére.

Az állásra pályázhatnak azok, akik felsőfokú 
végzettséggel, orosz, angol nyelvtudással rendel
keznek, valamint a nemzetközi kapcsolatok intézésé
ben gyakorlatuk van.
A pályázatnak tartalmaznia kell:

— a pályázó eddigi szakmai munkájának rész
letes ismertetését, ezenkívül munkahelyeit, 
beosztását és fizetését.

A pályázathoz mellékelni kell:
— részletes életrajzot,
— szakképzettséget igazoló oklevél másolatát. 
A pályázati kérelem határideje, a megjelenés

időpontjától számított 3 hét.
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A pályázatokat a Központi Fizikai Kutató 
Intézet Személyzeti Főosztályának címezve kell 
beküldeni. (1524 Budapest, Konkoly Thege u.)

Kovács Tibor s. k.,
személyzeti és munkaügyi 

főosztályvezető

A Magyar Tudományos Akadémia Központi Hiva
tala Természettudományi (biológiai) Főosztálya

pályázatot hirdet
az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézete 
és az MTA Mikrobiológiai Kutatócsoportja tudomá
nyos igazgatói munkakörére 1977. január 1-i ha
tállyal.

Az igazgató feladata az intézet szervezeti és 
működési szabályzatában meghatározott felada
tok ellátása.

A pályázókkal szembeni követelmények:
— egyetemi végzettség és legalább kandidátusi 

fokozat,
— jelentős tudományos eredmények az 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 eredményei
nek ismertetését,

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

— tudományos fokozatának, kitüntetéseinek, 
idegen nyelvismeretének megjelölését,

— az intézet működésére vonatkozó elképze
léseit.

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(1974/11.17.) MŰM sz. rendelet, 
illetőleg az ennek végrehajtásáról intézkedő 
5(1974/A. K. 7.) MTA-F. sz. főtitkári utasítás az 
irányadó.

A pályázatokat a MagyarTudományos Akadémia 
főtitkárához címezve a Magyar Tudományos Aka
démia Központi Hivatala, Természettudományi II. 
(biológiai) Főosztályához (1051 Budapest, V., Mün- 
nich F. u. 7.)/. év augusztus hó 31-ig kérjük benyúj
tani.

Teplán István s. k., 
főosztályvezető

A Magyar Tudományos Akadémia Központi Hiva
tala Természettudományi II. (biológiai) Főosztálya

pályázatot hirdet
az MTA SZBK Biokémiai Intézet Enzimológiai 
Részlege, Genetikai Intézete,' Növényélettani Inté
zete és a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézete 
tudományos igazgatóhelyettesi munkakörére 1977. 
január 1-i hatállyal.

Az igazgatóhelyettes feladata az intézet szerve
zeti és működési szabályzatában meghatározott 
feladatok ellátása.

A pályázókkal szembeni követelmények:
— egyetemi végzettség és legalább kandidátusi 

fokozat,
— jelentős tudományos eredmények az 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 alkalmazásá

ban áll, a felsorolt okmányokat csatolni nem kell.
Az igazgatóhelyettes besorolására és vezetői 

megbízására vonatkozóan a 2(1974./11. 17.) MŰM sz. 
rendelet, illetőleg az ennek végrehajtásáról intéz
kedő 5(1974/A. K. 7.) MTA —F. sz. főtitkári utasí
tás az irányadó.

A pályázatokat a Magyar Tudományos Akadé
mia illetékes főtitkárhelyetteséhez címezve az MTA 
Központi Hivatala Természettudományi II. (bio
lógiai) Főosztályához (1051 Budapest, V., Münnich 
F. u. 7 .)/. év augusztus hó 31-ig kérjük benyújtani.

Teplán István s. k., 
főosztályvezető

A Magyar Tudományos Akadémia, Kísérleti 
Orvostudományi Kutató Intézete pályázatot hirdet 
tudományos ügyintézői állás betöltésére. A besorolás 
és a bérezés kulcsszám szerint a képzettségtől és 
a gyakorlattól függően történik. Az alkalmazás fel
tételei:
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1. legalább középfokú iskolai végzettség;
2. egy idegen nyelv (lehetőleg angol) magas fokú 

ismerete;
3. levelezésben, gépírásban való gyakorlat;
4. jó szervezőkészség, tudomány-szervezésben 

való jártasság.

A pályázatokat részletes önéletrajzzal, nyelv
vizsga-bizonyítvány másolattal, munkahelyi aján
lással, valamint az iskolai végzettséget igazoló 
bizonyítvánnyal felszerelve az Intézet igazgatójá
hoz címezve ezen hirdetmény megjelenésétől szá
mított 15 napon belül kérjük eljuttatni.
(cím: MTA. KOKI. 1450 Budapest 9. Pf. 67.)

Dr. Stark Ervin s. к., 
az MTA lev. tagja 

igazgató

A Magyar Tudományos Akadémia, Kísér
leti Orvostudományi Kutató Intézete pályázatot 
hirdet a Kórélettani Osztályon 1976 szeptember 
1-vel megüresedő kutatói állás betöltésére. Az 
alkalmazás feltételei: egyetemi végzettség, egy 
nyelv magas fokú ismerete, kutatómunkában való 
jártasság.

A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül
nek a korszerű endokrinológiai vizsgálómódszerek 
területén gyakorlattal rendelkezők.

A pályázatokat részletes önéletrajz, oklevél 
fotómásolat, nyelvvizsga bizonyítvány, valamint 
az esetleges eddigi tudományos közlemények jegy
zékének kíséretében az Intézet igazgatójához címez
ve, ezen hirdetmény megjelenésétől számított 15 
napon belül kérjük eljuttatni.
(Cím: 1450 Budapest 9. Pf. 67.)

Dr. Stark Ervin s k.,
az MTA lev. tagja 

igazgató

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
DUNÁNTÚLI TUDOMÁNYOS INTÉZETE (Pécs) 
pályázatot hirdet két tudományos segédmunkatársi 
állás betöltésére, egy gazdaságföldrajzos és egy 
néprajzos munkakörbe.
A kinevezendő tudományos segédmunkatársak fela
data:
1. Gazdaságföldrajzos: részvétel területfejlesztési 

kutatásokban, különösképpen a gazdaság és tár
sadalom-szerkezet kapcsolatainak kutatásában 
Dél-Dunántúlon.

2. Néprajzos: részvétel területfejlesztési kutatások
ban, különös tekintettel a kulturális régiók sze
repére, valamint a népi műveltségnek a mai 
gazdaságszerkezetre gyakorolt hatásának kimu
tatására.

Pályázhatnak azok, akik egyetemi végzettséggel 
rendelkeznek. Határozott idejű alkalmazás ideje 
3 év. Ezen idő alatt meg kell szerezni az egyetemi 
doktori oklevelet és egy idegen nyelvből állami 
nyelvvizsgát kell letenni. Besorolás a munkaügyi

miniszter 2/1974.(11. 17.) MüM sz. rendeletében 
foglaltak szerint a 914 kulcsszámú tudományos 
segédmunkatársi státusba történik.
A pályázati kérelem határideje: 1976. október 15 
Alkalmazás időpontja: 1976. november 1.

A pályázat benyújtásának helye: Magyar Tu
dományos Akadémia Dunántúli Tudományos In
tézete, intézeti igazgató. 7601 Pécs, Pf. 199.

A pályázathoz mellékelni kell:
1. Önéletrajz
2. Végzett szak megnevezése
3. Szakmai érdeklődési terület
4. A szigorlati tárgyak vizsgaeredményei
5. Szakmai referencia (zárt borítékban) tetsző

legesen megválasztott egyetemi oktatótól.
Bihari Ottó s. k., 

akadémikus, intézeti igazgató

Pályázat
a Gödöllői Agrártudományi Egyetem tudományos 

továbbképzési ösztöndíjára
A Gödöllői Agrártudományi Egyetem pályáza

tot hirdet a Î32/1970/MK. 15./MM. számú utasítás 
alapján — a politikailag kifogástalan, jó felké
szültségű fiatal szakembereknek a tudományos 
kutató, illetőleg az egyetemi oktatómunka területein 
való alapos felkészítése céljából — létesített tudo
mányos 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.
Mg. Géptani Intézet (1 fő részére)

A tudományos ösztöndíjas helyre pályázatot 
nyújthat be az, aki egyetemi tanulmányait 1976- 
ban fejezte be és mezőgazdasági gépészmérnöki 
oklevéllel rendelkezik. Apályázat elbírálásakor előny
ben részesülnek azok a pályázók, akik egyetemi ta
nulmányaik során eredményes diákköri munkát 
végeztek, valamint tevékenyen részt vettek az 
ifjúsági szervezet munkájában.

A tudományos ösztöndíjas feladata a Mező- 
gazdasági Géptani és a Mezőgazdasági Gépek c. tá r
gyak ismeretanyagának magas szintű elsajátítása és 
a kapcsolódó kutatási témák művelése.

A tudományos ösztöndíjasnak az ösztöndíjas 
idő alatt egy idegen nyelvet megfelelő szinten kell 
elsajátítania, alapfokú ismereteket kell szereznie a 
felsőoktatás pedagógiai módszereiről, el kell sajá
títania a mezőgazdasági műszaki kutatás területén 
felhasználható számítástechnikai ismeretek alap
elemeit.
Mg. Villamosítása és Állattenyésztés Gépei Tanszék 
(1 fő részére)

A tudományos ösztöndíjas helyre pályázatot 
nyújthat be az, aki az egyetemi tanulmányait 1976- 
ban fejezte be és okleveles villamosmérnökök
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vagy olyan gépészmérnökök, akik méréstechnika és 
villamos automatika terén alapvető jártassággal, 
illetve megfelelő készséggel rendelkeznek.

A kinevezendő gyakornok feladata: az állattar
tás gépesítése témakörben, műszaki-biológiai vizs
gálatokhoz új méréstechnikai módszerek elsajátítása, 
továbbfejlesztése és a Tanszék kutatómunkájában 
való alkalmazása.

A tudományos ösztöndíjasnak az ösztöndíjas 
idő alatt egy idegen nyelvet megfelelő szinten kell 
elsajátítania, alapfokú ismereteket kell szereznie a 
felsőoktatás pedagógiai módszereiről, el kell sajá
títania a mezőgazdasági műszaki kutatás területén 
felhasználható számítástechnikai ismeretek alap
elemeit.

Mechanika Tanszék (1 fő részére)
A tudományos ösztöndíjas helyre pályázatot 

nyújthat be az, aki egyetemi tanulmányait 1976- 
ban fejezte be és mezőgazdasági gépészmérnöki 
oklevéllel rendelkezik.

A pályázat elbírálásakor előnyben részesülnek 
azok a pályázók, akik egyetemi tanulmányaik során 
eredményes diákköri munkát végeztek, valamint 
tevékenyen részt vettek az ifjúsági szervezet mun
kájában.

A tudományos ösztöndíjas feladata a mezőgazda- 
sági anyagok mechanikája ismeretanyag elsajátítása 
és a kapcsolódó kutatási témák művelése.

A tudományos ösztöndíjasnak az ösztöndíjas 
idő alatt egy idegen nyelvet megfelelő szinten kell 
elsajátítania, alapfokú ismereteket kell szereznie a 
felsőoktatás pedagógiai módszereiről, el kell sajátí
tania a mezőgazdasági műszaki kutatás területén 
felhasználható számítástechnikai ismeretek alap
elemeit.

Mezőgazdaságtudományi Kar Üzemtani Tanszékére 
(1 fő részére)

Pályázhatnak az Agrártudományi Egyetem 
Üzemszervezési Szakán jó eredménnyel végzett 
hallgatók, 30. életévüket még be nem töltött, társa
dalmi rendszerünkhöz hű, tiszta erkölcsi bizonyít
vánnyal rendelkező szakemberek.

A tudományos gyakornok feladata lesz az okta
tás fejlesztésével kapcsolatos tanszéki feladatokban 
való közreműködés — módszertani és tartalmi kér
dések vizsgálata, oktató-, nevelőmunka —, vala
mint az oktatás fejlesztése, diszciplináris kutató
munkába történő bekapcsolódás.

Mg. Kémiai Tanszékére (1 fő részére)

Pályázhatnak azok, aki agrokémiai és talajtani 
szakképzettséggel rendelkeznek, jeles tanulmányi 
eredménnyel végeztek, 30. életévüket még be nem 
töltött, társadalmi rendszerünkhöz hű, tiszta er
kölcsi bizonyítvánnyal rendelkező szakemberek.

A tudományos gyakornok feladata lesz az agro
kémia gyakorlati és oktatási munkába való bekap
csolódás, valamint a tanszék kemizálási kutatásai
ban való részvétel.

Vízgazdálkodási és Meliorációs Tanszékére (1 fő 
részére)

Pályázhatnak azok a vízépítő mérnöki oklevéllel 
(lehetőleg mezőgazdasági vízépítési ágazatú és 
legalább jó eredményű) rendelkező, 30 évnél nem 
idősebb, büntetlen előéletű fiatal szakemberek, akik 
kedvet és rátermettséget éreznek a tanszéki oktató- 
és kutatómunkában való közreműködésre.

A tudományos gyakornok feladatköre: részvétel 
a tanszék által oktatott „Földméréstan-Hidrológia” 
és a „Vízgazdálkodás műszaki alapjai” c. tárgy 
gyakorlataihoz szükséges feladatanyag, segédletek, 
és a tananyag egyes fejezeteinek összeállításában. 
Közreműködés az órarendi gyakorlatok előkészíté
sében és levezetésében a gyakorlatvezető oktató 
mellett. Részvétel a tanszéken folyó — a mező- 
gazdasági vízgazdálkodás területére tartozó műszaki 
jellegű kutatómunkában. Egy világnyelv tanulása.

A pályázatot a közzétételtől számított 4 héten 
belül kell benyújtani az Egyetem Rektori Hiva
talához.

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.
Gödöllő, 1976. július 6.

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 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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A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanács nyug
állományba vonulása alkalmából, eredményes 
munkája elismeréséül

T ö r ö k  A n t a l n a k ,

az MTA Központi Fizikai Kutató Intézet Atom
energiái Kutató Intézete tudományos munka
társának a

M U N K A  É R D E M R E N D  
arany fokozata 

kitüntetést adományozta.

Jogszabályok

A Minisztertanács 1027/1976. (VIII. 25.) számú 

h a t á r o z a t a

a Tudományos Minősítő Bizottság 
elnökének, titkárának és tagjainak felmentéséről, 

illetőleg kinevezéséről

1. A Minisztertanács a Tudományos Minősítő 
Bizottság elnökét, titkárát és tagjait három évre 
szóló megbízatásuk lejártával — eredményes mun
kájuk elismerése mellett — ezen megbízatásuk alól 
felmenti.

2. A Minisztertanács a Tudományos Minősítő 
Bizottság

Jogszabályok

Közlemények
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elnökévé: 1
Kónya Albertet, az MTA rendes tagját, 
titkárává:

Kulcsár Kálmánt, az MTA levelező tagját, ! 
tagjaivá:

Almási Miklóst, a filozófia tudományok dok
torát,

Arató Mátyást, a matematikai tudományok 
doktorát,

Barkóczi Ilonát, a pszichológiai tudományok 
kandidátusát,

Csikai Gyulát, az MTA levelező tagját,
Csurgay Árpádot, a műszaki tudományok dok

torát,
Dévay Mártát, a biológiai tudományok doktorát,
Falusné Szikra Katalint, az MTA levelező tagját,
Földesi Tamást, a filozófiai tudományok dok

torát,
Halay Tibort, a közgazdaságtudományok kan

didátusát,
Hutás Imrét, az orvostudományok kandidátusát,
Király Tibort, az állam- és jogtudományok 

doktorát,
Kovács Ferencet, az MTA levelező tagját,
Kovács Gábort, a mezőgazdasági tudományok 

doktorát,
Kovács Györgyöt, a műszaki tudományok dok

torát,
Meisel Jánost, a föld- és ásványtani tudomá

nyok kandidátusát,
Munkácsi Ferencet, a mezőgazdasági tudomá

nyok kandidátusát,
Nyilas Józsefet, a közgazdaságtudományok dok

torát,
Papp Ferencet, az MTA levelező tagját,
Pásztor Emilt, az orvostudományok doktorát,
Párkányi Mihályt, a műszaki tudományok dok

torát,
Ránki Györgyöt, az MTA levelező tagját,
Simon Sándort, az MTA levelező tagját,
Simon Tibort, a biológiai tudományok doktorát,
Sitkéi Györgyöt, a műszaki tudományok dok

torát,
Szabó Zoltánt, az MTA rendes tagját,
Tokodi Gyulát, a történettudományok kandidá

tusát,
Tüdős Ferencet, az MTA levelező tagját,
Vajda Györgyöt, az MTA levelező tagját,
Wollemann Máriát, az orvostudományok dok

torát,

az Oktatási Minisztérium képviselőjeként:
Garamvölgyi Károly miniszterhelyettest, aköz- 

gazdaságtudományok kandidátusát,

az Egészségügyi Minisztérium képviselőjeként:
Aczél György miniszterhelyettest, az orvos- 

tudományok kandidátusát,

a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium 
képviselőjeként:

Váncsa Jenő miniszterhelyettest,

a Honvédelmi Minisztérium képviselőjeként:
Damó László vezérőrnagyot, a hadtudományok 

kandidátusát,

az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság kép
viselőjeként:

Ajtai Miklóst, az OMFB elnökét,

az MTA Központi Hivatala képviselőjeként:
Láng István főtitkárhelyettest, a mezőgazdasági 

tudományok doktorát,

a Nehézipari Minisztérium képviselőjeként:
Kapolyi László miniszterhelyettest, a műszaki 

tudományok doktorát,

a Kohó- és Gépipari Minisztérium képviselője
ként:

Betlej Sándor miniszterhelyettest, a műszaki 
tudományok kandidátusát,

az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium 
képviselőjeként:

Szabó János államtitkárt, az MTA levelező 
tagját 
kinevezi.

3. Ez a határozat kihirdetése napján lép hatály
ba, egyidejűleg az 1031/1973. (VIII. 16.) Mt. h. 
számú, az 1036/1974. (VII. 10.) Mt. h. számú és az 
1039/1974. (VIII. 7.) Mt. h. számú határozat hatá
lyát veszti.

Aczél György s. k.,
a Minisztertanács elnökhelyettese

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének és 
főtitkárának 3/1976. (A. K. 10.) MTA számú

e g y ü t t e s  u t a s í t á s a

a külföldi kiküldetések tervezésének, előkészítésé
nek, megszervezésének és a tapasztalatok hasz
nosításának rendjére (az utasítást az érdekeltek 
közvetlenül kapták meg).

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének és 
főtitkárának 4/1976. (A. K. 10.) MTA számú

e g y ü t t e s  u t a s í t á s a
a fontos és bizalmas munkakörök meghatározásá
ról és betöltésének szabályozásáról (az utasítást 

az érdekeltek közvetlenül kaptákmeg).
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A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának 
6/1976. (A. K. 10.) MTA-F sz.

u t a s í t á s a

az MTA Műszerügyi Bizottságának feladatköréről 
és szervezetéről.

A Magyar Tudományos Akadémia Műszerügyi 
Bizottságának feladatkörét és szervezetét az 
alábbiak szerint szabályozom:

A Műszerügyi Bizottság feladatai

1. §

1. A Magyar Tudományos Akadémia Műszerügyi 
Bizottsága, (a továbbiakban: MB), az MTA fő
titkára részére javaslatot tesz, illetőleg véleményt 
nyilvánít:

a) a távlati és középtávú tervek műszergazdál
kodással kapcsolatos szakmai irányelveinek meg
határozása;

b) az MTA-szintű középtávú- és éves műszer
beruházási tervek szakmai véleményezése;

c) az új, nagy jelentőségű kutatási feladatok 
műszerigényei távlati kielégíthetőségének vizs
gálata;

d) a kutatóhelyi műszerállomány fejlesztésének, 
hatékony felhasználásának és a műszerszolgáltatá
sok (kölcsönzés, idegen műszerhasználat, stb.) 
elvi, valamint módszertani kérdéseinek meghatá
rozása;

e) a műszergazdálkodással kapcsolatos döntések 
előkészítése, a műszergazdálkodás és a műszer
használat hiányosságainak feltárása;

f )  a különösen nagyértékű — 4 millió Ft egyedi 
érték feletti — műszerek beruházásának részletes 
felülvizsgálata (döntés előkészítésekor és üzembe
helyezés után 2 évvel); és

g) a főtitkár által meghatározott, a műszer
gazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok végre
hajtása tekintetében.

2. Az MB az MTA tudományági főosztályai 
részére javaslatot tesz, illetve véleményt nyilvánít:

a) a középtávú intézetfejlesztési tervek gép-, 
műszer beruházási koncepcióinak véleményezése;

b) az 1,5 millió Ft értékhatár feletti egyedi 
értékű nagyműszerek beszerzésének jóváhagyást 
megelőző véleményezése;

c) a 0,5 —1,5 millió Ft értékhatár közötti egyedi 
értékű középműszerek beszerzésének jóváhagyást 
megelőző véleményezése;

d) az intézeti műszerbizottságok — különös 
tekintettel a műszerhasználattal, a műszerek ki
használtságával kapcsolatos kérdésekre vonatkozó 
— tapasztalatainak összesítése és elemzése;

e) az intézeti műszerbizottságok egységes, elvi 
irányítása tekintetében.

3. Az MB nem szocialista országból származó 
import esetén igazolja (záradékolja), hogy a be
szerezni kívánt műszer kutatásfejlesztési célt 
szolgál.

A Műszerügyi Bizottság szervezete és az Operatív 
Bizottság

2- §
1. A Műszerügyi Bizottság a főtitkár által ki

nevezett elnökből, titkárból és tagokból áll.

2. A Műszerügyi Bizottság elnöke, titkára és 
egy kinevezett tagja Operatív Bizottságot alkot.

3. Az MB titkársági teendőit az MTA Műszer
ügyi- és Méréstechnikai Szolgálata látja el, melynek 
feladatát képezi az állásfoglalások kialakításához 
szükséges információk biztosítása is.

4. Az Operatív Bizottság:
a) Elvégzi az 1. § 2. bekezdésének c) pontjában 

meghatározott feladatokat.
b) A részletesebb vizsgálatokkal, a távlati el

képzelésekkel és az elvi irányok meghatározásával 
kapcsolatos javaslatait az MB elé terjeszti.

c) k z  Operatív Bizottság tevékenységét meg
bízott szakértők segítik.

3. §
1. Az MB javaslatai alapján hozott döntések 

végrehajtásáról az illetékes főosztály köteles a 
Bizottságot tájékoztatni.

2. Ez az utasítás kihirdetése napján lép hatály
ba. Egyidejűleg az 5/1972. (A. K. 8.) MTA —F. 
számú utasításnak a Műszerügyi Bizottságra vonat
kozó része hatályát veszti.

Márta Ferenc s. k.,
a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának 
7/1976. (A. K. 10.) MTA — F. számú

u t a s í t á s a

tervgazdasági és beruházási dolgozók képesítésé
ről

A tervgazdasági és beruházási dolgozók képe
sítéséről szóló 1/1975. (VIII. 22.) ОТ számú rendelet
1. §. 3. bekezdésében és a 13. §-ban foglalt felhatal
mazás alapján a tervgazdasági és beruházási dol
gozók képesítését az alábbiak szerint szabályozom.

1. §
Az utasítás hatálya kiterjed a Magyar Tudo

mányos Akadémia Központi Hivatalára és a fel
ügyelete alá tartozó valamennyi kutatóhelyre 
(kutatóközpont, kutatóintézet, kutatócsoport, ku
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tatólaboratórium) és egyéb intézményre (a továb
biakban: intézmények).

2- §

1. Középfokú tervgazdasági képesítést kell 
megkövetelni attól a dolgozótól, akinek munka
körébe az éves közép- és távlati tervek készítése, 
értékelése, a tervinformációk nyilvántartása és 
elemzése tartozik.

2. Középfokú beruházási képesítést kell meg
követelni attól a dolgozótól, akinek munkakörébe 
tartozik a

— a beruházások éves, középtávú és távlati 
tervezése,

— a beruházások előkészítése, az előkészítéssel 
kapcsolatos hatósági és egyéb engedélyek meg
szerzése és az előkészítés okmányainak kidolgozása, 
bírálata és ellenőrzése,

— a fejlesztési célok, a beruházási javaslat, a 
beruházási program, a kiviteli tervek és a költség- 
vetések felülvizsgálata,

— az építési, a szerelési, a gép- és műszer
beszerzési, a tervezési és egyéb szerződések meg
kötése, a megrendelések feladása,

— a beruházási számlák ellenőrzése és kifize
tési záradékkal való ellátása,

— a beruházások pénzügyi ügyintézése,
— az üzembehelyezési eljárás ügyintézése, a 

beruházás aktiválásra való előkészítése, a gazda
sági, műszaki és pénzügyi elszámolás ellenőrzése 
és kidolgozása, továbbá

— különféle adatnyilvántartás és a beruházás 
ellenőrzése (revíziója).

3.§
Felsőfokú tervgazdasági, illetőleg beruházási 

képesítést kell megkövetelni attól a dolgozótól, 
akinek a feladatkörébe tartozik a 2. §-ban meg
határozott munkaköröket betöltő dolgozók köz
vetlen irányítása, és osztályvezetői vagy annál 
magasabb munkakört tölt be.

4- §
1. A munkakörükre előírt tervgazdasági, illető

leg beruházási képesítéssel nem rendelkező dolgozók 
kötelesek az intézmény vezetőjének felhívására 
az előírt képesítést nyújtó oktatási formában tanul
mányaikat megkezdeni.

2. A vállalatoknál a 2. §. szerinti munkakörök
ben foglalkoztatott tervgazdasági vagy beruházási

képesítéssel nem rendelkező dolgozók az ágazati
lag illetékes főhatóság által előírt képzésben köte
lesek részt venni.

3. Aki a munkakörére előírt képesítést az 1/1975. 
(VIII. 22.) ОТ sz. rendelet 2. § 1. bekezdésében 
meghatározott határidő alatt saját hibájából nem 
szerzi meg, csak a képesítésének megfelelő munka
körben foglalkoztatható. A szakmai képesítés meg
szerzésére előírt határidő meghosszabbítását a 
Terv- és Pénzügyi Főosztály vezetője — a Személy
zeti Főosztállyal egyetértésben — engedélyezheti.

5.§
Az utasítás hatálybalépésekor állományban 

levő 50 évnél fiatalabb nőt és 55 évnél, fiatalabb 
férfit kötelezni kell a munkakörére előírt képesítés 
megszerzésére.

6- §
1. A dolgozót indokolt esetben az intézmény 

vezetőjének, illetőleg az Akadémia Központi Hiva
tala állományában levő dolgozó esetében az illeté
kes főosztályvezetőnek javaslata alapján a Terv- 
és Pénzügyi Főosztály vezetője — a Személyzeti 
Főosztállyal egyetértésben — az előírt képesítés 
megszerzése alól felmentheti.

2. Intézeti dolgozó esetében a felmentéshez 
szükséges a felügyeletet ellátó tudományági fő
osztályvezető egyetértése.

7- §
A középfokú tervgazdasági és beruházási szak- 

képesítéshez szükséges technológia vizsgát a Terv- 
és Pénzügyi Főosztály vezetője által jóváhagyott, 
a betöltött munkakörnek megfelelő tananyagból 
kell tenni.

8- §
Az intézmények vezetői az utasítás megjele

nésétől számított 15 napon belül kötelesek a 2. §-ban 
megjelölt munkaköröket felülvizsgálni, és a szak- 
képesítés megszerzésére vállalkozó dolgozók jelent
kezését a Terv- és Pénzügyi Főosztályra eljuttatni 
(a jelentkezési lap mintáját a melléklet tartal
mazza).

9§.
Ez az utasítás kihirdetése napján lép hatályba.

Márta Ferenc s. k.
a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára
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Melléklet
a 611916. (A . K. 10.) M TA —F sz. utasításhoz

JELENTKEZÉS l-LAP
Géppel töltendő ki!

I. Név: ................................. ........................................................................
(leánykori név is)

2. Születési ideje (év, hó, nap) .................................................... helye:

3. Anyja neve: .......... .................................................................................

4. Beosztása: ..............................................................................................

5. Iskolai végzettsége: ........ . ................................... .................................
(oki. száma és kelte)

6. Szakmai képesítése: ....................................... .......................................
(oki. száma és kelte)

7. Mióta dolgozik tervgazdasági, beruházási munkakörben: ..........

8. Munkahelye: ...........................................................................................

9. Munkaadójának címe: ...........................................................................

10. Lakhelye:............................................................................ .............

II. Felső-* vagy középfokú szakvizsgát kíván tenni:
Terv- vagy beruházási szakon: ..........................................................
Műszaki ellenőri:........................ ............................................................

Kelt 197... hó

a jelentkező aláírása

Munkahely javaslata: 
terv

Középfokú beruházó tanfolyam elvégzését javasoljuk, 
műsz. ellenőri

Felsőfokon indoklás:

Kelt PH aláírása

Megjegyzés a 11 *-hez
Felsőfokú szakvizsgát az tehet, aki felsőfokú szakmai képesítéshez kötött munkakört tölt be, középiskolai 
végzettséggel, középfokú szakmai képesítéssel, 10 éves tervgazdasági, illetve beruházási gyakorlattal és 
betöltött 30 éves életkorral rendelkezik.
(1/1975./VI11. 22.) ОТ. számú rendelet 3. § (3)bek.)
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Az Országos Közművelődési Tanács 
Elnökségének 2/1976. (Vili. 25.) OKTE számú

h a t á r o z a t a

a közművelődés, a tömegsport és a turizmus kap
csolatának fejlesztéséről

A szocialista társadalom célja a sokoldalú, 
harmonikusan fejlett, korunk feladataira szellemi 
és fizikai szempontból egyaránt felkészült ember 
kialakítása. A közművelődés, a tömegsport és a 
turizmus e célok szolgálatában kölcsönösen ki
egészítik egymást, közösen szolgálják a szocialista 
életmód formálását.

Tevékenységüket hatékonyabbá teszi, ha ez a 
szemléleti egység érvényesül az egyes területek 
munkájában, ha rendszeresen keresik a kapcsoló
dási pontokat, kölcsönösen segítik egymás munká
ját.

í.
Az Országos Közművelődési Tanács elnöksége, az 

Országos Testnevelési és Sporthivatal, az Állami 
Ifjúsági Bizottság Titkársága, a Belkereskedelmi 
és a Kulturális Minisztérium előterjesztése alapján 
különösen az alábbiakra hívja fel a figyelmet:

— a közművelődés, a tömegsport és a turizmus 
lényegében azonos — nagyrészt ifjúsági — töme
gekre hatnak; közös feladatuk a résztvevők köré
nek szélesítése és ösztönzésük arra, hogy érdeklő
désüket, aktivitásukat a társterületek irányába is 
bővítsék;

— közös e tevékenységekben az is, hogy vala
mennyi a szabad időben történik, annak értelmes 
eltöltését szolgálja. A kölcsönös figyelem és együtt
működés gazdagabbá, teljesebbé teheti a szabad 
idő — az egyén és a társadalom számára egyaránt 
hasznos — eltöltését is;

— mindhárom terület sajátossága a közösségi 
jelleg is. Ennek erősítése érdekében arra kell tö
rekedni, hogy a művelődési intézmények gazda
gítsák tevékenységüket a testedzés, a turizmus, a 
természetjárás lehetőségeivel. A sportegyesületek 
pedig legyenek a közös művelődés, a változatos, 
színvonalas klubélet szervezői is. A turisztikai 
rendezvényeket művelődési tartalommal bővítve, 
kulturális eseményekhez kapcsolódva szervezzék;

— a létesítmények és intézmények közös és köl
csönös használata megfelelő keretet adhat az egy
séges szemléletű cselekvésnek, ugyanakkor enyhít
het a létesítmények hiányán. Ezért arra kell töre
kedni, hogy a művelődési otthonok, illetve sport- 
létesítmények — eredeti rendeltetésük csorbítása 
nélkül — tömegsport, illetőleg művelődési célra is 
hasznosíthatók legyenek. Az újonnan létesítendő 
intézményeket pedig eleve többcélú hasznosításra 
kell tervezni és építeni.

I I .

Az Országos Közművelődési Tanács elnöksége 
a fenti alapelvek érvényesítése érdekében — te
kintettel az e témakörökhöz kapcsolódó korábbi

» állásfoglalásaira és a vonatkozó minisztertanácsi 
határozatokra is — az alábbi tennivalókat tartja
szükségesnek:

1. A tárgyalt területeket irányító főhatóságok és 
a közművelődési, sport- és turisztikai intézmé
nyeket fenntartó tanácsok, társadalmi szervek, 
vállalatok és szövetkezetek stb. a most meghatá
rozott elveket irányító munkájuk során fokozot
tan érvényesítsék.

Ezért:
a) az intézmények működésére kiadandó rend

szeres (éves, középtávú), illetve eseti irányelvek
ben, ajánlásokban és jogszabályokban kölcsönösen 
hangsúlyozzák e tevékenységi formák kapcsola
tának fontosságát, az összehangolt munka és prog
ramok szükségességét és módszereit;

Határidő: értelem szerint
Felelősök: Kulturális Minisztérium,

Belkereskedelmi Minisztérium, 
Országos Testnevelési és 
Sporthivatal, tanácsok,
Állami Ifjúsági Bizottság 
Titkársága;

áj vizsgálják felül szakoktatási, valamint to
vábbképzési programjaikat és tanterveiket abból a 
szempontból, hogy azok megfelelő mértékben és 
módon tartalmazzák-e a társterületekre vonatkozó 
ismeretanyagot, a kölcsönös összefüggéseket és
gondoskodjanak a szükséges módosításokról;

I
Határidő: 1977. július 1., illetve 

folyamatos
Felelősök: Kulturális Minisztérium,

Belkereskedelmi Minisztérium, 
Országos Testnevelési és 
Sporthivatal;

c) a közművelődés, a sport, a turisztika és a 
vendéglátás szakmai lapjai és folyóiratai rendsze
resen tartsák napirenden a közös érdekű kérdése
ket, kölcsönösen szólaltassák meg az együttmű
ködő területek képviselőit, irányítóit;

Határidő: folyamatos
Felelősök: Kulturális Minisztérium,

Belkereskedelmi Minisztérium, 
Országos Testnevelési és 
Sporthivatal;

d) a Magyar Rádió és a Magyar Televízió kul
turális, illetve tömegsport-propaganda tevékenysé
gében hangsúlyozza e területek kölcsönös össze
függését;

Határidő: folyamatos
Felelősök: Magyar Rádió elnöke,

Magyar Televízió elnöke;

e) az Országos Testnevelési és Sporthivatal nép
szerű lapjai közöljenek rendszeresen kulturális 
jellegű publikációkat;
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Határidő: folyamatos

Felelős: Országos Testnevelési és
Sporthivatal.

2. Az emberek sokoldalú érdeklődésére és igé
nyeire építve az illetékes szervek olyan progra
mokat szervezzenek, amelyek összehangoltan szol
gálják a művelődést, az egészséges testmozgást, az 
országjárást, a pihenést és a szórakozást. Ennek 
érdekében:

aj a programok és rendezvények szervezésében 
fokozni kell az összhangot, az érdekelt tanácsok, 
az Országos Testnevelési és Sporthivatal a Bel
kereskedelmi Minisztérium és a Kulturális Minisz
térium intézményei (Országos Rendező Iroda, 
Filharmónia, Nemzetközi Koncertiroda, Idegen
forgalmi Hivatalok, utazási irodák, sportszövetsé
gek stb.) több tömeges érdeklődésre számot tartó 
rendezvényt szervezzenek, és törekedjenek arra, 
hogy időben és térben arányosabban osszák el 
azokat;

Határidő: minden év január 1.
Felelősök: tanácsok,

Országos Testnevelési és 
Sporthivatal,
Belkereskedelmi Minisztérium, 
Kulturális Minisztérium.

b) a turista úticélokra 1977-től kezdődően 
évente készüljön a kulturális lehetőségeket is ma- j 
gában foglaló egységes program; Az utazási iro- j 
dák növeljék a művelődést, a szórakozást, eseten- ' 
ként a testmozgást egyaránt szolgáló olcsó belföldi 
utak számát és választékát. Gondoskodni kell a 
belföldi túrizmus lehetőségeit ismertető, a kultu
rális és sporteseményeket is tartalmazó színvona
las propagandaanyagok nagy példányszámú meg
jelentéséről;

Határidő: 1976. december 31., 
illetve folyamatos

Felelősök: Belkereskedelmi Minisztérium 
Országos Idegenforgalmi 
Tanács Titkársága,
Kulturális Minisztérium,
Országos Testnevelési és 
Sporthivatal,
Állami Ifjúsági Bizottság 
Titkársága.

c) a Balatoni Intéző Bizottság Kulturális Albi
zottsága távlati elképzeléseit és 1977. évi terveit j 
terjessze az Országos Közművelődési Tanács el
nöksége elé;

Határidő: 1977. január
Felelősök: Balatoni Intéző Bizottság,

Országos Idegenforgalmi 
Tanács Titkársága.

3. a tárgyi feltételek bővítéséről a népgazdasági 
tervekben előirányzott lehetőségek kihasználásá
val, nagyobb társadalmi összefogással kell gondos
kodni;

a) a Kulturális és az Oktatási Minisztérium a 
közoktatási és közművelődési feladatokat egy
aránt ellátó komplex intézmények létrehozására 
— az Országos Közművelődési Tanács elnöksége 
1976. január 30-i határozata alapján — kiadandó 
irányelveiben, illetve az arra kiírandó tervpá
lyázat során érvényesítse az e határozatban rög
zített elveket;

Határidő: 1976. december 31.
Felelősök: Kulturális Minisztérium,

Oktatási Minisztérium.

b) a belkereskedelmi kölcsönzési szolgáltatás
ban növelni kell azon cikkek körét és arányát, 
amelyek a tömegsportot, a turisztikát segítik;

Határidő: folyamatos
Felelős: Belkereskedelmi Minisztérium.

4. Az Országos Közművelődési Tanács elnök
sége felkéri a Szakszervezetek Országos Taná
csát, a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetséget 
és a szövetkezetek érdekképviseleti szerveit, hogy 
a fenti alapelvek érvényesülését és a feladatok 
megvalósítását a maguk területén segítsék és tá
mogassák.

5. Az Országos Közművelődési Tanács elnöksége 
felhívja az érdekelt minisztereket (országos hatás
körű szervek vezetőit), hogy hivatalos lapjaikban 
gondoskodjanak e határozat közzétételéről.

Dr. Orbán László s. k., 
az Országos Közművelődési Tanács elnöke

Közlemények

P Á L Y Á Z A T

Pályázati felhívás
fiatal kutatók 1976. évi kutatási jutalmazására

Az M TA Természettudományi II. (biológiai) 
Főosztálya pályázatot hirdet az MTA létszámállo
mányába tartozó fiatal kutatók részére (35 éves 
korig) biológiai, orvosi és agrárkutatásokban elért 
kutatási eredmények jutalmazására.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
Két évnél nem régebben megjelent vagy közlésre 

előkészített elsősorban olyan tanulmányt, mely a 
gyakorlatban hasznosítható, illetve más kutatási 
területek gyakorlatában is felhasználható ered
ményeket, módszereket, kísérleti eljárásokat tar
talmaz.

A jutalom pályamunkánként 2000—4000 Ft.
A pályázatot 1976. október 25-ig kell a pályázó 

munkahelyének vezetőjéhez benyújtani, aki szak- 
véleményével ellátva 1976. november 5-ig küldi meg
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a Természettudományi II. (biológiai) Főosztálynak.
A pályázatok elbírálására 1976. november hó 

folyamán kerül sor.

Teplán István s. k., 
fó'osztályvezető

I

A Pécsi Orvostudományi Egyetem Rektora pályá
zatot hirdet 5001 kulcsszámú egyetemi tanári állásra 
az Igazságügyi Orvostani Intézetbe.

A kinevezendő egyetemi tanár feladata és 
kötelessége:

1. Az intézet igazgatói teendőinek ellátása.
2. Az orvostanhallgatók oktatása és vizsgáz

tatása, az intézet oktató-nevelő munkájának irá
nyítása.

3. Az Intézet tudományos és rutin munkájának 
irányítása és ellenőrzése.

A kinevezendő egyetemi tanár feladata továbbá 
a művelődésügyi miniszter 3/1969. (VII. 4.) MM 
számú rendeletében, valamint az egyetemi szer
vezeti és működési szabályzatában az egyetemi 
tanárok feladatául meghatározottak.

Az egyetemi tanár illetménye a felsőoktatási 
intézmények oktatói és egyéb alkalmazottairól 
szóló 201/1970. (MK. 5.) MM-MüM. számú utasítás 
melléklete szerint az 5001 kulcsszámú egyetemi 
tanári állásoknak megfelelő.

A kinevezendő egyetemi tanár köteles a ki
nevezéstől számított 6 hónapon belül Pécsre köl
tözni; magángyakorlatot nem folytathat.

A pályázati kérelmeket a hirdetménynek az 
Egészségügyi Közlönyben történő közzétételétől 
számított 4 héten belül kell benyújtani a Rektori 
Hivatalhoz (7624 Pécs, Szigeti út 12.)

A pályázati kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a pályázó munkahelyét, beosztását, besoro

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

munkaeredményének részletes ismertetését, ezen
kívül oktatói és tudományos munkájának részletes 
ismertetését,

c) a pályázó tudományos és oktatómunkájára 
vonatkozó jövőbeni terveit.

A pályázathoz csatolni kell:
— részletes önéletrajzot,
— egyetemi oklevelet,
— tudományos fokozatot tanúsító oklevelet, 

illetve ennek hiteles másolatát,
— a felsőoktatási intézménytől beszerzett és 

kitöltött törzslapot,
— hatósági erkölcsi bizonyítványt, és a
— tudományos közlemények egy-egy külön

lenyomatát.

Dr. Tigyi József s. k., 
a Pécsi Orvostudományi Egyetem rektora

A M ÉM  Mérnök- és Vezetötovábbképző Intézet 
pályázatot hirdet:

a) Egyetemi tanári vagy docensi állásra. Az 
egyetemi tanár vagy docens feladata lesz a tár
sadalompolitikai tananyagblokk tárgykörébe tar-

i  tozó tananyagok kialakítása, fejlesztése, módszer
tani útmutatók, jegyzetek készítése, a tárgykörbe 
tartozó előadások tartása, az oktató és tudományos 
munka, továbbá a gyakorlati foglalkozások irányí
tása és ellenőrzése.

A pályázónak tudományos fokozattal kell 
rendelkeznie.

b) Egyetemi tanári vagy docensi állásra. Az 
egyetemi tanár vagy docens feladata lesz a vezetés
tudományi — üzemszervezési — tananyagblokk 
tárgykörébe tartozó tananyagok kialakítása, fej
lesztése, módszertani útmutatók, jegyzetek ké
szítése, a tárgykörbe tartozó előadások tartása, 
az oktató és tudományos munka, továbbá a gyakor
lati foglalkozások irányítása és ellenőrzése.

A pályázónak tudományos fokozattal kell ren
delkeznie.

c) Egyetemi docensi állásra. Az egyetemi docens 
feladata lesz a mezőgazdasági szakmai tananyag
blokk műszaki felkészültséget is igénylő tárgy
körébe tartozó tananyagok kialakítása, fejlesztése, 
módszertani útmutatók, jegyzetek készítése, a 
tárgykörbe tartozó előadások tartása, az oktató 
és tudományos munka, továbbá a gyakorlati fog
lalkozások irányítása és ellenőrzése.

A pályázónak tudományos fokozattal kell 
rendelkeznie. Tudományos fokozat nélküli pályázó 
csak az egyetemi adjunktusi álláshelyre jöhet 
számításba.

A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek 
a felsőoktatási, illetve nagyüzemi gyakorlattal 
rendelkező pályázók.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását és 

fizetését,
2. a pályázó eddigi szakmai munkájának és 

munkája eredményeinek részletes ismertetését, 
ezek között

— oktatói és tudományos munkájának rész
letes ismertetését,

— az általa írt könyvek, jegyzetek, tanul
mányok, szakcikkek stb. felsorolását, megjelölve, 
hogy azok hol, mikor jelentek meg,

— tudományos fokozatát, kitüntetéseit, ide
gen nyelv ismeretét és fontosabb külföldi tanul- 
mányútját,

3. a pályázónak a pályázat elnyerése esetén 
tudományos és oktatói munkájára vonatkozó 
jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
1. részletes önéletrajzot,
2. a szakképzettséget, illetve a tudományos 

fokozatot tanúsító oklevelek hiteles másolatát,
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3. az intézménytől beszerzett és kitöltött törzs
lapot,

4. 3 hónapnál nem régibb keletű hatósági erkölcsi 
bizonyítványt.

A pályázatot mellékleteivel együtt az értesítő
ben való közzétételtől számított 1 hónapon belül 
kell az Intézet főigazgatójához eljuttatni.

A betöltendő állások után a 201/1975. (MK. 4.) 
OM— MüM. sz. együttes utasításban meghatározott 
illetmény jár.

Fogadórák

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 Titkársága

Dr. Szűcs Kálmán s. k.,
egyetemi tanár, főigazgató
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Akadémiai Közlöny
A Magyar Tudományos Akadémia Hivatalos Lapja

Kiadja:
A MAGYAR TUDOMÁNYOS  A K A D É M I A  

KÖZ P ON T I  HI VATALA
B U D A P E S T ,  1 9 7 6 .  O K T Ó B E R  28.

T A R T A L O M

Személyi rész

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára 
Ondvári Árpádot, az MTA Központi Hivatala 

főelőadóját az 1976. évi Nemzetközi vásár akadé
mia kiállításának megszervezésében kifejtett kiváló 
munkájáért „Főtitkári dicséretében részesítette.

Jogszabályok

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának 
8/1976. (A. K. 11) MTA—F. számú

u t a s í t á s a

a kutató-fejlesztő munkát végző tudományos 
dolgozók egységes követelményrendszerérői és az 

egyéni munka- és továbbképzési tervekről
A Tudománypolitikai Bizottságnak a kutató

fejlesztő munkát végző tudományos dolgozók 
egységes követelményrendszeréről és annak alkal
mazásáról szóló 1/1976. számú határozatának végre
hajtására a Közalkalmazottak Szakszervezetével 
egyetértésben az alábbiakat rendelem.

I.

Általános követelmények

1. Az utasítás azokat az általános követelménye
ket szabja meg, melyeket minden, a Magyar 
Tudományos Akadémia felügyelete alá tartozó 
kutatóhelyen alkalmazni kell. A kutatóhelyek 
vezetői a tudományterületük sajátosságainak 
megfelelően ezeket további előírásokkal egészít
hetik ki.

2. Az egységes követelményrendszer célja az állami 
személyzeti munkáról szóló 1019/1974. (V. 2.) 
Mt számú határozat hatékony végrehajtásának 
elősegítése a kutatás-fejlesztés területén. Eszkö
zül szolgál:
— a kutatómunkára való alkalmasság elbírá

lásához munkaviszony létesítésekor,
— határozott időre szóló munkaviszony eseté

ben a feladatok konkrét meghatározásához, a 
határozott idő lejártakor a munka értékelésé
hez, új szerződés megkötéséhez,

— személyi minősítéshez, előléptetéshez, továb
bá

— minden más pl. külföldi ösztöndíj, hosszabb 
tanulmányút, kitüntetés, aspirantúra, tudo
mányos minősítési eljárás stb. fontos esetben 
az elbíráláshoz.
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Jogszabályok 8/1976. (A. K. 11.) A kutató-fejlesztő munkát végző tudományos dolgozók
MTA—F. sz. ut. egységes követelményrendszeréről és az egyéni munka-
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3. Az MTA kutatóhelyein az a felsőfokú (egyetemi, 
főiskolai) végzettségű, szocialista rendszerünk 
iránt elkötelezett szakember dolgozhat, aki a 
tudományos munkát hivatásának érzi és rendel
kezik az ahhoz szükséges képességekkel. Az al
kalmazás előfeltétele a büntetlen előélet, amely 
alól az 1957. évi 66. számú tvr. 8. §-ban foglalt 
felhatalmazás alapján az Akadémia főtitkára 
felmentést adhat.
A tudományos dolgozó rendelkezzék nagyfokú 
szaktudással, ismerje a tudomány belső problé
máit és a vele kapcsolatban jelentkező társadal
mi igényeket, legyen általános elméleti és mód
szertani tájékozottsága.

4. Minden tudományos dolgozóval szemben köve
telmény, hogy
a) alkotó módon és tevékenyen járuljon hozzá 

a munkahelyi feladatok megfogalmazásához 
és megoldásához, segítse az elért tudományos 
eredmények gyakorlati alkalmazását;

b) törekedjék kutatási eredményeinek rendszeres 
közlésére, átadására, ismereteit a kutatási 
eredmények alkalmazásában s a tudományos 
ismeretterjesztésben hasznosítsa;

c) rendelkezzék széles körű politikai és ideoló
giai tájékozottsággal, legyen alkalmas társa
dalmi és közéleti tevékenység végzésére,

d) tájékozódjék a kutatási eredmények felhasz
nálásáról, a kutatásokkal szemben támasz
tott társadalmi igényről; vegyen részt a 
tudományszervezési feladatok ellátásában;

e) igyekezzék megismerni munkahelye és tudo
mányterülete hazai és nemzetközi helyzetét, 
kapcsolatait; rendszeres szakirodalmi és ku
tatás-szervezési tájékozódásával segítse elő 
saját maga és munkatársai hatékonyabb 
munkavégzését;

f )  törekedjék idegen nyelvismeretének állandó 
gyarapítására;

g) törekedjék munkaköri besorolásának meg
felelő tudományos cím, illetve fokozat meg
szerzésére.

5. A gyakorlott — különösen a tudományos foko
zattal rendelkező — kutatóval szemben köve
telmény, hogy:
— fokozott felelősséggel vegyen részt munka

helye alkotó és nevelő munkájában,
— segítse munkatársai minél szélesebb körű 

szakmai és módszertani tájékozódását és ha 
arra lehetősége van, vegyen részt az egye
temi-főiskolai oktató-nevelő munkában, a 
tudományos diákkörök patronálásában,

— segítse a kollektív kutatómunka kialakítását, 
egyéni példával is formálja a kollektíva maga
tartását,

— aktív részvételével,.konkrét megbízások vál
lalásával segítse a társadalmi szervek műkö
dését, a hazai tudomány és a társadalom 
kapcsolatának javítását.

Egyes kutatói munkakörökre vonatkozó követelmények

6. Tudományos gyakornokkal (ösztöndíjassal szem
ben követelmény, hogy:
a) saj átítsa el a kutatómunka végzéséhez szüksé

ges alapvető szakmai, szakirodalmi és mód
szertani ismereteket;

b) végezzen a vezető kutató irányításával a 
kutatóhely tervfeladataihoz kapcsolódó ku
tatómunkát;

c) fejlessze egyéni továbbképzési terve alapján 
általános szakmai, politikai és ideológiai 
tájékozottságát;

d) intenzíven és rendszeresen tanuljon legalább 
egy idegen nyelvet.

7. Tudományos segédmunkatárssal szembeni köve
telmények:
a) kellő előrehaladást mutasson a kutatómunká

ban, gyarapítsa szakmai, módszertani fel- 
készültségét;

b) kapcsolódjon be a kutatóhelyi tervfeladatok 
megoldásába, legyen aktív tagja a kutatói 
kollektívának, vállalkozzék résztémák önálló 
kidolgozására, egyéni munkaterve alapján;

c) vegyen részt egyéni továbbképzési terve 
alapján intézeti vagy intézeten kívüli szak
mai, politikai-ideológiai továbbképzésben;

d) tegyen le állami nyelvvizsgát a munkájához 
szükséges idegen nyelvből;

e) vegyen részt a kollektív kutatások elméleti 
feldolgozásában, az eredmények közlésében 
és az alkotások hasznosításában;

f )  tájékozódjék az intézettel kapcsolatban álló 
hazai és külföldi intézményekről, vállalatok
ról, az OTTKT-ról és az intézeti tervekről stb.

8. A követelmények figyelembevételével az illeté
kes munkahelyi vezető, a személyzeti vezető (fe
lelős), a vezető kutató, a párt- és a KISZ szer
vezet meghallgatásával értékeli a gyakornok és a 
tudományos segédmunkatárs munkáját, emberi, 
politikai magatartását és ennek alapján a kuta
tóhely vezetője dönt a határozott időre szóló 
további alkalmazásról.

9.  Tudományos munkatárssal szembeni követel
mények:
a) eredményesen dolgozzon legalább 3 évet 

kutatói, vagy annak megfelelő gyakorlati 
munkaterületen;

b) egyéni munkaterve alapján eredményesen 
vegyen részt a kutatóhelyi tervfeladatok kol
lektív megoldásában;

c) kutatási eredményeit a legmegfelelőbb for
mában (publikáció, találmány, berendezés, 
egyetemi doktori értekezés, kutatási záró- 
jelentés stb.) tegye közzé;

d) vegyen részt szakterülete tudományos köz
életében, segítse elő kutatási eredmények 
hazai hasznosítását és nemzetközi népszerű
sítését;
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e) képezze magát — egyéni továbbképzési 
terve alapján —, szerezzen magas szintű 
szakmai, politikai-ideológiai tájékozottságot;

f )  rendelkezzék egy idegen nyelvből állami 
nyelvvizsgával, egy másik idegen nyelvből 
pedig sajátítsa el a szakirodalmi szöveg szó
ban és írásban való megértéséhez szükséges 
nyelvismeretet;

g) vegyen részt — ha lehetősége van — a diplo
madolgozatot készítők és a tudományos 
diákkörök patronálásában, segítse a fiatal 
gyakornokok kutatómunkáját és beillesz
kedését;

h) segítse alkotó légkör és kutatói kollektíva 
kialakítását, támogassa a társadalmi szervek 
eredményes működését, a munkahelyi de
mokrácia érvényesülését munkahelyén.

10. A tudományos munkatárs részére — ha azt a 
kutatóhely érdeke és a kutató személyi adottsá
gai, valamint kutatási témája lehetővé teszi — 
az első 5 éves időszak végére ki kell alakítani 
a kandidátusi értekezés tematikáját és a téma 
feldolgozásának módszertanát, az értekezés be
nyújtásának reális időpontját.

11 .Tudományos főmunkatárssal szembeni követel
mények:
a) kiemelkedő eredménnyel dolgozzék legalább 

10 éven át tudományos kutatóintézetben 
vagy szakképzettségének megfelelő terüle
ten;

b) rendelkezzék magas szintű szakmai-módszer
tani felkészültséggel és kandidátusi fokozat
tal;

c) eredményesen vegyen részt a kutatóhely 
tervfeladatainak kialakításában, megfogal
mazásában és megoldásában;

d) legyen alkalmas egy-egy kutatási feladat 
önálló megoldására szervezett csoport munká
jának irányítására, komplex kutatások össze
fogására, nagyobb tudományszervezési fel
adatok elvégzésére;

e) törekedjék tudományos ismereteinek rend
szeres közlésére, kutatási eredményeinek leg
megfelelőbb formában történő átadására 
(publikáció, találmány, disszertáció, berende
zés, kutatási zárójelentés stb.) és segítse a 
kutatási eredmények társadalmi gyakorlati 
hasznosítását, a hazai tudománypolitikai 
célkitűzések megvalósítását;

f )  rendelkezzék magas szintű politikai-ideoló
giai tájékozottsággal és képzettséggel; tart
son lépést a marxizmus—leninizmus gazda
godásával és törekedjék szakterületén az alkal
mazására, legyen képes a hazai tudományos
ság nemzetközi fórumokon való eredményes 
képviseletére;

g) rendszeresen fejlessze tovább nyelvtudását 
úgy, hogy legalább egy idegen nyelvből 
érje el az előadói szintet, egy másik nyelvből 
pedig a szakirodalom szóban és írásban való 
megértéséhez szükséges nyelvtudást;

h) vegyen részt munkahelye oktató-nevelő mun
kájában, segítse a mellé beosztott fiatal 
kutatók minél szélesebb körű szakmai és 
módszertani tájékozódását; legyen felelős 
felkészültségükért és ha arra lehetősége van, 
vegyen részt az egyetemi-főiskolai oktató
nevelő munkában, a tudományos diákkörök 
patronálásában;

i) fejtsen ki magas szintű társadalmi-közéleti 
tevékenységet, vegyen részt — előadások 
tartásával is — szakterülete nagyobb hazai és 
lehetőség szerint nemzetközi rendezvényein; 
kapcsolódjék be a szakmai vitákba és ha 
arra lehetősége van, a tudományos minősítés 
munkájába; ismereteit a tudományos isme 
retterjesztésben is hasznosítsa;

j ) segítse a kollektív kutatómunka kialakítását, 
egyéni példával is formálja a kollektíva maga
tartását, segítse a társadalmi szervek ered
ményes tevékenységét.

12.Tudományos tanácsadóval szembeni követel
mények:
a) 15 éves kutatói vagy ugyanannyi időn át, a 

szakképzettségének megfelelő munkaterüle
ten kifejtett kiemelkedő tudományos tevé
kenység;

b) akadémiai tagság vagy a tudományok dokto
ra tudományos fokozat;

c) jellemezze tevékenységét szakmai-módszer
tani ismereteinek és tapasztalatainak át
adása, azok hasznosítása a munkahelyi kol
lektíva számára;

d) kiemelkedő eredményességgel vegyen részt:
— a kutatóhelye terveinek kidolgozásában, 

a végrehajtás irányításában és ellenőr
zésében,

— az elért kutatási eredmények legmegfele
lőbb formában való közlésében és haté
kony alkalmazásában,

— a kutatóhelye, illetőleg kutatóhelyének 
főhatósága tudománypolitikai és tudo
mányszervezési feladatainak végzésében, 
a hazai tudománypolitika célkitűzéseinek 
tudatosításában és segítésében.

e) Rendelkezzék magas szintű politikai-ideológiai 
képzettséggel és tájékozottsággal, tevékenyen 
vegyen részt a marxizmus—leninizmus szak- 
tudományi alkalmazásában, a hazai marxista 
tudományosság eredményes képviseletében;

f )  törekedjék tudományos iskola kialakítására a 
fiatal kutatók nevelése, munkatársai tudomá
nyos előrehaladásának előmozdítása révén és 
ha erre lehetősége van, vegyen részt az egye
temi-főiskolai oktató-nevelő munkában és a 
tudományos minősítés munkájában;

g) ismerje tudományterülete hazai és külföldi 
helyzetét, eredményeit, lehetőségeit, abban 
tanácsot tudjon adni fontos döntésekhez;

h) fejtsen ki magas szintű társadalmi, közéleti 
tevékenységet, kapcsolódjék be a tudomá
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nyos ismeretterjesztés és azok országos fóru
mainak munkájába;

i) rendelkezzék egy vagy több idegen nyelv 
előadói szintű ismeretével;

j ) segítse a kollektív kutatómunka kialakítását, 
egyéni példával is formálva a kollektíva ma
gatartását; segítse a társadalmi szervek ered
ményes működését, a hazai tudomány és a 
társadalom kapcsolatának állandó javítását.

II.

A kutatói munkaterv

13. A tudományos kutatómunka tervszerűségének 
javítása, a kutatók egységesebb munkafeltételei
nek és munkakövetelményeinek kialakítása érde
kében minden tudományos dolgozónak — az in
tézet igazgatója és helyettese^) kivételével — 
munkatervet kell készíteni a kutatóhelyek tervé
nek, az egységes követelményrendszer előírásai
nak és az egyes kutatók felkészültségének, kép
zettségi szintjének figyelembevételével.

14. A munkatervnek tartalmaznia kell a tovább
képzésre vonatkozó tervet is. Kezdő kutatók 
esetében a kutatómunkára felkészülést elősegítő 
intézményes továbbképzési formákat, gyakorlott 
kutatók esetében az önképzést kell megfogal
mazni.

15. A kezdő kutatók (gyakornok, tudományos segéd
munkatárs, tudományos munkatárs az első öt 
évben) munkaterveinek elkészítésére vonatkozó 
irányelveket az utasítás melléklete tartalmazza.

16. A munkatervet a határozott időre szóló munka- 
szerződés esetén annak tartamára, a határozat
lan időre szóló kinevezés esetén a kutatóhely kö
zéptávú tervének időtartamára kell elkészíteni.

17. A munkaterv elkészítésének módját és formáját 
a kutatóhely vezetője határozza meg.

18. A munkatervek teljesítésének évenkénti ellen
őrzését az illetékes munkahelyi vezetők végzik el 
és azt a ,,MUNKALAP”-ra vezetik, melyet a 
személyi anyagban kell elhelyezni.

19. A kutatók munkájának értékelésénél (a határo
zott idejű munkaviszony meghosszabbításánál, 
személyi minősítésnél, átsorolásnál, béremelés
nél, kitüntetésnél stb.) a követelményrendszerrel 
összhangban a munkatervek teljesítésének mérté
két kell alapul venni.

20. A munkaterv teljesítéséhez szükséges feltétele
ket — beleértve a kutató továbbképzését is — a 
kutatóhelynek biztosítani kell.

III.

Vegyes és záró rendelkezések
21. Tudományos munkakörben történő minden új 

felvételnél, a felvételre kerülő kutatótól meg kell 
követelni, hogy megfeleljen az általános és az 
egyes kutatói munkakörökre vonatkozó köve
telményeknek.

22. A már alkalmazásban álló tudományos dolgozók
tól az utasítás hatályba lépésétől számított 5 
éven belül meg kell követelni a követelmények 
teljesítését. Amennyiben a kutató a követelmé
nyeknek az előírt határidőre sem felel meg, 
munkaviszonyát meg kell szüntetni, illetve 
amennyiben az intézetnek ehhez érdeke fűződik, 
más, nem tudományos munkakörbe kell át
sorolni.

23. A követelményekben megszabott feltételek tel
jesítésére megállapított 5 év meghosszabbítását
— indokolt esetben — az Akadémia főtitkára 
engedélyezi.

24. A munkaterveket első alkalommal 1977. már
cius 1-ig, ezt követően annak lejártakor az év 
március 1-ig kell elkészíteni.

25. A munkaterveket a kutató — kezdő kutató 
esetében a patronáló segítségével — készíti el, az 
illetékes munkahelyi vezető hagyja jóvá és azt 
mind a kutató, mind a munkahelyi vezető 
aláírja.

26. A munkaterveket a munkahely vezetője által 
meghatározott módon, két példányban kell 
elkészíteni, amelyből az egyik az érintett kutató 
példánya, a másik az illetékes munkahelyi 
vezetőé.

27. A kutatóhelyek vezetői a kutatóhelyi beszámo
lásra vonatkozó utasítás előírásai szerint tartoz
nak számot adni a követelményrendszer alkal
mazásával kapcsolatos tapasztalatokról.

28. Ez az utasítás közzététele napján lép hatályba,
egyidejűleg a 4/1973. (A.K. 14.) MTA—F.
számú utasítás hatályát veszti.

Márta Ferenc s. k., 
a Magyar Tudományos Akadémia 

főtitkára

Melléklet a Magyar Tudományos Akadémia
főtitkárának a 811976. (A .K . 11.). M TA — F. 

számú utasításához

I r á n y e l v e k
a kezdő kutatók munkatervének elkészítéséhez

1. Kezdő kutatónak minősül
— a 30. életévét be nem töltött gyakornok, tu

dományos segédmunkatárs és tudományos 
munkatárs

— életkortól függetlenül kezdő kutató, akit az 
egyetem vagy főiskola elvégzését követően 
5 éven belül soroltak be az előbbi tudomá
nyos munkakörök valamelyikébe.

2. A kezdő kutató munkatervének elkészítésénél 
irányadó szempontok:
a) Ismerje meg a tudományos kutatómunka 

sajátosságait és részfeladatok önálló végzésé
vel vegyen részt az intézet tudományos tervé
ben foglalt tudományos célok megoldásában-
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b) Végezzen egyéni kutatási feladatot és szak
mailag képezze tovább magát.

c) Feladatait az alkalmazás első évében úgy kell 
meghatározni, hogy elegendő idő jusson a 
szakmai, politikai továbbképzésére, a nyelv- 
tanulásra, a kutatómunka végzéséhez szüksé
ges alapvető szakmai és módszertani ismere
tek elsajátítására. A későbbiek során arra kell 
törekedni, hogy a kutatónak a munkahely 
kutatási tervében foglalt kutatási célok 
megoldásában való részvételi aránya növe
kedjék.

d) Ismerje meg a munkahelyén folyó fontosabb 
kutatási feladatokat. Lehetővé kell tenni ré
szére gyakornoki ideje alatt az eredeti témá
jához közel eső más módszerek megtanulá
sát a munkahely egyéb részlegeiben, eset
leg más intézetben.

e) A kezdő kutató felkészültségével és adottsá
gaival összhangban kell meghatározni az 
intézet kutatási tervében foglalt kutatási 
célok megoldására irányuló részfeladatok vég
zését úgy, hogy az a megszabott idő alatt el
végezhető, illetve a teljesítés mértéke meg
állapítható legyen.

f )  A hazai rokon intézetek és tanszékek meg
ismerése (tapasztalatcsere, általános tájé
kozódás, konkrét munkamódszerek elsajá
títása) céljából a kezdő kutató részére jól 
előkészített rövid belföldi tanulmányutakat 
kell szervezni.

g) A kezdő kutatónak, ahol azt a szaktudomány 
jellege megkívánja, a képzési időn belül fél 
évet gyakorlati munkahelyen, termelő üzem
ben kell töltenie. Az ezzel kapcsolatban fel
merülő költségek a kezdő kutatót alkalmazó 
szerv költségvetését terhelik.

h) A kezdő kutatónak részt kell vennie a kutató
hely szakmai-ideológiai képzésében, a mun
kahelyi szakmai vitákon. Elő kell segíteni, 
hogy más kutatóhelyeken rendezett és témá
jával kapcsolatos szemináriumokon is részt 
vehessen. A kezdő kutatók részére szükség 
szerint speciális előadásokat, tanfolyamokat 
kell szervezni.

/) Elő kell segíteni a kezdő kutatók nyevtanulá- 
sát, részükre szükség szerint munkahelyi 
nyelvtanfolyamokat kell szervezni, munka
időkedvezményt és anyagi támogatást biz
tosítani.

j )  A tudományos közélet iránti érdeklődés ki- 
fejlesztése érdekében a fiatal kutatókat be 
kell vonni az egyszerűbb tudományszervezési 
feladatok (belső munkaértekezletek meg
szervezése, tudományos konferenciák, kong
resszusok stb. szervezési részfeladatai) el
látásába.

3. A kezdő kutató munkáját az intézet vezetősége 
által kijelölt tapasztalt kutató vagy az a 
vezető irányítja, akinek feladatai különösen:
a) a kezdő kutató bevezetése

— az adatgyűjtés, az adattárolás és feldol
gozás módszereibe,

— az adott téma kutatása során használt 
kutatási eszközök és metodikák alkalma
zásába;

b) szakmai tanácsadás közlemény vagy érte
kezés témájának megválasztásában és ki
dolgozásában;

c) a kutatási és továbbképzési tervnek a kezdő 
kutatóval együtt történő összeállítása;

d) a kezdő kutató szakmai munkájának, ideo
lógiai fejlődésének és általános műveltsége 
alakulásának rendszeres ellenőrzése;

e) az intézet vezetőjének évenként történő tájé
koztatása a kezdő kutató szakmai és ideoló
giai fejlődéséről.

4. Az alkalmazástól eltelt 5 év után a munkahelyi 
vezetők értékeljék a tudományos munkatárs 
tevékenységét, fejlődését abból a célból, hogy 
személyében alkalmas-e, és a feltételek biztosí
tottak-e a kandidátusi fokozat megszerzé
sére. Amennyiben a fokozat megszerzését minden 
szempontból indokoltnak látják, a tudományos 
munkatárs részére:
a) ki kell jelölni az értekezés témáját,
b) konzultánst kell kijelölni, aki segíti az érte

kezés tematikájának összeállítását, a disz- 
szertáció elkészítését,

c) a továbbképzési terv keretében a tudomá
nyos munkatárs részére a kijelölt konzultáns 
közreműködésével éves felkészülési tervet 
kell készíteni, amely tartalmazza a kandi
dátusi vizsgákra való felkészülést és a 
kandidátusi értekezés kidolgozásának üte
mezését,

d) a tudományos munkatárs részére felkészü
lési tervének teljesítése érdekében biztosí
tani kell a szükséges feltételeket (munkaidő, 
nyelvtanulási lehetőség, tanulmányút stb.).

Közlemények

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK
A Magyar Tudományos Akadémia Mikrobiológiai 
Kutató Csoportja pályázatot hirdet tudományos 
segédmunkatársi állás betöltésére.

A felvételre kerülő tudományos segédmunka
társ feladata: részvétel sejtkémiai és baktérium
ökológiai kutatásokban.

Pályázhatnak a tudományegyetemek biológia, 
vagy vegyész szakán oklevelet szerzett vegyész- 
mérnökök.

A pályázathoz csatolni kell a következő iratokat:
— önéletrajz (2 pld.) amely tartalmazza a vég

zett szak megnevezését, szigorlati tárgyak 
vizsgaeredményét, pályázó jelenlegi munka
helyét, beosztását és fizetését, szakmai érdek
lődési területét,

— egyetemi állami és társadalmi szervek aján
lása (zárt borítékban)

— szakmai referencia (zárt borítékban) tetsző
legesen megválasztott egyetem oktatótól és 
munkahelyi közvetlen vezetőtől,
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— erkölcsi bizonyítvány.
A pályázati kérelmek jelen hirdetmény megjelené

sét követő 30 napon belül nyújtandók be az intézet 
igazgatójához 1529 Budapest, Pihenő út 1.
Budapest, 1976. szeptember 24.

Prof. Dr. Földes István s. k.,
igazgató

Az Erdészeti és Faipari Egyetem — Sopron — 
pályázatot hirdet az Erdőhasználattani tanszékén 
egy tanszékvezető egyetemi docensi álláshely betöl
tésére.

A kinevezendő tanszékvezető egyetemi docens fel
adata lesz az Erdőhasználattan című tantárgy órái
nak megtartása, a tantárgyi gyakorlatok szerve
zése, irányítása és ellenőrzése, a tantárgyi jegyzetek 
megírása, a tanszék kutatásainak irányítása és az 
abban való részvétel.

Pályázhatnak azok az oki. erdőmérnökök, akik 
10 évnél több oktatási, kutatási vagy a tudomány- 
szaknak megfelelő szakmai gyakorlattal, jelentős 
szakirodalmi tevékenységgel és idegen nyelvtudással 
rendelkeznek. A pályázat elbírálása során előnyben 
részesülnek azok, akik tudományos fokozattal ren
delkeznek.

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

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

munkája eredményeinek részletes ismerteté
sét, ezek között
— az oktató-nevelő és tudományos munká

jának 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 tudományos és oktató-nevelő 
munkájára vonatkozó jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
a) részletes önéletrajzot (két példányban)
b) a szakképzettséget, illetőleg tudományos 

fokozatot tanúsító oklevél hiteles másolatát,
c) aC-0243 — 15/b raktári számú kitöltött törzs

lapot,
á) a lakóhely szerint illetékes rendőrkapitány

ságtól beszerzett, három hónapnál nem régibb 
keletű hatósági erkölcsi bizonyítványt.

A betöltendő állás után a 201/1975 (M. K. 4.) OM- 
MüM számú együttes utasítással módosított 201/ 
1970. (MK. 5.) MM—MüM számú együttes utasí
tásban meghatározott illetmény jár.

A pályázatokat az előírt mellékletekkel együtt 
a pályázati felhívás megjelenése után 4 héten belül kell 
eljuttatni az Erdészeti és Faipari Egyetem rektorá
nak (9401. Sopron Pf.: 132).

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást az 
Egyetem rektora, illetve a Személyzeti Osztály 
vezetője adja.
Sopron, 1976. szeptember 10.

Dr. Czíráki József s. k.,
tanszékvezető egyetemi tanár 

rektor

Jogszabályul ulaló
Az oktatási miniszter, a pénzügyminiszter és a 

munkaügyi miniszter 205/1976. (M. K. 14.) OM — 
PM—MüM számú

e g y ü t t e s  u t a s í t á s a

a felsőoktatási intézmények által végzett szerződéses 
munkák vállalásáról és pénzügyi elszámolásának 
szabályozásáról szóló — a 202/1974 (A. K. 6.) 
MM—PM számú együttes utasítással kiegészített — 
203/1968. (M. K. 16.) MM—PM számú együttes 
utasítás módosításáról és kiegészítéséről

Az oktatási miniszter 13/1976. (M. K. 14.) 
OM számú

u t a s í t á s a
a felsőoktatási intézmények által végzett szerződé
ses munkák vállalásáról és pénzügyi elszámolásának 
szabályozásáról szóló — a 202/1974. (M. K. 6.) 
MM—PM számú együttes utasítással kiegészített, 
valamint a 205/1976. (M. K. 14.) OM—PM—MüM 
számú együttes utasítással módosított és kiegészí
tett -  203/1968. (M. K. 16.) MM-PM együttes 
utasítás végrehajtásáról

Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének
határozatai
(MegjelentekaTanácsok Közlönyének 40. számában)
10/1976. OTvH A Szentgyörgyvölgyi Tájvédelmi 

Körzet létesítése
11/1976. OTvH Az Orgoványi Tájvédelmi Körzet 

létesítése
12/1976. OTvH A Vértesszőlősi előember-telep ter

mészetvédelmi területté nyilvání
tása

13/1976. OTvH A tiszaigari arborétum természet- 
védelmi területté nyilvánítása

FOGADÓÓRÁK
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 Minősíti) Bizottság
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Személyi részt

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa ered
ményes munkájuk elismeréséül
Fekete Gézának, a Magyar Tudományos Akadé

mia Könyvtára osztályvezetőjének,
Rejtő Istvánnak, az irodalomtudományok kandi

dátusának, a Magyar Tudományos Akadémia Könyv
tára igazgatóhelyettesének a

MUNKA ÉRDEMREND
ezüst fokozata;

Keszthelyi Pálnak, a Magyar Tudományos Aka
démia Könyvtára raktárosának a

MUNKA ÉRDEMREND
bronz fokozata 

kitüntetést adományozta.

Jogszabályok

A munkaügyi miniszter 12/1976. (X. 3.) MüM
számú

r e n d e l e t e

a felsőoktatási intézmények nappali tagozatán 
végzett pályakezdő szakemberek munkába lépéséről

A Minisztertanács 1023/1976. (VII. 15.) számú 
határozatának 5. pontjában foglalt felhatalmazás 
alapján — az érdekelt miniszterekkel és országos 
hatáskörű szervek vezetőivel, a Szakszervezetek 
Országos Tanácsával, valamint a szövetkezetek 
országos érdekképviseleti szerveivel egyetértés
ben — a következőket rendelem:

Általános rendelkezések

1. §
(1) Állami szerv (vállalat, intézmény), szövet

kezet (szövetkezeti szerv), továbbá — a társadalmi 
szervezeteket kivéve — minden egyéb munkál
tató (a továbbiakban: vállalat) pályakezdő szak
emberrel felsőfokú végzettséget igénylő munka
körben munkaviszonyt vagy munkavégzési köte
lezettséggel járó szövetkezeti tagsági viszonyt (a 
továbbiakban: munkaviszony) csak az e rendelet
ben szabályozott pályázati rendszer keretében lé
tesíthet.

(2) E rendelet nem érinti a munkaviszony léte
sítését

— tanulmányi szerződés alapján bármely pá
lyakezdő szakemberrel, továbbá

— az iparművészeti, a képzőművészeti, a szín
ház- és filmművészeti, valamint a zeneművészeti 
főiskolán nem pedagógus képesítést szerzett pálya
kezdő szakemberrel.

2. §
E rendelet alkalmazása szempontjából pálya

kezdő szakember az, aki a felsőoktatási intézmény 
nappali tagozatán folytatott tanulmányait 1977. 
január 1. után fejezi be, végbizonyítványa meg
szerzése napjától, a felsőfokú szakismereteinek 
gyakorlati alkalmazását igénylő munkakörre léte
sített munkaviszonyának három éves időtartama 
alatt. Az orvos, fogorvos, gyógyszerész és jogász 
vonatkozásában a kezdő időpont a diploma (okle
vél) megszerzésének napja.

Pályázati eljárás

3. §
A vállalat a pályakezdő szakember foglalkoz- - 

tatására irányuló pályázati felhívást minden év 
június 15-ig és december 31-ig közvetlenül a kép
zés szakiránya szerinti egy vagy több felsőokta
tási intézményhez küldheti meg.

4- §
(1) A pályázati felhívásnak az alábbiakat kell 

tartalmaznia:
a) a munkahely megnevezését és pontos címét,
b) a munkakör részletes megjelölését és a fon

tosabb munkaköri feladatok felsorolását,
c) a munkakör betöltéséhez szükséges képesí

tést,
d) a munkahely különleges igényeit,
e) a munkakörre megállapított bértétel összeg

szerű megjelölését, az alkalmazáshoz kapcsolódó 
pótlékot és a vállalat által biztosítható egyéb jut
tatásokat (letelepedési segély, családalapítási köl
csön, lakás- és étkezési lehetőség, illetményföld 
stb.).

f )  a munkába lépés időpontját.
(2) A vállalat a pályázati felhívását a felsőok

tatási intézmény útján hozza nyilvánosságra.
(3) A fegyveres erők, a fegyveres testületek és 

a rendészeti szervek, valamint a Külügyminiszté
rium a pályázati felhívásukat sajátosságaik fi
gyelembevételével írhatják ki.

5- §
A kiírt pályázati felhívásokra a pályázatok be

nyújtásának határidejét a felsőoktatási intézmény 
vezetője állapítja meg, és azt a pályázati felhívá
sokkal együtt — ha az ágazati miniszter eltérően 
nem rendelkezik, — minden évben legkésőbb ja
nuár 15-ig, illetőleg június 30-ig közzéteszi. A ha
táridőt úgy kell megjelölni, hogy a hallgatóknak 
a pályázati felhívás megismerésére és a pályázatok 
benyújtására legalább egy hónap álljon rendel
kezésére.

6- §
(1) Pályázatot az a hallgató nyújthat be, aki a 

felsőoktatási intézmény utolsó tanulmányi fél
évére beiratkozott, és nem részesül társadalmi 
ösztöndíjban.
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(2) A pályázó egy vagy több, de legfeljebb há
rom pályázatot nyújthat be. Az utóbbi esetben 
külön iraton meg kell jelölnie, hogy melyik helyre 
pályázik első-, másod-, illetőleg harmadsorban.

(3) A pályázatot a pályázati felhívást kiíró vál
lalat vezetőjének címezve a felsőoktatási intéz
mény vezetőjénél kell benyújtani.

7- §
(1) A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó

■ — legfontosabb személyi adatait (név, lakcím 
stb.),

— szakmai érdeklődési körét, szakdolgozatának 
témáját, illetőleg zárógyakorlatának szakmai jel
legét,

— különleges képesítését, nyelvismeretét, va
lamint

— igényét a — vállalat pályázati felhívásában 
megjelölt — juttatásokra.

(2) A pályázathoz csatolni kell a pályázó rész
letes önéletrajzát.

8- §
(1) A felsőoktatási intézmény vezetője a be

nyújtott pályázatot a hallgatóról készített jellem
zés alapján véleményezi. Az ugyanazon munka
helyre beérkező több pályázat esetén a pályázók 
között ajánlási sorrendet állapít meg. E munkába 
az intézmény párt- és KISZ-szervezetét be kell 
vonni, valamint az illetékes szaktanszéket (tan
székeket) és a pályázókat meg kell hallgatni.

(2) A pályázattal kapcsolatos véleményt és a 
felsőoktatási intézmény ajánlási sorrendjét a hall
gatóval ismertetni kell.

(3) Az (1) bekezdés szerint véleményezett pá
lyázatot — ha az ágazati miniszter eltérően nem
rendelkezik — minden év március 31-ig, illetőleg 
szeptember 15-ig a pályázatot kiíró vállalat ré
szére meg kell küldeni.

9- §
Ha a vállalat a pályázat elbírálása szempontjá

ból szükségesnek tartja, lehetőséget kell adni ar
ra, hogy megbízottja a pályázó hallgatókkal a 
közvetlen kapcsolatot felvehesse. Ennek megszer
vezéséhez a felsőoktatási intézmény köteles segít
séget nyújtani.

10. §

(1) A vállalatnak a pályázatok felől a felsőok
tatási intézmények ajánlásainak figyelembevéte
lével — a munkahelyi társadalmi szervezetek 
meghallgatásával — egy hónapon belül döntenie 
keli, és arról a pályázókat haladéktalanul értesí
teni köteles.

(2) A pályázat elfogadása esetén a munkaszer
ződést két héten belül írásban kell megkötni. 
A munkába lépés időpontját úgy kell meghatá
rozni, hogy az a tanév befejezését, továbbá az 
azt közvetlenül követő államvizsga letételét, illet
ve a diplomaterv megvédését lehetővé tegye.

П. §
(1) A vállalat a munkaszerződés megkötéséről 

köteles haladéktalanul tájékoztatni azokat a fel
sőoktatási intézményeket, ahol a pályázati felhí
vása közzétételre került.

(2) Az értesítés figyelembevételével a felsőok
tatási intézmény a még be nem töltött állásokra 
vonatkozó pályázati felhívásokat — ha az ágazati 
miniszter eltérően nem rendelkezik — június 
30-ig, illetőleg január 15-ig újból közzéteszi.

(3) Az újabb pályázatra és elbírálásra a 6 —10. 
§-okban foglaltakat megfelelően alkalmazni kell,

12. §

(1) Ha a pályakezdő szakember állást kíván 
változtatni, ezt csak újabb — a felsőoktatási in
tézményekben közzétett pályázati felhívás alap
ján, a pályázatot kiíró vállalathoz közvetlenül be
nyújtott — pályázat útján teheti.

(2) Ha az ágazati miniszter másként nem ren
delkezik, a pályázati eljárásra a 6. § (2) bekez
dése, a 7. §, a 10. §, valamint a 11. § (1) bekez
désének szabályait kell megfelelően alkalmazni 
azzal, hogy a pályázat elbírálásához a pályázatot 
kiíró vállalatnak be kell szereznie a pályakezdő 
szakember munkahelyi minősítését.

A pályázati felhívás engedélyezése
13. §

(1) Pályakezdő pedagógus, orvos,, fogorvos, 
gyógyszerész vagy jogász alkalmazása esetén a 
pályázati felhívás kiírásához be kell szerezni

— a felügyeletet gyakorló minisztérium, orszá
gos hatáskörű szerv,

— tanácsi szerveknél a fővárosi, illetőleg a'm e
gyei tanács elnökének,

— szövetkezeteknél és társulásaiknál a területi 
(szakmai) szövetség, szövetkezeti országos (közös) 
vállalatoknál pedig az illetékes országos érdek- 
képviseleti szerv véleménye alapján a fővárosi, 
illetőleg a megyei tanács elnökének (a továbbiak
ban: felügyeleti szerv) előzetes engedélyét. A fel
ügyeleti szerv a pedagógusok tekintetében az 
oktatási miniszter, az orvosok, fogorvosok és 
gyógyszerészek tekintetében az egészségügyi mi
niszter, a jogászok tekintetében pedig az igazság
ügyminiszter (a továbbiakban: ágazati miniszter) 
által évenként meghatározott és rendelkezésre 
bocsátott kereten belül engedélyezheti a pályázati 
felhívás kiírását.

(2) Az ágazati miniszter a pályakezdő szakem
berek számával megegyezően — szükség szerint 
ettől eltérően — határozza meg a meghirdethető 
álláshelyek számát. Ezt alapul véve kell megálla
pítani — különösen az ágazat célkitűzéseire, fel
adataira, továbbá a vidék szakember ellátottsá
gára tekintettel — a felügyeleti szervek kereteit.

(3) A felügyeleti szervek — az igényeknek az 
(1) bekezdés alapján történő elbírálásánál — kö
telesek figyelembe venni a népgazdaság szem
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pontjából kiemelt fontosságú, fejlesztést igénylő, 
illetve a jelentős munkaerőhiánnyal küzdő ágaza
tok és földrajzi területek tervszerű szakember 
utánpótlását.

14. §

A felügyeleti szerv vezetőjének engedélye szük
séges a pályázati felhívás kiírásához, ha felső- 
oktatási intézmény vagy tudományos kutatóinté
zet pályakezdő szakembert kíván alkalmazni. Az 
egészségügyi miniszter felügyelete alá tartozó fel
sőoktatási intézmény az orvostudományi egyete
met végzők részére az egészségügyi miniszter ál
tal megjelölt munkakörökre írhat ki pályázatot.

15. §

Jogszabály a 13. és 14. §-ban nem említett pá
lyakezdő szakemberek vonatkozásában is a fel
ügyeleti szerv engedélyéhez kötheti a pályázati 
felhívás kiírását.

Záró rendelkezések

16. §
Ha a pályakezdő szakember — különösen mél

tánylandó okok miatt — pályázat útján nem tu
dott elhelyezkedni, a felügyeletet gyakorló mi
niszter (országos hatáskörű szerv vezetője) a mun
káltatónak engedélyt adhat a pályázat nélkül való 
alkalmazásra.

17. §
A pályázati rendszer szabályait megszegő vál

lalatok vezetőivel szemben a felelősségre vonás 
keretében a 16/1975. (XI. 15.) MüM számú ren
delet 6. és 7. §-ában meghatározott jogkövetkez
ményeket (prémiumcsökkentés stb.) is alkalmazni

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Buda István s. k.,

munkaügyi minisztériumi államtitkár

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 I N E K
H A T Á R O Z A T A I

az 1976. szeptember hó 28-i ülésén

Előterjesztés a Biológiai Kutató Intézet (Tihany) 
környezetvédelemmel kapcsolatos feladatainak 

problémáiról

Az előterjesztés bemutatta a Biológiai Kutató 
Intézet kettős kutatási problémáját: a Balaton 
kutatást és a neurobiológiai kutatásokat, bemutatta 
az Intézet személyi és dologi ellátottságát, kutatási 
kapcsolatait, valamint ezen belül a nemzetközi 
együttműködésen alapuló kutatásokat. Vázolta 
a kutatási tevékenység szervezésének általános 
jellemzőit, a Balaton kutatási programmal kapcsola
tos feladatokat, továbbá szólt az intézet távlati 
fejlesztésének kérdéseiről.

A vita során a felszólalók többsége foglalkozott 
az Intézet kettős profiljának kérdésével, hang
súlyozva ehelyütt azt, hogy az egyes profilok 
közötti helyes arány megállapítását, ezzel össze
függésben az Intézet káderkérdéseit nagy felelős
séggel kell vizsgálni.

Az elnökség 44j1976. számú határozata 
Az elnökség
— jóváhagyólag tudomásul veszi a Biológiai Ku

tató Intézet (Tihany) környezetvédelemmel kap
csolatos kutatási és kutatásszervezői tevékeny
ségéről szóló előterjesztést;

— helyesli az utóbbi másfél év során hozott azokat 
az intézkedéseket, amelyek eredményeként az 
Intézetben bővültek a környezetvédelmi kuta
tások, szükségesnek tartja, hogy távlatilag az

Intézet a környezetbiológiai kutatások bázisává 
váljon, illetve helyesli azt is, hogy országos 
koordinációs feladatot is vállalt;

— felkéri az Akadémia főtitkárát, hogy biztosítsa 
a vállalt feladatok teljesítéséhez szükséges 
személyi és tárgyi feltételeket;

— felhívja a Biológiai Tudományok Osztályát, 
hogy a többi érdekelt tudományos osztállyal 
együttműködve rendszeresen — de legalább két
évenként — értékelje a Balaton regionális kör
nyezetvédelmi kutatási eredményeit és dolgozzon 
ki ajánlásokat a kutatómunka továbbfejlesz
tésére.

Javaslatok az akadémiai ankétok kerekasztal- 
konferenciák, elnökségi klubdélutánok 1976—77. 

évi témáira

Az Akadémia 1973. évi közgyűlése óta az elnökség 
új munkaformák (ankétok, kerekasztal-konferen- 
ciák, elnökségi klubdélutánok) meghonosításával 
is törekedett a testületi szervek tevékenységének 
korszerűsítésére. 1973 őszétől 1975 júniusig 15 
ankét, 4 kerekasztal-konferencia és ugyancsak 4 
klubdélután megszervezésére került sor.

Az új testületi munkaformák tapasztalatait 
az elnökség 1975 folyamán vitatta meg, és 35/1975. 
sz. határozatával arra hívta fel a figyelmet, hogy 
e munkaformák hatékonyságának fokozása érdeké
ben a vitára kitűzendő témák kiválasztásában 
tudományos kérdések kapjanak nagyobb helyet,
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csökkenjen a kutatásszervezési kérdésekkel fog
lalkozó témák száma. Arra is felhívta a figyelmet, 
hogy e fórumok témáitól és a viták érdekességétől 
függően szélesebb körök számára is készüljenek 
összefoglalók, esetenként biztosítsuk a széles körű 
publicitást.

1975. július 1. és 1976. június 30. között — az 
elnökség hivatkozott határozatában foglaltakat 
szem előtt tartva — 6 ankét és 1 elnökségi klub
délután megrendezésére került sor. Az ankétokon 
szinte kivétel nélkül fontos tudományos kérdéseket 
vitattak meg a résztvevők. Az előterjesztés 4 —6 
ankét, 2 —3 kerekasztal konferencia és 1—2 elnök
ségi klubdélután megrendezését tartotta optimális
nak, azonban a javaslat ennél nagyobb témaválasz
tékot tárt az elnökség elé.

Az elnökség 45/1976. számú határozata
1. Az elnökség jóváhagyólag tudomásul veszi 

az 1975. július 1. és 1976. június 30. között meg
rendezett akadémiai ankétok, kerekasztal-kon- 
ferenciák és elnökségi klubdélutánokról szóló tá
jékoztatót.

2. Elhatározza, hogy az 1976. június 1. és 1977. 
június 30. közötti időszakban, elsősorban aktuális 
tudományos és tudománypolitikai kérdésekről 4 —6 
ankét, 2—3 kerekasztal-konferencia és 1—2 klub
délután megrendezésére kerüljön sor. Az egyes 
rendezvények időpontját, előadóikat és a meg
hívandók körét — a javasolt tematika figyelembe
vételével — az elnök határozza, meg.

Előterjesztés a tudományos osztályok tevékeny
ségét megvitató elnökségi ülések ütemtervére

A Magyar Tudományos Akadémia 1976. évi 
közgyűlésén hozott határozatok pontos szövegét 
az elnökség 29/1976. számú határozata tartalmaz
za, melynek II./2.5 pontja az alábbiakat mondta 
ki: „Az elnökség az 1979. évben záruló ciklusban 
vitassa meg minden osztály tevékenységét, külö
nös tekintettel arra, hogy mennyire gyakoroltak 
hatékony elvi, módszertani befolyást a tudomány^ 
területükre.”

Az elnökség 1976. II. félévi munkaterve szep
temberre ütemterv készítését írta elő, mely tar
talmazza, hogy az egyes osztályok tevékenységét 
az elnökség mikor tárgyalja.

Az előterjesztés szerint a megjelölt feladat 
végrehajtása érdekében mindenekelőtt annak 
eldöntése szükséges, hogy az osztályok tevékeny
ségéről szóló beszámolók milyen koncepció szerint 
készüljenek. Célszerű figyelemmel lenni arra is, 
hogy a XI. Kongresszus határozata értelmében 
folyamatban van a tudománypolitikai irányelvek 
végrehajtásának vizsgálata; gyakorlati haszna az 
elnökség elemző munkájának különösen akkor 
van, ha állásfoglalásával a tudománypolitikai 
határozatok végrehajtásának vizsgálatát és az 
azt követő elhatározásokat segíteni képes.

Az osztályok tevékenységének felmérésére és 
a felmérést követő elnökségi vitára vonatkozóan 
az előterjesztés 4 alternatív javaslatot tett.

A javaslatok közül az egyik az volt, hogy a 
tudományos osztályok tevékenységükről külön- 
külön — egy meghatározott ütemtervnek meg
felelően —, az elnökség által kialakított általános 
szempontok alapulvételével számoljanak be az 
elnökségnek. A beszámolókat az illetékes osztály
elnökök terjesszék az elnökség elé. A vita során 
a hozzászólók jelentős többsége ezt az alterna
tívát tartotta a legjobbnak.

Az elnökség 46/1976. számú határozata
1. Az elnökség az 1976. évi közgyűlés hatá

rozatának végrehajtása érdekében a tudományos 
osztályok tevékenységének megvitatását az 1977. 
II. félévi, valamint az 1978. I. és II. félévi munka
tervébe felveszi.

2. A tudományos osztályok külön-külön szá
moljanak be az elnökségnek; a beszámolót az osz
tályelnök terjessze az elnökség elé.

3. A beszámoló térjen ki a tudománypolitikai 
j irányelvek érvényesülésének, az akadémiai reform

hatásának kérdésköreire is, illetve az elnökség által 
az 1976. decemberi ülésen jóváhagyandó általános 
szempontokra.

Előterjesztés
Körösi Csoma-díj alapítására

Egy magát életében megnevezni nem kívánó 
személy Körösi Csoma-díj alapítását kezdeményezi 
az alábbiak szerint:

Az alapítást kezdeményező 100 000,— Ft-ról 
szóló takarékbetétkönyvet bocsát a Körösi Csorna 
Társaság rendelkezésére, amelynek kamatai ké
pezik a Körösi Csoma-díjat.

Az alapítást kezdeményező neve életében nem 
hozható nyilvánosságra.

A díj kétévenként ítélhető oda 40 évnél nem 
idősebb magyar állampolgárságú olyan személynek, 
aki a Körösi Csorna által művelt tudományok 
(nevezetesen: a tibetisztika, buddhizmus kuta
tása), avagy az altajisztika (azaz az általános 
altajisztikai kérdések vagy a turkológia, vagy a 
mongolisztika vagy a mandzsu-tunguz tanulmá
nyok) területén kimagasló tudományos eredményt 
ért el.

A díj összege ez idő szerint 10 000,— Ft.

Az elnökség 47/1976. számú határozata
Az elnökség egyetért a Körösi Csoma-díj ala

pításával és felkéri az elnököt a szükséges intézke
dések megtételére.

J a v a s l a t
a távlati tudományos kutatások terén elért jelentős 
eredmények 1976. évi jutalmazásának előkészí

tésére
A távlati tudományos kutatások körében elért 

eredmények jutalmazására az Akadémia ez évben 
is pályázatot írt ki.
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A benyújtott pályamunkákat az egyes főirá
nyokért felelős tárcák véleményezik és rangsorol
ják, majd október hó 15-ig megküldött véleményük 
alapján a jutalmak odaítéléséről az Akadémia 
elnöke dönt.

Korábban az elnökség a jutalmazási rendszer 
továbbfejlesztése érdekében kiküldött egy bizott
ságot, amely számos javaslatot tett, és amelyet az 
elnökség vita után elfogadott.Tekintettel arra azon
ban, hogy a javaslatokat az 1976. áprilisi elnökségi 
ülés fogadta el, ugyanakkor az 1976. évi pályázat 
kiírása már március hó első napjaiban megtörtént, 
az érdemi változások csak a soronkövetkező pályá
zat alkalmával érvényesíthetők.

Az elnökség 4811976. számú határozata

1. Az elnökség a távlati tudományos kutatások 
terén elért jelentős eredmények 1976. évi jutal
mazásának előkészítésére az alábbi bizottságot 
küldi ki:
Elnök: Pach Zsigmond Pál akadémikus
Titkár: Gujdi Barna főosztályvezető
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 támaszkodjék az 
egyes főirányokért felelősök véleményére. Szükség 
esetén vegye igénybe a bizottság a tudományos 
osztályok, bizottságaik, illetve felkért szakértők 
közreműködését.

3. Az elnökség felkéri a bizottságot, hogy szi
gorú mértékkel és a jutalmazottak rangsorolásával 
november hó 10-ig tegye meg javaslatát.

4. A bizottság javaslata — az elnök döntését 
megelőzően — a „Tájékoztatók” napirendi pont
jai között kerüljön az elnökség elé azzal, hogy 
az elnökség csak a javaslat megváltoztatására 
irányuló indítványokat vitassa meg.

A Tudósklub által szervezett hangversenyek láto
gatása

Az elnökség 49j1976. számú határozata
A Klubtanács javaslatára az elnökség elhatá

rozza, hogy a Tudósklub által szervezett koncer
tekre a jövőben csak a klubtagok kapjanak meg
hívót.

Előterjesztés
a Debreceni Akadémiai Bizottság kiegészítéséről j

Az elnökség 37/1976. sz. határozatával létre
hozta a Debreceni Akadémiai Bizottságot. A 27 |

(ebből 16 akadémikus) tagú bizottság több me
gyére kiterjedően végzi munkáját. A DAB név
sorának elnökségi jóváhagyásakor (június 29-én) 
még nem volt eldönthető, hogy Szabolcs-Szatmár 
megye területéről ki legyen a bizottság tagja.

Az elnökség 50/1976. számú határozata
Az elnökség Tar Imre közgazdász kandidátust 

a Debreceni Akadémiai Bizottság tagjává választja.

A Magyar Tudományos Akadémia Almanachjá- 
nak könyvesbolti terjesztése

Az 1962-es évtől, minden tisztújító közgyűlés 
után megjelent ,,A Magyar Tudományos Akadé
mia Almanachja” — „Hivatalos használatra” 
bejegyzéssel. Ez azt jelentette, hogy a megjelenés 
teljes költségét az Akadémia finanszírozta (mint
egy 350, — Ft kötetenként), és munkapéldány
ként jutott el az érdekeltekhez.

A takarékossági intézkedésekre figyelemmel 
felmerült az a javaslat, hogy hasonlóan más 
akadémiai kiadványokhoz az Almanach kerüljön 
könyvesbolti terjesztésre. A Kiadói Főigazgató
ság hozzájárul, hogy a jövőben az Almanach könyv
árusítási forgalomba kerüljön, kötetenként 150,— 
Ft-ért.

Az elnökség 52/1976. számú határozata
1. Az elnökség elhatározza, hogy az 1976. évi 

Almanach nem hivatalos használatra jelenjék meg, 
hanem árazva, 150,— Ft-os egységáron könyves- 
bolti terjesztés útján.

2. Az Akadémia tagjai, valamint a hivatali 
apparátus vezetői és a TMB vezetői részére — kü
lön történő központi vásárlás útján — díjmentes 
munkapéldányokat kell biztosítani.

Az elnökség egyéb állásfoglalásai
Tájékoztatóként szerepeltek még az elnökségi 

ülés napirendjén:
1. A számítástudományi kutatások eredményei ha

zai alkalmazásának helyzetéről, problémáiról, 
feladatairól.

2. A számítástechnikai oktatás helyzete Magyar- 
országon.

3. Tájékoztató a szocialista országok tudományos 
akadémiái alelnöki értekezletének előkészítésé
ről.

4. Tájékoztató a kormány tudománypolitikai irány
elveinek 1972 — 1975. közötti érvényesülését tár
gyaló beszámoló elkészítésére az MTA elnöksége 
16/1976. sz. határozatával kiküldött bizottság 
munkájáról.

5. Beszámoló az eltelt időszak jelentősebb akadémiai 
testületi .eseményeiről.

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

Budapest, 1976. szeptember hó 29.
Elnöki hatáskörben 

Szentágothai János s. k., 
alelnök
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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 1976. október hó 26-i ülésén

Az Akadémia elnöki tisztségének megbízás útján 
való betöltése

Erdey-Grüz Tibor akadémikus halála óta az 
Akadémia elnöki tisztsége betöltetlen.

Az Alapszabályok szerint az elnököt az Aka
démia közgyűlése a rendes tagok sorából választja 
3 évre, és tisztségében a Magyar Népköztársaság 
Elnöki Tanácsa erősíti meg.

Két közgyűlés közötti időszakban a közgyűlés 
hatáskörét néhány kivétellel gyakorló elnökség az 
elnöki tisztség megbízás útján való betöltését 
határozta el.

Az elnökség 53/1976 számú határozata

Az elnökség a soron következő 1977. évi köz
gyűlésig az elnöki teendők ellátásával Szentágothai 
János akadémikust bízza meg.

A régészet helyzete (1969— 1975)

A régészet helyzetéről szóló előterjesztést — 
amelyet a l l .  Osztály Régészeti Bizottsága készí
tett — jóváhagyás után a II. Osztály elnöke 
terjesztette az elnökség elé.

A dokumentum a régészettudomány felada
tával, a hazai régészeti kutatások megoszlásával, 
a régészeti kutatóhelyekkel, a kutatói létszám 
alakulásával, a régészeti kutatás koordinálásának 
problematikájával, a nemzetközi kooperáció kér
déseivel, valamint az egyetemi régészeti oktatással 
foglalkozik. A kapcsolódó melléklet a magyar 
régészetnek az elmúlt időszakban elért eredményeit 
sorolja fel.

Az előterjesztés vitája során több felszólaló 
hiányolta az előterjesztésből a régészet tartalmi 
kérdéseinek felvetését; a meghívottaknak a kér
désekre adott válaszai, valamint a hozzászólásaik 
zömmel pótolták ezt a hiányosságot. így a vita 
sokkal gazdagabb volt, mint a sok tekintetben 
értékes és érdekes előterjesztés.

Az elnökség 54/1976. számú határozata

1. Az elnökség megvitatta a Régészeti Bizottság 
által készített és a II. Osztály által előterjesz
tett ,,A régészet helyzete (1969 — 1976)” c. 
előterjesztést, amelyet — számos értékes és érdekes 
vonása mellett is — átdolgozandónak ítéli.

2. Az átdolgozás során a dokumentum készítői az 
alábbiakat vegyék figyelembe:

2.1. az átdolgozott előterjesztésben a szervezeti 
problémákkal szemben a koncepcionális és 
tartalmi kérdések kerüljenek túlsúlyba; en
nek megfelelően a mellékletekben foglalt 
nagyobb jelentőségű tartalmi kérdések is 
helyet kapjanak az előterjesztésben;

2.2. a régészet nemzetközi kapcsolatait és az 
ezekkel összefüggő problémákat szigorúan 
tudományos elvi szinten, de az eddiginél 
markánsabban tükrözze az előterjesztés;

2.3. az előterjesztők tegyenek konkrét javasla
tot a kutatás súlypontjainak kialakításához;

2.4. az eddigieknél világosabban, a nem szakember 
számára is érthetővé téve világítsa meg az 
előterjesztés a régészeti célú légifényképezés 
kérdéskörének specifikumait;

2.5. a dokumentum 2.1. pontjában említett, a 
régészet területén fellelhető tudományta
lan, dilettáns nézetek okait tárgyaló részt 
az eddiginél pontosabban kell körülírni;

2.6. az elnökség szükségesnek tartja annak meg
vizsgálását, hogy a régészeti kutatások 
jelentős részben tanácsi felügyeletéből szár
mazó anyagi lehetőségeket mi módon lehetne 
jobban hasznosítani.

3. Az átdolgozott előterjesztést a II. Osztály ter
jessze az elnökség 1977. áprilisi ülése elé.

4. Az elnökség fontosnak tartja, hogy az Akadé
mia megismerje és véleményezze a múzeumok 
régészeti tevékenységét. Ez jelentős lépés le
hetne az erők koncentrálására, és lehetőség a 
múzeumi kutatómunka támogatására. Ezért az 
elnökség felhívja az elnököt, hogy tegyen konk
rét lépéseket a Kulturális Minisztériummal mint 
felügyeleti szervvel való, ilyen jellegű kapcsolat 
felvételére.

Javaslat
az Akadémia 1977. évi közgyűlésének jellegére

Az Akadémia 1976. évi közgyűlése több olyan 
határozatot hozott, amelyek általában érintik a 
közgyűlések jellegét, rendszerét, részben közvet
lenül, részben pedig közvetve egyes állásfoglaláso
kon keresztül.

A soron következő 1977. évi közgyűlés jellegére 
ezekre a döntésekre figyelemmel tett alternatív 
javaslatot az előterjesztés.
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Az elnökség 55/1976. számú határozata

Az elnökség elhatározza, hogy az Akadémia 1977. 
évi közgyűlése 3 napig tartson az alábbiak szerint:

1. Az első fél napon a közgyűlés nyilvános ülésére 
kerüljön sor, amely

— elnökségi beszámolóból
— főtitkári beszámolóból
— tudományos előadásból, továbbá
— az akadémiai díjak és az akadémiai aranyérem 

átadásából álljon.

1.1. Az elnökségi beszámoló döntően
1.1.2. az Akadémiának a szocializmus jövő

beni építésének időszakában elfoglalt 
helyével és szerepével, valamint

1. 1.3. az interdiszciplináris kutatásoknak a 
testületi és intézeti munkában el
foglalt helyével és jelentőségével fog
lalkozzék.

1.2. A főtitkár beszámolója az akadémiai ku
tatóhálózat 4 évi munkájának problémáiról, 
eredményeiről, valamint tanulságairól szól
jon.

2. A közgyűlés zárt ülése másfél napból álljon; a
zárt ülés döntően az alábbi kérdésekkel foglal
kozzék:
— az Akadémiai tevékenysége — az Akadémia 

reformja óta — az adott körülmények kö
zött mennyiben szolgálta az ország érdekeit, 
a tudománypolitikát és azt, hogy érdemleges 
tudományos és tudományszervezési kérdések 
kerüljenek napirendre;

— a tagság véleménye szerint mennyiben sike
rült az országos hatáskört érvényre juttatni, 
— szolgálta-e a társadalmi haladást az Aka
démia reformja; — a szakigazgatásnak és a 
tudósi grémiumok tevékenységének a szét
választása nem volt-e túlzott;

— megfelelő-e az osztályok hagyományos ta
gozódása, továbbá az osztályok és bizottságok 
apparátusa és annak irányítása;

— hogyan látja a tagság az Akadémia intézetei
ben és az Akadémia áttekintése alatt levő 
kutatóhelyeken folyó kutatásokat, azok meny
nyiben szolgálják az ország érdekeit;

— milyennek ítélhető a kutatás és a gyakorlat 
kapcsolata, az eredmények népgazdasági hasz
nosítása, az extenzívből az intenzív fejlesz
tésre való áttérés lehetőségei;

— milyen a tanszéki kutatás helyzete.

2.1. A zárt ülés 2. pontban említett alapvető 
kérdéseit tézisek formájában kell az Akadé
mia tagjai rendelkezésére bocsátani.

2.1.1. A tézisek — szükség szerint — al
ternatívákként, illetve kérdés for
májában nyerjenek megfogalmazást.

2.2. A zárt ülésnek is legyen elnöki, illetve 
főtitkári bevezetője.

3. A közgyűlési osztályrendezvényekre két félnap 
álljon rendelkezésre.
3.1. Az osztályok a rendezvényeiket tradícióik

nak megfelelően alakítsák.
3.2. Az elnökség megfontolásra javasolja az 

osztályoknak, tegyék lehetővé, hogy egy 
vagy két akadémiai díjasuk a közgyűlési 
osztályülésen előadást tarthasson.

4. Az elnökségi és főtitkári beszámolóról előzetes 
szétküldésre szánt írásos anyag ne készüljön; 
úgyszintén — előreláthatólag — szükségtelen 
szétküldésre szánt írásos közgyűlési határozat- 
tervezet készítése is.

„Gazdaságpolitikánk tapasztalatainak elemzése, 
javaslatok a továbbfejlesztésre” tárcaszintű fő

irány országos szintűre emelése

Az elnökség 57/1976. számú határozata

Az elnökség egyetértőleg tudomásul veszi, hogy 
a ,,Gazdaságpolitikánk tapasztalatainak elemzése, 
javaslatok továbbfejlesztésére” MTA szintű fő
irány országos szintűre emelése végett benyújtás
ra kerüljön a Tudománypolitikai Bizottsághoz.

Az elnökség egyéb állásfoglalásai

1. Az elnökségi ülés napirendjén szerepeltek még az 
alábbi tájékoztatók:
1.1. Tájékoztató a „Környezetvédelem problé

mái” c. kerekasztal-konferencián elhang
zottakról.

1.2. Beszámolók az eltelt időszak jelentősebb 
akadémiai testületi és szakigazgatási esemé
nyeiről.

2. ,,Az egyetemi kutatások akadémiai támogatá
sának új koncepciója” c. kerekasztal-konferen
cián elhangzottakról szóló tájékoztató az elnökség 
novemberi -ülésének napirendjén kerül — szük
ség szerint — megvitatásra.

Budapest, 1976. október 29. Szentágothai János s. k.,
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Közlemények
A Magyar Tudományos Akadémia kutatóhelyei 
igazgató tanácsainak személyi összetétele — az 
időközben bekövetkezett változások után — a 
következő:

Természettudományi I. Főosztály
Atommagkutató Intézet 
Az Igazgató Tanács

vezetője: Berényi Dénes 
titkára: Varga Dezső
tagjai: Koltay Ede, Kovács Gyula, Medveczky 

László, Mórik Gyula, Schlenk Bálint, Szalay 
Sándor

Állandó meghívottak: a személyzeti vezető, a 
pártszervezet, a szakszervezet és a KISZ 
megbízottja

Földrajztudományi Kutatóintézet 
Az Igazgató Tanács 

vezetője: Pécsi Márton 
titkára: Rétvári László
tagjai: Enyedi György, Kovács Béláné, Marosi 

Sándor, Schweitzer Ferenc, Szilárd Jenő, 
Tóth József

Állandó meghívottak: a pártszervezet, a szak- 
szervezet és a KISZ megbízottja

Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet 
Az Igazgató Tanács 

vezetője: Somogyi József 
titkára: Wallner Ákos
tagok: Ádám Antal, Bencze Pál, Bisztricsány 

Ede, Halmos Ferenc, Orbán Aladár, Szádeczky- 
Kardoss Gyula, Verő József, Zéberer Alfrédné

Állandó meghívottak: a pártszervezet, a szak- 
szervezet és a KISZ megbízottja

Izotóp Intézet 
Az Igazgató Tanács 

vezetője: Tétényi Pál 
titkára: —
tagjai: Bíró Tamás, Földiák Gábor, Hirling 

József, Lengyel Tamás, Skála Vilmos, Veres 
Árpád

Állandó meghívottak: a pártszervezet, a szak- 
szervezet és a KISZ megbízottja

Központi Fizikai Kutatóintézet 
Az Igazgató Tanács 

vezetője: Pál Lénárd 
titkára: Doleschall Sándor 
tagjai: Csatóné Nagy Ágnes, Gyimesi Zoltán, 

Jánossy Lajos, Jéki László, Karádi Pál,

Lippényi Tivadar, Lovas István, Sándory 
Mihály, Szabó Ferenc, Szatmáry Zoltán, 
Szegő Károly, Szlávik Ferenc, Szokira József, 
Tompa Kálmán, Törő Ferenc, Vasvári Béla

Állandó meghívottak: a pártszervezet, a szak- 
szervezet és a KISZ képviselője, a kutató- 
központ műszaki tanácsadója, a tudományos 
titkárság, a személyzeti és munkaügyi fő
osztály, valamint az igazgatási és üzembiz
tonsági főosztály vezetője

Központi Kémiai Kutatóintézet 
Az Igazgató Tanács 

vezetője: Holló János 
titkára: Gál Dezső
tagjai: Hargittai István, Kalló Dénes, Kálmán 

Álajos, Kerekes Károly, Király János, Lengyel 
Béla, Lengyel Sándor, Messmer András, Nagy 
Ferenc, Ötvös László, Schay Géza, Szántay 
Csaba, Tamás József, Tüdős Ferenc, Vinkler 
Péter

Állandó meghívottak: a pártszervezet, a szak- 
szervezet és a KISZ megbízottja

Matematikai Kutatóintézet 
Az Igazgató Tanács 

vezetője: Fejes Tóth László 
titkára: Katona Gyula
tagjai: Erdélyi Károlyné, Hajnal András, Palásti 

Ilona, Révész Pál, Schmidt Tamás, Szabados 
József, Vincze István

Állandó meghívottak: a pártszervezet és a szak- 
szervezet megbízottja

Műszaki Fizikai Kutatóintézet 
Az Igazgató Tanács 

vezetője: Nagy Elemér 
titkára: Szemerédy Tibor 
tagjai: Bartha László, Kovács Lajos, Schanda 

János, Szép Iván
Állandó meghívottak: a pártszervezet, a szak- 

szervezet és a KISZ megbízottja

Műszaki Kémiai Kutatóintézet 
Az Igazgató Tanács 

vezetője: Blickle Tibor 
titkára: Hites Ferenc
tagjai: Amirás Ernő, Fülöp János, Németh Jenő, 

Ormós Zoltán, Ujhidy Aurél
Állandó meghívottak: a pártszervezet, a szak- 

szervezet és a KISZ megbízottja, valamint a 
személyzeti megbízott

Olajbányászati Kutatólaboratórium 
Az Igazgató Tanács 

vezetője: Tóth József 
titkára: Lakatos Istvánná 
tagjai: Lakatos István, Milley Gyula, Ormay 

György, Wagner Ottó, Zoltán Győző
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Állandó meghívottak: a pártszervezet, a szak- 
szervezet és a KISZ megbízottja

Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet
Az intézet Igazgató Tanácsa:

(átszervezés alatt)

Természettudományi Kutatólaboratórium
Az Igazgató Tanács

vezetője: Székely Tamás 
titkára: Csuka Józsefné
tagjai: Pantó György, Tarnóczy Tamás, Venekei 

Imre, Voszka Rudolf
Állandó meghívottak: a pártszervezet, a szak- 

szervezet és a KISZ megbízottja

Természettudományi II. Főosztály
Állategészségügyi К utatóintézet
Az Igazgató Tanács

vezetője: Mészáros János 
titkára: —
tagjai: Bartha Adorján, Németh István, Papp 

Gyuláné, Pesti László, Romváry József, 
Stipkovits László

Állandó meghívottak: a pártszervezet, a szak- 
szervezet és a KISZ megbízottja, valamint a 
személyzeti felelős

Biológiai Kutatóintézet
Az Igazgató Tanács

vezetője: Salánki János 
titkára: Véró Mihály
tagjai: Forró Tibor, Máté Ferenc, Ponyi Jenő,

S. Rózsa Katalin
Állandó meghívottak: a pártszervezet és a szak- 

szervezet megbízottja

Botanikai Kutatóintézet
Az Igazgató Tanács

vezetője: Zólyomi Bálint 
titkára: Précsényi István 
tagjai: Csendes Albert, Kovács Margit, Máthé 

Imre, Újvárosi Miklós
Állandó meghívottak: a pártszervezet, és a szak- 

szervezet és a KISZ megbízottja, valamint a 
személyzeti felelős

Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
Az Igazgató Tanács 

vezetője: Stark Ervin 
titkára: Szalay Katalin
tagok: Bukulya Béla, Deák Gyula, György Lajos, 

Horváth Lajos, Ormai Sándor, Pál István, 
Papp Miklós, Rappay György, Törő Imre

Állandó meghívottak: a pártszervezet, a szak- 
szervezet és a KISZ megbízottja

Mezőgazdasági Kutatóintézet 
Az Igazgató Tanács 

vezetője: Rajki Sándor 
titkára: Baldaszti László 
tagjai: Biacsi Imre, Farkas István, Gáspár László, 

Győrffy Béla, Kovács István, Kuti András
Állandó meghívottak: a pártszervezet, a szak- 

szervezet és a KISZ megbízottja

Mikrobiológiai Kutatócsoport 
Az Igazgató Tanács 

vezetője: Földes István 
titkára: —
tagjai: Jókay István, Kerekes Béla, Nagy Gyula, 

Tálas Józsefné, Weiszfeiler Gyula
Állandó meghívottak: a pártszervezet, a szak- 

szervezet és a KISZ megbízottja

Szegedi Biológiai Központ 
Az Igazgató Tanács 

vezetője: Straub F. Brúnó 
titkára: Lázár Gabriella
tagjai: Alföldi Lajos, Farkas Gábor, Keleti 

Tamás, Keszthelyi Lajos, Sándor János, 
Vályi László, Wollemann Mária

Állandó meghívottak: a pártszervezet, a szak- 
szervezet és a KISZ megbízottja

Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet 
Az Igazgató Tanács

vezetője: Szabolcs István 
titkára: Kádár Imre
tagjai: Ferencz Vilmos, Kozák Mátyás, Latko- 

vics Györgyné, Rónaszéki Pál, Sarkadi János, 
Szegi József, Várallyay György

Állandó meghívottak: a pártszervezet, a szak- 
szervezet és a KISZ megbízottja

Társadalomtudományi Főosztály

Állam- és Jogtudományi Intézet 
Az Igazgató Tanács 

vezetője: Szabó Imre 
titkára: Péteri Zoltán
tagjai: Bokorné Szegő Hanna, Eörsi Gyula, 

Halász József, Harmathy Attila, Hauer Lajosné, 
Horváth Tibor, Kovács István, Peschka Vilmos, 
Toldi Ferenc, Vermes Miklós, Viski László

Állandó meghívottak: a pártszervezet, a szak- 
szervezet 'megbízottja

Dunántúli Tudományos Intézet 
Az Igazgató Tanács 

vezetője: Bihari Ottó 
titkára: Lovász György



1976. december 8. AKADÉMIAI KÖZLÖNY 175

tagjai: Rúzsás Lajos, Zalán Lászlóné
Állandó meghívottak: a pártszervezet, a szak- 

szervezet és a KISZ megbízottja

I pargazdaságtani Kutatócsoport 
Az Igazgató Tanács 

vezetője: Román Zoltán 
titkára: —
tagjai: Barabás Endréné, Botos Balázs, Gergely 

István, Giczi Kálmánná, Parányi György, 
Végső Béla

Irodalomtudományi Intézet 
Az Igazgató Tanács 

vezetője: Sőtér István 
titkára: Kenyeres Zoltán 
tagjai: Bodnár György, József Farkas, Keleti 

Istvánná, Klaniczay Tibor, Nyírő Lajos, 
Szabolcsi Miklós, Sziklai László

Állandó meghívottak: a pártszervezet, a szak- 
szervezet megbízottja

Közgazdaságtudományi Intézet 
Az Igazgató Tanács 

vezetője: Nyers Rezső 
titkára: Bakos Gábor
tagjai: Antal Lajos, Friss István, Nagy Tamás
Állandó meghívottak: a személyzeti megbízott, 

az intézet párttitkára, szakszervezeti és KISZ 
titkára

Művészettörténeti Kutatócsoport 
Az Igazgató Tanács 

vezetője: Aradi Nóra 
titkára: —
tagjai: Bód Lászlóné, Kontha Sándor, Marosi 

Ernő, Németh Lajos, Szabó Józsefné, Szabolcsi 
Hedvig

Állandó meghívottak: a pártszervezet, a szak- 
szervezet és a személyzeti ügyek megbízottja

Néprajzi Kutatócsoport 
Az Igazgató Tanács 

vezetője: Ortutay Gyula 
titkára: Paládi Kovács Attila 
tagjai: Barabásné Kisbán Eszter, Bodrogi Tibor, 

Hubik Andrásné, Istvánovits Márton
Állandó meghívottak: a pártszervezet és a szak- 

szervezet megbízottja

Nyelvtudományi Intézet 
Az Igazgató Tanács 

vezetője: Hajdú Péter 
titkára: Szűts László
tagjai: Bakos Ferenc, Imre Samu, Juhász József, 

Klebövich Imréné, Szépe György

Állandó meghívottak: a pártszervezet, a szak- 
szervezet megbízottja

Pedagógiai Kutatócsoport 
Az Igazgató Tanács 

vezetője: Horváth Márton 
titkára: Gáspár Jánosné
tagjai: Biczó Rudolfné, Bíró Katalin, Daróczy 

Sándor, Földes Éva, Hunyady Györgyné, 
Kozma Tamás, Mihály Ottó, Sántha Pál

Állandó meghívottak: a pártszervezet, a KISZ 
és a személyzeti ügyek megbízottja

Pszichológiai Intézet 
Az Igazgató Tanács 

vezetője: Pataki Ferenc 
titkára: —
tagjai: Danes István, Garai László, Kormos 

György, Kürti Istvánné, Rakovszky István, 
Tánczos Zsolt

Állandó meghívottak: a pártszervezet, a KISZ 
és a személyzeti ügyek megbízottja

Régészeti Intézet 
Az Igazgató Tanács 

vezetője: Gerevich László 
titkára: Gabler Dénes
tagjai: Barkóczi László, Castiglione László, 

Egyed Endre, Erdélyi István, Holl Imre, 
Kalicz Nándor, B. Kutzián Ida, Patek Erzsé
bet, Torma István, Visóczky Istvánné

Állandó meghívottak: a pártszervezet, a szak- 
szervezet és a KISZ megbízottja

Szociológiai Kutatóintézet 
Az Igazgató Tanács 

vezetője: Kulcsár Kálmán 
titkára: Tamás Pál
tagjai: Kádár István, Cseh-Szombathy László, 

Farkas János, Ferge Zsuzsa, Losonczi Ágnes, 
Peschka Vilmosné, Vágvölgyi András

Állandó meghívottak: a pártszervezet és a szak- 
szervezet megbízottja

Történettudományi Intézet 
Az Igazgató Tanács

vezetője: Pach Zsigmond Pál 
titkára: Szász Zoltán
tagjai: Glatz Ferenc, Hajdú Tibor, Hanák Péter, 

Incze Miklós, Kosáry Domokos, Kovács Endre, 
Lackó Miklós, Mucsi Ferenc, Niederhauser 
Emil, Orbán Sándor, Ránki György, Szűcs 
Jenő, R. Várkonyi Ágnes

Állandó meghívottak: a pártszervezet, a szak- 
szervezet képviselője, a kiadványok szer
kesztői, valamint a gazdasági vezető
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Világgazdasági Kutatóintézet
Az Igazgató Tanács 

vezetője: Bognár József 
titkára: Csiszér Ágnes
tagjai: Felvinczi Tamás, Felvinczi Tamásné, 

Kádár Béla, Mándi Péter, Pécsi Kálmán, 
Simái Mihály

Állandó meghívottak: a pártszervezet, a szak- 
szervezet és a KISZ titkára

Zenetudományi Intézet

Az Igazgató Tanács 
vezetője: Ujfalussy József 
titkára: Somfai László
tagjai: Falvy Zoltán, Galambos Jánosné, Ma- 

róthy János, Martin György, Sárosi Bálint, 
Vargyas Lajos

Állandó meghívottak: a pártszervezet és a szak- 
szervezet képviselője

Pályázati felhívások
Az M TA Természettudományi II. (biológiai) 

Főosztály pályázatot hirdet a SOTE II. sz. Bel
gyógyászati Klinika kutatóhelyen betöltendő 
tudományos munkatársi ill. főmunkatársi állásra.

A kinevezendő tudományos munkatárs ill. 
főmunkatárs feladata lesz a klinikán folyó nephro- 
logiai kutatásokban való részvétel.

A pályázónak 3 évnél régebben szerzett orvosi 
diplomával és angol nyelvből legalább középfokon 
állami nyelvvizsgával kell rendelkeznie. A betöl
tendő állás után a 2/1974. (II./17) MüM sz. rende
letben megállapított illetmény jár.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

— a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását és 
fizetését,

— a pályázó szakmai tudományos munkájának, 
részletes ismertetését, továbbá tanulmányok, 
cikkek felsorolását megjelölve, hogy mikor és 
hol jelentek meg,

— idegen nyelvismereteit,
— a tudományos munkára vonatkozó jövőbeni 

terveit.

A pályázathoz csatolni kell:

— részletes önéletrajzot 2 példányban,
— szakképzettséget, tudományos minősítést, 

állami angol nyelvvizsga (alkalmazási feltétel) 
tanúsító oklevél, bizonyítvány, hiteles másola
tát.

A pályázatot mellékleteivel együtt a pályázati 
felhívás megjelenésétől számított, 30 napon belül

a SOTE II. sz. Belgyógyászati Klinika igazgatójá
hoz (1088 Budapest, Szentkirályi u. 46.) lehet be
nyújtani.

Teplán István s. k., 
főosztályvezető

A Magyar Tudományos Akadémia Természet- 
tudományi II. (biológiai) Főosztály pályázatot 
hirdet a SOTE II. sz. Belgyógyászati Klinika kutató 
helyen betöltendő tudományos segédmunkatársi 
állásra.

Az alkalmazandó kutató feladata a klinikán 
folyó immunológiai kutatásokban való részvétel.

A betöltendő állás után a (1974./II./17.) MüM 
sz. rendeletben megállapított illetmény jár.

A pályázónak egyetemi végzettséggel (biológia 
szak, ill. három évnél régebben szerzett orvosi 
diploma) kell rendelkeznie.

A pályázathoz csatolni kell a következő iratokat:
— önéletrajz 2 példányban, amely tartalmazza a 

végzett szak megnevezését, szigorlati tárgyak 
vizsgaeredményét, pályázó jelenlegi munka
helyét, beosztását és fizetését, szakmai érdek
lődési területét,

— egyetemi állami és társadalmi szervek ajánlása 
(zárt borítékban),

— szakmai referencia (zárt borítékban) tetszőleges- 
sen megválasztott egyetemi oktatótól és munka
helyi közvetlen vezetőtől.
A pályázatot mellékleteivel együtt a pályázati 

felhívás megjelenésétől számított 30 napon belül 
a SOTE II. sz. Belgyógyászati Klinika igazgatójá
hoz címezve (1088 Budapest, Szentkirályi u. 46.) 
lehet benyújtani.

Teplán István s. k.,
főosztályvezető

Az M TA Központi Fizikai Kutató Intézete
pályázatot hirdet a Gazdasági Szakigazgatás
területén betöltendő

g a z d a s á g i  t a n á c s a d ó i

munkakörre.
Feladat: üzemgazdasági szervezés és elemzés.

A pályázókkal szemben támasztott követelmények:

— közgazdasági egyetemi végzettség;
— legalább 10 éves vállalati vagy költségvetési 

szervezői, illetve pénzügyi-számviteli és elemzői 
gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
— a pályázó jelenlegi munkahelyének, besorolásá

nak, beosztásának és fizetésének, megjelölését.
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A pályázathoz mellékelni kell:
— az oklevél hiteles másolatát;
— részletes életrajzot és korábbi szakmai tevé

kenységének leírását.
Besorolására a 2/1974. (II. 17.) MüM sz. rende

let, illetve az 5/1974. (A.K. 7.) MTA—F. sz. fő
titkári utasítás az irányadó.

A pályázatokat az MTA Központi Fizikai 
Kutató Intézet Személyzeti és Oktatási Osztályá
hoz (1121 Bp., Konkoly Thege u. 29—33.) kell a 
pályázati felhívás megjelenésétől számított három 
héten belül benyújtani.

Rejtő István s. k.,
szem. oszt. vez.

A Magyar Tudományos Akadémia Pszichológiai 
Intézete pályázatot hirdet a Pszichofiziológiai és 
Pszichopathológiai Osztályán megüresedett tudo
mányos munkatársi állásra, klinikai encefalográfiás 
tapasztalattal rendelkező kutató részére.

Pályázhatnak azok, akik az orvostudomány
egyetemen szereztek diplomát.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
1 . A pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását 

és fizetését.
2. Eddigi szakmai munkájának és munkaered

ményének részletes ismertetését,
— a pályázó által írt tanulmányok felsorolását, 

megjelölve, hogy azok mikor és hol jelentek meg,
— idegen nyelv ismeretét, esetleges külföldi tanul

mányútjait.

A pályázathoz az alábbi okmányokat kell mellékelni 
két példányban:

a) részletes önéletrajzot,
b) a szakképzettséget tanúsító oklevél hiteles 

másolatát,
c) a lakóhely szerint illetékes rendőrkapitány

ságtól beszerzett, három hónapnál nem régibb keletű 
erkölcsi bizonyítványt.

A pályázatot a megjelenéstől számított 7 
hónapon belül kell benyújtani az Intézet igazgató
jához az alábbi címre:

1394 Budapest VI., Szondy u. 83/85.
Dr. Pataki Ferenc s. k.,

igazgató

Az M TA Történettudományi Intézete pályázatot 
hirdet szakkönyvtárvezetői állás betöltésére a 
tudományos információs osztály keretében.

Az állás betöltéséhez szükséges:
— történelem vagy könyvtárszakos egyetemi 

végzettség,

— lehetőleg két idegen nyelv ismerete,
— és legalább 5 éves szakmai gyakorlat.

A pályázathoz csatolandó szakmai önéletrajz 
két példányban és az egyetemi diploma vagy annak 
hiteles másolata.

A betöltendő állás után a könyvtárvezetői (924.) 
kulcsszámnak megfelelő illetmény jár.

A pályázatot az MTA Történettudományi 
Intézete Igazgatóságához 1977. február 15-ig lehet 
benyújtani.

Ránki György s. k., 
ügyvezető igazgató

A Kertészeti Egyetem pályázatot hirdet a 
Tartósítóipari Kar Élelmiszeripari Műveletek és 
Gépek Tanszéki Csoporthoz egyetemi docensi állás 
betöltésére.

A pályázó feladata az Élelmiszeripari Művele
tek és Gépek Tanszéki Csoport által gondozott 
tárgyak előadásainak tartásában és laboratóriumi 
gyakorlatainak vezetésében való részvétel. Kuta
tási feladata: a Tanszéki Csoport egyes kutatási 
témáit önállóan irányítja, az eredményeket értékeli.

Pályázhatnak azok a vegyipari gépészmérnöki 
oklevéllel, tudományos fokozattal rendelkezők, 
akik legalább tíz éves felsőoktatási gyakorlattal, 
felsőfokú orosz nyelvtudással rendelkeznek, és az 
élelmiszeripar területén hosszabb időn át önálló 
kutatómunkát végeztek.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

— a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását és 
fizetését;

— az eddigi oktató és tudományos munkájának 
részletes ismertetését;

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

— tudományos, oktató munkájára vonatkozó 
jövőbeni terveit.

Mellékelni kell a pályázathoz:

— részletes önéletrajzot 2 példányban;
— szakképzettséget illetőleg tudományos fokozatot 

tanúsító oklevelek hiteles másolatát;
— az intézményből beszerzett és kitöltött törzs

lapot;
— hatósági erkölcsi bizonyítványt.

A betöltendő állás után a 201/1975. (M. K. 3.) 
OM—MüM számú együttes utasításban megálla
pított illetmény jár.

A pályázattal kapcsolatos részletes felvilágosí
tást az Egyetem Személyzeti Osztálya (Bp. XI., 
Villányi út 35—43.) ad.
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A pályázatot mellékleteivel együtt a közzététel
től számított 4 héten belül kell az egyetem rektorá
hoz (Budapest XI., Villányi út 35—43. (eljuttatni.

Dr. Dimény Imre s. k., 
egyetemi tanár, rektor

A M ÉM  Mérnök- és Vezetőtovábbképző Intézet 
pályázatot hirdet egyetemi adjunktusi állás betöl
tésére.

Pályázhatnak azok, akik
— a 118/1974. (M. K. 10.) MM. számú utasítás

ban rögzített „I. Általános követelményekének 
megfelelnek;

— közgazdaságtudományi egyetemi diplomá
val rendelkeznek;

— korábbi munkájukból kifolyólag a vezetők 
çs szakemberek továbbképzésével kapcsolatos 
oktatásszervezési, valamint tanulmányi feladatok 
ellátására és a továbbképzést szolgáló tudományos 
kutatómunka végzésére alkalmasak;

— egy idegen nyelvet a szakirodalom tanul
mányozásához szükséges mértékben ismernek;

— olyan általános tájékozottsággal és egyéb 
adottságokkal (szaktanári, szakmérnöki, kutatási 
vagy üzemi gyakorlat) rendelkeznek, amely alkal
massá teszi őket a tanfolyamok oktatási anyagá
nak összeállítására, illetve tanfolyamok vezetésére;

— szaktárgyuk anyagát alaposan és széles
körűen ismerik, abból színvonalas gyakorlatok 
vezetéséhez és előadások tartásához szükséges fel- 
készültséggel rendelkeznek.

Az egyetemi adjunktus feladata lesz a számvitel, 
a pénzgazdálkodás és a számítástechnika alkal
mazásával kapcsolatos tananyag-fejlesztés, vala
mint e témakörben az Intézet tanfolyamain elő
adások tartása és gyakorlatok, valamint tanfolya
mok vezetése.

A kinevezendő oktató munkaviszonya — az 
Elnöki Tanács 1974. évi 5. sz. törvényerejű rende
leté alapján — határozott időtartamú.

A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül
nek a felsőoktatási gyakorlattal rendelkező pályá
zók.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását 

és fizetését;
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2. a pályázó eddigi szakmai munkájának és 
munkája eredményeinek részletes ismertetését, 
ezek között:

— oktatói és tudományos munkájának rész
letes ismertetését;

— az általa írt könyvek, jegyzetek, tanul
mányok, szakcikkek stb. felsorolását, megjelölve, 
hogy azok hol, mikor jelentek meg;

— tudományos fokozatát, kitüntetéseit, idegen 
nyelv ismeretét és fontosabb külföldi tanulmány
útjait;

3. a pályázónak a pályázat elnyerése esetén 
tudományos és oktatói munkájára vonatkozó 
jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
1. részletes önéletrajzot két példányban,
2. a szakképzettséget, illetve a tudományos 

fokozatot tanúsító oklevelek hiteles másolatát,
3. az intézménytől beszerzett és kitöltött törzs

lapot;
4. 3 hónapnál nem régibb keletű hatósági er

kölcsi bizonyítványt.
A pályázatot mellékleteivel együtt a MÉM Ér

tesítőben való közzétételtől számított 7 hónapon 
belül kell az Intézet főigazgatójához (1143 Budapest, 
Ida u. 2.) eljuttatni. Felvilágosítást nyújt: 
dr. Fekete György egy. tanár.

A betöltendő állás után a 201/1975. (M. K. 4.) 
OM—MüM. számú együttes utasításban megha
tározott illetmény jár.

Dr. Szűcs Kálmán s. k.,
egy. tanár, főigazgató

FOGADÓÓRÁK
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 127—294 telefonon, a 18—64- 
es mellékállomáson lehetséges.

Tudományos Minősítő Bizottság
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Jogszabályok
A Magyar Tudományos Akadémia elnökének és 

főtitkárának 5/1976 (A. K. 13.) MTA számú

e g y ü t t e s  u t a s í t á s a

z „Elnöki dicséret” és a „Főtitkári dicséret” aka- 
émiai jutalmazási rendszer bevezetéséről szóló 
/1970. (A. K. 15.)

MTA számú együttes utasítás módosításáról
1. A 3/1970. (A. K. 15.) MTA számú elnöki és

főtitkári együttes utasítás 3. pontja, a következő
képpen módosul:

„A dicséretben részesített munkatársakat az 
azt kifejező „Elnöki dicséret”-ről, illetőleg „Fő
titkári dicséref’-ről kiállított oklevél, továbbá ezzel 
együtt legalább két heti illetménynek megfelelő 
pénzjutalom illeti meg.”

2. Ez az utasítás a közzététele napján lép ha
tályba.

Szentágothai János s. k„ Márta Ferenc s. k.,
mb. elnök főtitkár

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ELNÖKSÉGE  
Z AKADÉMIA TAGJAINAK ÉS VALAMENNYI TUDOMÁNYOS DOLGOZÓNAK

BOLDOG ŰJ ESZTENDŐT KÍVÁN
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A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának 
9/1976. (A. K. 13.) MTA —F. számú

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának 
10/1976. (A. K. 13.) MTA —F. számú

u t a s í t á s a u t a s í t á s a
az MTA Állategészségügyi Kutatóintézete elneve

zésének megváltoztatásáról
az MTA Magyar Duna Kutató Állomásnak az MTA 

Botanikai Kutatóintézetetudományos osztályává 
történő átszervezéséről

1. Az MTA Állategészségügyi Kutatóintézeté
nek elnevezése 1977. január 1. napjától MTA Állat
orvostudományi Kutatóintézete elnevezésre vál
tozik.

2. Ez az utasítás a közzététele napján lép ! 
hatályba.

Márta Ferenc s. k.,
a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára I

1. A bioszféra kutatások koncentrálása, jobb 
megszervezése érdekében — az oktatási miniszter 
egyetértésével -  1977. január 1. napjától kezdő
dően az MTA Magyar Duna-kutató Állomása az 
MTA Botanikai Kutatóintézetének tudományos 
osztályaként működik, az MTA Magyar Duna-Ku- 
tató Állomása elnevezés megtartása mellett.

2. Ez az utasítás 1977. január 1. napján lép 
hatályba.

Márta Ferenc s. k., 
főtitkár

BUDAPEST FOVAROS TANACSA 5/1976. SZ. RENDELETE A MUNKAERŐ-KÖZVETÍTÉS ÉS
A TOBORZÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL

A munkaerő közvetítéséről, szervezetten történő 
elhelyezéséről és toborzásáról szóló 7/1976. (IV. 
10) MüM számú rendelet (a továbbiakban miniszteri 
rendelet: R.) fővárosban történő végrehajtásáról 
Budapest Főváros Tanácsa az alábbi tanácsrendelet 
(a továbbiakban: Tr.) alkotja:

(A munkaügyi miniszteri rendelettel egységes 
szerkezetbe foglalt szöveg)

A rendelet bevezetője:
R. A Munka Törvénykönyve végrehajtásáról szóló 

34 1967. (X. 8.) Korm. számú rendelet 11. §-ában 
kapott felhatalmazás alapján — a Miniszterta
nács Tanácsi Hivatalának elnökével, valamint a 
Szakszervezetek Országos Tanácsával, a Fo
gyasztási Szövetkezetek Országos Tanácsával, 
az Ipari Szövetkezetek Országos Tanácsával és a 
Termelőszövetkezetek Országos Tanácsával 
egyetértésben — az alábbiakat rendelem:

A RENDELET HATÁLYA ÉS CÉLJA
R. 1. §. E rendelet hatálya kiterjed minden mun

káltatóra (a továbbiakban: vállalat) és az azok
kal munkaviszonyban álló, illetőleg munkavi
szonyt létesítő dolgozókra.

R. 2. §. A munkaerő közvetítésével, szervezetten 
történő elhelyezésével és toborzásával elő kell 
segíteni a népgazdaság munkaerő-szükségletének 
tervszerű kielégítését, a munkára jelentkezők 
elhelyezését.

A RENDELET HATÁLYA
Tr. 1. §. (1) A rendelet hatálya kiterjed a főváros 

területén minden munkáltatóra, beleértve a 
társadalmi szervezetek felügyelete alá tartozó 
vállalatokat, üzemeket, intézményeket (a to
vábbiakban: munkáltató) és az azokkal a fő
város területén munkaviszonyban álló, illetőleg 
munkaviszonyt létesítő dolgozókra.
(2) Változó munkahelyre történő alkalmazás 
esetén a munkáltató székhelyén érvényben levő 
munkaerő-közvetítési rendelkezések az irány
adók.

A MUNKAERŐ-KÖZVETÍTÉS 
Általános szabályok

R. 3. §. (1) A munkaerő-közvetítést a fővárosi, 
a megyei városi, a városi tanácsok végrehajtó 
bizottsága munkaügyi feladatot ellátó szak- 
igazgatási szervei, a járási hivatalok és a nagy
községi tanácsok végrehajtó bizottsága szakigaz
gatási szervei (a továbbiakban munkaerő-köz
vetítő szerv) végzik.
(2) A munkaerő közvetítési teendőket indokolt 
esetben a megyei tanács elnökének engedélye 
alapján egyes községek végrehajtó bizottságá
nak szakigazgatási szerve is elláthatja.

R. 4. §. (1) A munkaerő-közvetítést a vállalatok 
és a munkára jelentkezők egyaránt igénybe 
vehetik. A munkaerő-közvetítés ingyenes és az 
erre a célra rendszeresített közvetítő lappal 
történik.
(2) A munkaerő-közvetítést kérő személyi iga
zolványát, ha pedig a munkaviszonyra vonat
kozó szabályok alapján csak munkakönyvvel 
létesíthet munkaviszonyt, munkakönyvét is kö
teles felmutatni.
(3) A vállalat a munkaerő-közvetítés útján kül
dött dolgozót — ha a munkakör ellátásához 
szükséges szakmai és egyéb feltételeknek nem 
felel meg — nem köteles alkalmazni. A dolgozó 
sem kötelezhető a munkaerő-közvetítés során 
felajánlott munkakör elfogadására.

R. 5. §. (1) A népgazdasági terv, valamint az 
ágazati és területfejlesztési célkitűzések alap
ján — az ágazati minisztériumok véleményének 
figyelembevételével — a megyei (fővárosi) tanács 
végrehajtó bizottsága a vállalatok munkaerő- 
igényének kielégítésére nézve fontossági sor
rendet állapíthat meg.
(2) A munkaerő-közvetítő szervek a munkaerő
közvetítést az (1) bekezdésben megjelölt fon
tossági sorrendnek megfelelően végzik.

Tr. 2. §. A munkaerő-igények tervszerű kielégítés 
érdekében a miniszteri rendelet 5. §. (1) Ьекег
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désében kapott felhatalmazás alapján — az 
ágazati minisztériumok és országos hatáskörű 
szervek véleményének figyelembevételével, a 
felügyeletük alá tartozó munkáltatók között
— Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bi
zottsága fontossági sorrendet állapít meg. 
A határozatot a Fővárosi Közlönyben közzé 
kell tenni.

R. 6. §. (1) A betöltetlen munkahelyek nyilván
tartása és a munkaerő-gazdálkodás elősegítése 
céljából a vállalat köteles:
a) a várható munkaerő-igényről — amennyiben 

ezt a tanács munkaügyi szakigazgatási szerve 
kéri — a tárgyidőszakot (hónap, negyedév, 
idény-időszak stb.) megelőzően tájékoztatást 
adni.

b) a kielégítetlen munkaerő-szükségletet pedig a 
szükséglet jelentkezésekor bejelenteni.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt jelentésnek tar
talmaznia kell a létszámot, nem szerinti megjelö
lést, szakképzettséget, továbbá a b) pontban fog
lalt bejelentés esetén az alkalmazáshoz meg
kívánt egyéb feltételeket, körülményeket (munka
kör, munkabér, gyakorlat, külön feltüntetve a 
csökkent munkaképességűek által betölthető 
munkahelyeket stb.)
(3) Az (1)—(2) bekezdésben foglaltak nem vo
natkoznak a jogszabály által pályázat útján be
tölthető munkahelyekre.

Tr. 3. §. (1) A betöltetlen munkahelyek nyilván
tartása, a munkaerő-gazdálkodási tevékenység 
és ellenőrzésének elősegítése céljából a munkál
tatók kötelesek
a) a várható munkaerő-igényről minden év II. 

és IV. negyedévét követően tájékoztatást 
adni Budapest Főváros Tanácsa VB. Munka
ügyi Főosztályának,

b) kielégítetlen munkaerő-szükségletüket pedig 
annak felmerülésekor a területileg illetékes 
munkaerő-gazdálkodási hivatalnak bejelen
teni, illetőleg a bejelentést a munkahely 
betöltése után töröltetni.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában foglalt tájé
koztatást — az erre külön felkért munkáltatók
— az e célra rendszeresített MUNKAÜGYI 
BEJELENTŐ lapon — az azon megjelölt határ
időig — kötelesek megtenni, míg az (1) bekez
dés b) pontjában előírt bejelentési — törlési — 
kötelezettségüknek szóban (távbeszélőn), vagy 
írásban kell eleget tenniük.

R. 7. §. A munkaerő-közvetítő szerv saját illetékes
ségi területén közvetíthet munkaerőt. A munka
erő-közvetítő szervek kölcsönös megállapodás 
esetén a munkaerő-közvetítő szerv más — első
sorban szomszédos — igazgatási területre is köz
vetíthet munkaerőt.

A KÖTELEZŐ MUNKAERŐ-KÖZVETÍTÉS
R. 8. §. (1) Kötelező munkaerő-közvetítés útján 

létesíthet munkaviszonyt az a vállalat, amelyre

nézve jogszabály vagy az ágazati irányító, illetve 
felügyeletet gyakorló szerv
— a vállalat kitelepítését (megszüntetését) ren

delte el,
— a létszámgazdálkodásra vonatkozólag meg

határozott magatartást írt elő és azt a vállalat 
nem hajtotta végre.

(2) Kötelező munkaerő-közvetítés útján alkal
mazható az a dolgozó, aki
a) „kilépett” munkakönyvi bejegyzéssel változ

tat munkahelyet,
b) egy éven belül harmadik vagy további mun

kaviszonyba lép, ha e munkaviszonyait fel
mondással szüntette meg.

(3) A megyei (fővárosi) tanács elnöke engedé
lyezheti, hogy egyes vállalatok a (2) bekezdés 
hatálya alá tartozó munkavállalókat kötelező 
munkaerő-közvetítés nélkül is alkalmazzanak.

Tr. 4. §. (1) Az ipar szocialista szektorába tartozó 
munkáltatókat a kötelező munkaerő-közvetítés 
szempontjából a (3) bekezdésben előírt csopor
tosításnak megfelelően be kell sorolni.
(2) Az (1) bekezdésben előírt besorolást — a 
budapesti agglomeráció iparának intenzív és 
szelektív fejlesztésére kidolgozott ágazati fej
lesztési koncepciók alapján — a felügyeleti 
szervek által megállapított telephelyi kategori
zálást alapul véve, Budapest Főváros Tanácsa 
VB. Munkaügyi Főosztálya végzi el és erről a 
munkáltatókat értesíti.
(3) Az ipar szocialista szektorába tartozó mun
káltatók csoportosítása:
a) a tevékenységüket létszámnöveléssel is fej

leszthető munkáltatók. Ide tartozónak mi
nősül az a munkáltató, amelynél a Buda
pesten foglalkoztatottak több, mint 60%-a 
„A” minősítésű telephelyen dolgozik,

b) a létszám szintentartására, illetőleg mérsékelt 
visszafejlesztésére kötelezett munkáltatók. 
Ide tartozónak minősül az a munkáltató, 
amelynél a Budapesten foglalkoztatott lét
szám alapján az „A” és „Bj” kategóriába 
sorolt telephelvek együttes aránya több, 
mint 60%,

c) a létszám erőteljes csökkentésére, illetőleg 
tevékenységük fokozatos felszámolására 
kötelezett munkáltatók. Ide tartozónak 
minősül az a munkáltató, amelynél a Buda
pesten foglalkoztatott létszám alapján a 
,,B2” „B3” és „C” minősítésű telephelyek 
együttes aránya több, mint 60%.

R. 9. §. (1) Ha az adott terület munkaerő-helyzete 
ezt szükségessé teszi, a megyei (fővárosi) tanács 
elnöke kötelező munkaerő-közvetítést rendel
het el:
a) A vállalatok egyes telephelyeire, munkaköre

ire, községekre, városokra, valamint a 8. §. (2) 
bekezdésében foglaltakat nem érintve a dol
gozók egyes kategóriáira, továbbá a tanácsok 
felügyelete alá tartozó vállalatokra, illetőleg
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törvényességi felügyelete alá tartozó szövet
kezetekre.

b) A minisztériumi felügyelet alatt működő egyes 
vállalatok egészére (összes munkaköreire) az 
illetékes minisztériummal egyetértésben,

c) A megye (főváros), megyei város, járás egé
szére általános érvénnyel a Munkaügyi Mi
nisztérium hozzájárulásával.

(2) A kötelező munkaerő-közvetítés elrendelhető 
arra a vállalatra (gyáregységre, telephelyre) vo
natkozóan is, amely a munkaerő-gazdálkodási 
rendelkezéseket, így különösen a munkaerő-köz
vetítés, a toborzás, az álláshirdetés szabályait 
megsérti, illetőleg munkaerőcsábítást (19. §.) 
követ el.

(3) A megyei (fővárosi) tanács elnökének a kö
telező munkaerő-közvetítés elrendelésénél figye
lemmel kell lennie:
a) egyes vállalatoknak a népgazdasági tervből, 

valamint az ágazati és területi célkitűzések
ből következő fontosságára, munkaerővel való 
ellátottságára:

b) az idényjellegű ágazatok (mezőgazdaság, épí
tőipar, építőanyagipar, konzervipar, kiskeres
kedelem és vendéglátóipar, az üdültetés stb.), 
valamint a több helységben, vagy nagyobb 
kiterjedésű igazgatási területen működő vál
lalatok igényeire;

c) a terület munkaerő-helyzetére, ezen belül a 
nők, a fiatalkorúak, az iskolai tanulmányai
kat befejező, először munkába álló fiatalok 
és a szociális szempontokból rászorultak, 
különösen a csökkent munkaképességűek 
munkába helyezésének támogatására:

d) arra, hogy a közép- és felsőfokú szakképzett
séggel rendelkező munkavállalók szakkép
zettségüknek megfelelő munkaviszonyt léte
sítsenek, illetőleg a tanulmányi ösztöndíjat 
biztosító vállalatnál álljanak munkába.

Tr. 5. §. (1) A miniszteri rendelet 8. §. (2) bekezdésé
ben foglaltakon túlmenően kötelező a munkaerő
közvetítés:
a) a 4. §. (3) bekezdés b) pontjába tartozó mun

káltatóknál akkor, ha az új dolgozó alkalma
zásával a felvételt megelőző év II. negyedéve 
átlagos állományi létszámhoz viszonyítva nö
vekedés következne be,

b) a 4. §. (3) bekezdés c) pontjába tartozó mun
káltatóknál, amennyiben az átlagos műszak
szám 1,3 vagy annál alacsonyabb; az 1,3 
átlagos műszakszám felett csak akkor, ha az 
új dolgozó alkalmazásával a felvételt meg
előző év II. negyedéve átlagos állományi 
létszámához viszonyítva növekedés követ
kezne be,

c) a mezőgazdasági termelőszövetkezeteknél a 
nem mezőgazdasági alaptevékenységet ellátó 
melléküzemágakban,

d) a szövetkezeti társulások és szövetkezeti kö
zös vállalkozások esetében,

e) az a) — d) pontoknál nem szereplő munkálta
tóknál — kivéve az e rendelet m e l l é k 
l e t é b e n  foglaltakat — bármely munka
körbe történő felvételnél.

(2) Budapest Főváros tanácselnöke az (1) be
kezdés a) és b) pontjában, a felvételt megelőző 
év II. negyedévi átlagos állományi létszámban 
meghatározott viszonyítási alapot — a tény
legesen bekövetkezett létszámcsökkenések fi
gyelembevétele mellett — szükség szerint mó
dosítsa annak érdekében, hogy a létszámcsök
kenés a tervezett ütemezésnek megfelelően való
suljon meg.

Tr. 6. §. (1) A kötelező munkaerő-közvetítés hatálya 
alá nem tartozó munkáltatók és munkakörök 
jegyzékét a rendelet m e l l é k l e t e  tartal
mazza.
(2) A m e l l é k l e t b e n  felsorolt munkál
tatók a megjelölt munkakörökre történő mun
kaerő felvétel esetén a miniszteri rendelet 8. §.
(2) bekezdés hatálya alól is mentesülnek.
(3) Budapest Főváros tanácselnöke kivételes 
esetben, meghatározott időtartamra — az ille
tékes miniszter javaslatára — a mellékletben 
foglaltakon túlmenően egyedileg mentesíthet 
munkáltatókat (vagy azok egyes munkaköreit) 
a kötelező munkaerő-közvetítés hatálya alól.

Tr. 7. §. Budapest Főváros tanácselnöke a m e 1- 
l é k í e t b e n  szereplő munkáltatóknál is 
kötelező munkaerő-közvetítést rendelhet el, 
ha azok a munkaerő-gazdálkodási szabályokat 
megsértik.

R. 10. §. (1) A kötelező munkaerő-közvetítés ese
tén a közvetítés nélkül létesített munkaviszony 
érvénytelen. Nem érinti ez az érvénytelenség 
orvoslására megállapított szabályok alkalma
zását.
(2) Ha a kötelező munkaerő-közvetítés során a 
dolgozó és a vállalat között munkaviszony jön 
létre, a vállalat köteles a közvetítő lap egyik pél
dányát kiállítva a munkaerő-közvetítő szervnek 
visszaküldeni, a másik példányát egy évig meg
őrizni. .
(3) A munkaviszony létesítése során a kötelező 
munkaerő-közvetítésre vonatkozó, azokat a ren
delkezéseket kell figyelembe venni, amelyek a 
dolgozót foglalkoztatni kívánó vállalati egység 
(gyáregység, telephely stb.) székhelyén (terüle
tén) az irányadók.

R. 11. § . A kötelező munkaerő-közvetítés nem ter
jed ki a fegyveres erőkre, a fegyveres testületekre, 
a rendészeti szervekre, a társadalmi szerveze
tekre, minisztériumokra, országos hatáskörű irá
nyító szervekre, a magasabb vezető állásúakra 
és a jogszabály alapján pályázat útján munkát 
vállaló dolgozókra.

A MUNKAERŐ SZERVEZETTEN TÖRTÉNŐ 
ELHELYEZÉSE ÉS TOBORZÁSA

R. 12. §. (1) Az egyes vállalatoknál a gazdálkodás 
racionalizálása, a termékszerkezet változása, a
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felügyeleti szervek intézkedései következtében 
felszabaduló munkaerők szervezett elhelyezéséről 
gondoskodni kell.
(2) Ha a felszabaduló munkaerő létszáma tíz főt 
meghalad, annak véglegesen vagy ideiglenesen 
történő szervezett elhelyezése a felügyeleti, illető
leg irányító szervek, vagy a vállalatok kezdemé
nyezésére, a területileg illetékes munkaerő-közve
títő szervek egyidejű tájékoztatása mellett tör
ténhet. Magánszemélyek ilyen tevékenységet nem 
folytathatnak.
(3) A munkaerő szervezett elhelyezése történhet a 
dolgozók áthelyezése útján (Mt. 25. §. (2) bekez
dés, Mt. V. 24. §.) végleges jelleggel vagy a dol
gozók kirendelése útján (Mt. 35. §. (3), Mt. V. 42. 
§.) ideiglenes jelleggel.

R. 13. §. (1) A vállalat a munkára jelentkezőkből 
és a közvetítés útján helyből ki nem elégíthető 
létszám igénye fedezésére engedélyt kérhet a 
munkaerő más megyéből, illetve a megye távo
labbi (a telephelyén kívüli) területéről való tobor
zásra.
(2) A toborzási engedélyt a vállalat (gyáregység 
stb.) telephelye szerint illetékes megyei (fővárosi) 
tanács végrehajtó bizottsága munkaügyi felada
tot ellátó szakigazgatási szerve adja meg. Ha a 
vállalat más megye területéről kíván munkaerőt 
toborozni, úgy ehhez az érintett megyei tanács 
végrehajtó bizottsága munkaügyi feladatot ellátó 
szakigazgatási szervének engedélye is szükséges.
(3) A toborzási engedélyben a toborzási tevé
kenység helyét, időtartamát, a toborozható lét
számot pontosan fel kell tüntetni.

Tr. 8. §. Budapest Főváros Tanácsa VB. Munkaügyi 
Főosztálya toborzásra elsősorban az e rendelet 
m e l l é k l e t e  1., 2. és 3. pontjaiban felsorolt 
munkáltatók részére adhat engedélyt.

R. 14. §. Az időszakosan termelő (idényjellegű) 
— az állami, kísérleti tan- és célgazdaság, az 
állami erdőgazdaság, a mezőgazdaság termékeit 
feldolgozó időszakos jelleggel működő (cukor
gyár, konzervgyár, rostkikészítő telep stb.) az 
építőipari, építőanyagipari, az idegenforgalom és 
üdültetés lebonyolításában résztvevő kiskeres
kedelmi és vendéglátóipari és más — vállalatok 
határozott időre vagy határozott munka elvég
zésére, a munkavégzés helyétől számított 30 km- 
es körzeten belül igazgatási határokra tekintet 
nélkül, továbbá a megye határain belül külön 
engedély nélkül toborozhatnak munkaerőt.

R. 15. §. (1) Munkaerő-toborzás a toborzási enge
délyben feltüntetett területen, illetőleg e rende
letben szabályozott módon kizárólag munkavi
szonyban nem álló dolgozók körében végezhető.
(2) Munkaerő-toborzást csak a toboroztató válla
lattal, főállású munkaviszonyban álló olyan dol
gozó végezhet, akit a vállalat munkaügyi munka
kör ellátására alkalmaz. A toborzó és a tobor
zott dolgozó külön díjazásban nem részesíthető.

R. 16. §. A munkaerő-toborzási tevékenység befe
jezése után, legkésőbb a toborzási engedélyben

meghatározott idő lejártát követő tíz napon belül 
a vállalat köteles jelenteni a toborzási engedélyt 
adó (13. §. (2) bekezdés) megyei (fővárosi) taná
csok végrehajtó bizottsága munkaügyi feladatot 
ellátó szakigazgatási szervének a toborzott dol
gozók számát.

R. 17. §. A munkaerő szervezetten történő elhelye
zésével és toborzásával elsősorban azokat a válla
latokat kell segíteni, amelyek:
— beruházások — különösen a gyorsításra kije

lölt és exportkapacitások bővítésére irányu
ló — kivitelezésén, üzembe helyezésén dol
goznak.

— nagy hatékonyságú termelőberendezések több 
műszakos kihasználását irányozták elő,

— termékeik jelentős részét exportra termelik, 
vagy

— fejlesztésre előirányzott lakossági szolgálta
tások megvalósításán dolgoznak.

VEGYES RENDELKEZÉSEK
R. 18. §. (1) A vállalatok betöltetlen munkahelyei

ket hirdethetik
a) közvetlenül a vállalat, gyáregység, telephely, 

üzlet bejáratánál, valamint a munkaerő-köz
vetítő szerveknél,

b) toborzási engedély alapján az engedélyezett 
területen (megyében) elsősorban a helyi lap
ban (a toborzási engedély időtartama alatt.)

c) a jogszabály alapján előírt pályázatok útján a 
pályázati feltételekkel együtt,

d) olyan (speciális képzettséget igénylő) munka
kör esetén, amelyben a vállalat műszakon
ként legfeljebb három főt foglalkoztat, s a 
tevékenység belső erőből nem oldható meg.

(2) Az álláshirdetés csak a munkakör (munka) 
megnevezését tartalmazhatja, ezen kívül a mun
karendről és az esetleg rendelkezésre álló mun
kásszállásról adhat tájékoztatást. A bérezésre, 
egyes kedvezmények juttatására a hirdetés nem 
terjedhet ki.
(3) Az (1)—(2) bekezdésben foglaltaktól elté
rően állás nem hirdethető, így különösen szóró
lapokon, falragaszokon, lakásra juttatott tájé
koztatókon, munkásszálláson.
(4) A megyei (fővárosi) tanács végrehajtó bizott
sága munkaügyi feladatot ellátó szakigazgatási 
szerve — kivételesen indokolt esetben — az 
(1)—(2) bekezdésben foglaltakon túlmenően is 
engedélyezhet álláshirdetést.

Tr. 9. §. A miniszteri rendelet 18. §. (1) — (2) bekez
désében engedélyezett formákon kívüli állás
hirdetésre Budapest Főváros Tanácsa VB. 
Munkaügyi Főosztálya adhat kivételesen in
dokoltesetben engedélyt,elsősorban am  e 11 é k- 
1 e t b e n felsorolt munkáltatók részére.

R. 19. §. Munkaerőcsábítást követ el az, aki munkavi
szonyban álló dolgozót a munkaviszonyra vonat
kozó szabályokban előírtnál magasabb, vagy az 
új vállalatnál a hasonló munkakörű és felkészült
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ségű dolgozók díjazását meghaladó bér (jutta
tás) adásával vagy kilátásba helyezésével munka
helyváltoztatásra rábírni törekszik.

R. 20. §. (1) A munkaerő-közvetítő szervek, to
vábbá a felügyeleti szervek a rendszeres ellen
őrzés, valamint a szövetkezeteknél a törvényes
ségi felügyeletet gyakorló szervek ellenőrzésük 
során az e rendeletben foglaltak megtartását a 
vállalatoknál ellenőrizni kötelesek.
(2) A 17/1968. (IV. 14.) Korm. számú rendelet 75. 
§-a értelmében az e rendeletben foglaltak meg
sértése szabálysértést valósít meg.
(3) Ismételt vagy súlyosabb szabálysértés esetén 
a munkaerő-közvetítő szervek a szabálysértési 
eljárás mellett a vállalatok felügyeleti szerveinél 
fegyelmi eljárás megindítását is kezdeményezzék.

Tr. 10. §. Az e rendeletben foglaltak betartásának 
ellenőrzését Budapest Főváros Tanácsa VB. 
Munkaügyi Főosztálya végzi, nem érintve ezzel 
a felügyeletre jogosult más szerveknek ezt a 
jogát, illetve kötelezettségét.

Tr. 11. §. A 28/1976. (VI11. 3.) MT. számú rendelettel 
módosított és kiegészített 17/1968. (IV. 14.) 
Korm. számú rendelet 75. §-a — valamint a 
miniszteri rendelet 20. §. (2) bekezdése — értel
mében az e rendeletben foglaltak megsértése 
szabálysértésnek minősül.

Tr. 12. §. Budapest Főváros tanácselnöke e rendelet 
5. §. (2) és a 6. §. (3) bekezdésében, valamint 7. 
§-ában kapott jogkörét határozattal gyakorolja, 
melyek a Fővárosi Közlönyben közzétételre 
kerülnek.

R. 21. §. Ez a rendelet 1976. július 1-én lép ha
tályba. Ezzel egyidejűleg a 11/1967. (X. 20.) Mü. 
M. számú rendelet hatályát veszti.

Tr. 13. §. E rendelet 1977. január 1-én lép hatályba. 
Ezzel egyidejűleg a kötelező munkaerő-közve
títés szabályozásáról kiadott 2/1970. (FK. 12.) 
számú fővárosi tanácsrendelet hatályát veszti.

Szépvölgyi Zoltán s. k., Faj kos Aladár né ár. s. k.,
tanácselnök a V.B. titkára

M E L L É K L E T
Budapest Főváros Tanácsa 5/1976. sz. rendeletéhez

Budapest Főváros Tanácsa 5/1976. számú ren
deleté

5. §. (1) bekezdés e) pontjának hatálya nem terjed 
ki:

1. a tanácsrendelet (I. §. (3) bekezdés a) pontjába 
tartozó — létszámnöveléssel fejleszthető — 
ipari (ipari szolgáltató) munkáltatók fizikai 
foglalkozású munkaköreire.

2. az „Építőipari kivitelezés” állami szektorába 
tartozó munkáltatók fizikai foglalkozású mun
kaköreire,

3. a Belkereskedelmi Szállítási Vállalat, a Fővárosi 
Szállítási Vállalat, a Budapesti Fűszer- és Édes
ségnagykereskedelmi Vállalat, a Budapesti

Elektromos Művek, a Budapesti Közlekedési 
Vállalat, a Budapesti Zöldség és Gyümölcs 
Értékesítő Szövetkezeti Vállalat, a Fővárosi 
Csatornázási Művek, a Fővárosi Fürdőigazgató
ság, a Fővárosi Kertészeti Vállalat, a Fővárosi 
Ingatlankezelő Műszaki Vállalat, a Fővárosi 
Kéményseprő Vállalat, a Fővárosi Köztiszta
sági Hivatal, a Fővárosi Talajerőgazdálkodási 
Vállalat, a Fővárosi Távfűtő Művek, a Fővárosi 
Temetkezési Intézet, a Fővárosi Vízművek, a 
fővárosi ingatlankezelő vállalatok, a Szövet
kezeti Szállítási és Szolgáltató Vállalat, az ü t
és létesítmény-karbantartó költségvetési üze
mek, valamint a Magyar Államvasutak és a 
Posta fővárosi telephelyei fizikai foglalkozású 
munkaköreire.

4. a bolti kiskereskedelemben a szakképzett eladó 
munkakörökre (szakképzett eladó felvétele 
esetén),

5. az élelmiszerkiskereskedelmi vállalatok vala
mennyi bolthálózati munkakörére (kivéve a 
boltvezető vagy vezető helyettesi munkakörből 
munkahelyet változtatók felvételét),

6. a gyógyszerkereskedelemben a fizikai foglal
kozású munkakörökre,

7. a vendéglátóipari vállalatoknál a 165699 
FEOR számú vendéglátóipari eladó, a 165999 
FEOR számú fizikai, a 195004 FEOR számú 
konyhai kisegítő, ételkiosztó, tálaló, valamint 
a takarító és fűtő munkakörökre,

8. a külkereskedelemben a középfokú külkereske
delmi képzettséghez kötött munkakörökre,

9. az „Egészségügyi és szociális ellátás” ágazatba 
tartozó munkáltatóknál a fizikai foglalkozású, 
valamint a nem fizikai foglalkozásúak közül a 
„25—27. Egészségügyi és kulturális foglalkozá
sok” foglalkozási főcsoportba sorolt munka
körökre,

10. az óvodák és bölcsődék bármely munkakörére,

11. az alsó- és középfokú oktatási intézmények, 
valamint a nevelőotthonok bármely munka
körére,

12. a „Kulturális szolgáltatás” ágazatba tartozó 
munkáltatóknál a nem fizikai foglalkozások kö
zül a „25—27. Egészségügyi és kulturális fog
lalkozások” foglalkozási főcsoportba sorolt 
munkakörökre,

13. az államigazgatási és a jogbiztonsági szervek 
bármely munkakörére,

14. bármely munkáltatónál a felsőfokú végzettség
hez, vagy felsőfokú képesítéshez kötött munka
körökre,'

15. bármely munkáltatónál azokra a munkakörök
re, amelyeket olyan végzett szakmunkástanu
lókkal töltenek be, akik a gyakorlati oktatást az 
adott munkáltatónál kapták,

16. csökkent munkaképességű dolgozó felvétele 
esetén valamennyi munkáltatónál a csökkent
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munkaképességűek részére kijelölt munka
körökre,

17. a szervezett szünidei foglalkoztatás keretében 
alkalmazott diákok fizikai munkakörbe történő 
felvétele esetére,

18. fizikai foglalkozású munkakörökre valamennyi 
munkáltatónál nyugdíjasok alkalmazása esetére,

19. bármely munkáltatónál a dolgozó áthelyezése 
esetére.
(Az ágazati meghatározás az egységes ágazati 

osztályozási rendszer bevezetéséről kiadott 3/1975. 
(XI. 22.) KSH elnöki rendelkezésen — a munka
körök megjelölése a Foglalkozások Egységes Osz
tályozási Rendszerében (FEOR) foglaltakon alapul).

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 I N E K
H A T Á R O Z A T A I

az 1976. november hó 30-i ülésén

Jelentés a gyógyszerkutatás helyzetéről

A Gyógyszerkutatási Bizottság által készített, 
az Orvostudományok Osztálya által előzetesen meg
vitatott előterjesztés került az elnökség elé.

Az előterjesztés foglalkozva a hazai gyógyszer
kutatás eddigi eredményeivel, a hazai gyógyszer
kémiai kutatások, a hazai experimentális farma
kológiái kutatások, valamint a kemoterápiái kuta
tások helyzetét és problémáit vázolva a további 
fejlődés biztosítása érdekében lényegében két prob
léma sürgős megoldását vetette fel az elnökségnek. 
Az egyik a gyógyszerkutatásban résztvevő diszcip
línák helyes arányának kialakítása, a másik pedig 
a rendelkezésre álló erők racionális koncentrálása.

Az elnökség 5811976. számú határozata
1 . Az elnökség — kifejezve köszönetét az elő

terjesztőknek — szükségesnek tartja a doku
mentum átdolgozása útján történő korszerű
sítését és továbbfejlesztését.

2. Indokoltnak tartja, hogy az előterjesztés újabb 
változata a vita során kifejtettek értelmében ter
jeszkedjék ki a gyógyszerkutatás és gyógyszer- 
gyártás összefüggései teljes vertikumának elvi 
kérdéseire. Elhagyva, illetve mellékletként 
kezelve a gyógyszerkutatás részletkérdéseit, az 
új előterjesztésnek a javasolt kutatási súlyponto
kat, az ipar kutatási bázisainak szerepét és fej
lesztésének szükségességét, ebben a káderigény 
és speciális előképzés problematikáját, a kutatás 
eredményeinek az iparba való gyorsabb átvitelé
nek lehetőségeit, új (és régebbi) hatóanyagok 
korszerű kísérleti farmakológiai és főleg klinikai 
farmakológiai ellenőrzésének elveit, valamint a 
gyógyszergyártás technológiai fejlesztésének 
egész problematikáját egységes keretbe kellene 
összefognia.
2.1. Az előterjesztés átdolgozása során az elnök

ség szükségesnek tartja figyelembe venni „A 
kliniko-farmakológia helyzete és problémái 
Magyarországon” című kerekasztal kon
ferencián elhangzottakat is.

2.2. Az előterjesztők a fenti munkálatokat 1977. 
szeptemberéig fejezzék be, illetve készítsék 
el az új dokumentumot.

3. Az új dokumentum előkészítésére az V. Osztály 
és az Eü.M. illetékes közös bizottságából (eset- 
leg a gyógyszeripar további képviselőinek be
vonásával) munkabizottságot kell kiküldeni; 
további megvitatására a későbbiekben a IV., 
V., VII. és VIII. osztályok érintett tagjaiból, 
továbbá az Eü.M. és a NIM illetékeseiből ad hoc 
bizottságot kell alakítani.

Jelentés a kutatóhelyek laboratóriumi kísérleti 
állatokkal való ellátásáról

A hazai biológiai, humán- és állategészségügyi 
kutatásokban jelentősen fokozódik az igény a minő
ségi laboratóriumi kísérleti állatokkal való ellátott
ság iránt. A tudományos kutatás, valamint több 
iparág műszaki fejlesztése megköveteli, hogy az 
illetékes szervek folyamatosan kísérjék figyelemmel 
a laboratóriumi kísérleti állatokkal való ellátottság 
helyzetét, és olyan országos rendszert alakítsanak 
ki, amely képes a fokozódó igények gyors és teljes 
kielégítésére.

Hazánkban az elmúlt 10 év alatt számottevő 
erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy az e 
téren mutatkozó lemaradás behozható legyen.

A következő negyedszázad várhatóan új köve
telményeket támaszt, amelyek kielégítése a mai 
ellátottság szívonalán nem képzelhető el.

Az előterjesztés 11 pontban fogalmazta meg a 
szükséges tennivalókat. Ezek között szerepel, hogy 
a laboratóriumi kísérleti állatokkal való ellátottság 
helyzetének folyamatos tudományos ellenőrzésére 
és a további fejlesztés fő irányainak kidolgozására 
célszerűnek látszik egy komplex bizottság létre
hozása a Magyar Tudományos Akadémia felügye
lete alatt.

Az elnökség 5911976. számú határozata
1. Az elnökség elfogadva az előterjesztést, köszöne

tét és elismerését fejezi ki a hazai kutatóhelyek 
laboratóriumi kísérleti állatokkal való ellátott
ság helyzetéről szóló jelentés készítőinek.

2. Az elnökség a jelentést tájékoztatásul elküldi a 
felmérésben bevont összes intézeti, egyetemi, 
vállalati kutatóhely vezetőjének, illetve a fel
ügyeletüket ellátó tárcák és országos hatáskörű
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szervek vezetőjének is, javasolja, hogy vegyék 
figyelembe a jelentés megállapításait, ajánlásait 
a kutatóhelyek fejlesztési programjainak ki
dolgozásakor.

3. Az elnökség javasolja, hogy az Egészségügyi 
Minisztérium, a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi 
Minisztérium és a BCR (Bábolnai Mezőgazdasági 
Kombinát, Chinoin Gyógyszer és Vegyészeti 
Termékek Gyára, Kőbányai Gyógyszerárugyár 
közös vállalkozása) igazgatósága közvetlen tár
gyalások útján döntsék el a Laboratóriumi Törzs
állattenyésztési Intézet (LATI) felügyeletével 
kapcsolatos kérdéseket.
3.1. Az elnökség szükségesnek tartja, hogy a 

LATI felügyeleti szerve biztosítsa az előter
jesztésben foglalt feladatok előterjesztését.

4. Az elnökség a laboratóriumi kísérleti állatokkal 
való ellátottság országos helyzetének tudomá
nyos igényű figyelemmel kísérésére komplex 
akadémiai bizottságot hoz létre. A bizottság 
tevékenységének főbb irányai:
— Javaslatok, ajánlások kidolgozása a felső- 

és középszintű tudománypolitikai vezetés 
számára a laboratóriumi kísérleti állatokkal 
való ellátottság helyzetének javítására és a 
továbbfejlesztés főbb irányaira.

— A törzsállattenyésztő központi intézmény, 
illetve a nagyobb állatházak rekonstrukciós 
és beruházási programterveinek szakmai 
véleményezése.

— Az állatházak működési engedélye meg
adására vonatkozó vélemény kialakítása.

— Újonnan jelentkező fontosabb speciális igé
nyek kielégítésére való felkészülés feltételei
nek megvitatása.

— Saját kezdeményezésre vagy a felügyelő 
szervek felkérésére vizsgálat végzése a kuta
tóhelyeken.

— Javaslattétel olyan kutatási és fejlesztési 
feladatokra, amelyek a laboratóriumi kísér
leti állatokkal való ellátással és felhasználás
sal függnek össze.

— Szakmai kiadványok véleményezése.
A komplex bizottság elnökét, titkárát és 
tagjait — az érintett tárcák vezetőivel való 
konzultálás után — két hónapon belül kell 
felkérni.

5. Az elnökség javasolja az Akadémia főtitkárá
nak, vizsgálja meg, hogy az Állategészségügyi 
Kutatóintézet új székházának felépítése és 
működése során, vagy egyéb akadémiai kutató
helyen milyen lehetőségek biztosíthatók kor
szerű laboratóriumi kísérleti állatanyag elő
állítása és fenntartása körül felmerülő kutatási 
feladatokhoz.

Javaslat

az interdiszciplinaritás kiszélesítésére az MTA 
testületi munkájában

A Tudománypolitikai Bizottság szükségesnek 
tartva a tudományágazatok között fokozottabb 
együttműködést, az interdiszciplináris kutatások 
erősítését, felhívta az Akadémia elnökségét, vizs

gálja meg, hogy hogyan lehet az interdiszciplinari
tás elvének és gyakorlatának nagyobb teret biz
tosítani a testületek szervezetében és munkájá
ban. Az erre vonatkozó javaslatokat a TPB elé 
kell terjeszteni.

Az elnökség bizottságot küldött ki (amelyet 
később kiegészített) a javaslattervezet kidolgozá
sára.

Az előterjesztés vitája során számos hozzászólás 
hangsúlyozta a bizottság nehéz helyzetét, továbbá 
javaslatok hangzottak el az előterjesztés kiegé
szítésére, egyes részek törlésére.

Felvetődött az a gondolat is, hogy az inter
diszciplinaritás kérdésének vizsgálatát nem látszik 
célszerűnek kiszakítani a tudományirányítás kérdés
körének vizsgálatából.

Az elnökség 60/1976. számú határozata
1 . Az elnökség megvitatta az interdiszciplinaritás 

kiszélesítésére vonatkozó javaslatot; jelenlegi 
formájában az előterjesztés nem találkozott az 
elnökség egyetértésével. Ezért szükségesnek 
tartja, hogy a bizottság a vita során elhangzot
takra figyelemmel abban a szellemben folytassa 
tovább a munkáját, hogy végső javaslatának 
megvalósítása az Akadémia alapvető feladatá
nak (az országos irányító szerepének) az ellátását 
mozdítsa elő.

2. Az elnökség felhívja az osztályokat, hogy 1977. 
január 15-ig tájékoztassák a bizottságot arról, 
hogy saját területükön milyen jó hagyományaik 
vannak az interdiszciplináris munkának és annak 
továbbfejlesztésére milyen javaslatok megfonto
lását ajánlják.

3. Az elnökség felhívja az elnököt, hogy a Tudo
mánypolitikai Bizottság előtt a jövő év első 
negyedében szereplő akadémiai reform tovább
fejlesztése kérdéseinek vizsgálata során — az 
interdiszciplinaritásra vonatkozó anyag nem 
formális beterjesztésével — informálódjék a 
továbblépés kérdéseit illetően;
3.1. A bizottság addig is folytassa munkáját a 

jelen határozat 1. pontja értelmében.

Javaslat

az Akadémia 1977. évi közgyűlésének szervezeti 
rendjére

A Magyar Tudományos Akadémia elnöksége f. 
év októberi ülésén 55/1976. szám alatt határozatot 
hozott az 1977. évi közgyűlés jellegére. E határo
zatban részletesen kifejtett elvi állásfoglalások 
figyelembevételével készült az előterjesztés.

Az elnökség 61/1976. számú határozata

Az elnökség az 1977. évi közgyűlés szervezeti 
rendjét az alábbiakban hagyja jóvá:

1. A közgyűlés időszaka
1.1. A közgyűlés 1977. május 4-től 6-ig (szerda, 

csütörtök, péntek) tartson.
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1.1.2. A nyilvános ülés kezdete és helye:
1977. május 4-én, szerdán 10 órakor az 
MTA dísztermében

1.1.3. A zárt ülés kezdete és helye:
1977. május 5-én, csütörtökön 15 
órakor, és folytatása 
1977. május 6-án, pénteken 9 órától 
az MTA vári kongresszusi termében.

1.1.4. Az osztályülések időpontja:
1977. május 4-én délután és 5-én 
délelőtt.

2. A közgyűlés programja
2.1. A közgyűlés nyilvános ülése:

elnöki megnyitó és az elnökség beszámolója,
főtitkári beszámoló
tudományos előadás
az Akadémiai Aranyérem átadása
az Akadémiai Díjak átadása
elnöki zárszó

2.2. A közgyűlés zárt ülése:
2.2.1. május 5-én 15 órakor 

elnöki kiegészítő expozé 
főtitkári kiegészítő expozé 
vita

2.2.2. május 6-án 9 órakor 
a vita folytatása
az Akadémia elnökének megválasz
tása
állásfoglalás és határozathozatal.

2.3. május 4-én 15 órától, 5-én 13 óráig a tudo
mányos osztályok ülései.

3. A beszámolók tematikai összeállításánál
a zárt ülés témakörének részletes k im unkálásá
nál,
továbbá
a tudományos osztályok üléseinek előkészítésé
nél
az elnökség 55/1976. sz. határozatának megfelelő 
pontjai az irányadók.

4. A tudományos osztályok 1977. február 1-ig 
adják le a Testületi Titkárságra rendezvényeik 
végleges programját a központi meghívó el
készítéséhez.

Az elnökség egyéb állásfoglalásai 
Az elnökség napirendjén szerepeltek még:

1. A távlati tudományos kutatások terén elért 
jelentős eredmények jutalmazásának előkészí
tésére kiküldött elnökségi bizottság javaslata a 
jutalmak odaítélésére.

2. Tájékoztató ,,Az egyetemi kutatások akadémiai 
támogatásának koncepciója” című kerekasztal 
konferencián elhangzottakról.

3. Jelentés a szocialista országok tudományos 
akadémiái társadalomtudományi alelnökeinek
II. értekezletéről.

4. Tájékoztató a Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtára 150 éves jubileumáról.

5. Tájékoztató a TMB és szakbizottságai újjá
alakításáról.

6. Beszámoló az eltelt időszak jelentősebb akadémiai 
szakigazgatási eseményeiről.

7. Beszámoló az eltelt időszak jelentősebb akadé
miai testületi eseményeiről.
Az elnökség a fenti „Tájékoztató” jellegű anya

gai közül az 1. pontban foglaltakat egy módosítási 
indítvánnyal, a többieket változtatás nélkül tudo
másul vette. Elhangzott az a megállapítás, hogy 
a 2. sz. alatt beterjesztett anyag és a 6. sz. alatt 
beterjesztett TPB 30.025/76. sz. határozat közt 
jelentős ellentét áll fenn. Ennek megvitatására az 
elnökség a továbbiakban vissza kíván térni.

Szentágothai János s. k.

Pályázati felhívások
A Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Kutató- 
intézete (Tihany)

p á l y á z a t o t  h i r d e t
kétéves szerződéses alkalmazással egy tudományos 
segédmunkatársi állás betöltésére. A kinevezésre 
kerülő tudományos feladata a Balaton zooplankton 
kutatásában való részvétel.

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) szakmai érdeklődési területét.

A pályázathoz csatolni kell:
a) részletes önéletrajzot,
b) egyetemi oklevél másolatát, állami és tár

sadalmi szervek ajánlását (zárt borítékban).

A pályázat beadásának határideje: 1977. január 
15.

A pályázatot az MTA Biológiai Kutatóintézete
(8237 Tihany, Fürdőtelep 56.) 

igazgatójához kell benyújtani.
Dr. Salánki János s. k„ 

intézeti igazgató

A Magyar Tudományos Akadémia Akusztikai 
Kutatólaboratóriuma pályázatot hirdet 1977. január 
1-től betöltendő tudományos főmunkatársi állásra.

Pályázhatnak azok a kandidátusi fokozatot 
elért vagy legalább tízéves szakmai gyakorlattal 
és felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező tudo
mányos kutatók, akik eddigi tevékenységük alap
ján önálló kutatási feladatok megoldása mellett 
több kutató munkájának irányítására is képesek.
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A pályázónak feladata lesz az Akusztikai Labo
ratórium vezetőjének közvetlen segítése mind a 
tudományos, mind az adminisztratív vezetési 
munkában. Ezért kívánatos, hogy eddigi munkás
sága során vezetési tapasztalatok is rendelkezésére 
álljanak.

Szakmai tekintetben kívánatos, hogy az akusz
tikának több részterületét (pl. szubjektív akusztika, 
elektroakusztika, ultrahang stb.) ismerje és lehető
leg művelje, továbbá, hogy áttekintése legyen az 
akusztika egész tudományos területén. Kívánatos 
továbbá, hogy bizonyos mértékű gyártási vagy al
kalmazási tapasztalattal is rendelkezzék.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
— a pályázó jelenlegi munkahelyének, besoro

lásának, beosztásának és fizetésének közlését,
— eddigi szakmai munkájának és eredményei

nek ismertetését,
— tudományos fokozatának, kitüntetéseinek, 

idegen nyelvismeretének megjelölését,
— tudományos munkássága részletezését,
— az Akusztikai Laboratóriumban végzendő 

munkájának tervét.

A pályázathoz mellékelni kell:
— az oklevelek hiteles másolatát,
— részletes önéletrajzot,
— a tudományos dolgozatok, szabadalmak 

jegyzékét.
A pályázatot mellékleteivel együtt az MTA 

Akusztikai Kutatólaboratóriumához (1502 Buda
pest 112, PL 132) a hirdetmény megjelenésétől 
számított 1 hónapon belül lehet benyújtani.

Tarnóczy Tamás s. k., 
tudományos igazgató

A keszthelyi Agrártudományi Egyetem Keszthelyi 
Mezőgazdaságtudományi Kara pályázatot hirdet 
a Marxizmus—Leninizmus Tanszéken betöltendő 
1 fő egyetemi adjunktusi állásra.

A pályázó feladata a tudományos szocializmus 
tárgy oktatása, valamint az ezzel kapcsolatos 
kutatómunka végzése.

Az állás betöltéséhez a tantárgy oktatására 
jogosító egyetemi vagy politikai iskolai végzettség 
szükséges.

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

besorolását, fizetését,
— eddigi szakmai munkájának és munkaered

ményének részletes ismertetését,
— szakirodalmi tevékenység,
— esetleges kitüntetéseinek, idegen nyelvismereté

nek megjelölését,
— oktató és tudományos munkájára vonatkozó 

jövőbeni terveit.
A pályázathoz mellékelni kell:

— részletes önéletrajzot 2 példányban,
— szakképzettséget tanúsító oklevelek hiteles 

másolatát,

— három hónapnál nem régibb keletű hatósági 
erkölcsi bizonyítványt,

— az Egyetemtől beszerzett és kitöltött törzslapot. 
A pályázatot mellékleteivel együtt a közzé

tételtől számított négy héten belül a Keszthelyi Mező
gazdaságtudományi Kar Dékáni Hivatalához kell 
eljuttatni.

Címe: Keszthely, Deák Ferenc u. 16.

Dr. Varga János s. k.,
egyetemi tanár, rektor

A MÉM Mérnök- és Vezetőtovábbképző Inté
zet pályázatot hirdet egyetemi docensi állás betölté
sére.

Pályázhatnak azok, akik

— a 118/1974. (M. K. 10.) MM. számú utasí
tásban rögzített „I. Általános követelmények”- 
nek megfelelnek;

— agrártudományi egyetemi diplomával ren
delkeznek;

— egy idegen nyelvet a szakirodalom tanul
mányozásához szükséges mértékben ismernek;

— olyan általános tájékozottsággal és egyéb 
adottságokkal (szaktanári, szakmérnöki, kutatási 
vagy üzemi gyakorlat) rendelkeznek, amely alkal
massá teszi őket a tanfolyamok oktatási anyagá
nak összeállítására;

— szaktárgyuk anyagát alaposan és széles
körűen ismerik, abból színvonalas előadások tar
tásához szükséges felkészültséggel rendelkeznek.

Az egyetemi docens feladata lesz előadások 
tartása és tudományos kutatómunka végzése, 
továbbá az Intézet szervező munkájában való 
részvétel; elsősorban az állami gazdasági vezetők és 
dolgozók továbbképzésének szervezése, irányítása.

A pályázónak tudományos fokozattal kell 
rendelkeznie.

A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül
nek a nagyüzemi termelést és szervezést, valamint 
az üzemi oktatást behatóan ismerő, az állami gaz
daságok irányításában vezetési és káderutánpótlási 
tapasztalatokkal rendelkező pályázók.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását 

és fizetését;
2. a pályázó eddigi szakmai munkájának és 

munkája eredményeinek részletes ismertetését, 
ezek között:

— oktatói és tudományos munkájának rész
letes ismertetését,

— az általa írt könyvek, jegyzetek, tanul
mányok, szakcikkek stb. felsorolását, megjelölve, 
hogy azok hol, mikor jelentek meg;

— tudományos fokozatát, kitüntetéseit, ide
gen nyelv ismeretét és fontosabb külföldi tanul
mányútjait;
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3. a pályázónak a pályázat elnyerése esetén 
tudományos és oktatói munkájára vonatkozó 
jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
1. részletes önéletrajzot két példányban,
2. a szakképzettséget, illetve a tudományos 

fokozatot tanúsító oklevelek hiteles másolatát,
3. az intézménytől beszerzett és kitöltött törzs

lapot,
4. 3 hónapnál nem régibb keletű hatósági er

kölcsi bizonyítványt.
A pályázatot mellékleteivel együtt a MÉM Ér

tesítőben való közzétételtől számított 1 hónapon belül 
kell az Intézet főigazgatójához (1143 Budapest, 
Ida-u. 2.) eljuttatni. (Felvilágosítást nyújt: dr. 
Fogaras Lajos egy. docens, ig. h.)

A betöltendő állás után a 201/1975. (MK. 4.) 
OM—MüM. sz. együttes utasításban meghatáro
zott illetmény jár.

Dr. Szűcs Kálmán s. k., 
egy. tanár, főigazgató

A Gödöllői Agrártudományi Egyetem pályázatot 
hirdet politikailag kifogástalan, jó felkészültségű 
fiatal szakembernek az egyetemi oktató- és kutató
munka területén való alapos felkészítés céljából 
létesített tudományos ösztöndíj elnyerésére a Filo
zófia-Tudományos Szocializmus Tanszéken 1 fő 
részére.

Az ösztöndíj folyósításának időtartama 2 év, 
mely időre az Egyetem az ösztöndíjassal szerző
dést köt.

A pályázó feladata a filozófia tantárgy oktatá
sába való bekapcsolódás, tantárgyi szemináriu
mok vezetése, a tanszék tudományos kutatómunká
jában való részvétel.

Pályázhatnak azok, akik az ELTE Bölcsészet
tudományi Kar filozófia szakán szerzett képesí
téssel és oktatói gyakorlattal is rendelkeznek.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó 
tanulmányi eredményét, eddigi oktatómunkáját, 
társadalmi tevékenységét, és a pályázat elnyerése 
esetén a tudományos továbbképzésre vonatkozó 
tervét.

A pályázatot a közzétételtől számított 4 héten belül 
kell benyújtani az Egyetem Rektori Hivatalához.

A pályázathoz mellékelni kell:
— az intézménytől beszerzett és kitöltött törzs

lapot:
— a szakképzettséget tanúsító oklevelet vagy hite

les másolatát;
— részletes önéletrajzot;
— erkölcsi bizonyítványt;
— az iskola, illetve a munkáltató véleményét.

A pályázattal kapcsolatban részletes felvilá
gosítást az Egyetem Személyzeti Osztálya ad.

Dr. Pethö György s. k., 
egyetemi tanár, rektor

A Gödöllői Agrártudományi Egyetem Váci Mező- 
gazdasági Szakközépiskola és Szakmunkásképző 
Intézete (Vác, Telep u. 2 —4.) pályázatot hirdet az 
iskola keretében működő kollégiumi igazgató- 
helyettesi állására.

Pályázhatnak azok, akik tanári képesítéssel és 
ötéves kollégiumi-nevelői gyakorlattal rendelkez
nek.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó 
végzettségét, eddigi munkásságát, jelenlegi munka
helyét, beosztását és illetményét.

A pályázathoz mellékelni kell:
— részletes önéletrajzot;
— végzettséget tanúsító oklevelet vagy hiteles 

másolatát;
— az intézettől beszerzett és kitöltött törzs

lapot;
— 3 hónapnál nem régebbi keletű erkölcsi 

bizonyítványt.

A pályázatot a közzétételtől számított 4 héten 
belül kell benyújtani az Egyetem Rektori Hiva
talához.

A meghirdetett állás 1977. január 1-én foglal
ható el.

A pályázattal kapcsolatban részletes felvilágo
sítást az iskola igazgatója ad.

Gödöllő, 1976. november 16.

Dr. Pethö György s. k.,
egyetemi tanár, rektor

Közlemények
FOGADÓÓRÁK ifí' i í ;

Kónya Albert akadémikus, a Tudományos Minő- 
ítő 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 127—294 telefonon, a 18—64- 
es mellékállomáson lehetséges.

Tudományos Minősítő Bizottság 
.......... . Titkársága
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Tárgy- és Számmulató
az

Akadémiai Közlöny
1976. évi XXV. évfolyamához

B E T Ű R E N D E S

A, Á

Akadémiai ankétok, kerekasztal-konferenciák, elnökségi 
klubdélutánok 1976—77. évi témái 168 (12)

Akadémiai Aranyérem 1976. évi odaítéléséhez kiküldendő 
elnökségi bizottság összetétele 69 (4)

Akadémiai Aranyérem 1976. évi odaítélése 112 (7) 
Akadémiai bizottságok újjászervezésének irányelvei 128 (8) 
Akadémiai díjak 1976. évi odaítéléséről 112 (7)
Akadémia elnöki tisztségének megbízás útján való betöltése 

171 (12)
Akadémia Elnökségének beszámolója az 1976. évi köz

gyűlésen 53 (3)
Akadémiai kiadványok juttatási rendjének felülvizsgálatá

ról 53 (3)
Alelnökök tevékenységi körének megállapítása 127 (8) 
„Alkotó Ifjúság” pályázat kiírása 118 (7)
Az Almanach könyvesbolti terjesztése 170 (12) 
Állategészségügyi Kutatóintézet elnevezésének megváltoz

tatásáról 182 (13)

B, C, Cs, D

Balaton és vízgyűjtő medencéje komplex környezetvédelmi 
és kutatási programjáról 7 (1)

Beszámoló „A világgazdaság fejlődési tendenciái, különös 
tekintettel a magyar gazdaságpolitika és tervezés szem
pontjaira” c. tárcaszintű kutatási főirány helyzetéről 
52 (3)

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia Elnökségi 
Közoktatási Bizottságának munkájáról 117 (7)

Békevilágtanács új stockholmi felhívásának támogatása 
128 (8)

Biológiai Kutatóintézet (Tihany) környezetvédelemmel 
kapcsolatos feladatainak problémáiról 168 (12)

Debreceni Akadémiai Bizottság kiegészítése 170 (12)

E

Egyetem utáni továbbképzés lehetőségei 85 (6)
Egyes rendezvények 1977. évben 70 (4)
Elméleti és klinikai orvostudományok fokozottabb támo

gatása szükségességének és reális lehetőségének meg
vizsgálására kiküldendő elnökségi ad hoc bizottság 69 (4) 

„Elnöki dicséret” és a „Főtitkári dicséret” akadémiai 
jutalmazási rendszer bevezetéséről szóló 3/1970. (A.K.15.) 
MTA számú együttes utasítás módosításáról 181 (13) 

Elnökség 1976. I. félévi munkaterve 8 (1)
Elnökség 1976. II. félévi munkaterve 138 (9)
Elnökségi alkalmi bizottság kiküldése az interdiszciplinaritás 

elvének és gyakorlatának érvényesítésére 138 (9) 
Elnökségi bizottságok és a közös bizottságok megválasztása 

135 (9)
Elnökség közgyűlési beszámolójának következtetései c. 

fejezet 68 (4)
Elnökség tagjainak az elmúlt ciklusbani munkájának el

ismeréséről 128 (8)

ÁROYMUTATÓ*

F

Felsőoktatási intézmények nappali tagozatán 1976. évben 
végző hallgatók számáról 42 (2)

Felsőoktatási intézmények nappali tagozatán végzett pálya
kezdő szakemberek munkába lépéséről 166 (12)

Fontos és bizalmas munkakörök meghatározásáról és be
töltésének szabályozásáról 148 (10)

G, Gy
„Gazdaságpolitikánk tapasztalatainak elemzése, javasla

tok a továbbfejlesztésre” tárcaszintű főirány országos 
szintűre emelése 172 (12)

Gázreakciókinetikai Tanszéki Kutatócsoport és Oldat- 
reakciókinetikai Tanszéki Kutatócsoport egyesítése 11 (1) 

Gyógyszerkutatás helyzetéről 187 (13)

H

h J
Idegen nyelvtudás anyagi elismeréséről 107 (7)
Időszaki lapok engedélyezéséről és terjesztéséről 2 (1) 
Ifjúsági parlamentek (1976. évi) megrendezéséről szóló 

1003/1976. (I. 27.) Mt.h. végrehajtásáról 50 (3)
Ifjúsági parlamenteknek az MTA intézményeiben történő 

megrendezéséről 109 (7)
Igazgatási és adminisztratív-ügyviteli létszámfelvételi zár

latról 4 (1)
Igazgatási és adminisztratív ügyviteli létszámfelvételi 

zárlatról szóló rendelkezések helyes alkalmazása 86 (6) 
Interdiszciplinaritás kiszélesítése az MTA testületi munkájá

ban 188 (13)

K, L
Képesítési és továbbképzési követelményekről a Magyar 

Tudományos Akadémia központi szerveinél 82 (6) 
KGST tagállamok fűtőanyag- és energetikai tudományos

műszaki együttműködésével kapcsolatos hazai koordiná
ció ellátásáról 88 (6)

Könyvkiadási terv 1977. évi irányszámai 68 (4)
Körösi Csoma-díj alapítása 169 (12)
Közgyűlési (1976. évi) elnökségi beszámolójának szövege 

85 (6)
Közgyűlés (1976. évi) határozatok végleges szövegének 

megállapítása 125 (8)
Közgyűlés (1977. évi) jellege 171 (12)
Közgyűlés (1977. évi) szervezeti rendje 188 (13) 
Közművelődés, a tömegsport és a turizmus kapcsolatának 

fejlesztéséről 152 (10)
Közületi személygépkocsik éves futásteljesítményének 

korlátozása 10 (1)

* A tárgy után következő szám az oldalszámot, a 
zárójelben levő szám a Közlöny számát jelzi
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Közvélemény formálásának tudósok által előmozdítása 85
(6)

Kutatóhelyek laboratóriumi kísérleti állatokkal való el
látása 187 (13)

Kutatóhelyek szervezeti és működési szabályzatáról 134 (9)
Kutatói jutalomra benyújtott és díjazott pályázatok az 

1975. évben 25 (2)
Külföldi kiküldetések tervezésének, előkészítésének, meg

szervezésének és a tapasztalatok hasznosításának rendje 
148 (10)

Külföldi szolgálatot teljesítők 7%-os nyugdíjjárulék fize
tésének engedélyezése 140 (9)

M, N, Ny

Magyar Tudomány c. folyóirat szerkesztő bizottsága össze
tétele 139 (9)

Magyar Tudományos Akadémia elnökének tisztségében való 
megerősítéséről 123 (8)

MTA Geokémiai Kutató Laboratóriumának, az MTA Köz
ponti Kémiai Kutató Intézete Szervetlen Kémiai Osz
tályának, az MTA Kristályfizikai Tanszéki Kutató Csoport
jának, az MTA Kristálynövekedési Tanszéki Kutató 
Csoportjának és az MTA Híradástechnikai Tanszéki 
Munkaközössége akusztikai részlegének „MTA Természet- 
tudományi Kutatólaboratóriumai” néven történő egye
sítéséről 7 (1)

MTA kutatóhelyeinek igazgató tanácsai 173 (12)
MTA Magyar Duna-kutató Állomásnak az MTA Botanikai 

Kutatóintézete tudományos osztályává történő átszer
vezéséről 182 (13)

MTA—OVH Vízügyi Bizottság létesítése 135 (9)
MTA statisztikai adatgyűjtésének rendjéről 87 (6) 
Másodállás, a mellékfoglalkozás és a munkavégzésre irá

nyuló egyéb jogviszony keretében történő foglalkozta
tásról 77 (5)

Munkaerő-közvetítés és a toborzás szabályozásáról 182 (13) 
Munka Törvénykönyve végrehajtásáról szóló egyes rendel

kezések módosításáról 123 (8)
Műszerügyi Bizottság feladatköréről és szervezetéről 148

( 10)
Naptárak kiadásának engedélyezése 54 (3)
Nők helyzete a tudományos kutatásban 83 (6)
Nyelvtudási pótlék megállapítása 140 (9)

O, Ö

P, R
Régészet helyzete (1969—1975.) 171 (12)

S, Sz

Statisztikai adatgyűjtési tevékenység javításáról 133 (9) 
Számítógépek és számítástechnikai berendezések 1977. évi 

megrendelései 70 (4)

T

Távlati tudományos kutatások körében elért jelentős ered
mények jutalmazási rendszerének továbbfejlesztéséről 
118 (7)

Távlati tudományos kutatások terén elért jelentős ered
mények 1976. évi jutalmazásának előkészítése 169 (12) 

Távlati kutatási terv főirányaira vonatkozó 1976. évi pályá
zat elvei (53) (3)

Természettudományi kutatóhelyek egyesítéséről 3 (1) 
Természettudományi-műszaki nagy intézeteik helyzetéről 

és kutatási kapacitásuk hatékonyabb kihasználásáról
szóló előterjesztés 52 (3)

Tervgazdasági és beruházási dolgozók képesítéséről 149 (10) 
Testületi sajtó és propaganda ügyek gondozása 140 (9) 
Történettudomány helyzetéről 125 (8)
Tudományos dolgozók egységes követelményrendszerérői 

és annak alkalmazásáról 79 (6), 157 (11)
Tudományos fokozatot elért személyek és hozzátartozóik 

részére járó ellátások megállapításáról és folyósításáról 
(egységes szerkezetben a 10/1976. (V. 8.) MT sz. rendelet
tel) 102 (7)

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat és a Magyar Tudo
mányos Akadémia együttműködési megállapodása 128
(8)

Tudományos Minősítő Bizottság elnökének, titkárának ée 
tagjainak felmentéséről, illetőleg kinevezéséről 147 (10) 

Tudományos osztályok tevékenységét megvitató elnökségi 
ülések ütemtervére 169 (12)

Tudománypolitikai irányelvek 1972—1975. közötti érvé
nyesüléséről készítendő országos szintű beszámoló el
készítésére kiküldendő ad hoc bizottság összetétele 70 (4) 

Tudósklub által szervezett hangversenyek látogatása 170
( 12)

Tudósklub Tanácsa tagjainak és titkárának megbízása
138 (9)

U

Üj akadémiai tagok oklevelének szövege és formája 69 (4)

V
Vállalati és szövetkezeti kulturális alapok célszerű fel- 

használásáról 66 (4)
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SZÁMMUTATÓ*
Törvények, törvényerejű rendeletek, kormányrendeletek és határozatok, miniszteri rendeletek és utasítások, az MTA 

elnökségének határozatai, az MTA elnökének és főtitkárának utasításai, egyéb hivatalos közlemények

1975. év

19/1975. (XII. 28.) MüM—PM együttes rendelet 4 (1) 
34/1975. (XII. 10.) MT rendelet 2 (1)
59/1975. sz. Ein. határozat 7 (1)
60/1975. sz. Ein. határozat 8 (1)

1036/1975. (XII. 19.) MT határozat 3 (1)

1976. év

1/1976. (A. K. 1.) MTA—F. sz. utasítás 7 (1) 
1/1976. sz. Ein. határozat 52 (3)
1/1976. (II. 28.) OKTE sz. határozat 66 (4) 
1/1976. sz. TPB határozat 79 (6)
1/1976. (A. K. 6.) MTA sz. utasítás 82 (6)
2/1976. sz. Ein. határozat 52 (3)
2/1976. (A. K. 5.) MTA—F. sz. utasítás 77 (5) 
2/1976. (A. K. 7.) MTA sz. utasítás 102 (7) 
2/1976. (VIII. 25.) OKTE sz. határozat 152 (10) 
3/1976. sz. Ein. határozat 53 (3)
3/1976. (A. K. 7.) MTA—F. sz. utasítás 107 (7) 
3/1976. (A. K. 10.) MTA sz. utasítás 148 (10) 
4/1976. sz. Ein. határozat 53 (3)
4/1976. (A. K. 7.) MTA—F. sz. utasítás 109 (7) 
4/1976. (А. К. Ю.) MTA—F. sz. utasítás 148 (10) 
5/1976. sz. Ein. határozat 54 (3)
5/1976. (A. K. 9.) MTA—F. sz. utasítás 134 (9) 
5/1976. (A. K. 13.) MTA sz. utasítás 181 (13) 
5/1976. sz. Budapest Főváros Tanácsa rendelete 

182 (13)
6/1976. (A. K. 10.) MTA—F. sz. utasítás 148 (10) 
7/1976. sz. Ein. határozat 68 (4)
7/1976. (A. K. 10.) MTA—F. sz. utasítás 149 (10) 
8/1976. (A. K. 11.) MTA—F. sz. utasítás 157 (11) 
9/1976. (A. K. 13.) MTA—F. sz. utasítás 182 (13) 

10/1976. sz. Ein. határozat 68 (4)
10/1976. (A. K. 13.) MTA—F. sz. utasítás 182 (13) 
11/1976. sz. Ein. határozat 69 (4)
12/1976. sz. Ein. határozat 69 (4)
12/1976. (V. 27.) MT rendelet 123 (8)
12/1976. (X. 3.) MüM sz. rendelet 166 (12)
13/1976. sz. Ein. határozat 69 (4)
13/1976. NET sz. határozat 123 (8)
14/1976. sz. Ein. határozat 69 (4)
15/1976. sz. Ein. határozat 70 (4)
16/1976. sz. Ein. határozat 70 (4)

17/1976. sz. Ein. határozat 83 (6) 
18/1976. sz. Ein. határozat 85 (6) 
19/1976. sz. Ein. határozat 112 (7) 
20/1976. Sz. Ein. határozat 112 (7) 
21/1976. sz. Ein. határozat 85 (6) 
23/1976. sz. Ein. határozat 85 (6) 
24/1976. sz. Ein. határozat 117 (7) 
25/1976. sz. Ein. határozat 118 (7) 
28/1976. sz. Ein. határozat 125 (8) 
29/1976. sz. Ein. határozat 125 (8) 
30/1976. sz. Ein. határozat 127 (8) 
31/1976. sz. Ein. határozat 128 (8) 
32/1976. sz. Ein. határozat 128 (8) 
33/1976. sz. Ein. határozat 128 (8) 
34/1976. sz. Ein. határozat 128 (8) 
36/1976. sz. Ein. határozat 135 (9) 
37/1976. sz. Ein. határozat 135 (9) 
39/1976. sz. Ein. határozat 138 (9) 
40/1976. sz. Ein. határozat 138 (9) 
41/1976. sz. Ein. határozat 138 (9) 
42/1976. sz. Ein. határozat 139 (9) 
43/1976. sz. Ein. határozat 140 (9) 
44/1976. sz. Ein. határozat 168 (12) 
45/1976. sz. Ein. határozat 168 (12) 
46/1976. sz. Ein. határozat 169 (12) 
47/1976. sz. Ein. határozat 169 (12) 
48/1976. sz. Ein. határozat 169 (12) 
49/1976. sz. Ein. határozat 170 (12) 
50/1976. sz. Ein. határozat 170 (12) 
52/1976. sz. Ein. határozat 170 (12) 
53/1976. sz. Ein. határozat 171 (12) 
54/1976. sz. Ein. határozat 171 (12) 
55/1976. sz. Ein. határozat 171 (12) 
57/1976. sz. Ein. határozat 172 (12) 
58/1976. sz. Ein. határozat 187 (13) 
59/1976. sz. Ein. határozat 187 (13) 
60/1976. sz. Ein. határozat 188 (13) 
61/1976. sz. Ein. határozat 188 (13) 

1003/1976. (I. 27.) Mt. határozat 50 (3) 
1027(VIII. 25.) Mt. határozat 147 (10) 
2017/1976. (VI. 24.) Mt. határozat 133 (9) 

15001/1976. (IPK. 2.) AlB határozat 50 (3)

* A jogszabály (elnökségi határozat) számát követő 
szám az oldalszámot, a zárójelben levő szám a Közlöny 
számát jelzi
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