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J o g sza b á ly o k
Az oktatási miniszter 4/1976. (XI. 20.) OM számú 

r e n d e l e t e
a felsőoktatási intézmények nappali tagozatán 

végzett pályakezdő pedagógusok munkába lépéséről, 
a pedagógus munkakörök betöltéséről

A közoktatás további fejlesztése szükségessé 
teszi a pedagógus ellátottság aránytalanságainak 
csökkentését, az irányítást ellátó szervek és intéz
mények tervszerűbb együttműködését, a pedagó
gus munkaerő-gazdálkodás korszerűsítését.

Ennek érdekében az 1023/1976. (VII. 15.) Mt. 
h. számú határozat 5. és 10. b) pontjában foglalt 
felhatalmazás, valamint a 12/1976. (X. 3.) Mü M 
számú rendelet alapján a munkaügyi miniszter
rel, az érdekelt miniszterekkel és országos hatás
körű szervek vezetőivel, a szövetkezetek országos 
érdekképviseleti szerveivel, a Pedagógusok Szak- 
szervezetével és a Művészeti Szakszervezetek 
Szövetségével egyetértésben az alábbiakat rende
lem.

1- §
A rendelet hatálya kiterjed:
a) a tanácsok irányítása alá tartozó óvodákra, 

alsó- és középfokú, valamint egyéb oktatási-ne
velési intézményekre;

b) d miniszterek, illetve országos hatáskörű 
szervek vezetőinek irányítása alá tartozó közép
fokú oktatási-nevelési intézményekre, a felső- 
oktatási intézmények gyakorló óvodáira, iskoláira, 
a nem tanácsi óvodákra, valamint

c) bármely munkáltatóra — a társadalmi szer
vezeteket kivéve — pályakezdő pedagógusnak 
felsőfokú végzettséget igénylő, nem pedagógus 
munkakörben való alkalmazása esetén, ideértve a 
szövetkezeti tagsági viszonyt is.

A pedagógus állások számának meghatározása, 
a pályázatok előkészítése tanácsi intézményeknél

2- §

(1)A pedagógus létszámszükségletet az intéz
ményben ellátandó tantervi órák és a pedagógu
sok kötelező óraszámába beszámítható tevékeny
ség alapulvételével kell megállapítani.

4/1976.(XI. 20.) 
OM sz. rend.
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(2) A pedagógus ellátottságban kialakult kü
lönbségek és a képesítés nélküli nevelők számának 
csökkentése érdekében további intézkedésig pe
dagógust kinevezni — határozott időre és helyet
tesítésre történő alkalmazás kivételével — csak 
abban az esetben lehet, ha az intézményben el
látandó tantervi órák száma meghaladja a kö
telező óraszámok összegét. A kötelező óraszám 
összegének megállapításánál a beosztásra megha
tározott óraszámot kell figyelembe venni. Az ál
talános iskola alsó tagozatán és a napköziben 
csoportonként egy-egy nevelőt kell biztosítani.

(3) Azokban az intézményekben, amelyekben a 
tantervi órák száma nem haladja meg a pedagó
gusok kötelező óraszámainak összegét, a taní
tási órák szakos ellátásának biztosítása érdeké
ben a fővárosi, megyei tanács végrehajtó bizott
ságának művelődésügyi feladatokat ellátó szak- 
igazgatási szerve (a továbbiakban: művelődésügyi 
osztály) engedélyezheti a távozó pedagógus állás
helyének betöltését.

3. §
(1) A munkáltatói jogkört gyakorló intézmény- 

vezető a jelen rendelet és a művelődésügyi osztály 
irányelvei alapján elkészíti a következő tanév 
munkaerő-gazdálkodási tervét, amelyet jóvá
hagyásra a szakmai irányítást közvetlenül ellátó 
művelődésügyi szakigazgatási szervhez fel kell 
terjeszteni. A jóváhagyás során rögzíteni kell az 
újonnan alkalmazható pedagógusok számát pe
dagógiai képesítés és szakok szerinti bontásban.

(2) A művelődésügyi osztály koordinálásával a 
szakmai irányítást közvetlenül ellátó művelődés- 
ügyi szakigazgatási szerv gondoskodik a pedagó
gus állománynak a közigazgatási egységen (köz
ség, járás, város, megyei város-, kerület, főváros, 
megye) belül szükséges átcsoportosításáról, az 
indokolt áthelyezésekről, illetve a pályázat nélkül 
alkalmazható pedagógusok elhelyezéséről. Ennek 
keretében biztosítja:

— a társadalmi ösztöndíjasok munkahelyét,
— az intézmény jóváhagyott munkaerőgazdál

kodási terve alapján létszámfeletti pedagógusok 
más intézményhez történő áthelyezését,

— a határozott időre alkalmazott es kinevezésre 
alkalmas pedagógusok véglegesítését,

— az igazgatói munkakörből pedagógus munka
körbe kerülők elhelyezését,

— a megüresedett vezetői munkakörök betöl
tését,

— az államigazgatási, illetve társadalmi szer
veknél működő, a pályára visszatérő pedagógus 
képesítésű dolgozók elhelyezését.

Pályázati eljárás pályakezdő pedagógusok részére

4- §
(1) E rendelet szempontjából pályakezdő peda

gógus az, aki bármely felsőoktatási intézmény 
nappali tagozatán 1977. január 1. után pedagógiai 
képesítést, illetőleg pedagógiai képesítést is szerez, 
végbizonyítványa megszerzése napjától, a felső

fokú szakismereteinek gyakorlati alkalmazását 
igénylő munkakörben eltöltött három évig.

(2) A pályakezdő pedagógusokra vonatkozó 
igényt, valamint a végző társadalmi ösztöndíja
sok számát — pedagógiai képesítés és szakok 
szerinti bontásban — a felügyeletet gyakorló mi
niszter (országos hatáskörű szerv vezetője), ta
nácsi és szövetkezeti szervek tekintetében a fő
városi, illetőleg megyei tanács elnöke (a továb
biakban: felügyeleti szerv) megküldi az Oktatási 
Minisztériumnak.

(3) Az Oktatási Minisztérium az igényeket, to
vábbá a végzők számát és összetételét figyelem
be véve, felügyeleti szervek szerinti bontásban 
engedélyezi a pályakezdő pedagógusok részére ' 
meghirdethető pályázati felhívások számát.

(4) A felügyeleti szerv gondoskodik az Oktatási 
Minisztérium által meghatározott keretben a pá
lyakezdő pedagógusok számára a munkáltatók által 
kiírható pályázati felhívások engedélyezéséről. Pá
lyázat kiírását csak határozatlan időre szóló mun
kaviszony létesítése érdekében lehet engedélyezni. 
Az engedélyezésnél előnyben kell részesíteni a 
fejlesztésre kerülő körzeteket, intézményeket, 
valamint azokat, amelyek szakképzett pedagógu
sokkal nincsenek megfelelően ellátva.

(5) A felügyeleti szerv, illetve tanácsi intéz
mények tekintetében a művelődésügyi osztály, a 
munkáltatóktól beérkezett pályázati felhívásokat 
felülvizsgálja, rendszerezi és megküldi az Oktatási 
Minisztériumnak.

5- §
(1) Az összegyűjtött pályázati felhívásokat nyil

vános közzététel végett az Oktatási Minisztérium 
egy évben két alkalommal — január (I. szakasz) 
és április (II. szakasz) hónapban — megküldi a 
pedagógusképző intézményeknek.

(2) A munkáltató által kiírt pályázati felhívás
nak a. következőket kell tartalmaznia:

— a munkáltató megnevezését és címét,
— a munkahely megnevezését és címét, a mun

kakört (megnevezés és kulcsszám szerint), to
vábbá a tényleges beosztást (kollégiumi nevelő 
stb.),

— a munkahely különleges igényeit,
— a munkakör betöltéséhez szükséges képesí

tést (szakképzettséget), az egyéb követelményeket,
— a törzsfizetést, a pótlékokat és a pályázó 

részére biztosítható egyéb juttatásokat (letelepe
dési segély, lakás- és étkezési lehetőség, illet
ményföld stb.),

— az állás elfoglalásának (a kinevezés) idő
pontját.

6. §

(1) Pályázatot — a társadalmi ösztöndíjasokat 
kivéve — az a hallgató nyújthat be, aki a peda
gógusképző intézmény utolsó tanulmányi fél
évére beiratkozott.
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(2) A pályázó mindkét szakaszban legfeljebb 
három álláshelyre nyújthat be pályázatot

(3) A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó
— legfontosabb személyi adatait,
— önéletrajzát,
— tanulmányai befejezése után várható peda

gógiai képesítését (tanároknál szak, szakpár),
— az utolsó két félévben elért tanulmányi át

lageredményét,
— egyéb képesítését, nyelvismeretét,
— végzett társadalmi munkáját,
— igényét a pályázati felhívásban megjelölt 

juttatásokra.
(4) A pedagógusképző intézmény elkészíti és 

csatolja a pályázathoz a pályázó jellemzését.
(5) A pályázatot a felhívás megjelenésétől az 

első szakaszban 30, a második szakaszban pedig 
15 napon belül a pályázati felhívást kiíró munkál
tatóhoz címezve a pedagógusképző intézmény ve
zetőjéhez (a kar dékánjához) kell benyújtani.

7- §
(1) A pedagógusképző intézmény vezetője (a 

kar dékánja) a benyújtott pályázatokat a hallga
tókról készített jellemzés alapján véleményezi. 
Ugyanazon állásra érkező több pályázat esetén 
ajánlási sorrendet állapít meg. E munkába az 
intézmény párt- és KISZ-szervezetét, valamint az 
illetékes tanszékek (szakcsoport) képviselőit is be 
kell vonni. A pályázattal kapcsolatos véleményt 
és az ajánlási sorrendet a pályázóval ismertetni 
kell.

(2) A pedagógusképző intézmény vezetője (a 
kar dékánja) a 6. § (5) bekezdésében előírt határ
időt követő 10 napon belül a pályázatokat köteles 
megküldeni a pályázati felhívást kibocsátó munkál
tatónak.

8- §
(1) A pályázati felhívást kibocsátó munkáltató 

a hozzáérkezett pályázatokat — a pedagógus- 
képző intézmény ajánlási sorrendjét figyelembe 
véve — 10 napon belül elbírálja. Az elbírálásnál 
ki kell kérni a munkahelyi szakszervezet és az ille
tékes pártszervezet véleményét.

(2) Ha a pályázati felhívásra egy pályázat ér
kezett és a pályázó képesítése (tanár esetében az 
egyik szakja) megegyezik a meghirdetett igénnyel, 
a pályázatot csak különös indokok esetén lehet 
elutasítani.

(3) A pedagógusképző intézmény megkerülésé
vel benyújtott pályázatot — érdemi elbírálás 
nélkül — el kell küldeni a pedagógusképző in
tézményhez.

9. §
(1) A munkáltató a beérkezett pályázatokra vo

natkozó döntésről a 8. § (1) bekezdésében megha
tározott határidőn belül értesíti a pályázót, az
1. § a) pontjában meghatározott intézmények —

a döntés indokainak ismertetésével — a szak
mai irányítást közvetlenül ellátó művelődésügyi 
szakigazgatási szervet is. Ezzel egyidőben az 
elutasított pályázók anyagát visszaküldi a pe
dagógusképző intézmény vezetőjéhez.

(2) Az 1. § a) és b) pontjában meghatározott 
munkáltatók a pályázat elfogadásáról szóló érte
sítést a pályázóval a kinevezési okirat (munka- 
szerződés) megküldésével közük. Ha a pályáza
tot elnyert hallgató az állást nem fogadja el, ezt 
azonnal írásban közölnie kell a munkáltatóval. 
Erre a kötelezettségére a munkáltatónak az ér
dekeltet a kinevezési okirat kísérő levelében fi
gyelmeztetnie kell.

(3) Az 1. § c) pontjában meghatározott mun
káltatók a pályázat elfogadásáról szóló, az (1) 
bekezdés alapján elküldött értesítést követő 14 
napon belül kötnek írásban munkaszerződést.

(4) A munkáltató a munkaszerződés megkötésé
ről haladéktalanul tájékoztatja a pedagógusképző 
intézményt, valamint az 1. § a) pontjában meg
határozott intézmények a szakmai irányítást köz
vetlenül ellátó művelődésügyi szakigazgatási 
szervet. Ha a pályázó az elfogadott pályázatát 
munkaszerződéssel nem erősítette meg, anyagát 
a pedagógusképző intézményhez vissza kell kül
deni.

(5) A szakmai irányítást közvetlenül ellátó mű
velődésügyi szakigazgatási szervek a megkötött 
munkaszerződésekről összefoglaló jelentésben tá
jékoztatják a művelődésügyi osztályt.

10 . §

(1) Pályakezdőt a pályázati szakaszok lezárása 
után az 1. § a) pontjában meghatározott intéz
ményekben — az előírt megyei keretszámon belül 
— a pályakezdők, valamint az állományban levők 
számára meghirdetett és be nem töltött állásokra 
a művelődésügyi osztály engedélyével lehet alkal
mazni. A pályázatot közvetlenül a munkáltatóhoz 
kell benyújtani. Az elbírálásnál ki kell kérni a 
munkahelyi szakszervezet és az illetékes párt- 
szervezet véleményét.

(2) Az 1. § b) és c) pontjában meghatározott 
munkáltatók a pályázati szakaszok lezárása után 
az engedélyezett és be nem töltött álláshelyekre 
vonatkozó pályázati felhívásokat a pedagógus- 
képző intézményekben ismét közzétehetik. Az 
5 —9. § rendelkezéseit ebben az esetben is alkal
mazni kell.

П. §
Munkaviszonyban álló pályakezdőket az óvo

dák, az alsó- és középfokú oktatási-nevelési in
tézmények a 12 — 14. § rendelkezései szerint al
kalmazhatnak.

Pályázati eljárás a munkaviszonyban álló pedagógus 
képesítésüek részére

12. §

(l)A z 1. § a) és b) pontjában meghatározott 
intézmények a munkaviszonyban álló pedagógus 
képesítésüek részére minden évben egy alkalom-

MAGYAR
îudcm An ïo s  akadem u



4 AKADÉMIAI KÖZLÖNY 1977. január 21.

mai hirdethetnek pályázatot. A pályakezdőknek 
kiírt pályázati felhívásokat munkaviszonyban álló 
pedagógusok számára meghirdetni nem lehet. 
A pályázati felhívások a Művelődésügyi Közlöny
ben jelennek meg.

(2) A pályázati felhívásnak az 5. § (2) bekezdé
sében foglaltakat kell tartalmaznia.

(3) A pályázati felhívásokat a művelődésügyi 
osztály gyűjti össze, felülvizsgálja és rendszerezve 
továbbítja az Oktatási Minisztériumhoz.

(4) Pályázatot egy álláshelyre lehet benyújtani.
(5) A pályázatban meg kell íjelölni a pályázó 

munkahelyét, munkakörét, személyi alapbérét 
(törzsfizetés és pótlékok), valamint esetleges bér 
vagy egyéb (szolgálati lakásra, étkezési lehetőségre 
stb.) igényét.

(6) A pályázatot az (1) bekezdésben meghatá
rozott intézménynél munkaviszonyban álló pályá
zónak a munkáltatónál (szolgálati úton), más pá
lyázónak közvetlenül a pályázati felhívást kibo
csátó intézménynél, a pályázati felhívás megje
lenésétől számított 12 napon belül kell benyújtania.

13. §
(1) A pályázat továbbítását a munkáltató nem 

tagadhatja meg, köteles azt 8 napon belül a pá
lyázati felhívást kibocsátó munkáltatóhoz a pá
lyázó személyi irataival és minősítésével együtt 
továbbítani. Ha a pályázóról minősítés még nem 
készült, munkájáról írásban kell a munkáltatónak 
nyilatkoznia. A nyilatkozatot a pályázóval a mi
nősítés szabályai szerint kell ismertetni.

(2) A pályázati felhívást kibocsátó intézmény a 
hozzáérkezett pályázatokat 10 napon belül a mi
nősítés figyelembevételével elbírálja. Az elbírá
lásnál ki kell kérni a munkahelyi szakszervezet 
és az illetékes pártszervezet véleményét.

(3) A szolgálati út megkerülésével benyújtott 
pályázatot — érdemi elbírálás nélkül — meg kell 
küldeni a pályázatot benyújtó pedagógus munkál
tatójának.

(4) A pályázati felhívást kibocsátó intézmény a 
pályázat elbírálásáról a (2) bekezdésben megha
tározott határidőn belül a pályázót, a munkálta
tóját és az intézmény szakmai irányítását közvet
lenül ellátó művelődésügyi szakigazgatási szervet 
köteles értesíteni. Az elutasított pályázók személyi 
iratait munkáltatóikhoz egyidejűleg vissza kell 
küldeni.

(5) A pályázó az állás elfogadásáról 7 napon 
belül írásban köteles a pályázati felhívást kibo
csátó intézményt és a munkáltatóját értesíteni.

14. §
(1) A pályázati felhívást kibocsátó intézmény 

— áthelyezés végett — a pályázó nyilatkozata 
után, annak munkáltatóját írásban megkeresi.

(2) Az állást elnyert pedagógus átköltözködési 
költségeit az új munkáltató köteles megtéríteni, 
lia az állás területi pótlékra jogosít, de -a költségek 
megtérítését más esetben is vállalhatja.

15. §
Az 1. § b) pontjában meghatározott intézmé

nyeknek a munkaviszonyban álló pedagógus ké- 
pesítésűek pályázati eljárására a 12 — 14. § ren
delkezéseit az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:

— a kiírt pályázati felhívásokat közvetlenül az 
Oktatási Minisztériumhoz kell megküldeni,

— a pályázat elbírálásáról a művelődésügyi 
osztályt nem kell értesíteni.

Vegyes rendelkezések

16. §
Pedagógus igényüket az 1. § b) pontjában meg

határozott intézmények is a 2. § (1) és (2) bekez
désben foglaltak szerint kötelesek megállapítani.

17. §
Pályázati felhívás nélkül tölthetők be — meg

felelő képesítésű személyekkel — a szakközépis
kolákban és szakmunkásképző iskolákban a szak
oktatói (gyakorlati oktatói) munkakörök.

18. §
A művelődésügyi osztály a pályázati szakaszok 

lezárása után a betöltetlenül maradt, valamint a 
később megüresedő állásokat folyamatosan nyil
vántartja, azokról felvilágosítást ad és segíti az el
helyezkedni szándékozókat. Különös gonddal kell 
elősegíteni a pályakezdők munkavállalását.

19. §
(1) A főváros, a megye pedagógus ellátottságát 

figyelembe véve a művelődésügyi osztály meg
állapítja a pályázati szakaszok lezárása után a ta
nácsi intézményekben a pedagógusok pályázat 
nélküli alkalmazásának feltételeit (kinevezés, ha
tározott időre szóló alkalmazás stb.). A művelő
désügyi osztály a feltételeket a Pedagógusok 
Szakszervezete budapesti, megyei bizottságával, 
illetve az állami zeneiskolák tekintetében a Zene
művészek Szakszervezete fővárosi, megyei szerve
zetével egyetértésben állapítja meg. Ez a rendel
kezés a pályakezdőkre nem alkalmazható.

(2) A tanácsi irányítás alá tartozó óvodák, alsó- 
és középfokú, valamint egyéb oktatási-nevelési 
intézmények a tanév előkészítésének biztosítása, 
illetve a tanév zavartalansága érdekében augusz
tus 1. és június 30. között csak a művelődésügyi 
osztály rendkívül kivételes esetben adott enge
délyével alkalmazhatnak működő pedagógust.

20. §

A megyei városi, városi, fővárosi kerületi ta
nács végrehajtó bizottságának művelődésügyi fel
adatokat ellátó szakigazgatási szerve, továbbá a 
megyei tanács végrehajtó bizottságának járási hi
vatala a jogszabályok keretei között — a művelő
désügyi osztály irányításával — látja el a munka
erő-gazdálkodással és a pályázatokkal kapcsolatos 
feladatokat.
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21. §

(1) A pályázatokkal kapcsolatos feladatok üte
mezését a rendelet melléklete tartalmazza.

(2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép ha
tályba, egyidejűleg a 101/1973. (M. K. 1.) MM szá
mú utasítás hatályát veszti.

Dr. Polinszky Károly s. k., 
oktatási miniszter

Melléklet
a 4/1976. (XI .  20.) OM számú rendelethez

a) A pályakezdő pedagógusok 
pályázatával kapcsolatos feladatok 

és azok ütemezése

1. Október 31-ig a felügyeleti szervek a pálya
kezdő pedagógusokra vonatkozó igényüket és a 
végző társadalmi ösztöndíjasok számát bejelentik 
az Oktatási Minisztériumnak.

2. December 18-ig a munkáltatók elkészítik a 
pályakezdő pedagógusok részére az engedélyezett 
pályázati felhívásokat és megküldik a felügyeleti 
szervüknek, illetve a tanácsi intézmények a mű
velődésügyi osztálynak.

3. December 31-ig a felügyeleti szerv, illetve 
tanácsi intézmények tekintetében a művelődés- 
ügyi osztály a pályakezdő pedagógusok részére 
kiírt pályázati felhívásokat továbbítja az Oktatási 
Minisztériumhoz.

4. Január 15-ig a pedagógusképző intézmények 
a pályázati felhívásokat közzéteszik.

5. Február 15-ig a végző hallgatók benyújtják 
pályázatukat a pedagógusképző intézmény veze
tőjéhez.

6. Február 25-ig a pedagógusképző intézmények 
a pályázatokat továbbítják a pályázati felhívást 
kibocsátó munkáltatóhoz.

7. Március 9-ig az álláshirdetők a pályázatokat 
elbírálják, döntésükről értesítik az érdekelteket 
és az elutasított pályázatokat visszaküldik a peda
gógusképző intézmény vezetőjéhez.

8. Március 23-ig az elfogadott pályázatok alap
ján megkötik a munkaszerződést, erről a munkál
tató és a szakmai irányítást közvetlenül ellátó 
művelődésügyi szakigazgatási szerv tájékoztatja 
az érdekelteket.

9. Április 6-ig a felügyeleti szerv, illetve ta
nácsi intézmények tekintetében a művelődésügyi 
osztály az első pályázati szakaszban meghirdetett 
és be nem töltött munkahelyekre kiírt pályázato
kat továbbítja az Oktatási Minisztériumhoz.

10. Április 20-ig a pedagógusképző intézmények 
a pályakezdők részére az első szakaszban meghir
detett és be nem töltött álláshelyeket ismét köz
zéteszik.

11. Május 5-ig a végző és még el nem helyez
kedett hallgatók benyújtják pályázatukat a peda
gógusképző intézmény vezetőjéhez.

* Az 1977/78. tanévre a bejelentés külön felhívás alap
ján megtörtént.

12. Május 15-ig a pedagógusképző intézmények 
a pályázatokat továbbítják a pályázati felhívást 
kibocsátó munkáltatóhoz.

13. Május 27-ig az álláshirdetők a végzők má
sodik szakaszban benyújtott pályázatait elbírálják, 
a döntésről értesítik az érdekelteket, és az eluta
sított pályázatot visszaküldik a pedagógusképző 
intézmény vezetőjéhez.

14. Június 10-ig az elfogadott pályázatok alap
ján megkötik a munkaszerződést, erről a munkál
tató és a szakmai irányítást közvetlenül ellátó 
művelődésügyi szakigazgatási szerv tájékoztatja 
az érdekelteket.

b) A munkaviszonyban álló pedagógusok 
pályázatával kapcsolatos feladatok

1. Március 15-ig a tanácsi intézmények a mun
kaviszonyban álló pedagógusok részére kiírt pá
lyázati felhívásokat eljuttatják a művelődésügyi 
osztályhoz.

2. Március 25-ig a munkaviszonyban álló pe
dagógusok részére kiírt és összegyűjtött, ellenőr
zött pályázati felhívásokat a művelődésügyi osz
tály továbbítja az Oktatási Minisztériumhoz.

A nem tanácsi óvodák, középfokú oktatási-ne
velési intézmények a munkaviszonyban álló peda
gógusok részére kiírt pályázati felhívásokat az 
Oktatási Minisztériumnak küldik meg.

3. Május elején a munkaviszonyban álló peda
gógusok részére kiírt pályázati felhívások a Műve
lődésügyi Közlönyben megjelennek.

4. Május 14-ig az óvodánál, illetőleg oktatási
nevelési intézménynél munkaviszonyban álló pe
dagógus képesítésűek pályázatukat benyújtják a 
munkáltatójukhoz, a más pályán dolgozó pedagó
gusok közvetlenül az álláshirdetőhöz.

5. Május 22-ig az óvodák, illetve az oktatási
nevelési intézmények a pedagógusok pályázatát 
az álláshirdetőkhöz továbbítják.

6. Június 3-ig az álláshirdetők a pályázatokat 
elbírálják és döntésükről értesítik az érdekelte
ket.

7. Június 10-ig a munkaviszonyban álló pályá
zó az állás elfogadásáról értesíti az álláshirdetőt.

c) Egyéb feladatok
1. Június 10-től a művelődésügyi osztály gon

doskodik a meghirdetett és be nem töltött, vala
mint a megüresedő álláshelyek folyamatos nyil
vántartásáról.

2. Július 1-ig a pedagógusképző intézmények a 
pályázatok lebonyolításának tapasztalatairól és a 
végző hallgatók elhelyezkedéséről tájékoztató je
lentést küldenek az Oktatási Minisztériumnak.

3. Szeptember 30-ig a művelődésügyi osztályok 
a tanév személyi előkészítéséről és a pedagógus 
munkakörök betöltésének tapasztalatairól tájé
koztató jelentést küldenek az Oktatási Miniszté
riumnak.
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K ö zlem én y ek

A Magyar Tudományos Akadémia 1/1976. MTA 
számú

k ö z i e m é n  y e

az egyes műszereknek és kutatási-fejlesztési segéd- 
berendezéseknek az országos muszerkataszter 

céljára történő bejelentéséről.

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára a 
statisztikáról szóló 1973. évi V. törvény végrehaj
tásaként kiadott 27/1973. (X. 12.) MT sz. rendelet 
26. §. (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alap
ján a költségvetési szervekre — a fegyveres testü
leteket kivéve — az állami vállalatokra, szövet
kezetekre és ezek központjaira (a továbbiakban: 
intézmények) kiterjedően az egyes műszereknek és 
kutatási-fejlesztési segédberendezéseknek az or
szágos műszerkataszter céljára történő bejelentését 
az alábbiak szerint rendelte el.

1. Az intézmények a 2. pontban megjelölt érték
határ felett kötelesek a Magyar Tudományos Aka
démia Műszerügyi és Méréstechnikai Szolgálatá
nak (a továbbiakban: Szolgálat) bejelentést tenni 
az általuk állományba vett, más intézménynek át
adott, illetve kiselejtezett üzemviteli és laboratóriu
mi mérőműszerekről, mérőműszerekhez célberen
dezésként csatolt vagy beépített számítóberende
zésekről (a továbbiakban: műszerek), valamint 
a kutatási-fejlesztési segédberendezésekről. A be
jelentési kötelezettség a berendezések tartozékaira 
és az ezekkel megoldott méréstechnikai feladatok 
rövid megjelölésére is vonatkozik.

2. A Közleményben előírt bejelentési kötelezett
ség az 1. pontban felsorolt és a mellékletben meg
határozott 100 000 Ft bruttó értéket meghaladó 
műszerekre és berendezésekre vonatkozik.

3. Azok az intézmények, melyek tulajdonában 
az 1. és 2. pontban megjelölt műszerek és berende
zések vannak, kötelesek félévenként, a Szolgálat 
által rendelkezésükre bocsátott, erre a célra rend
szeresített, 21 001/76. sz. alatt elrendelt nyomtat
ványon üzemeltetői adatszolgáltatást adni, még 
akkor is, ha állományukban változás nem történt. 
A bejelentéshez szükséges űrlapot a Szolgálat 
köteles az esedékes bejelentési határidő előtt leg
alább 2 héttel az adatszolgáltató rendelkezésére 
bocsátani.

4. A bejelentést az év első felében történt válto
zásokról augusztus 15., a második félévi változá
sokról a tárgyévet követő év február 15. napjáig 
kell megtenni.

5. Nem vonatkoznak a 3. pontban foglaltak 
azokra az intézményekre, amelyeknek állóeszköz
állományában az 1. és 2. pontban meghatározott 
műszer nincs. Ezeknél a kötelező adatszolgáltatás 
megkezdése, az ilyen műszer vagy berendezés állo
mányba kerülésének tárgy félévében kezdődik.

6. Azok az intézmények, melyek az előírt érték- j 
határt meghaladó olyan berendezéssel rendelkez- j

nek, amelyet az országos műszerkataszter számára 
még nem jelentettek be, kötelesek a Közlemény 
megjelenését követően a 3. pontban megjelölt 
nyomtatványon pótlólagos bejelentést tenni.

7. A Szolgálat jogosult az intézmények állo
mányában levő, és a jelen Közleményben szabályo
zott bejelentési kötelezettség alá eső műszereknek 
a Szolgálatnál nyilvántartott adatait bármikor 
ellenőrizni. A Szolgálat az intézmények bejelentett 
műszereiről készített műszerlista valós állapotának 
aláírással történő igazolását kérheti az intézmények 
vezetőitől. Az intézmények kötelesek ezen meg
keresések alkalmával a műszernyilvántartás és a 
Szolgálat által készített kimutatás közti it érése
ket a Szolgálattal egyeztetni.

8. A Közlemény 2. pontjában megjelölt mű
szerek, segédberendezések és tartozékok hazai 
forgalmazásával foglalkozó intézmények (kül- és 
belkereskedelmi vállalatok és az ilyen tevékenység 
folytatására feljogosított egyéb intézmények) kö
telesek e termékeik forgalmáról negyedévenként 
a Szolgálatnak forgalmazói adatszolgáltatást kül
deni, az erre a célra rendszeresített, 21 002/76. sz 
alatt előírt űrlapokon. Ezeket a Szolgálat az ese
dékes határidők előtt legalább 2 héttel az adat- 
szolgáltatók rendelkezésére bocsátja.

9. A 8. pontban meghatározott intézmények 
az adatszolgáltatást negyedévi forgalmazásukról 
minden naptári negyedévet követő hónap 15-ig 
kötelesek megtenni.

10. A Szolgálat jogosult a 8. pontban előírt ki
mutatások helyességét a bejelentő intézmény 
vezetőjének előzetes értesítése mellett az intéz
ménynél felülvizsgálni.

11. Az ezen közlemény szerinti első üzemeltetői 
adatszolgáltatás 1976. évre, valamint a 6. pont 
szerinti pótlólagos bejelentésekre vonatkozik. 
Az adatok beküldési határideje: 1977. február 15. 
A forgalmazói adatszolgáltatási kötelezettség 1977.
I. negyedévben kezdődik, ezen időszak adatait 
1977. április 15-ig kell a Szolgálathoz beküldeni.

E Közleménnyel kapcsolatban felvilágosítást 
ad az MTA Műszerügyi és Méréstechnikai Szolgálata 
(Budapest, VI. Lenin krt. 67.) Szaktanácsadási 
Osztálya, tel: 220—425.

Me l l é k l e t

az 1/1976. MTA számú közleményhez
1. Az országos műszer és kutatási-fejlesztési segéd

berendezéskataszter célja, feladata
a) Az országos műszerkataszter az olyan mű

szerek és kutatási-fejlesztési segédberendezések 
nyilvántartása, amelyek méréshatáruk, pontossá
guk, nehezebb beszerezhetőségük vagy céljellegük 
miatt jelentősebb értéket képviselnek, es a róluk 
készíthető statisztikai kimutatások az országos és 
vállalati műszergazdálkodást, a műszerek gazda
ságosabb kihasználását elősegítik.

b) A bejelentések alapján a Szolgálat folyamato
san vezeti az országos műszerkatasztert, gondos
kodik a felvett adatok helyességének ellenőrzésé
ről, és állami szervek részére — megbízás, meg
rendelés alapján — kimutatásokat, tájékoztató 
anyagokat készít.
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2. Adatszolgáltatók
a) Kataszteri bejelentésre kötelezettek a költ

ségvetési szervek — a fegyveres testületek kivéte
lével — az állami vállalatok, szövetkezetek és ezek 
központjai (a továbbiakban: intézmények). Ezen 
belül:

— üzemeltetői adatszolgáltatók azok az intéz
mények, melyeknek állományában a Köz
lemény által meghatározott nagy értékű mű
szerek vannak;

— forgalmazói adatszolgáltatók azok a kül- 
és belkereskedelmi tevékenységet folytató 
szervek, melyek műszerkataszteri bejelen
tési kötelezettség alá eső műszert, vagy 
kutatási-fejlesztési segédberendezést adtak 
el (vagy szállítottak) belföldi megrendelő 
részére.

A nem önálló kutatóhelyeknél, laboratóriumoknál 
üzemelő műszerek adatait az azokat irányító, ön
álló gazdálkodó intézmények küldik meg.

b) A beszámolási időszakban tartós kölcsönzés
ben levő, vagy kooperációban más intézménynél 
üzemeltetett műszer, ill. berendezés bejelentése is 
a tulajdonos kötelessége.

3. A bejelentendő berendezések körének meghatá
rozása

a) A mérőműszer fogalmi körébe azok a be
rendezések tartoznak, amelyekre a MSZ 18 200 
,,Metrológiai alapfogalmak” szabványban és ennek 
módosításaiban szereplő meghatározások vonat
koznak. Ide tartozik minden olyan berendezés, 
amely valamilyen matematikai, fizikai, kémiai 
vagy biológiai jellegű mennyiség vagy jelenség 
meghatározott pontosságú és számszerű mérését 
biztosítja; vagy számszerűen jellemezhető fizikai 
állapotot megvalósít.

b) A kutatási-fejlesztési segédberendezések 
azok a berendezések, amelyek a különféle mérési 
és szabályozási feladatokhoz nélkülözhetetlenek, 
bár mérési adatokat nem adnak, vagy csak mérő
műszerekkel együtt szolgáltatnak, de amelyek a 
mérőműszer alkalmazhatóságának körét, mérés- 
tartományát stb. kibővítik, a mérések lefolytatását 
gyorsabbá (önműködővé), pontosabbá teszik, ille
tőleg az alap és alkalmazott kutatások és fejlesz
tések nélkülözhetetlen alapberendezéseit jelentik. 
Ilyenek pl. a nagypontosságú normaliák, érzéke
lők, adatrögzítők, laboratóriumi ultracentrifugák, 
vákuum-rendszerek, sokcsatornás mérőhelyátkap- 
csolók, levegőcseppfolyósítók, termosztátok, kriosz- 
tátok stb.

c) Számítóberendezésnek e rendelkezés szem
pontjából azokat a ,,kis számítógépeket” (kis 
computer, programozható kalkulátor stb.) kell 
tekinteni, amelyek az adott mérőberendezés ki
szolgáló célberendezéseként a mérési adatokat fel
dolgozzák, vagy a mérőberendezés működését 
program szerint irányítják. Az előbbiekre az adat
szolgáltatás kötelező függetlenül attól, hogy rájuk 
adatgyűjtés szempontjából a KSH elnökének 
27 0382 szám alatti elrendelése is vonatkozik.

4) Nem jelentendök be beszerzési értéküktől füg
getlenül:

a) a kizárólag kezelési, ember-és állatgyógyásza
ti célokat szolgáló, nem mérőműszer-jellegü beren
dezések és gépek (orvosi röntgengépek, rövidhul
lámú kezelők, stimulálok, ultrahangos besugár
zók stb.);

b) a központi üzemi kapcsolótáblák (vezénylő
termek) beépített műszerei és segédberendezései, 
valamint az üzemi szabályozókörök nem hordoz
ható, beépített elemei:

cjazok a műszerek, segédberendezések és tar
tozékai, amelyek:

1. export-szállítás részét képezik és így külföld 
részére eladásra kerülnek;

2. olyan műszerekbe kerülnek további beépí
tésre, amelyek egyébként is a rendelet ér
telmében bejelentési kötelezettség alá esnek, 
de nem exportra készültek.

5.Tartozékok, megoldott méréstechnikai feladatok 
fogalma

a) Tartozékoknak a mérőműszerhez vagy segéd- 
berendezéshez tartozó vagy választhatóan hozzá
rendelhető kiegészítő eszközök, felszerelések te
kinthetők.

b) Megoldott méréstechnikai feladatoknak a 
bejelentett műszer, illetőleg kutatási segédberen
dezés konkrét felhasználási területeit, az intéz
ménynél megoldott kutatási-fejlesztési, ellenőrzési 
feladatokat kell tekinteni.

Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 
határozatai (a határozatok szövegét a Tanácsok 
Közlönye 1976. évi 56. száma tartalmazza):

14/1976. OTvH számú határozat a Hanság 
Tájvédelmi Körzet létesítéséről 
15/1976. OTvH számú határozat a Zádor híd 
környékének természetvédelmi területté tör
ténő nyilvánításáról
16/1976. OTvH határozat a Hajdúbagosi Földi
kutya Rezervátum védetté nyilvánításáról 
17/1976. OTvH számú határozat a Kővágó
örsi Kőtenger természetvédelmi területté nyil
vánításáról

A TÁVLATI TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 
TERÉN ELÉRT EREDMÉNYEK 

JUTALMAZÁSA 1976-ban

Országos szintű kutatási főirányok 
Magyar Tudományos Akadémia

1 .Szilárdtestek kutatása
1. Barna Árpád, Beleznay Ferenc, Mojzes Imre, 
Stark Gyula 
(MTA MFKI)

„Nagyterű jelenségek kutatása és alkalmazása: 
Gunn-diódák kísérleti gyártástechnológiájának és 
méréstechnikájának kutatása és megvalósítása.”
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A pályázók kidolgozták és megszerveztékaGunn- 
diódák készítéséhez szükséges alapanyag epitaxiás 
réteg és a Gunn-típusü struktúrák mérési módsze
reit és eszközeit. Kifejlesztettek egy olyan berende
zést — mikrokályhát — amellyel lehetővé vált 
a Gunn-diódák kontaktálása és tokba forrasztása 
egy lépésben. E fejlesztési eredményekkel, amelyek 
a gyártási folyamat és az ezt kísérő fizikai folya
matok részletes elméleti megismerésén alapulnak, 
sikerült a nevezett félvezető eszközeit reprodukál- 
hatóan, igen kedvező műszaki paraméterekkel és 
tömeggyártásra alkalmas gazdaságos technológiá
val jelentős mennyiségben előállítani.
Jutalom:
Barna Árpád 
Beleznay Ferenc 
Mojzes Imre 
Stark Gyula

7000,- Ft 
9000 ,- Ft 
4000 ,- Ft 
4000 ,- Ft 

24 000, -  Ft

2. Mihály György, Holczer Károly
(MTA KFKI)

„Szerves vezető anyagok transzporttulajdonsá
gainak vizsgálata.”

A pályázat TCNQ bázisú szerves donor-akcep- 
tor sók vezetesi tulajdonságai vizsgálatának és mé
résének módszereit, illetve eredményeit foglalja 
össze. A pályázatban részletezett jelenségek feltá
rása segítséget nyújt a jelenlegi hazai szilárdtest
kutatásokhoz, távlatilag pedig komoly alapot je
lent új anyagok és új szerves, illetve amorf alap
anyagú félvezető eszközök kifejlesztéséhez.
Jutalom: (egyenlő megosztásban) 10 000, — Ft

3. GromaGéza, Kovácsné Csetényi Erzsébet, Turmezey 
Tibor, Kovács István, Lendvai János, Ungár Tamás
(Fémipari Kút. Int. Fémipari Kút. Int., Fémipari 
Kút. Int., ELTE Ált. Fiz. Tansz., ÉLTÉ Ált. Fiz. 
Tansz., ELTE Ált. Fiz. Tansz.)

,,GP zónák és kiválások képződése és átalaku
lása AIZnMg ötvözetekben; a zónákkal nemesített 
állapot néhány tulajdonsága.”

A pályázatban a szerzők olyan tudományos 
eredményekről számolnak be, amelyek a szerkezeti 
anyagok céljára szolgáló közepes szilárdságú he
geszthető alumíniumötvözetek fejlesztése szempont
jából alapvetőek.
Jutalom:
Groma Géza 
Kovácsné Csetényi E. 
Kovács István 
Lendvai János 
Turmezey Tibor 
Ungár Tamás

4. Kalmár Gábor 
(Egyesült Izzó AF)

5000,- Ft 
4000 ,- Ft 
3000 ,- Ft 
3000 ,- Ft 
4000 ,- Ft 
3000,- Ft 

22000 ,- Ft

„A fémezés és a termokompressziós kötések 
szerepe a megbízható félvezető eszközök gyártásá
ban.”

A pályázatban részletezett kutató-fejlesztő mun
ka a félvezető eszközökben alkalmazott fémezési és 
termokompressziós kötéseknél jelentkező hibák 
visszaszorítására irányult. Az eredmények az 
EIVRT-nél folyó félvezetőgyártás fejlesztését moz
dítják elő azáltal, hogy nemzetközileg elfogadott 
megbízhatósági szintre emelik az ott gyártott SSI 
félvezető eszközöket.
Jutalom: 6000,— Ft

5. Lutter András 
(MTA KFKI)

„Kemény, oxidkomponensű lézertükrök előállí
tása”

A lezertükrök gyanánt használható vékonyréte
gek előállítására kidolgozott eljárás nélkülözhetet
len az újtípusú lézerek kifejlesztése és technikai cé
lokra való felhasználásuk során.
Jutalom: 6000,— Ft

6. Gál Mihály, Németh Károly, Eppeldauer György 
(MTA MFKI)

„Üj módszer vékony félvezető rétegek optikai 
abszorpciójának mérésére.”

A pályázók új módszert dolgoztak ki és komp
lett berendezést fejlesztettek vékonyrétegek op
tikai állandóinak, összetételének, illetve szennye
zettségének mérésére. A módszer, illetve a berende
zés vékonyrétegek minősítésére, a rétegnövesztési 
technológiák ellenőrzésére, a gyártási folyamatok 
rejtett hibáinak feltárásához szükséges roncsolás- 
mentes analízisre alkalmas.
Jutalom:
Gál Mihály 
Németh Károly 
Eppeldauer György

7. Földvári István, Voszka Rudolf
(MTA Kristályfizikai Kutatólaboratóriuma)

„Tiszta és halogén homológ szennyezett NaF 
egykristályok optikai vizsgálata”

A pályázók az irodalomban eddig közölteknél 
lényegesen nagyobb tisztaságú és jobb minőségű 
NaF egykristályokat állítottak elő. A vákuum ult
raibolya tartományban végzett optikai mérésekkel 
megállapították, hogy a NaF egykristályok ab
szorpciós élének nyúlványa — korábbi megfigye
lésekkel ellentétben — követi az Urbach szabályt.
Jutalom:
Földvári István 4000,— Ft
Voszka Rudolf (tud. igazgató) munkakörénél fogva 

pénzjutalomban nem részesülhet. Ez természe
tesen a pályamű szerzőit megillető erkölcsi el
ismerést nem érinti.

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

10 0 0 0 ,-  Ft
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8. Jánossy András 
(MTA KFKI)

„Egyrészecske spinhullámok paramágneses fé
mekben”

Lényeges tudományos eredmény a nem rezo- 
náns egyrészecske spinhullámok szerepének felis
merése. A pályaműben leírt új kísérleti technika és 
az új jelenség felismerése lehetőséget nyújt a fémek 
elektronszerkezete finomabb részleteinek pl. az 
impulzustérbeli nem átlagos tulajdonságok felde
rítésére.
Jutalom: 5000,— Ft

2. Az életfolyamatok szabályozásának mechanizmusa 
(bioreguláció)

1. Somogyi Béla 
(DOTE Biofizikai Int.)

„Molekuláris enzimkinetikai modell”
A pályázat alapját szolgáló cikkek új tudomá

nyos eredményt tartalmaznak. A Michaelis-Menten 
típusú enzimreakciók sebességi állandóinak mole
kuláris paraméterekkel történő leírására törekszik, 
vagyis a fenomenológikus kinetikai egyenletet 
igyekszik fizikai tartalommal megtölteni. Ez azért 
jelentős, mert az enzimkinetikában ez az első ilyen 
jellegű próbálkozás és új kutatási irányzat megindu
lását teheti lehetővé.
Jutalom: 5000,— Ft

2. Farkas Tibor, Belea Adonisz, Vigh László
(MTA SZBK Biokémiai I., MTA SZBK Genetikai I., 
MTA SZBK Biokémia I.)

,,A hőmérséklet hatása a búza zsíranyagcseré
jére”

A fagyállóság biokémiai mechanizmusa a növé
nyek élettani reakciói a csökkenő hőmérséklet ha
tására membránok viszonylatában nem ismertek. 
A membránok fizikai-kémiai állapotát a környezeti 
hatások tükrében befolyásoló és szabályozó mecha
nizmusokat egyáltalán nem ismerjük. A pályázat
ban összefoglalt eredmények e fontos kutatási irány 
kezdeti lépéseinek tekinthetők.
Jutalom: (egyenlő megosztásban) 9000,— Ft

3. Sas Géza, Bánhegyi Dénes, Jákó János 
(Orvostovábbképző Int.)

,,A fiziológiás antithrombin III. és az antithrom- 
bin III „Budapest” további vizsgálata”

A kutatási eredmények új módszerek bevezetése 
és alkalmazása révén mozdítják elő a főirányban 
folyó tudományos munkát. A nemzetközi throm- 
bózis-kutatás haladásához jelentős megfigyelésekkel 
és adatokkal járulnak hozzá s ugyanakkor hazai 
vonatkozásban jó példát mutatnak arra nézve, 
hogy klinikai megfigyelések csak megfelelő elméleti 
megalapozottság nyomán vezetnek új tudományos 
megismerésre.
Jutalom: (egyenlő megosztásban) 9000,— Ft

4. Fekete Béla, Gasztonyi Gabriella, Kalmár László, 
Láng István, Lévai Júlia, Nékám Kristóf
(SOTE Kíséri. Kút. Láb., SOTE II. Belklinika)

„Az immunitást befolyásoló anyagok komplex 
vizsgálata”

A szerzők az immunrendszert befolyásoló kü
lönböző anyagok hatásait vizsgálták az immuncel- 
luláris reaktivitást és a ciklikus nucleotid rendszert 
tesztelő módszerekkel. Ennek során tovább fejlesz
tették és standardizálták a lymphocyta szeparálás!, 
marker- és funkció vizsgáló módszereket.
Jutalom: (egyenlő megosztásban) 18 000,— Ft

5. Benedeczky István 
(Tihanyi Bioi. Int.)

„Basic mechanisms in the adrenomedullary 
secretion. Ultrastructure of the adrenal medulla of 
normal and insulintreated hamsters.”

A pályázó az indukált hormonsecretióval pár
huzamosan végzett finomszerkezeti vizsgálatok 
alapján következtet arra, hogy különböző specie
sekben kémiailag azonos anyagok secretiójának sza
bályozásában nem törvényszerű a sejtszintű me
chanizmusok azonossága. Eredményei elősegíthetik 
a sejt membrán szerepének tisztázását a hormon 
leadás mechanizmusában.
Jutalom: 5000,— Ft

6. Varga Bertalan, Horváth Edit, Folly Gábor 
(MTA KOKI)

„Az adenocorticotrop hormon (ACTH) hatása 
a petefészek hormonszekreciójára.”

A szerzők korszerű hormon meghatározásokkal 
közelítették meg a problémát és módszertanilag is 
új eredményekhez jutottak. Az ACTH extraadre- 
nalis hatásának részletes elemzése fontos a hypophy- 
sis-mellékvesekéreg tengely élettani és kóros sza
bályozásának megértéséhez.
Jutalom: (egyenlő megosztásban) 9000,— Ft

7. Batke József, Óvádi Judit, Bartha Ferenc 
(MTA SZBK Biokémiai Int.)

„A fehérjék negyedleges szerkezetének dinamiz
musa, mint egy új szabályozási mechanizmus 
alapja.”

A szerzők a korszerű enzomológiai alapokra fej
lesztettek ki egy további enzom szabályozási me
chanizmust. Megállapításaikat kísérleti adataik 
meggyőzően bizonyítják. Az enzim fehérje koenzim 
szubsztár kölcsönhatásban talált új szabályozási 
kapcsolat különös értékét az adja meg, hogy nem
csak in vitro körülmények között, hanem in vivo 
körülmények között is lehetséges.
Jutalom: (egyenlő megosztásban) 9000,— Ft

8. Obál Ferenc 
(SZOTE Élettani Int.)

„On the cybernatic systems of the control of 
vegetativ functions.”

A pályázat vizsgálatai a zsigeri funkciók és sza
bályozások témakörének korszerű irányát képvise
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lik. Hatásuk lehet és előnyösen kiegészíthetik a 
pharmaconok központi idegrendszeri hatásmecha
nizmusának kutatásában alkalmazott módszereket 
és érdekes problémákat vetnek fel a tanuláselméleti 
kutatások szempontjából is.
Jutalom: 5000,— Ft

3. A közigazgatás fejlesztésének komplex tudományos 
vizsgálata

1. Tóth József, Dövényi Zoltán, Mosolygó László, 
Simon Imre, Tánczos-Szabó László, Rakonczai László, 
Baukó Tamás, Becsei József, Hajnal Lajos
(MTA-Földrajztudományi Kutató Intézet)

,,Az urbanizációs folyamat sajátosságai a közép
békési centrumokban.”

A pályamunka Békéscsaba szerepét vizsgálja 
az országos munkamegosztásban és településháló
zatban komplex módon. A pályamű érdeme, hogy 
számos olyan faktort feltárt, amely általában az 
alföldi városfejlesztés sajátossága. Szerzők a kutatás 
eredményeit Békéscsaba általános rendezési tervé
nek felülvizsgálatában hasznosították, így a munka 
gyakorlati jelentősége számottevő.
Jutalom: (egyenlő megosztásban) 27 000,— Ft

2. Donáth Róbert 
(TI SZÍ)

„Tanulmányok a járások perspektivikus szere
pének vizsgálata köréből.”

A pályamű szervesen kapcsolódik a közigazga
tás fejlesztésére irányuló komplex kutatásokhoz, 
ezen belül a járások perspektivikus helyzetét elemző 
vizsgálatokhoz; a járásokra irányuló eddigi kutatá
sok ismeretében, az állami, tanácsi gyakorlat ta
pasztalatait jogtudományi szempontból elméleti 
igénnyel összegezi.
Jutalom: 5000,— Ft

3. Bélley László, Kulcsár László
(Szoc. Kút. Int., Tömegkomm. Kút. Közp.)

„A közéleti-politikai viszonyok elemei az új 
lakótelepeken.”

A pályamunka empirikus vizsgálatok eredmé
nyeinek felhasználásával a lakótelepek politikai
szociológiai jelenségeinek feltárására vállalkozik. 
Behatóan foglalkozik a pályamű a tanács közéletet 
szervező tevékenységével és ennek adatokkal alá
támasztott kritikáját nyújtja.
Jutalom: (egyenlő megosztásban) 6000,— Ft

4. A szocialista vállalat
1. Megyeri Endre 
(MKKE)

„A vállalati érdekeltségre vonatkozó hipotézi
sek verifikálási problémái; verifikálási kísérletek. 
A bérjövedelmezőségi érdekeltség tapasztalatai a 
magyar iparban.”

A pályázó magas színvonalú történeti logikai 
elemzését adja a hazánkban működtetett vállalati 
jövedelemszabályozási, illetve az ebből következő 
sajátos érdekeltségi rendszernek. Elméleti érvelését 
gazdag statisztikai anyaggal támasztja alá. A fel
mért összefüggések tudományos alapot teremtenek 
a jövedelemérdekeltségi rendszer elvi problémáinak 
megválaszolásához.
Jutalom: 7000,— Ft

2. Homoki József 
(„KÉV-METRÓ”)

„A célszerű szervezés — fejlesztés és irányítás a 
szocialista vállalatnál.”

A pályázat a Közlekedés Építő Vállalatnál 
megvalósított irányítási rendszert mutatja be. 
Újszerűén fogalmazódnak meg a pályázatban a 
vezetési színvonal javítását eredményező vállalati 
átszervezéseknek, az új irányítási gyakorlat ki
alakításának, a vállalati demokratizmus kiter
jesztésének, a vezetés módszerének és stílusának 
a kérdései.
Jutalom: 6000 ,- Ft

3. Engländer Tibor, Helmich Dezső, Kovács Zoltán 
(MTA Pszich. Int.)

„A termelésirányítás során hozott döntések és 
pszichológiai vizsgálatuk.”

A pályázók a hazai pszichológiai kutatásban 
elsőnek tettek eredményes kísérletet a termelés- 
irányítási döntések pszichológiai sajátosságainak 
föltárására. Munkájuk ráirányítja a figyelmet a 
bonyolult vállalati döntési folyamatok pszicholó
giai vizsgálatának lehetőségeire.
Jutalom: (egyenlő megosztásban) 9000,— Ft

4. Nagy Márta 
(MKKE)

„A vállalati készletgazdálkodás szabályozása.”
A szerző a tanulmány megírásával a jelenleg 

még kidolgozatlan készletezéselmélet területét igen 
jelentős elemmel gazdagította. A tanulmány jól 
szolgálja a kutatási főirányban folyó készletezési 
témakör kutatásait,^megállapításai, következte
tései számos kérdésben alapot, ill. kiindulópontot 
jelentenek a kutatások további folytatásához.
Jutalom: 5000,— Ft

5. Bodnárné, Karsai Éva 
(Országos Vezetőképző Központ)

„Szervezési változtatások bevezetésének kér
dései és irányítási szempontjai. A vállalati szervező 
munkát gátló tényezők és kiküszöbölésük (vállalati 
vezetők véleményének feldolgozása alapján.)”

A pályázó a vállalatoknál folyó szervezésfejlesz
tési tevékenységhez ad hasznosítható szervezés
módszertani szempontokat, a vállalatvezetők véle
ményeinek sokoldalú elemzésével. Mint szervezés-
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módszertani kutatás hiánypótló, és mind módszeré
ben, mind elvi megállapításaiban a további kutatá
sok alapját képezheti.
Jutalom: 5000,— Ft

6. Deák Anna 
(Pénzügykutatási Intézet)

„Iparvállalati középtávú tervek pénzügyi meg
alapozása.”

A pályamunkában feldolgozott téma különösen 
aktuális, a kérdésnek ilyen átfogó feldolgozása út
törő munkának minősíthető. A szerző a felmerült 
kérdéseket sokoldalúan elemezte, az összefüggése
ket mind népgazdasági, mind vállalati szempont
ból bemutatta.
Jutalom: 5000,— Ft

7. Bárány István, Pázmányi György, Galambos 
Sándor, Pulay Gyula, Nagy Márta
(MTA KFKI., OKGT., ALUKER VÁLLALAT., 
KGTML, MKKE.)

„Az iparvállalati anyagellátás néhány kérdése.”
A pályaműben foglalt tanulmányok a vállalati 

anyagellátás különböző oldalait veszik vizsgálat 
alá és jutnak értékes eredményekre. Különös 
érdeme a szerzői kollektívának, hogy elsőként 
próbálkozik a problémakör átfogó tárgyalására, 
hasznos segítséget adva ezzel a közvetlen gyakor
latban dolgozó szakembereknek és egyben kijelölik 
a főirány e témakörben beindult kutatásainak 
további irányait, legfontosabb megoldandó prob
lémáit.
Jutalom: (egyenlő megosztásban) 15 000,— Ft 

8 .Ványai Péter né
(MTA Ipargazdasági Kutató Csoport)

„A munkások teljesítményét befolyásoló té
nyezők.”

A tanulmány első része széles körű áttekintés a 
teljesítményeket befolyásoló tényezőkről, az ezzel 
foglalkozó fontosabb elméletekről. Második része 
újszerű módszerekkel gazdag statisztikai elemzést 
ad az egyéni teljesítmények és az ezt befolyásoló 
számszerűen kifejezhető tényezők kapcsolatáról. 
A vizsgálatok módszere, adatai, egyes megállapítá
sai a szakirodalomban újnak számítanak és gyakor
latilag is figyelemre méltóak.
Jutalom: 5000,— Ft

9. Pirityi Ottó
(Szakszervezetek Elméleti Kutató Intézet)

„A szocialista vállalat és a vállalati kollektíva 
tulajdonosi helyzete.”

A pályázó széles körű irodalmi elemzést végzett 
és ennek alapján állásfoglalásai tükrözik az eltérő 
vélemények bizonyos szintetizálását, de ugyan
akkor véleménye önálló és újszerű. A komplex 
téma különböző összefüggéseit igyekszik egységes 
rendszerként értelmezni és elsősorban a gyakorlat 
számára hasznosítható következtetéseket levonni.
Jutalom: 5000,— Ft

Nehézipari Minisztérium
5. Biológiailag aktív vegyületek kutatása
1. Fischer János, Tóth Gábor, Rákóczi József, 
Borsy József, Maderspach Andrea
(EGYT Gyógyszergyár, Budapest, SOTE Szerves V. 
Int. Budapest, EGYT Gyógyszergyár, Budapest, 
Gyógyszerkut. Int. Budapest,)

„A lipidmetabolizmusra ható új gyógyszerek 
kutatása”
„A pályamunka hozzájárult a kémiai szerkezet és 
lipidcsökkentő hatás összefüggéseinek tisztázásá
hoz a flioxilsav származékok körében.

Elismerésre tarthatnak számot a pályamű 
sztereokémiái vonatkozásai, valamint a Hl-NMR 
spektroszkópia igen elmélyült, modellvegyületek- 
kel gazdagon alátámasztott alkalmazása.

Rendkívül értékes megállapítások olvashatók 
a metilénhid helyén S-t, S-oxidot, S,S-bio-oxidot 
tartalmazó gyűrűrendszerekre.
Jutalom: (egyenlő megosztásban) 20 000,— Ft

2. Antus Sándor, Boross Ferenc, Gottsegen Ágnes, 
Baloghné Kardos Zsuzsa, Nógrádi Mihály
(MTA Közp. Kémiai Kút. Int., Budapest, Chinoin, 
Budapest, MTA Alkaloidkémiai K. Cs., Budapest, 
MTA Közp. Kémiai Kút. Int., Budapest, MTA 
Aikaloidkémiai K. Cs. Budapest,)

„Üj, a kalkonok talíium (III) nitrátos oxidativ 
átrendeződésén alapuló izoflavon-szintézis kidol
gozása, természetes eredetű izoflavonoidok elő
állítása céljából”

A pályamunka az izoflavonok szintetikus elő
állítására chalkonokból kiindulva tallium (III) 
nitrátos oxidativ átrendeződéssel olyan kísérleti 
módszer kidolgozásáról számol be, amely általá
nosítható és újnak mondható. A módszerrel szá
mos, sokszor komplikált szerkezetű izoflavonoidot 
állítottak elő és különös előnye az új módszernek, 
hogy alkalmazható izoflavonoid glükozidok elő
állítására is.
Jutalom: (egyenlő megosztásban) 20 000,— Ft

3. Végh Gerzson, Tanács Béla, Mucha István 
(MTA Izotóp Intézete, Budapest,)

„Jelzett prosztaglandin típus átalakítások vé
konyrétegen”

A pályamunka olyan mikromódszert ismertet, 
amely nemcsak egy meghatározott vegyületcso- 
port esetében alkalmazható, hanem a biokémiai 
analitika és szintézis szinte minden területén, — 
a vegyület-típusnak legjobban megfelelő vékony
réteg megválasztásával.
Jutalom: (egyenlő megosztásban) 12 000,— Ft

4. Knoll Berta, Magyar Kálmán
(SOTE Gyógyszertani Intézet, Budapest)

„A szerotonerg agyi mechanizmusok gyógy
szeres befolyásolásának új lehetősége”

Szerzők új amphetamin származékok szerkezete 
és hatása közötti összefüggéseket tanulmányozva
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arra az alapvető megállapításra jutottak, hogy az 
amphetamin patkányok tanulási és memórizálási 
készségére kifejtett dózis-függő kettős hatása a ka- 
techolaminerg és szerotoninerg rendszerre kifej
tett kevert hatás következménye. A szerzők ered
ményei szerves és értékes részét képezik azoknak 
a nemzetközileg is elismert kutatási eredmények
nek, melyeket a SOTE Gyógyszertani Intézetben 
a fenilalkilarnin kutatások területén elértek.

A V-lll-el, valamint a Deprenyllel (fenil-izo- 
propilpropinilmetilamin) elért eredményeik üj le
hetőséget biztosítanak az agyi biogénamin mechaniz
musok tanulmányozására.
Jutalom: (egyenlő megosztásban) 10 000,— Ft

5. Petneházy Imre, Nagy Lászlóné, Szabó Gábor 
T amás
(BME Szerves Kémiai Techn. Tanszék, Budapest) 

„Aromás vinilfoszfátok és ketofoszfonátok”
Szerzők tanulmánya módot nyújt kellő szelek- 

tivitásu inszelekticid tervszerű elkészítésére, a ké
miai szerkezet és a biológiai hatás összefüggései
nek ismerete alapján. A leírt eredmények mind az 
elméleti szerves kémiai alapkutatásban, mind az 
újabb, hatékony inszekticidek gyártásánál, a mező- 
gazdaság ésszerű kemizálásában felhasználhatók.
Jutalom: (egyenlő megosztásban) 12 0 0 ,—Ft

6. Tóth Borbála, Tóth Miklós, Tüske Márton, 
Varjas László
(Növényvédelmi Kutató Intézet, Budapest)

„Potenciális inszekticidek szintézise és vizs
gálata: antiekdizon-hatású vegyületek.”

A pályamunka célja új típusú rovarölőszerek 
kidolgozása. Szerzők pályázatában nagyon érdekes 
a triarimol bábozódást-késleltető hatásának ki
mutatása, amely új felfedezésnek minősíthető.

Ugyancsak értékes és új tudományos ered
ménye a pályamunkának, hogy a szerzők olyan két 
új — hazánkban is alkalmazható — tesztvizsgálati 
módszert dolgoztak ki fitofág és zoofág rovarokra, 
amelyekkel antiekdizon hatású vegyületek szűrő- 
vizsgálatát gyorsan és megbízhatóan lehet elvé
gezni.
Jutalom: (egyenlő megosztásban) 12 000,— Ft

7. Sztaricskai Ferenc, Mádiné Puskás Mária, 
Pelyvás István

(MTA, Debrecen, KLTE Debrecen, MTA, Debrecen)
„A risztomicin antibiotikum szerkezeti kér

dései”
A pályázat szerzőinek munkája főként a két 

komponensből álló antibiotikum A-komponensé- 
nek tanulmányozására irányult.

A szerzők munkája lényegesen gazdagította a 
risztomicin és általában a vankomicin típusú 
antibiotikumok szerkezetére vonatkozó ismere
teket és új antibiotikum-származékok előállítására 
irányuló kutatásokban is felhasználásra került.
Jutalom: (egyenlő megosztásban) 9000,— Ft

Oktatási Minisztérium
6.) A köznevelés fejlesztését szolgáló pedagógiai 

kutatások
1. Bernáth József
(Pécsi Tanárképző Főiskola, Pécs)

„A permanens művelődés iskolai megalapozásá
nak néhány kérdése”

A tanulmány a művelődésre ösztönző motivá
ciós rendszert és az önképzéshez szükséges készsé
gek kialakítását vizsgálja. A pályamű figyelemre 
méltó, hozzájárulás az iskolai képzés korszerűsíté
sének aktuális munkálataihoz.
Jutalom: 7000,— Ft

2. Pataki László 
(ELTE, Budapest)

„Félmikro kémiai kísérletek alkalmazása a 
szakközépiskolai oktató-nevelő munkában”

A pályamunka a szakközépiskolában is fontos 
permanens önművelés iránti igény felkeltését és 
fejlesztését teszi lehetővé közel 100 új, eddig nem 
közölt kísérlet kidolgozásával. Korszerű és tudo
mányos igénye abban nyilvánul meg, hogy az új 
szemléletű kémiaoktatáshoz nyújt segítséget.
Jutalom: 6000,— Ft

3. Várnagy Elemér
(Pécsi Tanárképző Főiskola, Pécs)

„A cigánygyermekek hátrányos helyzetének 
okai, megszüntetésének lehetőségei”

A tanulmány úttörő jelentőségű, különösen 
abból a szempontból, hogy állításait, következ
tetéseit a különböző tudományok segítségével al
kotta meg, illetve igazolta. Az ontogenetikus és 
kilogenetikus út bejárásával az eddigi, ilyen tárgyú 
tanulmányokhoz viszonyítva újat ad.
Jutalom: 6000,— Ft

4. Vastagh Zoltán, Vastagh Zoltánná
(Pécsi Tanárképző Főiskola, Pécsi Általános Iskola)

„Kísérlet a nevelési folyamat korszerűsítésére 
az általános iskolai primer közösségek nevelőhatást 
közvetítő funkciójának kiemelésével és tervszerű 
fejlesztésével”

A pályamunka érdemei: A marxista metodoló
gia alkalmazása a nevelési folyamat értelmezésé
ben és a mikrocsoportok sajátos szerepének fel- 
térképezésében; interdiszciplináris kutatási eljá
rások következetes alkalmazása a vizsgálatok 
minden szakaszában; önálló kísérlet a mikrocso
portok tevékenységének megszervezésére a válasz
tott osztályok keretei között; egzaktságra törekvés 
a legfontosabb mutatók kiválasztásában és ér
tékelésük metodikájának kimunkálásában.
Jutalom: (egyenlő megosztásban) 6000,— Ft
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5. Bábosik István, Nádasi Mária 
(ELTE Pedagógia Tanszék, Budapest)

„Közvetett ráhatás a csoportmunkában”
A szerzők — úttörő szerepet vállalva — fel

vázolták a csoportmunkában alkalmazható köz
vetett nevelői ráhatási módok rendszerét, megkü
lönböztetve és meghatározva a közvetett és pár
huzamos, valamint a közvetett ráhatási módok for
máit és fogalmait. Ezzel hozzájárultak a kérdéskör 
elméleti szintetizálásához.
Jutalom: (egyenlő megosztásban) 7000,— Ft

6. Csepeli György, Csőregh Éva, Falussy Béla, 
Hegedűs András, Kozma Tamás, Laczkó András, 
Pártos Vera
(ELTE Szociológia Tsz., Budapest, MTA Ped. 
Kutatócsop., Budapest, Közp. Stat. Hivatal, Buda
pest, Eü. Gyermekotthonok Orsz. Módszertani 
Intézete, Budapest, MTA Ped. Kutatócsop. Buda
pest, Varga Katalin Szakközépisk. Budapest, Ber
zsenyi D. Gimnázium, Budapest)

„Szervezetkutatás az oktatásügyben I. Szer
vezetkutatás az iskolában; II. Az oktatásügyi 
szervezetkutatás lehetőségei”

A pályaműben kifejtett komplex kutatói tevé
kenység sikeres kezdet, amely a konkrét kutatási 
probléma megfogalmazásával kezdődik és a probléma 
megoldására alkalmas kísérleti alternatívák mér
legelése után az oktató-nevelőmunkában való al
kalmazással ér véget. Ennek érdekében azonban 
további kutatómunkával ki kell dolgozni az okta
tás rendszerelméletét.
Jutalom: (egyenlő megosztásban) 21 000,— Ft

7. Nagy József
(Tanítóképző Főiskola, Jászberény)

„A 8 — 10 éves tanulók beszédének és kifejező
képességének legfőbb jellemzői az anyanyelvi tan
tárgypedagógia szemszögéből”

A szerző több évi kutatómunka eredményét ösz- 
szegezte dolgozatában, amelyben 60 000 címszót 
gyűjtött össze a 8 — 10 éves tanulók beszéd- és 
kifejezőképességének vizsgálatára. Az összegyűj
tött hatalmas anyagot apró részletekbe menően 
sokrétűen elemzi. Rámutat a jelenlegi anyanyelvi 
nevelés több hibaforrására, mind a metodika kon
cepció, mind a gyakorlat fogyatékosságára.
Jutalom: 5000,— Ft

8. Horváth Rezső, Horváth Rezsöné, Bognár Tihamérné
(Tanárképző Főiskola, Szombathely, Tanárképző 
Főiskola Gyakorló Iskolája, Szombathely)

„Mát. eszk. és módszerek alkalmazása az ált. 
iskolai ének-zene oktatásban.”

Az ének-zene tantárgy pedagógiai megújítására 
készített kísérlet rendkívül értékes, úttörő munka. 
A többéves gyakorlati munkára és a hosszú, gondos 
megfigyelésekre alapozott matematika-zene-ok- 
tatási kísérlet példamutató.
Jutalom: (egyenlő megosztásban) 12 000,— Ft

9. Horváth Dénes
(Pécsi Tanárképző Főiskola, Pécs)

„A képi-vizuális rendszer tantárgypedagógiai 
problémái II.”

A matematikai gondolkodásmód és a matemati
kai eszköztár felhasználása lehetővé teszi „fordító- 
program” kidolgozását a nyelvi és a vizuális kultúra 
egyes jelenségei között. A tanulmány módszertani 
szempontból — az egzaktságra való törekvés kö
vetkeztében — a pedagógiai kutatások körében 
újszerű.
Jutalom: 5000,— Ft

10. Zrinszky László, Tóth Béla 
(Orsz. Pedagógiai Intézet, Budapest)

„A házi olvasmány példaképalakító és érték
orientáló szerepének kísérleti vizsgálata”

A pályaművön kétéves és eredményes kutatás 
magas színvonalon integrálódott a szerzők korábbi 
tapasztalataival. Munkájuk kitűnő kutatási szin
tézis, eredményeik figyelemre méltóak.
Jutalom: (egyenlő megosztásban) 6000,— Ft

11. Wéber Mihály
(Tanárképző Főiskola Pécs)

„Az információk mennyisége és minősége az 
általános iskola „Élővilág” tankönyveiben”

A címben feltüntetett feladatok közül a szerző 
az állatrendszertani taxonok szemszögéből vizsgál
ja az információk mennyiségét és minőségét. A 
pályázat vizsgálódási köre nagyon jól megválasz
tott, a szakirodalomban eddig eléggé elhanyagolt 
területtel foglalkozik.
Jutalom: 5000,— Ft

12. Farkas Miklós 
(Bp. Műszaki Egyetem)

„A szimultán tanulás dinamikai elmélete”
A tanulmány egy technikailag kifogástalan 

matematikai modellt mutat be logikailag zárt 
konzisztens rendszerben. A szerző által kidolgozott 
modell érdemes a továbbfejlesztésre és széles körű 
tervezett kísérletek megindításának alapját ké
pezheti.
Jutalom: 5000,— Ft

13. Csőregh Éva 
(MTA Pécs)

„Lakótelepi iskolások”. ■
A tanulmány a lakótelepi iskolának pedagógiai 

problémáinak vizsgálatára vállalkozik. Feltárja 
az itt jelentkező nevelési, művelődési sajátosságo
kat és a lakótelepi iskolákban folyó oktatás ellent- 

! mondásait.
I Jutalom: 5000,— Ft
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14. Golnhofer Erzsébet 
(ELTE ВТК Név. tud. Tsz.)

„Előadáskutatási stratégia kimunkálása az elő
adás problématörténetének tanulságai alapján”

A dolgozat a probléma történeti áttekintése 
után az előadás problematikájának kutatását el
méletileg is indokolta, meggyőző és színvonalas 
tudományos érveléssel alátámasztottan. A kutatási 
stratégiát gyakorlatilag is kipróbálta, igazolta. Ezt 
jelentős és újszerű tudományos eredménynek is 
tekinthetjük.
Jutalom: 5000,- Ft

15. Széphalmi Gézdtié
(ELTE TTK Neveléstud. Tsz.)

,,Az életmód és a tanulmányi munka kölcsön
hatásai a közép- és felsőoktatás közötti átmenet
nél”

A pályázat lényeges — országos kutatási tervek
ben kiemelt — problémát vizsgál. A dolgozat ered
ményeit az oktatási szakemberek jól hasznosíthat
ják.
Jutalom: 5000 ,- Ft

16. Bartal Andrea, P álfalvi József né
(ELTE TTK, Ho Shi Minh Tanárképző Főiskola)

„A tanulók önálló munkájára építő matematika- 
tanítás lehetőségei a középiskolában”

A pályamunka pedagógia-metodika értéke je 
lentős új eredményeket jelent, komoly hozzájáru 
lást a tantárgypedagógiához, s ezen túl az oktatás
nevelés hatékonysága növeléséhez. A kutatási 
anyag fő erénye, hogy a matematika oktatás kor
szerűsítését a játékos, kedvelt, szórakoztató for
mák és a tanulás lényegi elemeinek együttes ér
vényesítésével végzi.
Jutalom: (egyenlő megosztásban) 6000,— Ft

Tárcaszintű kutatási főirányok

Egészségügyi Minisztérium

1.) A lakosság védelme a természetes és mesterséges 
környezet (bioszféra) káros hatásaitól (főleg orvosi 

vonatkozásban )
1. Czirók Éva, Milch Hedda, Madár János, Semjén 
Gábor
(Pest megyei KÖJÁL, OKI Fágkutató Oszt. Bp. 
Pest megyei KÖJÁL, Bp., MTA Állatorv. Kút. 
Int. Bp.)

„Esherichia coli kórokozó szerepére vonatkozó 
vizsgálatok. Enteriális és extraintestinális fertőzést 
együttesen okozó E. coli törzsek patogenitásának 
vizsgálata”

A szerzők egy mintaszerűen elemzett járvány
ból izolált új, pathogen Escherichia coli nosologiai 
egység felállítására tesznek megalapozott kísérletet. 
Ennek az egységnek a definiálására kísérelnek meg

a szerzők meghatározókat találni. Bár módszereik 
csak tájékozódást nyújtanak és rutinszerű diagnó
zisra nem alkalmasak, a mintaszerű epidemiológiai 
elemzés, a serológiai pontosság, a széles skálájú 
invenciozusan alkalmazott biológiai tesztelés alap
ját képezheti a további kutatásoknak.

„Escherichia coli kórokozó szerepére vonatkozó 
vizsgálatok. II. Escherichia coli 078 törzsek diffe
renciálása fágérzékenység, colicintípus és anti
biotikum rezisztencia faktor alapján”

A pályamunka a járványos és sporadikus ere
detű Escherichia coli 078 szerocsoportú törzsek 
epidemiológiai célú vizsgálatáról számol be és 
egy új pathogenitási faktor létezésére hívja fel a 
figyelmet; megállapításai újszerűek.
Jutalom: (egyenlő megosztásban) 12 000,— Ft

2. Dési Illés, Farkas Ildikó, Dura Gyula, Kneffel 
Zsuzsanna, Strohmayer Ágnes, Szlobodnyik Judit
(Orsz. Közegészségügyi Intézet,)

„A környezetből a szervezetbe jutható gyakoribb 
peszticidek komplexhigiénés-toxikológiai vizsgálata, 
a hatásmechanizmusok tisztázására és a norma
tívák kidolgozására”

A pályamunkában új eredménynek tekinthető 
a tavikagylólárva teszt felhasználása nagy hígítás
ban jelenlevő peszticidek vizes oldatban való ki
mutatására. Ugyancsak újnak tekinthető annak a 
koncepciónak a felvetése, hogy a környezetben 
levő peszticideknek az ember egészségére vonat
kozó jelentőségét számos különböző módszerrel 
nyert adat komplex megítélésével kell értékelni. A 
pályamunkában levő adatok hasznosan egészí
tik ki a növényvédőszerek kóros következményei
vel szembeni prevenciós törekvéseket.
Jutalom: (egyenlő megosztásban) 18 000,—Ft

3. Perinatalis mortalitás csökkentésére irányuló
kutatás

1. Mestyán Gyula, Soltész Gyula, Schultz Károly, 
Horváth Magdolna
(POTE Gyermekklinika Pécs, POTE Gyermek- 
klinika Pécs, POTE Gyermekklinika Pécs, POTE 
Gyermekklinika Pécs)

„A gluconeogenesis szerepe a sorvadt újszü
löttek hypoglykaemiájában”

Hazai viszonylatban különleges jelentősége van 
az újszülöttek hypoglykaemiájának, mert hypoglyka- 
emiára elsősorban a kissúlyú újszülöttek hajlamosak 
és ezek hazai aránya igen magas. A pályázók a 
hypoglykaemia keletkezési mechanizmusainak a 
tisztázásához járultak hozzá és újnak tekinthető 
megállapításuk, hogy hvpoglykaemiánál a glu- 
coneogenezisre felhasználható aminosavak koncent
rációja igen magas, tehát a gluconeogenezis gátolt. 
Glucagon befecsekendezése után az aminosavak 
koncentrációja nem hypoglykaemiásoknál vál
tozatlan, ami ugyancsak a gluconeogenezis zavarát 
bizonyítja.
Jutalom: (egyenlő megosztásban) 12 000,— Ft
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2. Büky Béla, Görgényi Ákos
(SOTE II. Gyermekklinika Bp., SOTE II. Gyer
mekklinika Bp.)

„Az idiopathikus respiratios distress syndroma. 
(I. R. D. S.) klinikai tüneteire és kezelésére vonat
kozó új megfigyelések.”

A pályamunkában új tudományos eredmény
nek tekinthető a szerzők által kidolgozott új vizs
gáló eljárás, a phonorespirographia (P. R. G.) E 
vizsgáló módszerrel az újszülöttnél ábrázolható a 
kilégzés és belégzés időaránya, valamint az I. R. D. 
S.-re jellemző görbe és lehetővé válik a normális j 
és kóros légzés differenciálása, valamint a therapiás 
effektus lemérése. Az újszülöttkori respirációs 
therápiában adaptálták az eddig is ismert fokozott 
légúti nyomással támogatott respirációt. Új meg
figyeléseket tettek a respirációs kezelés befeje
zése után következő leszoktatási időszakról. A 
pályamunka gyakorlati értéke, hogy a közölt 
eljárások és módszerek alkalmazása a betegek je
lentős részének meggyógyítását eredményezi és 
jelentősen csökkenti a perinatalis halálozást. 
Jutalom: (egyenlő megosztásban) 6000,— Ft
3. Lampé László, Gaál József, Komáromy Béla, 
Nagy Gyula, Szeverényi Mihály
(DOTE Női Klinika)

„Szülésmegindítás — programozott szülés”
A programozott szülés alatt a pályázók a 

terminus körül, nappal indított és befejezett szülést 
értik, teljesen normális terhességben. A programo
zott szüléseket részben szakmai, részben „üzem- 
szervezési” meggondolások igazolják. Szakmai szem
pont többek között megelőzni a terminus utáni 
gyakrabban fellépő szövődményeket, szervezési 
szempont az optimális személyi konzultációs mű
téti és pszichés körülmények.

A kutatás eredménye a korszerű szülészet már 
ma élő részeként fogható fel.
Jutalom: (egyenlő megosztásban) 15 000,— Ft

4. Németh Árpád, Melczer László, Kalász Veronika 
(POTE Korbonctan)

„Topo-optikai reactiok előnyei az alveolaris 
gázcsere határfelszín membránstruktúráinak vizs
gálatában”

A pályázók által leírt egyszerű polarizációs op
tikai eljárás jelentősen megkönnyíti a surfactant 
lipideket termelő alveoláris granuláris pheumocy- 
ták vizsgálatát. A vérgáz határfelszínt felépítő 
membránok polarizációs optikai módszerekkel tör
ténő elemzése is új eredménynek tekinthető. A 
munkát meggyőzőbbé teszi az adatok alátámasz
tására végzett elektromikroszkópos és fluorescens 
mikorszkópos vizsgálat. A vizsgálatokat nemcsak 
kísérleti állatokon végezték el, hanem csecsemő 
tüdőket is felhasználtak. Kimutatták, hogy a 
R. D. S. következtében meghaltak tüdejében kettő
sen törő pheumocyták nem találhatók. A meg
figyelés megkönnyíti a R. D. S. diagnózisát, mi
szerint a tracheobronchialis váladék polarizációs 
optikai vizsgálata a R. D. S. és a hyalin membrán 
betegség korai diagnózisát elősegíti.
Jutalom : (egyenlő megosztásban) 9000,— Ft

5. Csorba Sándor (DOTE Gyermekklinika), Sza
bolcs Márton (DOTE Közp. Kutatólaboratórium), 
Kávai Mária (DOTE Tüdőklinika), Jezerniczky Judit
(DOTE Gyermekklinika), Illyés István (DOTE 
Gyermekklinika), Nagy Béla (DOTE Gyermek- 
klinika)

„Immunológiai kutatások a gyermekkorban”
A pályázók évek óta szisztematikusan tanul

mányozták a Immorális immunválaszt, a transzfer- 
rin szerepét a magzatújszülött- és csecsemőkori 
fertőzésekben. Adataik részben kiegészítik a kér
désre vonatkozó szakirodalmat, részben új ada
tokat is szolgáltatnak, különösen a transzferrin 
szerepét illetően. Új eredménynek tekinthető a 
tehéntej és főként a búzafehérje antigenitására 
és az ezekre adott immunválaszra vonatkozó ada
taik. A vizsgálatok jelentőségét emeli, hogy azok 
Magyarországon viszonylag elhanyagolt terület
tel kapcsolatosak.
Jutalom: (egyenlő megosztásban) 18 000,— Ft

4. Transzplantációs munkálatok kutatása
1. Kupcsulik Péter, Stekker Károly, Németh Mária 
(SOTE I. Sebészeti Klinika)

„A szöveti enzymaktivitás és lactatemetabolis- 
mus laboratóriumi és enzymhistochemiai vizsgála 
kísérletes májisehaemia során”

A pályamunka új tudományos eredménye a máj
szövet komplex biokémiai és enzymhisztokémiai 
módszerekkel való vizsgálata.

Bár a közölt adatok csak részben újak, az LDH 
izoenzymekre vonatkozó vizsgálatok pedig még 
további kiegészítést igényelnek, a prezentált ered
mények betekintést engednek a normál és ischaemiás 
májban észlelhető metabolikus változásokba.

A komplex biokémiai és enzymhisztokémiai 
módszerek együttes alkalmazása közelebb vezet 
a normál és transzplantációra alkalmas máj klini
kai megítélésében.
Jutalom: (egyenlő megosztában) 9000,— Ft

6. Daganatok ethiopathogenesise és therápiája
1. Börzsönyi Mátyás, Pintér Alán, Surján András, 
Csik Márta, Nádasdi László
(OKI Bp., MTA Peptidkémiai Kút. Csop. Bp.)

„Carbamat-, és guanidin-típusú pesticidekből 
keletkező carcinogen anyagokkal előidézett egér
daganatok”

A környezeti carcinogén hatású vegyületek kö
zül az N-nitroso vegyületek különlegesen fontos 
helyet foglalnak el, hiszen ilyen vegyületek in 
vivo is keletkezhetnek. A precursorok megtalál
hatók az emberi környezetben: táplálék, gyógyszer 
és a kemizációs anyagok formájában. így például 
carbamatok és guanidinek nitrit ion jelenlétében 
in vitro és in vivo daganatkeltő N-nitroso vegyü- 
letekké alakulhatnak át. A közlemények arról 
tanúskodnak, hogy ez a mezőgazdaságban haszná-
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latos pesticid hatású anyagok esetében is előfordul
hat. Új megállapítás, hogy ez a mechanizmus 
transplacentaris úton is érvényesül. Külön fi
gyelmet érdemel az N-nitroso vegyületek és az 
onkorna vírusok kapcsolata.
Jutalom: (egyenlő megosztásban) 15 000,— Ft

2. Pácsa Sándor, Kummerländer Lajos, Pejtsik Béla, 
Krommer Károly, Páli Kálmán 
(POTE Mikrobiol. Int. Pécs, Megyei Kórház Pécs, 
Megyei Kórház Pécs, POTE Szülészet Pécs, Megyei 
Kórház Pécs)

„Herpes Simplex Virus Specific Antigens in 
Exfoliated Cervical Cells from Women with and 
without Cervical Anaplasia”

A benyújtott pályamunka elméleti és gyakor
lati szempontból egyaránt jelentős megállapításo
kat tartalmaz. Fontos adat, hogy normális cer- 
vixsejtekben 9%-ban fordul elő vírusspecifikus 
antigén, s ez az észlelés utal arra, hogy az emberi 
daganatok vírus etiológiájában a „preferencia” 
elméletnek kisebb jelentőséget lehet tulajdonítani. 
Bár pályázók vizsgálatai a bethesdai intézet vizs
gálatainak tükrében nem tekinthetők újnak, ha
zai viszonylatban úttörő jellegűek.
Jutalom: (egyenlő megosztásban) 15 000,— Ft

7. Sérülések pathológiája és ellátása
1. Renner Antal
(Orsz. Traumatológiai Int. Bp.)

„Sérült ujjízület pótlása protézissel”
Hazánkban ujjízület pótlására a pályázó alkal

mazott először protézist. Az ízületpótló műtétek 
után tudományos alapossággal késői ellenőrző vizs
gálatokat végzett és az eredményeket a pálya
munkában közölte. Eredménye: 34 dokumentált 
sérültből 31 eredeti foglalkozásban munkaképessé 
vált. A pályázat nem alap- hanem klinikai kutatás, 
korszerű anyagok kifinomult technikával való 
alkalmazására. Bár a pályamunka jelentősége első
sorban az adott területre vonatkozik, tapasztala
tai más ízületpótló műtétek során is felhasznál
hatók.
Jutalom: 5000,— Ft

9. Genetikai kutatások
1. Juhász Péter, Szeberényi József 
(POTE Biológiai Int.)

„Újabb adatok a sejtmag nemhiszton fehérjék 
foszforilációjának funkcionális jelentőségéről”

A szerzők kimutatták, hogy a sejtmag nemhisz
ton természetű fehérjéinek foszforilációjáért felelős 
CAMP függő proteinkináz szabályozó szerepet já t
szik az informofer fehérjék esetében is. Rámutattak 
arra is, hogy a szállító fehérjék foszforilációja az 
RMS-nek a citoplazmába kerülését segíti elő. A 
pályamunka eredményei a genetikai szabályozás 
jobb megismerését segítik, mivel arra mutatnak, 
hogy a magi nemhiszton fehérjék foszforilációja 
nemcsak a gén expresszióban, hanem a génaktivitás 
szabályozásában is lényeges szerepet játszik.
Jutalom: (egyenlő megosztásban) -6000,— Ft

Központi Földtani Hivatal
/. Az ország természeti erőforrásainak kutatása és 

feltárása
1. Asszonyi Csaba (Magyar Szénbányászati Tröszt) 

„Kőzetkontinuumok reológiai elméletéről”
A pályamű vizsgálataival olyan magas szintre 

fejlesztette és szélesítette a kontinuumok mechani
kai elméletét, hogy az a kőzetek tekintélyes körére 
alkalmazható. A kőzetek szilárdságtani tulajdon
ságaira (folyására, ill. rideg törésére) vonatkozó 
eredményei is újak és alkalmasak arra, hogy azokra 
további vizsgálatok legyenek alapozhatok. Ki
dolgozta és részletezte a kontinuumok mechanikai 
és fizikai jelenségeinek összhangját: a fizikai mér
leg-egyenleteket felírva a mechnikai rendszerre, 
lehetőséget teremt mechanikai jelenségek energeti
kai elemzésére.
Jutalom: 7000,— Ft

2. Mátyás Ernő (OÉÁ Hegyaljai Mű)
„A Tokaji-hegység nemérces ásványi nyers

anyagainak földtani teleptani viszonyai”
A dolgozat legfontosabb eredményei:
— a hegység nyersanyagai természetes rendszeré

nek kialakítása,
— a különböző — a hegység felépítéséből adódó 

— telepkifejlődések megállapítása,
— a kőzet elbontódási folyamatok tisztázása, 

relatív intenzitásuk megállapítása.
Ezek az eredmények egyrészt a nemérces ás

ványi nyersanyagok genetikájának további tisztá
zásához, másrészt a nyersanyagok kutatásának 
tudományosabbá tételéhez járulnak hozzá.
Jutalom: 5000,— Ft

3. Balázs Ádám, Lelkes Ákos, Koncz István 
(OGIL, OKGT, OGIL)

„Mélységi vizek szervesanyag-tartalmának vizs
gálata és szerepe a szénhidrogéntelepek kutatá
sában”

Pályázók az alábbi új tudományos megállapí
tásokra jutottak:

— a szénhidrogének előfordulásának regionális 
indikátoraként a szerves anionok és a lúgos 
disztillátum oxigénfogyasztás meghatáro
zását használják;

— a telepek valószínűsítésére horizontális irány
ban a rétegvíz benzoltartalma és a savas 
desztillátumok oxigénfogyasztásának mér
téke, továbbá oldott gáztartalmának mennyi
sége, használható;

— a fenolok vertikális irányban nagyon illé
konyak, így a magasabb szintek nagyobb 
fenoltartalma a mélyben levő szénhidrogén
telepekre utal.

Jutalom: Balázs Ádám 5000, — Ft
Lelkes Ákos 3000,— Ft
Koncz István 3000,— Ft

Összesen : 11 000, — Ft
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Központi Statisztikái Hivatal
7. Társadalmunk rétegződésének alakulása és az 

életmód változása
1. Kiinger András, Kepecs József, Nagy Istvánná 
(KSH)

„A társadalom osztályszerkezete és rétegződése. 
A társadalom osztályszerkezete és rétegződése 
megyénként (Személyi es háztartási adatok az 
1973. évi mikrocenzus alapján)”

A pályamű a magyar társadalom struktúrájának 
változását, az osztályok és rétegek fejlődését több 
szempontból is újszerűén, sokoldalúan, egységes 
fogalomrendszerre építve mutatja be. Első olyan 
összeállítás, amely a munkásosztály helyzetével 
foglalkozó 1974. márciusi KB. határozatból ki
indulva mélyrehatóan elemzi társadalmunk szer
kezetének változását, a mai magyar társadalom 
osztály- és rétegtagozódását. Mind a népgazdaság 
egészére, mind a megyei részletezésben bemutatja 
az egyes osztályokba és rétegekbe tartozók leg
fontosabb demográfiai és foglalkozási ismérvek 
szerinti összetételét.
Jutalom: (egyenlő megosztásban) 12 000,— Ft

Országos Testnevelési és Sporthivatal
7. A népesség fizikai erőnlétének fejlesztése és fenn

tartása a testkultúra eszközeivel
1. Madarász István (JATE Kibernetikai Laborató
rium), Kemecsey Imre (OKGT-NKFÜ), Nádori 
László

,,Az iramtanulás pszichofiziológiai kérdései”
Az iramtanulás pszichofiziológiai kérdéseinek 

tudományosan megalapozott és a ma különösen 
hasznosnak tűnő kibernetikus megközelítésmódot 
alkalmazó komplex kutatások által a szerzők meg
vetették a kísérlet továbbfolytatásának elméleti 
és metodikai alapjait. A kísérlet továbbfolytatása 
a ciklikus mozgásszerű sportágakban fontos edzés
elméleti tételek kidolgozásának lehetőségét teremti 
meg.
Jutalom: Madarász István 3000,— Ft

Kemecsey Imre 3000,— Ft
Nádori László pénzjutalomban nem 

részesülhet, mert inté
zeti igazgató. Ez termé
szetesen a pályamű szer
zőit megillető erkölcsi 
elismerést nem érinti.

Magyar Tudományos Akadémia
7. A számítástechnika alkalmazásai (kivéve az orvos- 

tudományi alkalmazások)
1. Simon Endre
(MTA Szeged)

„Software eszközök programozási nyelvek és 
rendszerek definiálására.”

A pályázatban új tudományos eredmény a 
SYCOMAP elnevezésű makroprocesszor rendszer 
elméleti kidolgozása és tudományos tevékenység

nek tekintendő egy ilyen bonyolultságú rendszer 
programozási munkája is. A kidolgozott rendszer 
lényeges új elemeket tartalmaz az eddig ismertek
hez viszonyítva.
Jutalom: 8000,— Ft

2. Siklaky István 
(SZÁMKI)

,,Üt a számítógéppel segített adatfeldolgozási 
rendszertervezéshez. AManagmentModul rendszer.”

A pályamű témái a hazai számítástechnikai 
irodalmunkban hézagpótló, további kutatások alap
ját képező műveknek számítanak. Az első témában 
igen figyelemre méltó a BR tipusprogram gráfokkal 
történő leírása. A második téma a softwareépítő- 
kockák és a software eszközök létrehozása terén ad 
újat.
Jutalom: 5000,— Ft

3. Singer Dénes, Borossay Józsefné, Koltai Tamás 
(MTA SZTAKI)

„Hatékony számítógépes módszer gázháló
zatok optimális irányítására.”

A pályázatban tudományosan új eredmény
nek tekinthető a szerzők által kidolgozott hálózat- 
irányítási eljárás. A pályázat előmozdítja a fő
irány keretében folyó tudományos munkát, mert 
ráirányította a figyelmet egy fontos területre, 
a nemlineáris veszteséges hálózatok optimális irányí
tására.
Jutalom: (egyenlő megosztásban) 9000,— Ft

4. Garanasztói György (MTA Történettudományi 
Intézet)

„A városi élet keretei a feudáliskori Magyar- 
országon”

A számítógép segítségével végzett várostörté
neti feldolgozások a történettudományban alkal
mazható matematikai-statisztikai módszerek figye
lemre méltó alkalmazásai. A szerző eredményei a 
nemzetközi irodalomban is elismerést váltottak ki.
Jutalom: 5000,— Ft

2. Az ember természeti környezetének védelme (főleg a 
bioszféra megváltozása szempontjából)

1. Barta Barnabás, Vukovich György 
(Központi Statisztikai Hivatal)

„Az emberi környezet statisztikája.”
A pályaműként benyújtott kiadvány a környe

zeti statisztika alapproblémáit összefoglaló első 
magyar nyelvű munka és a hazai, valamint a 
KGST országok közötti összehasonlító mutató
számrendszer kialakításának módszertani alapját 
képezi.
Jutalom: (egyenlő megosztásban) 10 000,— Ft
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2. Sólymos Rezső, Szepesi László, Pagony Hubert, 
Jerome René, Papp László, Trombitás Tamás, Vilcsek 
János, Újvári Ferencné, Walter Ferenc, Tóth József
(ÉRTI)

„Kutatási eredmények és ajánlások a Dél-Al- 
föld-i erdeifenyő fatermelési rendszer kialakításával 
kapcsolatosan.”

A munka a kialakuló fatermesztési rendszerek 
keretébe illesztve iránymutató. A régebbi és saját 
új kutatási eredményeik komplex szemléletben tör
tént összefoglalásával és értékelésével az erdeifenyő 
fatermesztési rendszer Dél-Alföld-i megvalósításá
nak gyakorlati, technológiai alapját adták meg.
Jutalom: (egyenlő megosztásban) 30 000,— Ft

3. B. Papp László, Papp Mária, Tóth János 
(KLTE)

„Hazai klimazonális tölgyes ökoszisztéma autot- 
róf szubszisztémjének strukturális jellemzése a 
fitomassza, energia- és bioelemtartalom vizsgálata 
alapján („Sikfőkut-Project”).”

A pályamunka a főirány körébe tartozik: hazai 
viszonylatban elsőnek ad mintaszerű feldolgozást 
egy cseres-tölgyes erdőökoszisztéma energiaáramlás 
és tápanyagcirkuláció viszonyairól.
Jutalom: (egyenlő megosztásban) 9000,— Ft

4. Nagy Lajos 
(KLTE)

„A sikfőkuti cseres-tölgyes erdő 1975. évi rövid- 
hullámú sugárzásgazdálkodása (Sikfőkut Project)”

A pályamű a természetes ökoszisztémák energia- 
háztartásához ad figyelemre méltó adatokat. Ezzel 
hazánkban eddig kevéssé tanulmányozott területen 
teszi komplexebbé az ebben az irányban folytatott 
kutatást. Az alapadatok feltárása ezen, az ökológia 
egyéb ágazataiban is kiterjedten vizsgált munka- 
területen a biológiai és fizikai (meteorológiai) össze
függések megismerésének teremti meg az alapját.
Jutalom: 5000,— Ft

5. Máj er Antal
(Érd . és Faip. Egyetem Sopron)

„Félévszázados kísérletek a farkasgyepüi bük
kösökben.”

A pályamunka számos olyan részeredményt 
tartalmaz, melyeknek alkalmazása az erdészeti 
gazdálkodás javítását teszi lehetővé. Ezen túlme
nően olyan erdőfelújítási és nevelési módszer kiala
kítását célozza, amely a fagazdálkodáson túlme
nően környezetvédelmi és üdültetési szempontokat 
is figyelembe vesz.
Jutalom : 5000, — Ft

6. Csutor Ferencné 
(Magyar Dunakutató Áll.)

„Protozoológiai és Ekológiai vizsgálatok a 
Duna Vác—Göd közötti szakaszán (1678 — 1668 
fkm).”

A pályamű korszerű helyszíni és laboratóriumi 
! metodikával értékes quantitativ és ökológiai meg- 
; állapításokat ad a Duna egysejtű populációjának 

alakulására, az őszi vízállásviszonyok mellett. 
A szerző a protozoa fauna mennyiségi csökkenését, 
minőségi változását értékeli, ezzel a vízminőség 
szempontjából is fontos változásokra hívja fel a 
figyelmet.
Jutalom: 5000,— Ft

3. Gazdaságpolitikánk tapasztalatainak elemzése; ja 
vaslatok a továbbfejlesztésre

1. Kovács János
(MTA Közgazdaságtud. Int.)

„A munkaerő társadalmi újratermelésnek há
rom szférája.”

A pályaműben ismertetett, kidolgozott közgaz
dasági modellek a foglalkoztatás, az oktatás, a ku
tatás, a jövedelem, a fogyasztás, a felhalmozás, a 
termelés szféráit kapcsolják össze és foglalják bizo
nyos szempontból egységbe.

A pályamű a modelleknek és azok összefüggé
seinek elvi megalapozását is magában foglalja. Ku
tatási eredményei a tervezőmunkában felhasználásra 
kerültek, így azok a gazdaságpolitika kialakításá
ban, megalapozásában konkrétan is felhasználha
tóknak bizonyultak.
Jutalom: 10 000,— Ft

2. Ehrlich Éva, Csernok Attila, Szilágyi György 
(Országos Tervhivatal., MNM., KSH.)

„Infrastruktúra. Korok és országok.”
A pályamű új tudományos eredményei: az al

kalmazott nemzetközi összehasonlítási módszerek 
és a közölt rendkívül gazdag statisztikai tényanyag; 
az iparosodás és az infrastruktúra- fejlődés össze
kapcsolódása eltérő típusainak feltárása; a magyar 
infrastruktúra fejlődési jellegzetességeinek bemuta
tása és elemzése, s az ebből adódó teendők megha
tározása.
Jutalom: (egyenlő megosztásban) 18 000,— Ft

3. Bognár József, Riesz Miklós, Schmidt Ádám
(Pénzügykutatási Intézet., MKKE., MTA Közg. 
Tud. Int.)

„A költségvetés és a hitelrendszer kapcsolata, 
különösen a költségvetés meghitelezésének problé
mája.”

A pályamű tudományos megalapozottsággal 
igyekszik bizonyítani, hogy a jelenlegi gazdasági 
gyakorlatunkban mutatkozó költségvetési deficit 
alapvető okai a pénzügyi szabályozórendszer struk
túrájában keresendők, továbbá, hogy a hitelme
chanizmus nem oka és nem kiváltója a magyar gaz
daságban mutatkozó áremelkedési tendenciáknak.
Jutalom: (egyenlő megosztásban) 18 000,— Ft
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4. Botos Balázs
(MTA Közgazd. Tud. Int.)

„Struktúrafejlesztés és beruházások az iparban.”
A pályamű kiterjedt statisztikai apparátus se

gítségével az eddigi kutatásoknál részletesebben és 
mélyebben vizsgálja az iparra vonatkozóan a struk
túrafejlesztés és a beruházások közötti összefüggé
seket; kimutatja, hogy a struktúrafejlesztési célok 
és az azok realizálására szolgáló eszközrendszer 
nem minden esetben konzisztensek egymással, a 
beruházási politika gyakran önállósul és a struk
túrapolitikai céloktól független irányt vesz fel.
Jutalom: 6000,— Ft

4. A világgazdaság fejlődési tendenciái, különös 
tekintettel a népgazdasági tervezés szem

pontjaira

1. Nyilas József 
(MKKE)

,,A világgazdaság és fejlődésének főbb tenden
ciái.”

A pályamű nagy teret és figyelmet szentel a 
KGST-tagországok azon feladatai elemzésének, 
amelyek a változó világgazdasági környezethez 
való alkalmazkodás kapcsán merülnek fel, különö
sen a tudományos- technikai együttműködés és a 
szellemi termékek áramlása terén. Különösen nagy 
számban szerepelnek olyan, a magyar népgazdaság 
jelenlegi, valamint közép- és hosszútávú fejlesztési 
céljait, alkalmazkodási követelményeit érintő kö
vetkeztetések és megállapítások, amelyek jelentős 
mértékben előmozdítják a főirányban folyó tudo
mányos kutatómunkát.
Jutalom: 10 000,— Ft

2. Somogyi Dorottya, Fáyiné Péter Emese, Pásztori 
Veronika, Vörös Imre
(Konjunktúra- és Piackutató Int., MKKE., Kon
junktúra- és Piackutató Int., Terimpex Külkeres
kedelmi Váll.)

„Exportösztönzési rendszerek az egyes nyugat
európai országokban.”

A kollektív kutatással a szerzők széles körű, 
gazdag forrásbázist teremtettek az exportfejlesztés 
és irányítás gyakorlatához, amely előmozdítja a 
népgazdasági tervezés során ma különösen időszerű 
külgazdasági adaptációs feladataink megoldását is. 
így a pályamunka jelentős mértékben elősegíti a 
kutatási főirányban folyó tudományos munkát.
Jutalom: (egyenlő megosztásban) 20 000,— Ft

5. A tudományos-technikai forradalom mint világ- 
történelmi folyamat a kapitalizmus és szocializmus 
viszonyai között. (A tudományos-technikai forrada
lomra való felkészülésünk tudományos megalapozása.)
1. Kerekes György né, Ágoston László
(Szaksz. Elméleti Kutató Int. MSZMP Társtud. 
Int.)

„A tudományos-technikai fejlődés hatásai a 
j Magyar Vagon és Gépgyárban.”

A pályaműben található elemzési eredmények 
hozzájárulhatnak a főirány kutatásainak fejleszté
séhez. Elsősorban arra hívják fel a figyelmet, hogy 
érdemes további kutatásokat folytatni a technika 
fejlődését visszafogó, korlátozó munkaszervezeti 
formák területén. A tudományos érték mellett ki
hangsúlyozandó az a politikai érték, amellyel a 
szerzők hozzájárultak ahhoz a felismeréshez, hogy 
a szakszervezeti munkát a technikai fejlődés során 
szükségszerűen módosítani kell.
Jutalom: (egyenlő megosztásban) 8000,— Ft

9. A világgazdaságban végbemenő folyamatok és ha
tásuk a magyar népgazdaságra

I. Dobozi István
(MTA Világgazdasági Kutató Int.)

„Három tanulmány a tőkés nemzetközi nyers
anyagiparban az elkövetkező évtizedben várható 
változásokról.”

A pályamű új tudományos eredménye, hogy 
helyesen különbözteti meg a változások tartós té
nyezőit az átmeneti elemektől, ami a munkát a 
magyar alkalmazott közgazdaságtudományhoz való 
értékes hozzájárulássá avatja.

A nyersanyagpiacok hosszútávú nemzetközi 
trendjeiről adott elemzés, valamint az az átfogó áb
rázolás, amely a fejlődő országok gazdasági diffe
renciálódását és gazdasági fejlődésüknek a nyers
anyagpiacok alakulásával való összefüggését tár
ja fel, szorosan a kutatási területhez kapcsolja a 
pályamunkát.
Jutalom: 6000,— Ft

II. A szocialista életmód alapvető ismérvei, feltételei
és fejlődési tendenciái

1. Karikó Sándor 
(JGYTF Szeged)

I

„Konformizmus — politikai konformizmus.”
A pályázat új tudományos eredménye elsősor

ban a konformizmus fogalmi tisztázására való tö
rekvésben, a kapitalista társadalomban szükség- 
szerű és a szocialista társadalomban — bár a szocia
lizmus társadalmi viszonyaitól idegen — fellelhető 
konformizmus társadalmi gyökere, eredete, jellege, 
megnyilvánulási formái közti különbségek felvázo
lásában, nem utolsósorban az újszerű témaválasztá
sában jelölhető meg.

' Jutalom: 7000,— Ft

12. A szocialista demokrácia (pártdemokrácia, vá- 
\ lasztási rendszerünk, üzemi és munkahelyi demokrá

cia, közélet iség)
1. Földesi Tamás (ELTE ÁJK)

„Igazság az igazságról” (Problémák és megoldá
sok).

A pályamunka nemcsak ismeretelméleti és tár
sadalomfilozófiai szempontból, hanem a modern 
logika aspektusából is jelentős. Részletesen elemzi
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a társadalmi manipuláció, mint a hazugság takti
kájának politikai, társadalmi hátterét, majd részle
tesen feltárja az igazság kimondásának szükségessé
gét a szocialista társadalomban. Ennek keretében 
vizsgálja az igazság kimondása és a tájékoztatási 
politika kérdéseit.
Jutalom: 8000,— Ft

13. A szocialista tudat fejlődése
1. Józsa Péter (Népművelési Intézet)

„Esztétikai alkotások társadalmi hatása”
A pályamű művészet-szociológiai vizsgálatai 

mind empirikus, mind elméleti szinten jelentős üj 
eredményeket tartalmaznak. Empirikus vonatko
zásban új és árnyalt képet ad egyes társadalmi réte
gek, főleg a budapesti ifjúság esztétikai kultúrájá
ról; az esztétikai befogadás mechanizmusáról. El
méleti vonatkozásban eredményként könyvelhető 
el, hogy gazdagította az ifjúság- és művészetszocio
lógia módszertani fegyvertárát. Ugyancsak fontos 
elméleti teljesítmény a „Kulturális blokk” fogal
mának megalkotása, mely a társadalmi tudat konk
rét működésének finomabb értelmezését teszi lehe
tővé. A pályamű a szocialista tudat magyarországi 
fejlődésének vizsgálatára irányuló további munkák
hoz empirikus kiindulópontot és megalapozott mód
szertani útmutatásokat nyújt.
Jutalom: 6000,— Ft

Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium
7. A növénytermesztés ökológiai alapjainak, a ke- 
mizálás és biológiai alapösszefüggéseinek kutatása
1. Páldi Emil
(MTA MG. Kutató Int.)

„A fagypont körüli hőmérséklet hatása a búza 
riboszomális ribonukleinsav anyagcseréjére.”

A szerző új megállapításai az őszi búza fagyálló
ságának és az RNS szintézis menetének összefüg
géseire vonatkoznak. A pályázat egy fontos ökoló
giai tényező (a hidegtartás), és a növények anyag
cseréje közötti kapcsolatot tár fel, ezzel előmozdítja 
és kiszélesíti a főirány keretében folyó tudományos 
munkát.
Jutalom: 8000,— Ft

2. Szabó Lajos (Agrártudományi Egyetem, Gödöllő)
„A nagyadagú műtrágyázás hatásának vizs

gálata a talaj néhány jellemzőjére, különös tekin
tettel a környezetvédelemre”

A szerző kisparcellás szabadföldi kísérletben 
vizsgálta a különböző adagú műtrágyázás hatását 
a talaj tápanyagtartalmára, valamint más kémiai 
tulajdonságaira. Kimutatja a műtrágya-adagokkal 
arányosan növekvő tápanyagfelhalmozódást, vala
mint a tápanyagok mozgását homokos szövetű 
talajban. Megállapításai fontos észrevételekkel gaz
dagítják a témát.
Jutalom: 7000,- Ft

2. A vízgazdálkodás alapösszefüggéseinek kutatása
1. Halász Péter
(MÉM)

„Dombvidéki területek vízháztartás-szabályo
zásának lehetősége.”

A pályázó az ország hat dombvidéki vízgyűjtő
jének vizsgálatával bizonyító erejűen közelíti meg 
a művelés és vízháztartás egymásra hatását, ennek 
várható következményeit. Üj eredménye — a tárgy
kör soktényezős voltának feltárása mellett — a té
nyezők egymásra hatásának okszerű vizsgálata, a 
felfedezett törvényszerűségek bizonyító erejű be
mutatása s az ezekből folyó bátor következtetések 
felsorolása.
Jütalom: 8000, — Ft

3. A kertészeti termesztés és tartósítás biológiai, 
kémiai, műszaki, valamint ökonómiai tényezők vizs

gálata
1. Sass Pál
(Kertészeti Egyetem Bp.)

„A szabályozott légterű tárolás eredményei és 
további lehetőségei hazánkban.”

A pályázat az alma és a körtefajták szabályozott 
légterű tárolásának kísérleti eredményeit foglalja 
össze. Kiterjesztette a kísérletbe vont fajták ter
mesztéstechnológiai, gazdaságosságikérdéseinek ösz- 
szefüggő tanulmányozására, így mind a termelés és 
betakarítás, mind a kereskedelem számára a gya
korlatban már alkalmazható kutatási eredményről 
számol be.
Jutalom: 8000,— Ft

2. Varga Gyula
(Agrárgazdasági Kutató Intézet Bp.)

„A zöldségtermelés helyzete Magyarországon, 
fejlesztésének irányai és módjai.”

A pályamunka zöldségtermesztésünk helyzetét 
feltárva elemzi a népgazdasági elvárások, a hazai 
fogyasztói és export igények kielégítésének feltéte
leit. Egyben választ ad az aktuális feladatok meg
oldására, illetve támpontot nyújt a távlati kutatási 
irányzatokra, amelyek a korszerű zöldségtermelés 
megalapozását, a kitűzött célok megvalósítását 
segíthetnék elő.
Jutalom: 6000,— Ft

4. Az állati eredetű élelmiszertermelés fejlesztésének 
köz- és állategészségügyi feltételeit megalapozó kuta

tások
1. Tamási Géza
(Állatorvostudományi Egyetem Bp.)

„A hígtrágya kezelését, felhasználását és a kör
nyezet védelmét szolgáló mikrobiológiai vizsgála
tok.”

A pályamű számos, mind közegészségügyi, mind 
környezetvédelmi, de ökonómiai szempontból is 
jelentős eredményt tartalmaz. Nagy értéke a pályá-
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zó munkájának, hogy számos adatot szolgáltat az 
öntözésre használt hígtrágya környezetvédelmi 
szempontból való megítéléséhez, gammasugarakkal 
való fertőtlenítéséhez.
Jutalom: 8000,— Ft

2. Kisari János 
(MTA Áeg. Kút. Int.)

„A fiatal libák Derzsy-féle betegségének im
munbiológiai vonatkozásai.”

A pályázó 9 közleményben foglalta össze a 
Derzsy-féle betegségre vonatkozó kutatási eredmé
nyeit. A pályamunka számos új eredményt tartal
maz. Ezek közül kiemelkedik az, hogy egyértelműen 
bebizonyította a Derzsy-féle betegség (libainfluen
za) parvovírusos eredetét. A betegség ellen használt 
védősavó alkalmazásának biológiai feltételeit tisz
tázta. Módszert dolgozott ki a fertőzöttségtől men
tes libaállomány felismerésére.
Jutalom: 6000,— Ft

6. Állami gazdaságok és termelőszövetkezetek vezetés
fejlesztése

1. Laczkó István
(Pénzügyi és Számviteli Főiskola)

„A mezőgazdasági felsőszintű vezetők (termelő
szövetkezeti elnökök, állami gazdasági igazgatók) 
tevékenységi körének tartalma, struktúrája és to
vábbképzésük fejlesztése.”

A pályázatban több új eredmény található, 
amely ezt az új tudományterületet fejlődésében elő
segítheti. Szoros összefüggésben van az adott ku
tatási főiránnyal:

— a vezetés feladatának és a vezetés funkciójá
nak dialektikus alkalmazásával,
a nagyüzemekben jelentkező szociológiai 
összefüggések feltárásával, alkalmazásával,

— a mezőgazdasági vezetőképzés tartalmi fej
lesztésére tett javaslatával.

Jutalom: 6000,— Ft

7. A mezőgazdaság tervezésének, közgazdasági szabá
lyozó rendszerének, termelési, forgalmazási, fejlesztési, 
szervezési törvényszerűségeinek komplex kutatása
1. Zsuffa Ervinné 
(Agrárgazdasági Kút. Int.)

„A nemzetközi árak és árarányok közelítésének 
lehetőségei, korlátái és néhány várható következ
ménye a mezőgazdaságban.”

A pályázat két egymással szervesen összefüggő 
tanulmányában új eredmény a mezőgazdasági ár
politika és a külgazdasági folyamatok objektív ösz- 
szefüggésének mélyreható feltárása. Üj tudományos 
értékű következtetése a tanulmánynak, hogy az 
importárak áthárítása az egész élelmiszergazdasá
gon áthaladó hatássorozat nyomán jelentősen visz- 
szahat a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek 
külpiaci versenyképességére és exportgazdaságos
ságára.
Jutalom: - 8000,— Ft

2. Selley Ferenc 
(G.K.I.)

,,A gabonatermelés célszerű területi elhelyezése 
lineáris és hiperbolikus programozás alapján,”

Üj eredmény a pályázatban a gabonatermelés 
területi elhelyezésével foglalkozó matematikai mód
szerek hazai adaptálása. A regionális kutatások kö
rében főként az NDK kutatói által alkalmazott 
lineáris és hiperbolikus programozás igénybevételé
vel, kritikai felülbírálásával és továbbfejlesztésével 
a szerző a gyakorlati tervező munkában is használ
ható ajánlásokat dolgozott ki. Érdeme, hogy a 
regionális komplexitás ismert elvét egy meghatá
rozott ágazatcsoport sajátosságaival ötvözi egybe. 
A gabonatermelés megyei tervelőirányzatainak meg
állapításához sok változatú közelítéssel ad a pályá
zat hasznos szempontokat, korszerű elemzési mód
szereket.
Jutalom: 7000,— Ft

3. Szénay László 
(ATE Gödöllő)

,,A vertikális kapcsolatok érdekeltségi problé
mái az élelmiszertermelésben.”

A pályázatban új tudományos eredmény talál
ható, elsőként vállalkozott élelmezési termékek 
vertikális árszerkezetének kiszámítására és mód
szereinek kidolgozására. Értékes új kutatási ered
ménye az a feltárás, hogy mely területen függ és mi
lyen mértékig a mezőgazdasági szférától az élelmi- 
szeripari vertikális pályaszakasz jövedelemérzékeny
sége. Feltárja továbbá, hogy az élelmiszeripar köz- 
gazdasági helyzetének, mely elemei hatnak hátrál- 
tatóan a vertikális integrációra.
Jutalom: 5000,— Ft

9. Az állattenyésztés távlati fejlesztését megalapozó
kutatások

1. Bajnógel Ferenc 
(KÉKI)

,,Az optimális takarmányszükséglet hazai ter
meléssel ill. gyártással történő kielégítésének lehe
tőségei, különös tekintettel az állattenyésztés táv
lati fejlesztési feladataira.”

A pályamű felméri az 1985-ig várhatóan fel
lépő hazai igényeket a különböző állati termékekből, 
így a kiszámított állati termékmennyiség előállí
tásához megadja a szükséges takarmányfehérje 
mennyiséget is, valamint számításokat végez arra 
vonatkozóan, miként lehetne ezt megtermeszteni, 
illetve hazai forrásokból előállítani. Munkájával 
hozzájárul ahhoz, hogy a tudományos kutatás 
súlypontja azokra a témákra helyeződjék, amelyek 
az egész népgazdaság szempontjából a legfonto
sabbak.
Jutalom: 8000,— Ft

10. A M ÉM  környezetvédelmi kutatásai
1. Halmágyi Levente, Lengyel György, Szalay-Marzsó 
László
(Erdészeti Tud. Int., Erdészeti Tud. Int., Növény- 
védelmi Kút. Int.)



22 AKADÉMIAI KÖZLÖNY 1977. január 21.

„Mikrobiológiai és vegyszeres védekezési mód
szerek hatása tölgyerdők életközösségére.”

A pályázat a MÉM környezetvédelmi kutatásai
nak súlypontos feladatával, a biológiai növényvé
delmi módszerek kutatásával foglalkozik. A kísér
let úttörő jellegű, első alkalommal ad hazai ada
tokra alapozott összehasonlító értékelésre lehetősé
get, mely eredményekkel a feladatot nagymérték
ben mozdítja elő.

Az agrokemikáliák a mesterséges és természetes 
környezet hasznos élőlényeinek veszélyeztetésén 
túlmenően, magát az embert és az egész ökológiai 
rend stabilitását is veszélyeztetik. A veszélyt — és 
ezzel a környezet terhelését — csökkenti a szelektív 
hatású kémiai, biológiai növényvédelmi módszerek 
alkalmazása, ezt mozdítja elő a pályázatban ismer
tetett kutatási eredmény.
Jutalom: (egyenlő megosztásban) 21 000,— Ft

I

2. Nagy Emil, Sinkovics Miklósáé, Puskás Imre 
(ATE Gödöllő)

„A fogoly és a környezetvédelem.”
A fogolyállomány elszaporításának környezet- 

védelmi kihatásai jelentősek, továbbá a biológiai 
növényvédelemben is kiemelkedő, mivel a táp
lálékául szolgáló szántóföldi rovarkártevők és 
gyommagvak szolgálnak. A pályázat kiemelkedő a 
tekintetben, hogy a fogoly zárttéri tenyésztésére, 
alapos és részletekre kiterjedő technológiát ad. Az 
ismertetett eredmények feltételezik, hogy a fogoly
állomány vesztesége mesterséges tenyésztés útján 
nyert szaporulattal pótolható, sőt az állomány
nagyság az igényeknek megfelelően szabályozható.
Jutalom: (egyenlő megosztásban) 21 000 —Ft

11. A növényvédelem alapkérdéseinek kutatása 
1. Barabás Zoltán, Mesterházi Ákos, Matuz János 
(Gabonatermesztési Kút. Int.)

,,A betegség-ellenállóság elvi és módszertani 
kérdései a kenyérbúzában.”

A pályamű az őszi búza rozsda és lisztharmat 
rezisztencia nemesítés terén úgy módszertani, mint 
nemesítési vonatkozásban új eredményekkel gaz
dagítja a tudományágat. Kiemelhető a szántóföldi 
rezisztencia nemesítés új, gazdaságos és a járvány
kialakulás törvényszerűségeit figyelembe vevő mód
szer a „központi forgós rendszer”, az indukált mu
tációs módszer alkalmazása rezisztens mutánsok 
szelektálása céljából. A benne ismertetett eredmé
nyek jelentősen hozzájárulnak a betegségekkel 
szemben ellenálló új búzafajták előállítása szem
pontjából.
Jutalom: (egyenlő megosztásban) 21 000,— Ft

Az Akadémiai Közlöny 1976. évi 12. száma 
t i 73. oldal) közölte az MTA Műszaki Fizikai Kuta- 
(óintézete Igazgató Igazgató Tanácsának személyi 
összetételét.

Helyesbítés céljából — az időközben történt 
I változásra is tekintettel — az alábbiakban ismé

telten közöljük az intézet Igazgató Tanácsának sze
mélyi összetételét.

Az Igazgató Tanács
vezetője: Nagy Elemér 
titkára: Szemerédy Tibor 
tagjai: Bartha László, Kovács Lajos, Lend-

vay Ödön, Schanda János, Szép Iván, 
Szigeti György, Zsoldos Lehel

P ályázati fe lh ív á so k

A Magyar Tudományos Akadémia Központi Hi
vatala Társadalomtudományi Főosztálya pályázatot 
hirdet a Pedagógiai Kutatócsoport igazgatóhelyettesi 
munkakörére.

A pályázókkal szembeni követelmények:
— egyetemi végzettség és legalább kandidátusi 

fokozat;
— jelentős tudományos eredmények a megpályá

zott intézet profiljának megfelelő kutatások te
rületén;

— kutatóintézet vagy nagyobb kutatási egység 
vezetésében szerzett megfelelő gyakorlat.

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

nak és fizetésének megjelölését;
— eddigi szakmai munkájának és a munka ered

ményeinek ismertetését;
— a pályázó által írt tanulmányok, könyvek pon

tos bibliográfiai jegyzékét;
— tudományos fokozatának, kitüntetéseinek, ide

gen nyelvismeretének megjelölését.

A pályázathoz mellékelni kell:
— az oklevelek hiteles másolatát;
— részletes önéletrajzot 2 példányban;
— erkölcsi bizonyítványt.

Amennyiben a pályázó az MTA alkalmazásában 
áll, akkor a pályázatnak a fentebb megjelölt adato
kat, mellékleteket nem kell tartalmaznia.

Az igazgatóhelyettes besorolására és vezetői 
megbízására vonatkozóan a 2/1974. (II. 17.) MüM 
számú rendelet, valamint az 5/1974. (A.K.7.) 
MTA-F. számú főtitkári utasítás az irányadó.

í A pályázatokat az MTA illetékes főtitkárhelyet
teséhez címezve az MTA Központi Hivatala Társa
dalomtudományi Főosztályhoz (Bp. V. Münnich 
Ferenc u. 7. sz.) kell benyújtani 1977. február hó 
15-ig.

Kónya Sándor s. k., 
főosztályvezető'  magyar

iotomanyos awemia
KüN*VTÁKÁ
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Az M T A Műszaki Fizikai Kutató Intézete pályázatot 
hirdet a Fémkutatási Főosztály keretében működő 
Fémfizikai Osztály tudományos osztályvezetői mun
kakörének betöltésére.
A kinevezendő osztályvezető feladata:

Az osztály tevékenységével összefüggő tudo
mányos irányító és szervező feladatok ellátása. Az 
osztály bee fémeken, elsősorban W-on, Mo-en és 
egyes acélfajtákon, valamint más modellanyagokon 
vizsgálatokat végez az alapanyag és szennyezői kö
zötti kölcsönhatások, magas olvadáspontú fémek 
színterelésével kapcsolatos alapjelenségek megisme
résére, valamint műszaki folyamatok fizikai és ma
tematikai modellezésére. Fenti feladatokat a Fém
fizikai osztály elsősorban elektromos transzport
tulajdonságok mérésével, továbbá egyéb elektro
mos, mágneses, hidegfizikai, valamint mechanikai 
módszerek alkalmazásával végzi.

1. A pályázóval szemben támasztott követel
mények:
— egyetemi (elsősorban fizikusi) oklevél,
— legalább 10 éves gyakorlat a fent megjelölt szak

területen,
— tudományos fokozat,
— jelentős, saját, tudományos eredmények,
— kutatási egység vezetésében szerzett gyakorlat.

2. A pályázatnak tartalmaznia kell:
— a pályázó jelenlegi munkahelyének és beosztásá

nak megjelölését,
— tudományos munkásságának rövid ismertetését 

és publikációinak jegyzékét,
— a megpályázott munkakörre vonatkozó elkép

zeléseit,
tudományos fokozatát és nyelvismeretét.

3. A pályázathoz mellékelni kell:
— az oklevelek hiteles másolatát,
— részletes önéletrajzot,
— erkölcsi bizonyítványt.

Ha a pályázó az Intézet alkalmazásában áll, a
2. és 3. pont alatti mellékleteket nem kell csatolni.

A pályázatot a megjelenésétől számított 1 hónapon 
belül kell az Intézet igazgatójához benyújtani. 
(1325 Budapest, Újpest 1 Pf. 76.)

Nagy Elemér s. k.,
igazgató

Az M TA Műszaki Fizikai Kutató Intézete pályáza
tot hirdet a Fémkutatási Főosztály keretében 
működő Fémtani Osztály tudományos osztályve- 
etői munkakörének betöltésére.

A kinevezendő osztályvezető feladata:
Az osztály tevékenységével összefüggő tudomá

nyos irányító és szervező feladatok ellátása. Az osz
tály bee fémek, elsősorban W, Mo és egyes acélfaj
ták gyártástechnológiájával kapcsolatban felmerülő 
technológiai kérdésekkel, fenti anyagok mechanikai 
tulajdonságainak és szerkezetének vizsgálatával 
foglalkozik.

Fenti feladatait a Fémtani osztály elsősorban 
metallográfiái, mechanikai anyagvizsgálati, röntgen 
és pásztázó elektronmikroszkópos módszerekkel 
végzi.

1. A pályázóval szemben támasztott követel
mények:
— egyetemi oklevél,
— legalább 10 éves gyakorlat a fent megjelölt szak

területen,
— tudományos fokozat,
— jelentős, saját tudományos eredmények,
— kutatási egység vezetésében szerzett gyakorlat.

2. A pályázatnak tartalmaznia kell:
— a pályázó jelenlegi munkahelyének és beosztá

sának megjelölését,
— tudományos munkásságának rövid ismertetését 

és publikációinak jegyzékét,
— a megpályázott munkakörre vonatkozó elkép

zeléseit,
— tudományos fokozatát és nyelvismeretét.

3. A pályázathoz mellékelni kell:
— az oklevelek hiteles másolatát,
— részletes önéletrajzot,
— erkölcsi bizonyítványt.

Ha a pályázó az Intézet alkalmazásában áll, a
2. és 3. pont alatti mellékleteket nem kell csatolni.

A pályázatot a megjelenésétől számított 1 hónapon 
belül kell az Intézet igazgatójához benyújtani. (1325 
Budapest, Újpest 1 Pf. 76.)

Nagy Elemér s. k., 
igazgató

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 a 127—294 telefonon, a 
18—64-es mellékállomáson lehetséges.

TUDOMÁNYOS MINŐSÍTŐ BIZOTTSÁG
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17/1976. (XII. 11.) M üM -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- 
gazdálkodás szabályozásáról

A Minisztertanácstól kapott felhatalmazás alap
ján — az Országos Tervhivatal elnökével, a Szak- 
szervezetek Országos Tanácsával, a Fogyasztási 
Szövetkezetek Országos Tanácsával, az Ipari Szö
vetkezetek Országos Tanácsával és a Termelő- 
szövetkezetek Országos Tanácsával egyetértésével 
— a következőket rendeljük:

I.
Általános rendelkezések

1. §
A rendelet hatálya a 2. §-ban foglalt kivétellel 

kiterjed
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), a trösztök — a keretükbe tar
tozó vállalatokat ide nem értve — és az egyesü
lések (a továbbiakban együtt: vállalatokat irá
nyító szervezetek) által foglalkoztatottak teljes 
létszámára,

b) a költségvetésből gazdálkodó egyéb szerve
zetek és intézmények — ide értve a folyószámlás
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költségvetési szerveket is — (a továbbiakban 
együtt: költségvetési intézmények) által foglal
koztatott adminisztratív-ügyviteli dolgozókra 
[1/a) számú melléklet],

c) az állami vállalatok, a vállalati gazdálkodás 
rendszerében működő egyéb állami szervezetek 
— ideértve a pénzintézeteket, a költségvetési üze
meket, —, a társadalmi szervezetek vállalatai, a 
szövetkezeti vállalatok, a mezőgazdasági és halá
szati termelőszövetkezetek, a mezőgazdasági szak- 
szövetkezetek, az ipari szövetkezetek, a fogyasz
tási-, értékesítő- és beszerző szövetkezetek, a 
takarékszövetkezetek, továbbá mindezek jogi sze
mélyiséggel rendelkező társulásai, valamint a víz
gazdálkodási társulatok (továbbiakban együtt: vál
lalat) által a 2. sz. mellékletben, a pénzintézetek 
és költségvetési üzemek, valamint a takarék- 
szövetkezetek tekintetében az 1/b) számú mellék
letben felsorolt adminisztratív-ügyviteli munka
körökben munkaviszony keretében, vagy szövet
kezeti tagként foglalkoztatottakra.

2- §
A rendelet hatálya nem terjed ki:
a) a fegyveres erőkre, fegyveres testületekre 

és a rendészeti szervekre;
b) a választás útján betöltött állásokra;
c) a tanácsok végrehajtó bizottságainak titká

raira;
d) a társadalmi tanulmányi ösztöndíj-szerződés 

alapján munkába állókra, ha a szerződést 1976. 
október 1-et megelőző időben kötötték meg;

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

f )  a felsőfokú oktatási intézmények hallgatói
nak és a szakközépiskolai tanulóknak a képzési 
szakirányuknak megfelelő munkakörben a nyári 
szünidőben történő foglalkoztatására.

II.
Az igazgatási szervezetekre, a vállalatokat 
irányító szervezetekre és a költségvetési 
intézményekre vonatkozó rendelkezések

3. §
(1) Az igazgatási szervezetek legfeljebb a jogo

sult szervek által 1975. december 314g engedé
lyezett állandó főfoglalkozású létszám és a pénz
ügyminiszter által időközben engedélyezett állás
helyek erejéig foglalkoztathatnak dolgozókat (a 
továbbiakban: engedélyezett látszám).

(2) Az engedélyezett létszámon beiül a létszám- 
mozgás megengedett. Az engedélyezett létszám 
a munkajogi állományból való visszatérés miatt 
sem léphető túl.

(3) A létszámnövelési tilalmat a költségvetési 
fejezet, illetve megyei (fővárosi, megyei városi) 
tanács szintjén kell betartani. Az alsóbb fokú 
szervezetek, illetve helyi (kerületi) tanácsok lét

száma terhére a minisztérium (országos hatás
körű szerv), illetve megyei (fővárosi, megyei vá
rosi) tanács látszáma nem növelhető.

(4) Központi intézkedéssel , elrendelt új igazga
tási szervezet létrehozása, vagy módosított fel
adatkör esetén a felügyeleti szerv javaslatára a 
szükséges létszámot a pénzügyminiszter állapítja 
meg.

4- §
(1) Az igazgatási szervezetek fejezet, illetve 

fővárosi, megyei, megyei városi tanácsi szintű 
engedélyezett létszámát 1980. december 31-ig 
5%-kal csökkenteni kell.

(2) A csökkentés nem vonatkozik a pénzügymi
niszter által engedélyezett álláshelyekre, а IV. 
kisegítői állománycsoportba sorolt dolgozókra, ide
értve a gépkocsivezetőket is.

5- §
(1) Az igazgatási szervezetek az előírt létszám- 

csökkentésből 1977—1978. években keletkező bér
megtakarítást az egyéb bérmegtakarításokkal együtt 
jutalmazásra fordíthatják.

(2) Azok az igazgatási szervezetek, amelyek a 
létszámcsökkentést 1978. december 31-ig végre
hajtják, 1979. január 1-től az abból származó tel
jes bérmegtakarítást, azok, amelyek a csökkentést 
1979. december 31-ig teljesítik, 1980. január 1-től 
a megtakarítás 50%-át bérszínvonaluk emelésére 
fordíthatják, a további 50% elvonásra kerül.

(3) A létszámcsökkentést 1979. december 31. 
után végrehajtó szervezetektől a csökkentésből 
származó teljes bérmegtakarítást el kell vonni.

(4) Az igazgatási szervezetektől a létszámzárlat 
következtében 1976. évben zárolt igazgatási bér
alapot el kell vonni.

6- §

(1) A vállalatokat irányító szervezetek az 1975. 
december 31-i munkajogi létszám és a munkaügyi 
miniszter által 1976. december 31-ig engedélyezett 
álláshelyek erejéig foglalkoztathatnak dolgozókat.

(2) A vállalatokat irányító szervezeteknek az
(1) bekezdés szerinti létszámát 1980 december 
31-ig 5%-kal csökkenteni kell.

(3) A csökkentés nem vonatkozik a munkaügyi 
miniszter által időközben engedélyezett álláshe
lyekre, a fizikai foglalkozásúakra, valamint a szo
ciális és jóléti intézményekben dolgozókra.

(4) Az (1) bekezdés szerinti létszámnövelési ti
lalmat és a (2) bekezdés szerinti létszámcsökken
tést a felügyeleti szerv szintjén kell betartani. 
E létszámon belül a felügyeleti szerv a felügyele
te alá tartozó vállalatokat irányító szervezetek kö
zött létszám-átcsoportosítást hajthat végre.

(5) Vállalatokat irányító új szervezet központi
intézkedéssel elrendelt létrehozása vagy módosí
tott feladatkör esetén a szükséges létszámot az 
alapító szerv javaslatára a pénzügyminiszter ál
lapítja meg. Ä _
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7. §
(1) A költségvetési intézmények az e rendelet 

1/a számú mellékletében meghatározott munka
körökben legfeljebb az állandó főfoglalkozásúak 
1976. december 31-i tényleges létszáma és a pénz
ügyminiszter által engedélyezett, de még be nem i  
töltött állások együttes számáig foglalkoztathat
nak dolgozókat.

(2) A középfokú közgazdasági képzettséget szer
zett és első ízben munkába lépő fiatalok — a kép
zésük szakirányának megfelelő munkakörben az 
év folyamán, az év végéig végrehajtandó nyugdí
jazás mértékéig — az engedélyezett létszámot 
meghaladóan is alkalmazhatók.

(3) Az 1976. december 31-én munkaviszonyban 
levő és a létszámrögzítés időpontjában munkából 
tartósan távollevők munkába való visszatérése ese
tén az (1) bekezdésben megjelölt létszám a követ
kező év végéig a tényleges létszám később bekö
vetkező csökkentésének terhére, határozott idejű 
munkaviszony esetén annak megszűnéséig átme
netileg túlléphető.

(4) Üj költségvetési intézmény létrehozása vagy 
a feladatkör lényeges módosítása esetén a fog
lalkoztatottak szükséges létszáma az éves költség- 
vetés jóváhagyásának rendjében kerül megálla
pításra.

8- §
A miniszterek, az országos hatáskörű szervek 

vezetői, a megyei (fővárosi, megyei városi) taná
csok elnökei az egyes költségvetési intézmények 
között a 7. § szerinti létszám átcsoportosítását, il
letve a feladatok jelentős változása esetén — egye
di elbírálás útján — növelését engedélyezhetik, 
illetve csökkentését elrendelhetik.

9- §
Az igazgatási szervezeteknél és a költségvetési 

intézményeknél az érintett munkakörökben éven
ként az időszaki főfoglalkozásúak és a részfog
lalkozásúak foglalkoztatására az 1976. évben ilyen 
címen rögzített béralap évenkénti bérfejlesztéssel 
növelt összege használható fel.

10. §

A külképviseletek létszámgazdálkodását a pénz
ügyminiszter a külügyminiszterrel és a külkeres
kedelmi miniszterrel egyetértésben külön szabá
lyozza.

III.
A vállalatokra vonatkozó rendelkeszések

П. §
(1) A vállalat e rendelet 1/b számú, illetve 2. 

számú mellékletében meghatározott adminisztra
tív-ügyviteli munkakörökben, teljes munkaidőre 
szóló munkaviszony vagy szövetkezeti tagsági vi
szony alapján legfeljebb annyi, a statisztikai 
állományi létszámba tartozó dolgozót foglalkoztat
hat, mint ahány ilyen dolgozója 1976. december 
31-én volt.

(2) Az 1976. december 31-én statisztikai állo
mányi létszámot

aj növelni lehet а 19/1975. (XII. 28.) MüM — 
PM számú együttes rendelet 11. és 12. §-ának 
megfelelően engedélyezett, de még be nem töltött 
álláshelyek számával és

b) csökkenteni kell azoknak az 1976. december 
31-én nyudíjazás alatt levőknek a létszámával, 
akiket évközben — az 1008/1976. (IV. 1.) Mt. szá
mú határozatnak megfelelően — 1976. évben vég
zett fiatal szakemberekkel már pótoltak.

(3) A létszámnövelési tilalmat a vállalatnak az 
e rendelet 1/b. számú, illetve 2. számú mellékleté
ben meghatározott munkakörökben foglalkoztatot
tak — (1)—(2) bekezdés szerint megállapított — 
összlétszámára (a továbbiakban: rögzített létszám) 
kell alkalmazni. E rendelkezés alkalmazása szem
pontjából a tröszt keretében működő vállalatokat 
önálló vállalatoknak kell teninteni.

(4) A vállalatnál foglalkoztatható dolgozók lét
számának megállapításánál — eltérő rendelkezés 
hiányában — a Központi Statisztikai Hivatal ál
tal a munkaügyi statisztikai jelentések összeállí
tásához kiadott tárgyévi rendelkezéseket kell al
kalmazni.

12. §

(1) Ha a rögzített létszámhoz viszonyítva a sta
tisztikai állományi létszám

a) munkaviszony megszűnése miatt csökken, a 
kieső létszám új felvétellel;

b) munkából való tartós távoliét miatt csökken, 
a kieső létszám meghatározott időre szóló munka- 
szerződéssel alkalmazott dolgozóval pótolható.

(2) A felső- és középfokú közgazdasági képzett
séget szerzett, első ízben munkába lépő fiatalok 
— a képzésük szakirányának megfelelő munka
körökben, az év folyamán, az év végéig végre
hajtandó nyugdíjazás mértékig — a rögzített lét
számot meghaladóan is alkalmazhatók.

(3) Az 1976. december 31-én munkaviszonyban 
álló és a munkából tartósan távollevő dolgozók 
munkába való visszatérése esetén a rögzített lét
szám — a statisztikai állományi létszám később 
bekövetkező csökkenésének terhére — átmeneti
leg túlléphető.

(4) Ha az 1977. január 1. után kezdődő tartós tá
voliét esetén a dolgozó a helyettesként alkalma
zott dolgozó munkaszerződésében előírt határo
zott idő lejárta előtt a munkába visszatér, e hatá
rozott idejű munkaviszony megszűnéséig a rög
zített létszám átmenetileg túlléphető.

(5) Munkából tartósan távollevőknek a munka
jogi létszámba tartozók közül azokat kell tekin
teni, akik a Központi Statisztikai Hivatal által a 
munkaügyi statisztikai jelentések összeállításához 
kiadott tárgyévi rendelkezéseknek megfelelően, a 
statisztikai állományi létszámban nem szerepel
nek.

13. §
(1) A vállalat e rendelet 1/b. számú, illetve 2. 

számú mellékletében meghatározott munkakörök
ben nem teljes munkaidőre szóló munkaviszony
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vagy szövetkezeti tagsági viszony alapján csak 
annyi dolgozót foglalkoztathat, hogy az általuk 
teljesített éves össz-munkaidő ne haladja meg az 
ilyen dolgozók 1976. évben ténylegesen teljesített 
összmunkaidejét.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezését kell alkalmaz
ni a nyugdíjuk szüneteltetése vagy korlátozása 
nélkül foglalkoztatott nyugdíjasokra is.

14. §
(1) Kapacitás bővítő beruházás, rekonstrukció 

végrehajtása, illetőleg a termelési szerkezet lénye
ges megváltoztatása esetén a létszámnövelési ti
lalom alá eső munkakörökben dolgozók létszámát 
a vállalat

a) saját hatáskörben növelheti, ha a létszám
növelési titalom alá eső, valamint az egyéb nem fi
zikai munkakörökben dolgozóknak a fizikai dolgo
zók létszámához külön-külön viszonyított koráb
bi arányát vállalati szinten megtartja vagy javít
ja;

b) a felügyeleti szerv, szövetkezeteknél a terü
leti (szakmai) érdekképviseleti szerv javaslatára 
a megyei (fővárosi, megyei városi) tanács elnöké
nek (a továbbiakban: felügyeleti szerv) engedé
lyével növelheti, ha az a) pont szerinti, korábbi, 
nem fizikai létszámarányok vállalati szinten rom
lanak.

(2) Üj vállalat alapítása vagy jelentős átszerve
zés esetén a felügyeleti szerv állapítja meg a kö
telező nem fizikai létszámarányt és a létszámnö
velési tilalom alá eső munkakörökben foglalkoz
tatható adminisztratív ügyviteli létszámot.

(3) Az (1)—(2) bekezdésben felsorolt eseteken 
kívül, a létszeámnövelési tilalom alá eső munkakö
rökben a felügyeleti szerv — egyedi elbírálás 
alapján — rendkívül indokolt esetben engedélyez
heti a létszámnövelést.

IV.

Vegyes rendelkezések

15. §

A dolgozónak a ténylegesen ellátott munkakö
rétől eltérő besorolása (bújtatás) vagy a létszámot 
pótló (bővítő) célból a felügyelt szervezettől, in
tézménytől, vállalattól való berendelése esetén az 
érdekelt vezetőkkel szemben szigorú felelősségre 
vonást kell alkalmazni. A vállalatok vezető ál
lású dolgozói esetében a 16/1975. (XI. 15.) MüM 
számú rendelet 6. és 7. §-ában meghatározott ren
delkezéseket is alkalmazni kell.

16. §

(1) Ez a rendelet 1977. január 1. napján lép ha
tályba.

(2) A költségvetési szervek gazdálkodási rendjé
ről szóló 107/1968. (PK. 4.) PM számú utasítás 56. 
§-a (1) bekezdésének az állandó főfoglalkozásúak

létszámgazdálkodására vonatkozó előírásai — e 
rendelet hatálya alá tartozó létszámra, illetőleg 
munkakörükre vonatkozóan — hatályukat vesztik.

(3) Az igazgatási szervezetek és az egyéb költ
ségvetési intézmények e rendelet végrehajtásáról 
az éves költségvetési beszámolóban kötelesek szá
mot adni.

(4) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az 
igazgatási és adminisztratív-ügyviteli létszámfel
vételi zárlatról szóló 19/1975. (XII. 28.) MüM — 
PM számú együttes rendelet hatályát veszti.

Buda István s. k., Faluvégi Lajos s. k.,
munkaügyi pénzügyminiszter

minisztériumi államtitkár

1/a számú melléklet
a 17/1976. (X I  1.11 ) M ü M —P M számú 

együttes rendelethez

Az 1. § b) pontja szerint az ,,adminisztratív- 
ügyvitel” alkalmazottak kategóriájába tartoznak 
a következő munkakörök:

— a 18/1971. (Eü. K. jún. 5. rk.) EüM —MüM 
sz. együttes utasításban az E 310 kulcsszámba so
rolt dolgozók,

— a 212/1971. (M. K. 13.) MM—MüM sz. 
együttes utasításban az 5541—5542 kulcsszámba 
sorolt dolgozók.

— a 201/1975. (M. K. 3.) OM -M üM  sz. együt
tes utasításban az 5121 kulcsszámba sorolt dolgo
zók,

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

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

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

— a 108/1974. (7) MüM 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.) MüM sz. rendeletben a 
3001 —3005 kulcsszámba sorolt dolgozók;

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

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

1/b számú melléklet a 17/1976. (X I  1.11 ) 
M ü M —P M számú együttes rendelethez

Az 1. § c) pontjában felsorolt szervek közül a 
pénzintézeteknél és a takarékszövetkezeteknél fog
lalkoztatott adminisztratív-ügyviteli alkalmazottak 
kategóriájába a következő munkakörök tartoznak:

— 117/1974.(9) Mü M—PM számú együttes uta
sításban,
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— 118/1974. (9) MüM számú együttes utasítás
ban,

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

a III. állománycsoportba sorolt dolgozók, kivé
ve: betétszámfejtőt, hitel- betét- és tanácsi szám
lavezetőt, belföldi és nemzetközi fizetési forgal
mat lebonyolítót, valut.a-devizaszámfejtőt, pénz
tárost, pénzolvasót, totó-lottó értékesítőt, díjköny
velőt, káradminisztrátort, kárszámfejtőt, adatrög
zítőt és operátort.

Az 1. § c) pontjában felsorolt szervek közül a 
költségvetési üzemekben foglalkoztatott adminiszt
ratív-ügyviteli alkalmazottak kategóriájába a kö
vetkező munkakörök tartoznak:

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

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

2. számú melléklet
a 17/1976. (XII .  11.) M ü M - P M  számú 

együttes rendelethez

Az 1. § c) pontja szerint „adminisztratív-ügy
viteli” munkaköröknek kell tekinteni a KSH elnö
ke 1 1975. (IV. 16.) KSH számú rendelkezésével 
hatályba lépett „Foglalkozások Egységes Osztályo
zási Rendszerében” meghatározott alábbi számjelű 
(négy számhelyű) foglalkozásokat és az ezekbe 
sorolt (hat számhelyű) munkaköröket:
2260 számjelű foglalkozás és munkakörök
2261 számjelű foglalkozás és munkakörök
2262 szám jelű foglalkozás és munkakörök
2321 számjelű foglalkozás és munkakörök
2322 számjelü foglalkozás és munkakörök
2323 számjelű foglalkozás és munkakörök
2324 szám jelű foglalkozás és munkakörök
2325 szám jelű foglalkozás és munkakörök
2326 számjelű foglalkozás és munkakörök
2327 számjelű foglalkozás és munkakörök
2328 számjelű foglalkozás és munkakörök
2329 számjelű foglalkozás és munkakörök 
2419 szám jelű foglalkozás és munkakörök 
2430 számjelű 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 számjelű foglalkozás és munkakörök
2802 számjelű foglalkozás és munkakörök
2803 számjelű foglalkozás és munkakörök
2804 szám jelű 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 szám jelű foglalkozás és munkakörök
2842 számjelű foglalkozás és munkakörök
2843 számjelű 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 munkaköröket
2848 számjelű foglalkozás és munkakörök
2849 számjelű foglalkozás és munkakörök

A munkaügyi miniszter 19/1976. (XII. 28.) 
Mü M számú

r e n d e l e t e
egyes munkajogi rendelkezések módosításáról 

és kiegészítéséről
A Munka Törvénykönyve végrehajtásáról szóló 

34/1967. (X. 8.) Korm. számú rendeletben kapott 
felhatalmazás alapján — a Szakszervezetek Or
szágos Tanácsával egyetértésben — a követke
zőket rendelem:

1 . §
(1) A munkaviszonnyal kapcsolatos egyes kér

désekről szóló 5/1967. (X. 8.) MüM számú ren
delet — a 11/1971. (IV. 29.) MüM számú ren
delet 1. § (1) bekezdésével, és a 18/1971. (IX. 19.) 
MüM számú rendelet 1. § (1) bekezdésével meg
állapított — 6. §-ának (2) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép:

„(2) A dolgozó által szerződésszegés miatt visz- 
szafizetendő összegnek a dolgozó részére való 
megtérítését vagy a dolgozó helyett történő meg
fizetését más vállalat nem vállalhatja.”

(2) Az 5/1967. (X. 8.) MüM számú rendelet a 
következő 12/H —12/1. §-okkal egészül ki:

,,12/H. § Jogszabály alapján adott, határozott 
időre szóló vezetői megbízás (kinevezés) a hatá
rozott idejű munkaviszony felmondására meg
állapított szabályok (Mt. 28. §) szerint vonható 
vissza.

12/1. § A kötelező felmentés tartama — ha a 
kollektív szerződés eltérően nem rendelkezik — 
egyhónapos felmondási idő esetén tizennyolc nap, 
kéthónaposnál huszonegy nap, háromhónapos ese
tén huszonnégy nap, négyhónapos vagy ennél 
hosszabb felmondási időnél harminc nap.”

2. §
(1) A munkaidő és pihenőidő egyes kérdései

ről szóló 6/1967. (X. 8.) MüM számú rendelet a 
következő rendelkezésekkel egészül ki és — a 
18/1974. (VII. 25.) MüM számú rendelet 1. 
§-ával megállapított — 1/A. § megjelölése 1/C. 
§-ra változik:
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„Munkaidőbeosztás, éjszakai munka
1/A. § (1) A kollektív szerződés a munkaidő- 

beosztás meghatározása során — a heti pihenő
napokon felül —, ha a munkaidő a heti negy
vennégy órát nem haladja meg, két hetenként 
egy szabadnapot biztosíthat.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően 
szabadnap biztosításához — ha jogszabály elté
rően nem rendelkezik — a munkaügyi minisz
ter engedélye szükséges.

1/B. § Lakáson töltött készenlétet követően, 
továbbá a készenlétnek (ügyeletnek) a miniszter 
által megállapított egyéb eseteiben a dolgozót 
pihenőidő nem illeti meg.”

(2) A 6/1967. (X. 8.) MüM számú rendelet 4. 
§ának (1) bekezdése folytatólagosan a következő 
rendelkezéssel egészül ki: „Igazolatlan mulasztás 
esetén csak az előírt — heti vagy havi, ennek 
hiányában évi — munkaidőkereten felül végzett 
munkát lehet túlmunkának elszámolni.”

(3) A 6/1967. (X. 8.) MüM számú rendelet 8. 
§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § A munkaviszonyra vonatkozó szabály 
készenléti (ügyeleti) díj helyett szabadidőt is biz
tosíthat. Fizikai foglalkozásúak tekintetében azon
ban szabadidő csak a dolgozó kérésére adható. 
A szabadidő kiadására és pénzbeni megvál
tására vonatkozóan a túlmunka ellenértékeként 
járó szabadidő szabályait kell alkalmazni azzal 
az eltéréssel, hogy a szabadidő mértékét a kollek
tív szerződés állapítja meg és annak mértéke 
legfeljebb a készenlét (ügyelet) időtartamáig ter
jedhet.”

3. §
(1) A 6/1967. (X. 8.) MüM számú rendelet — 

a 8/1970. (X. 6.) MüM számú rendelet 4. §ának
(3) bekezdésével megállapított — 8/A. §-a he
lyébe a következő szabályozás lép:

„A munkaközi szünet kiadása és díjazása
8/A. § (1) Egy és kétműszakos munkaidőbeosz

tás esetén a munkaközi szünet — ha a minisz
ter eltérően nem rendelkezik — csak a munkaidő 
megszakításával, szombaton pedig a munkaidő 
végén adható ki.

(2) A munkaközi szünetre járó díjazás mérté
két a kollektív szerződésben kell meghatározni. 
A díjazás nem lehet kevesebb az ágazatban (ipar
ágban) a fizikai foglalkozásúakra vonatkozó leg
alacsonyabb bértétel* alsó határának felénél. A 
miniszter ettől eltérhet.”

(2) A 6/1967. (X. 8.) MüM számú rendelet — 
a 8/1970. (X. 6.) MüM számú rendelet 4. §-ának
(4) bekezdésével megállapított — 12/A. §-a foly
tatólagosan a következő rendelkezéssel egészül 
ki: „Nem állapítható meg jutalomszabadság az 
állami vagy a társadalmi szervek által alapított, 
illetőleg adományozott kitüntetésekhez.”

* Lásd különösen a 16/1976. (XII. 11.) Mü M számú ren
delet 7. §-ának (2) bekezdését és a 7/1971. (IV. 1.) MüM 
számú rendelet 3. §-ának (1) bekezdését.

(3) A 6/1967. (X. 8.) MüM számú rendelet 16. 
§-ának (1) bekezdése folytatólagosan a követ
kező rendelkezéssel egészül ki: „Ha a dolgozót a 
felmondási idő alatt legalább a kötelező felmen
tés és a ki nem adott szabadság tartamának 
megfelelő időre felmentették a munkavégzés alól, 
a szabadságot — pénzbeni megváltás nélkül — 
kiadottnak kell tekinteni.”

4- §
A munka díjazásának egyes kérdéseiről szóló 

7/1967. (X. 8.) MüM számú rendelet a követ
kező címmel és 10/A. §-sal egészül ki:

„A jubileumi jutalom
10/A. § (1) Ha a dolgozó az Mt. V. 66. §-ának

(2) bekezdésében meghatározott harmincöt, ille
tőleg negyvenöt évet munkaviszonyban töltötte, 
munkaviszonyának elhalálozás miatt történt meg
szűnése esetén, a megfelelő jubileumi jutalmat az 
örökös részére ki kell fizetni.

(2) A negyven, illetőleg ötven éves munkavi
szonnyal járó jubileumi jutalom csak a korábbi 
jubileumi jutalom kézhezvételétől számított öt 
év elteltével fizethető ki. E korlátozástól a vál
lalat a dolgozó javára eltekinthet.”

5- §

(1) Egyes szociális-kulturális juttatásokról szóló 
8/1967. (X. 8.) MüM számú rendelet — a 28/1974. 
(XII. 24.) MüM számú rendelet 1. §-ával megállapí
tott — 7. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:

„(3) A szervezett üdültetésben a felnőtt beutal
tak térítési díja az első csoportba sorolt üdülők
ben napi 38, a második csoportban napi 26, a 
harmadik csoportban pedig napi 6 foritnál nem 
lehet kevesebb.”

(2) A 8/1967. (X. 8.) MüM számú rendelet — 
a 18/1971. (IX. 19.) MüM számú rendelet 2. §-ával 
megállapított — 15/A. §-a (2) bekezdésének első 
mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 
„A segélykeretet a jóléti és kulturális alapon 
belül kell megállapítani.”

6. §
(1) A dolgozók egészsége vagy testi épsége sé

relméből eredő károk megtérítéséről szóló 2/1964. 
(IV. 3.) MüM számú rendelet 9. §-a következő
(3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Bérrendezés címén a megállapított kárté
rítést olyan arányban kell felemelni, amilyen 
arányban az azonos, illetve — ha az azonos 
munkakör megszűnt — a hasonló munkakörben 
a vállalatnál dolgozók keresete bérfejlesztés foly
tán emelkedett. Ha a vállalati átlagos, éves bér- 
fejlesztés mértékét a kollektív szerződés megha
tározza, a megállapított kártérítést ennek meg
felelően kell — bejelentés nélkül is — felemelni 
(12. §).”

(2) A 2/1964. (IV. 3.) MüM számú rendelet 12. 
§-a (1) bekezdésének első mondata helyébe a kö
vetkező rendelkezés lép: „A vállalat — ha a sé
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relemért felelős — a dolgozó bejelentése, ennek 
hiányában a rendelkezésére álló adatok alapján 
köteles a kárt megtéríteni.”

(3) A 2/1964. (IV, 3.) Mü M számú rendelet 12. 
§-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Nem jelenti új eljárás kezdeményezését, 
ha a dolgozó életének, egészségének vagy testi 
épségének megsértése esetén az alapul szolgáló 
körülmények megváltozására tekintettel további 
igényt támaszt, illetőleg a vállalat a megállapí
tott kártérítés leszállítását kéri. Ebben az eset
ben a panasz benyújtására és elintézésére vonat
kozó szabályok az irányadók.”

7. §
(1) A kollektív szerződésekről szóló — a 

10/1971. (IV. 8.) MüM számú és a 4/1975. (III. 
18.) MüM számú rendelettel módosított — 
14/1970. (XI. 20.) MüM számú rendelet 4. §-a 
a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az (1) bekezdésben előírt beszámolóval 
egyidejűleg külön beszámolót kell készíteni a 
vállalati szociális terv* előző évi teljesítéséről. 
Ebben kell foglalkozni a szociális tervben sze
replő olyan feladatok teljesítésével, amelyekre a 
kollektív szerződés nem tér ki és ezt a beszámolót 
az (1)—(2) bekezdés rendelkezéseinek figyelembe
vételével a kollektív szerződésre vonatkozó be
számolóval együtt külön napirendi pontként kell 
megvitatni.”

(2) A 14/1970. (XI. 20.) MüM számú rendelet
10. §-ának megjelölése 10. § (2) bekezdésre változik 
és e § a következő (1) bekezdéssel egészül ki:

„(1) A kollektív szerződések megkötésével, azok 
végrehajtásáról szóló beszámolók elkészítésével, 
valamint módosításával kapcsolatos munkát az 
irányítása alá tartozó vállalatoknál a miniszter 
fogja össze és a megjelölt munka elősegítése érde
kében az ágazati-iparági szakszervezettel egyet
értésben irányelveket adhat ki.”

8- §
Ahol a Munka Törvénykönyve munkaügyi mi

niszteri végrehajtási rendeletéi „munkásáról ren
delkeznek, azon — eltérő jogszabály hiányában

— fizikai foglalkozásút*, ahol „alkalmazott”- 
ról rendelkeznek, azon nem fizikai foglalkozásút* 
kell érteni.

9- §
(1) Ez a rendelet 1977. január 1. napján lép 

hatályba.
(2) A dolgozók egészsége vagy testi épsége 

sérelméből eredő károk megtérítéséről szóló 
2/1964. (IV. 3.) MüM számú rendelet 1. § (1) be
kezdése, 1/A — 1/B. §-ai, és 13. §-a,

a munkaidő és pihenőidő egyes kérdéseiről 
szóló 6/1967. (X. 8.) Mü M számú rendelet 9. §-a 
(2) bekezdésének utolsó mondata,

a Munka Törvénykönyve és végrehajtási ren
deleté hatálybalépésével kapcsolatos, átmeneti 
szabályokról szóló (10/1967). (X. 8.) MüM számú 
rendelet 2 — 11. §-ai,

a Munka Törvénykönyve költségvetési szer
veknél történő végrehajtásáról szóló 14/1967. (XI. 
9.) Mü M számú rendelet 3. §-a,

az államigazgatási és az igazságszolgáltatási 
dolgozók munkaviszonyának egyes kérdéseiről 
szóló 38/1973. (XII. 27.) MT számú rendelet vég
rehajtása tárgyában kiadott 14/1973. (XII. 27.) 
Mü M számú rendelet 7. és 17. §-a,

a Munka Törvénykönyvének és végrehajtási 
rendeletéinek a Munkaügyi Minisztérium, vala
mint a felügyelete alá tartozó szervek dolgozói 
vonatkozásában való végrehajtásáról szóló — a 
121/1970. Mü. K. 31.) MüM számú és a 113/1974. 
(Mü. K. 8.) Mü M számú utasítással módosított
— 108/1968. (Mü. K. 4.) Mü M számú utasítás 
13. pontja
hatályukat vesztik.

(3) E rendeletnek a munkaközi szünet kiadá
sára és díjazására vonatkozó rendelkezéseit első 
ízben a kollektív szerződések 1977, évi módosí
tásánál kell alkalmazni. A kollektív szerződésnek 
a kitüntetéshez jutalomszabadságot megállapító 
rendelkezése e rendelet hatályba lépését köve
tően a kollektív szerződés módosításáig sem al
kalmazható.

Buda István s. k.,
munkaügyi minisztériumi államtitkár

A MAGYAR T U D O MÁ N Y OS  AK A D É MI A  E L N Ö K S É G É N E K
HA T Á RO Z A T A I

az 1976. december 21-i ülésén

tudományok kutatási területeivel, a tudomány- 
terület társadalmi és tudományos jelentőségével, 
a kutatási bázis jellemzésével és eredményeivel, 
a tudományterület belső kapcsolataival, nemzet
közi kapcsolataival, a várható fejlődési irányokkal, 
valamint az oktatás helyzetével.

* Lásd az 1/1975. (IV. 16.) KSH számú rendelkezéssel 
kiadott Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszerét.

Beszámoló az allam- es jogtudományok helyzetéről

Az állam- és jogtudományok helyzetéről szóló 
beszámolót a Gazdaság- és Jogtudományok Osz
tálya terjesztette az elnökség elé. A beszámoló 
nyolc részre tagolva foglalkozott az állam- és jog

* Lásd a Munkaügyi Minisztériumnak és a SZOT-nak 
a Munkaügyi Közlöny 1975. évi 6. számában közzétett 
irányelveit.
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Az elnökség 62/1976. számú határozata
Az elnökség az állam- és jogtudományok hely

zetelemzéséről szóló előterjesztést elfogadja, azt 
reálisnak, értékesnek tartja; mint az előterjesztés 
összefoglalóját tudomásul veszi a határozati javas
latban foglaltakat és a következőket határozza:

1. Az állam- és jogtudományoknak eddigi sikeres 
tevékenységüket fokozva még nagyobb mértékben 
kell kielégíteniök a gyakorlat tudományos tevé
kenységet igénylő szükségleteit. Ennek érdekében 
a tervező és koordinációs munkát fokozottan kell 
a gyakorlat vezető szerveivel összeegyeztetni. 
Felkéri az elnökség a jogi gyakorlat vezető szerveit, 
hogy törekedjenek a gyakorlatban működők el
méleti érdeklődésének fokozására.

2. A IX. Osztály a Társadalomtudományi Fő
osztály segítségével végezze el az MTA és az OM 
hálózatfejlesztési koncepciójának szintetizálását 
az állam- és jogtudományok területén. A gyakor
lati szerveknél fellelhető tartalékok mozgósításá
val is javaslatot kell készíteni arra vonatkozóan, 
hogy milyen területeken és mely kutatóhelyeken 
van szükség koordináló alközpontok létesítésére. 
A javaslatokat sürgősségi szempontból rangsorolni 
kell.

3. Feltétlenül szükségesnek tartja az Elnökség 
azt, hogy a középiskolai és esetleg az általános iskolai 
oktatásban egy társadalomtudományi blokk kere
tében nagy súllyal szerepeljenek jogi ismeretek.

Az MTA nemzetközi tudományos kapcsolatainak 
főbb irányelvei az 1976—1980 időszakra

A Magyar Tudományos Akadémia nemzetközi 
kapcsolatai hazánk felszabadulása után fokozato
san fejlődtek és az 1970. évi szervezeti reform idejére 
elég jól működő rendszer alakult ki. Ez sohasem 
korlátozódott csupán saját kutatóhálózatára, hanem 
annál mindig szélesebb volt és néhány területen 
(pl. nemzetközi tudományos szervezetekben való 
részvétel, kongresszusok szervezése stb.) a magyar 
tudomány döntő részét átfogta.

Az akadémiai reform után e tevékenység tovább 
szélesedett és tervszerűbbé vált. Többek között ez 
is hozzájárult ahhoz, hogy a nemzetközi tudomá
nyos kapcsolatoknak a főbb irányelvei rögzítésre 
kerüljenek.

Az elnökség 63/1976. számú határozata
1. Az elnökség megvitatta és vitában elhangzott 

kiegészítési és törlési javaslatokkal elfogadta a 
„Az MTA nemzetközi tudományos kapcsolatai
nak főbb irányelveiről az 1976 — 1980 időszakra” 
C. előterjesztést, számolva egyidejűleg azzal, 
hogy a Párt tudománypolitikai irányelvei végre
hajtása vizsgálatának eredményei esetleg korrek
ciókat tesznek szükségessé.

2. Felkéri a testületi és szakigazgatási szerveket, 
hogy a tudományos nemzetközi kapcsolatok 
tervezése, szervezése és végrehajtása terén ezen 
irányelvek figyelembe vételével járjanak el.

3. Felkéri az Akadémia nemzetközi kapcsolataiért 
felelős alelnökét és főtitkárhelyettesét, hogy az 
irányelvekben foglalt célok megvalósítását 
folyamatosan kísérjék figyelemmel, és alkalmas 
időpontban tájékoztassák az elnökséget.
3.1. A feladatok és a felelősség megosztása te

kintetében a korábbi határozatok irány
adók, illetve a nemzetközi kapcsolatok 
ügyintézésének esetleges módosítása esetén 
ez utóbbival összhangban e tekintetében is 
indokolt a változtatás.

4. Felkéri az elnökség Csáki Frigyes alelnököt, 
valamint Szabó Imre és Tétényi Pál akadémiku
sokat, hogy készítsenek az illetékes szervek felé 
egy olyan előterjesztést — az elnökség nevében —, 
amely részletesen kifejti a magyar tudomány 
képviseletében történő külföldi kiküldetések 
alapos és sokoldalú előkészítésének fontosságát, 
illetőleg felhívja a figyelmet arra, hogy ennek 
elmaradása milyen károkat okozhat a magyar 
külkapcsolatok hírnevének.

Az elnökség 1977. I. félévi munkaterve
Az elnökség 64/1976. számú határozata
1. Az elnökség 1977. I. félévi munkatervét tájé

koztató jelleggel az alábbiak szerint hagyta jóvá:

Január

s 1. Előterjesztés a tudományos osztályok középtávú 
? kutatási beszámolók és tervek véleményezésével 
! kapcsolatos munkájának értékeléséről.

Előadó: Szentágothai János mb. elnök 
Márta Ferenc főtitkár

2. Javaslat az 1977. évi könyvkiadási terv irány
számaira.
Előadó: Köpeczi Béla, a Kiadói Tanács elnöke

3. Tájékoztatók
3.1. Tájékoztató a tanszéki kutatások aka

démiai támogatásával kapcsolatos felada
tokról.
Előadó: Márta Ferenc főtitkár

3.2. Tájékoztató a kliniko-farmakológia helyzete 
és problémái Magyarországon c. kerekasztal 
konferencián elhangzottakról.
Előadó: a konferencia vezetője

4. Egyebek

Február 
rendkívüli ülés

Az Akadémia 1970. évi szervezeti reformja vég
rehajtásának tapasztalatai, soronlevő feladatokról

Február
1. Beszámoló az Akadémia közműveléssel kap

csolatos feladattervében kitűzött célok eddigi 
megvalósulásáról.
Előadó: Szentágothai János mb. elnök
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2. Javaslat az Akadémiai Aranyérem odaítélését 
előkészítő bizottság kijelölésére
Előadó: Szentágothai János mb. elnök

3. Javaslat az Akadémiai Díjak odaítélését elő
készítő bizottság kijelölésére.
Előadó: Szentágothai János mb. elnök

4. Tájékoztatók
5. Egyebek

Március 
rendkívüli ülés

A Párt tudománypolitikai irányelvei érvényesülésé
nek vizsgálatáról készített jelentés megtárgyalása 
Előadó: Szentágothai János mb. elnök

Március
1 . Az Akadémia elnökségének beszámolója és a 

zárt ülésre kiküldendő tézisek az 1977. évi köz
gyűlésen.
Előadó: Szántó Lajos, a Tudományszervezési 

Csoport igazgatója
2. Javaslat az Akadémiai Díjak odaítélésére 

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

Előadó: a bizottság elnöke
4. Tájékoztatók

4.1. Tájékoztató jelentés az 1977. évi aspiráns 
pályázat eredményéről.
Előadó: Kónya Albert a TMB elnöke

5. Egyebek

Április
1. A régészeti tudományok helyzete

(Az 54/1976. sz. elnökségi határozat alapján)
Előadó: Mátrai László osztályelnök

2. Javaslat az 1977. évi közgyűlés állásfoglalására 
Előadó: Thész János a Tudományos Testületi 
Titkárság vezetője

3. A Magyar Biokémiai Társaság,
a Magyar Biofizikai Társaság és 
a Magyar Biológiai Társaság akadémiai felügye
letének megszüntetése.
Előadó: Balogh János osztályelnök

4. Az MTA hároméves rendezvényterve 
Előadó: Csáki Frigyes akadémikus

Láng István főtitkárhelyettes

5. Tájékoztatók
5.1. Beszámoló az újjáalakult tudományos 

bizottsági rendszer struktúrájáról és sze
mélyi összetételéről
Előadó: Szántó Lajos, a Tudományszervezési 
Csoport igazgatója

6. Egyebek

Május
1. Az alkalmazott matematika hazai helyzete és 

problémái
Előadó: Tarján Imre osztályelnök

2. Javaslat az MTA 1977. évi közgyűlési határozata 
végleges szövegének megállapítására
Előadó: az Akadémia elnöke

3. Tájékoztatók
3.1. Tájékoztató az MTA 1976. évi beruházási és 

költségvetési terveinek teljesítéséről 
Előadó: Márta Ferenc főtitkár

4. Egyebek

Június
LA  magyar magfizikai kutatások helyzete 

(A 43/1976. számú határozat alapján)
Előadó: Tarján Imre osztályelnök

2. Ankétok, kerekasztal konferenciák, elnökségi 
klubdélutánok 1977—78. évekre szóló téma
ajánlásai
Előadó: az Akadémia elnöke

3. Javaslat az elnökség 1977. II. félvi munkater
vére
Előadó: Thész János a Tudományos Testületi 

Titkárság vezetője
4. A Tudós Klub klubtanácsa tagjainak és titkárá

nak megbízatása
Előadó: az Akadémia elnöke

5. Tájékoztatók
6. Egyebek
Az elnökség felhatalmazza az elnököt, hogy a 
munkaterven a szükséges változtatásokat hajtsa 
végre.

Általános szempontok az egyes tudományos osz
tályok tevékenységét bemutató elnökségi elő

terjesztés összeállításához
Az 1976. évi közgyűlés határozatot hozott arról, 

hogy az elnökség 1979-ig vitassa meg az egyes 
tudományos osztályok tevékenységét, különös 
tekintettel arra, hogy mennyire gyakoroltak haté
kony elvi, módszertani befolyást tudományterü
letükre.

Az elnökség korábban már jóváhagyta az osz
tályok beszámolásának ütemtervét; most azokat az 
általános szempontokat vitatta meg, amelyek 
figyelembe vételével a beszámolók készülnek majd.

Az elnökség 65/1976. számú határozata
1. Az elnökség elhatározza, hogy az osztályok 

tevékenységét bemutató dokumentumok elsősor
ban a tudományos kérdések megválaszolását segít
sék elő; az osztályhoz tartozó tudományterületek 
lényegi, tartalmi kérdéseivel foglalkozzanak, és csak
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annyiban érintsék a szervezési, szervezeti kérdé
seket, amennyiben azt a téma tárgyalása feltét
lenül megkívánja.

2. Az előterjesztések összeállítása értelemszerűen 
a következő szempontok figyelembevételével tör
ténjék:
— az osztályhoz tartozó tudományterületek in

formatív bemutatása;
— a jelen helyzet történeti szemléletű rövid ismer

tetése, az adott tudományterület nemzetközi 
elhelyezése; hazai kutatások és a világszínvonal;

— az osztály tudományterületei fejlődésének belső 
törvényeiből, a tudományos színvonal ápolásá
ból fakadó feladatok;

— a társadalmi igények tükröződése a tudomány- 
terület fejlődésében;

— a tudományterület folyamatos fejlődésének 
személyi feltételei;

— milyen elvi és gyakorlati befolyással bír az 
osztály a tudományterület fejlődésére;

— a hazai kutatóbázis és az osztály kapcsolata;
— a kapcsolódó tudományterületekkel, tudományos 

osztályokkal, tudományos bizottságokkal való 
kapcsolat;

— a tudományterületen belüli kooperáció kérdései;
— a komplexitás, illetve integráció érvényesü

lésének módjai;
— a tudományterület nemzetközi kapcsolatai;
— a tudományterület kapcsolata és hatása a nép

gazdaságra, a társadalmi gyakorlatra, a szelle
mi közéletre és közművelődésre;

— a tudományos eredmények közzététele és a fel- 
használás visszaigazolása;

— a tudományos osztály befolyása oktatási rend
szerünk alakítására;

— az osztály tudományágazati összetételének elem
zése, és annak vizsgálata, hogy az elemzés 
alapján nem indokolt-e átcsoportosítás egyes 
osztályok között;

— hosszabb távra szóló feladatok rövid ismertetése.

3. A beszámolók terjedelme a 20—30 gépelt 
oldalt ne haladja meg, továbbá tartalmi kérdések-

Budapest, 1976. december 23

nél a korábbi dokumentumokban (fehérkönyvek, 
Magyar Tudomány stb.) már publikált állásfogla
lásokat az előterjesztés ne ismételje meg, hanem 
tartalmazza a publikált anyagra való pontos hivat
kozást.

Együttműködési megállapodás az MTA elnöksége 
és a TIT elnöksége között

Az Akadémia elnöksége és a TIT elnöksége 
testületeik, intézményeik és szervezeteik be
vonásával a tudományok korszerű, színvonalas és 
széles körű ismertetése érdekében elhatározták, 
együttműködésük továbbfejlesztését.

A megállapodás-tervezetet előbb az Akadémia 
elnöksége, majd pedig a TIT elnöksége vitatta, 
illetve vitatja meg.

Az elnökség 66/1976. számú határozata

1. Az elnökség megvitattaaz Akadémia elnöksége 
és a TIT elnöksége együttműködési megállapodás- 
-tervezetét és azzal egyetért.

2. Felhatalmazza az elnököt, hogy a vitában el
hangzott kisebb kiegészítések figyelembevételé
vel és a vita szellemében a TIT elnökével a végleges 
szöveget megállapítsa és a megállapodást aláírja.

Az elnökség egyéb állásfoglalásai :

Az elnökségi ülés napirendjén szerepeltek még:
1. Tájékoztató az MTA 1977. évi költségvetési 

és beruházási kereteiről.
2. Tájékoztató a természettudományi-műszaki 

tudományipari gyakorlat c. ankéton elhangzottak
ról.

3. Beszámoló az elnökség legutóbbi ülése óta 
eltelt időszak jelentősebb szakigazgatási eseményei
ről.

4. Beszámoló az elnökség legutóbbi ülése óta 
eltelt időszak jelentősebb testületi eseményeiről.

Szentágothai János s. k., 
mb. elnök

K ö z le m én y ek

P á ly á za li fe lh ív á so k
A Magyar Tudományos Akadémia Izotóp In

tézete (Budapest, XII., Konkoly Thege út) a 12/1976. 
(X. 3.) MüM sz. rendelet értelmében pályázatot 
hirdet 1977-ben végző egyetemi hallgatók részére

tudományos gyakornoki
munkakör betöltésére, kétéves megbízásos jog
viszony alapján.

Az Intézet az alábbi kutatási témákban kíván 
tudományos gyakornokot alkalmazni:

1. Komplex kémiai kutatásokra
egy oki. vegyészt, ill.

oki: vegyészmérnököt

2. Szénhidrogénkémiai (katalitikus és sugárhatás- 
kémiai) kutatásokra
két oki. vegyészt, ill.

oki. vegyészmérnököt

3. Magreakciók kutatására
egy oki. fizikust
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A munkakört betöltőknek a gyakornoki idő 
befejezésekor egyetemi doktori disszertációt kell 
benyújtaniuk.

A tudományos gyakornokok havi illetménye: 
2100 Ft +  30% intézeti pótlék.

A szerződéses munkaviszony kezdete: 1977. szep
tember 1.

Budapest, 1976. december 23.
Tétényi Pál s. k.,

igazgató

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 a 127—294 telefonon, a 
18—64-es mellékállomáson lehetséges.

Tudományos Minősítő Bizottság
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az 1977. január hó 25-i ülésén

Előterjesztés a tudományos osztályok középtávú 
kutatási beszámolók és tervek véleményezésével 

kapcsolatos munkájának értékeléséről

Az Akadémia 1976. évi közgyűlési határozata 
értelmében az 1977. évi közgyűlés előtt számot 
kell adni — többek között — a tudományos osz
tályok középtávú kutatási beszámolók és tervek 
véleményezésével kapcsolatos munkájáról.

Az elnökség elé 3 előterjesztés került, amelyek 
az elnök, a főtitkár, illetve az OM Tudományos 
Titkársága gondozásában készültek. Már a vitát 
megelőzően kitűnt, hogy az anyag nagyobb 
súlyt helyezett a beszámolók és tervek készítésé
nek és bírálatának módszertani oldalára, és arány

lag kevesebbet tér ki ezek tartalmi vonatkozásaira- 
A közgyűlés előkészítésére ilyen tartalmi értékelésre 
feltétlenül szükség van.

A vita során világosan megmutatkozott, hogy a 
jelenlegi beszámolási és tervezési rendszer feltét
len elég radikális változtatásra szorul.

Az elnökség 1/1977. számú határozata

1. Az elnökség a középtávú kutatási beszámolók és 
tervek testületi véleményezésével kapcsolatos 
előterjesztésben foglaltakról megállapítja, hogy 
az elsősorban a munka előkészítésével, meg
szervezésével, a beszámolás és a tervezés rend
szerével, az értékelés módszerével, valamint az
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ezekből adódó problémákkal foglalkozott és csak 
röviden, általánosságban tért ki a munka során 
kialakított érdemi tartalmi kérdésekre.

2. Annak érdekében, hogy az elnökség az 1976. évi 
közgyűlés határozatának megfelelően a véleménye
ző munka tapasztalatairól teljes összefüggésében 
adhasson számot az 1977. évi közgyűlésnek, a 
tudományos osztályok február hó 28-ig — az 
elnök által megadott szempontok alapján — külön 
is foglalják össze a munka érdemi- tartalmi részére 
vonatkozó értékelésüket oly módon, hogy' az 
értékelést tudományáganként az egyes tudomány- 
területek tekintetében végezzék el. Egyben fog
lalják össze azt is, hogy miben látják a beszámo
lási és tervezési rendszer alapvető hibáit.

3. Az elnökség szükségesnek tartja, hogy a követ
kező (1981 — 1985 évi) tervidőszakra olyan új, 
tudományos igényű, az országos rendszerre ala
pozódó kutatástervezési és beszámolási rend
szer, valamint értékelési módszer kidolgozására 
kerüljön sor, amely figyelembe veszi az 1971 — 
75. évi tervidőszak beszámolási és az 1976—80. 
évi tervidőszak tervezési munkája során nyert 
tapasztalatokat.

Az új rendszer módszertanát elnökségi alkal
mi bizottság dolgozza ki már esetleg az 1978-as 
közgyűlés idejére. A bizottság összetételére az 
elnök az 1977. évi közgyűlés után tegyen javas
latot.

Javaslat
az 1978. évi könyvkiadási terv irányszámaira

Az elnökség 2/1977. számú határozata
Az elnökség a tudományos osztályok könyv- 

kiadási ívkeretét — mint irányszámokat — az 
alábbiak szerint hagyta jóvá:

Központi keret 140 ív
I. Osztály 1230 ív

II. Osztály 970 ív
III. Osztály 260 ív
IV. Osztály 280 ív
V. Osztály 360 ív

VI. Osztály 350 ív
VII. Osztály 170 ív

VIII. Osztály 220 ív
IX. Osztály 300 ív
X. Osztály 170 ív

Összesen: 4450 ív

Javaslat
a távlati tudományos kutatások körében elért jelen
tős eredmények jutalmazási rendjének kidolgozására

Az elnökség 1976. április 27-én hozott 25/1976. 
sz. határozatával elfogadta a távlati tudományos 
kutatási terv főirányai körében elért jelentős 
eredmények jutalmazásának új elveit A jutal
mazási rendszer részletes kidolgozásának a határo

zat értelmében egyik feltétele a pénzügyi keretek 
összevonásának és kétévenkénti felhasználásának 
biztosítása. Az erre vonatkozó pénzügyminisztériu
mi tárgyalások eredménnyel zárultak.

Ennek alapján szükségessé vált az új pályázati 
rendszer részletes szabályainak kidolgozása.

Az elnökség 3/1977. számú határozata
1. Az elnökség a távlati tudományos kutatások 

terén elért jelentős eredmények jutalmazási rend
szerének kidolgozására az alábbi bizottságot 
küldi ki:
Elnök: Pach Zsigmond Pál akadémikus
Titkár: Gujdi Barna főosztályvezető
Tagok: Arató Endre akadémikus

Béli Béla akadémikus 
Bognár Géza akadémikus 
Császár Ákos akadémikus 
Knoll József akadémikus 
Láng István főtitkár h.
Nagy Elemér akadémikus 
Osztrovszky György akadémikus 
Polinszky Károly akadémikus 
Szabó Gábor akadémikus 
Weltner Andor akadémikus

2. A Bizottság a 25/1976. sz. elnökségi határozat 
figyelembevételével, az illetékes tárcák szükség 
szerinti bevonásával dolgozza ki az új pályázati 
rendre vonatkozó javaslatát és terjessze az 
elnökség 1977. szeptemberi ülése elé.

Javaslat
elnökségi alkalmi bizottság kiküldésére a 

víruskutatás aktuális problémáinak megvizsgálására

A vírusok egyre nagyobb gazdasági kárt okoz
nak hazánk növénytermesztésében, állattenyész
tésében és a humán közegészségügy területén. 
A hazánkon átmenő tranzitforgalom, a növekvő 
turizmus, az export- és importtevékenység, továbbá 
a vírustörzsek nagyfokú variabilitása és rendkívüli 
szaporodóképessége valószínűsíti azt a tendenciát, 
hogy tartósan és növekvő mértékben kell számolni 
a jövőben a vírusok kártételével a növény-, az 
állat- és az embervilágban, valamint olyan új 
betegségformák megjelenésével, amelyek felisme
résére a jelenlegi ismereteinken alapuló diagnosz
tikai eljárások elégtelenek.

Szükségesnek látszik interdiszciplináris megköze
lítéssel áttekinteni a hazai teljes víruskutatási 
kapacitást és a vele kapcsolatban álló diagnosz
tikai, karantén és védekező rendszerek tudományos 
alapjait. Erre a célra a javaslat MTA elnökségi 
alkalmi bizottság létrehozását indítványozta a 
hazai víruskutatás távlati programjának előkészí
tésére, különös tekintettel a vírusok okozta kár
tételek megelőzésére.

Az elnökség 4/1977. számú határozata
A hazai teljes víruskutatási kapacitás és a vele 

kapcsolatban álló diagnosztikai, karantén és vé
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dekező rendszerek tudományos alapjainak átte
kintése érdekében az elnökség az alábbi alkalmi 
bizottság kiküldését határozta el:

1. Elnök: Láng István főtitkárhelyettes
Tagok: Béládi Ilona tanszékvezető egy. tanár 

Csontos László osztályvezető 
Dénes Lajos főosztályvezető 
Dömök István főosztályvezető 
Farkas Gábor akadémikus 
Fornosi Ferenc osztályvezető 
Földes István igazgató 
Gács Ferenc főosztályvezető 
Hollán Zsuzsa akadémikus 
Kétyi Iván tanszékvezető egy. tanár 
Király Zoltán akadémikus 
Koczka István osztályvezető 
Mészáros János akadémikus 
Nagy Bálint főosztályvezető 
Nász István tanszékvezető egy. tanár 
Szent-Iványi Tamás akadémikus 
Tamássy István akadémikus 
Váczi Lajos tanszékvezető egy. tanár

Titkárok: Horváth József tudományos fő
munkatárs

Lomniczi Béla tudományos munka
társ

Pácsa Sándor tudományos munkatárs

2. A bizottság munkája terjedjen ki elsősorban:
— a hazai víruskutatás jelenlegi helyzetének 

értékelő felmérésére, a kutatás és a védekezési 
rendszerek kapcsolatára;

— a 10—12 év múlva várható víruskárosítás 
tendenciáira, mértékére és valószínűségére

Budapest, 1977. január 28.

a növénytermesztésben, az állattenyésztésben 
és a humán közegészség terén,

— a jelenlegi kutatási és védekezési rendszerek 
és a 10—12 év múlva várható problémák egy
bevetése után a fejlesztés kritikus csomó
pontjainak megjelölésére azzal a céllal, hogy 
10—12 év múlva a védekezés hatékonyabb 
lehessen, mint jelenleg.

3. Az alkalmi bizottság egy éven belül végezze^ el 
munkáját és támaszkodjon az MTA, az EÜM 
és a MÉM bizottságaiban, kutatóhelyein a téma
körben eddig végzett felmérésekre. Az al
kalmi bizottság saját hatáskörében szak
értőket is felkérhet.

Az elnökség egyéb állásfoglalásai :
Az elnökségi ülés napirendjén szerepeltek még:
1. Tájékoztató a kliniko-farmakológia helyzete, 

problémái Magyarországon c. kerekasztal-kon- 
ferencián elhangzottakról.

2. Tájékoztató a célmegbízásos rendszerről, annak 
koncepciójáról.

3. Beszámolók az eltelt időszak legfontosabb tes
tületi és szakigazgatási eseményeiről.
A 2. ponttal kapcsolatban elhangzott felszó

lalások alapján az elnökség felkérte a főtitkárt 
és az elnököt, hogy a tárgyban a Tudománypoli
tikai Bizottság előtti vitában külön is hívja fel 
a figyelmet a célmegbízásos rendszer előnyeire, 
hátrányaira (ezen belül az eddigi támogatási rend
szerben foglalkoztatottak problémájára) illetve a 
támogatások célmegbizatássá való átalakítása meg
felelő arányának fontosságára.

Szentágothai János s. k., 
m. b. elnök

K ö zlem én y ek

Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 
határozatai (a határozatok szövegét a Tanácsok 
Közlönye 1976. évi 59. száma tartalmazza)

18/1976. OTvH számú határozat a Bükki Nem
zeti Park létesítéséről
19/1976. OTvH számú határozat a Vértesi 
Tájvédelmi Körzet létesítéséről

P ályázati fe lh ív á so k

A Magyar Tudományos Akadémia Pszichológiai 
Intézete pályázatot hirdet a Pedagógiai és Fejlődés
lélektani Osztályán betöltendő tudományos munka
társi állásra. A pályázó feladata az Intézet közép
távú kutatási tervében foglalt neveléslélektani 
kutatásokba való bekapcsolódás, az iskoláskorúak 
személyiségfejlesztése (különös tekintettel a mo
tivációra) terén végzett kutató tevékenység.

Pályázhatnak azok, akik legalább három évvel 
ezelőtt szereztek diplomát az ELTE Bölcsészet
tudományi Karán pszichológia szakon, és tapasz
talatokkal rendelkeznek a neveléslélektani kutatás 
területén.

A pályázathoz az alábbi iratokat kell mellékelni 
két példányban:

— tudományos önéletrajz, amely tartalmazza 
a pályázó eddigi szakmai pályafutását, to
vábbá jelenlegi munkahelyét, beosztását 
és fizetését, szakmai érdeklődési területét;

— legalább egy középfokú nyelvvizsgát igazoló 
okmány;

— tudományos közlemények jegyzéke (lehető
leg különlenyomatokkal);

— erkölcsi bizonyítvány.
A pályázatot jelen hirdetmény megjelenését kö

vető 30 napon belül kell benyújtani az Intézet igaz
gatójához az alábbi címre: MTA Pszichológiai 
Intézet, Bp. VI. Szondy u. 83/85.

Dr. Pataki Ferenc s. k., 
igazgató
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Az M TA Műszaki Fizikai Kutató Intézete 
pályázatot hirdet a Szerkezetkutatási Főosztályra 
tudományos munkatársi munkakör betöltésére.

A tudományos munkatárs feladatai:
A fém- és félvezetőfizika területén pásztázó 

elektronmikroszkópos kutatásokban való rész
vétel.

1 . A pályázóval szemben támasztott követelmé
nyek:
— egyetemi oklevél
— legalább 5 éves gyakorlat a szilárdtest
— vagy vákuumfizika területén
— egy idegen nyelvből középfokú állami nyelv

vizsga

2. A pályázatnak tartalmaznia kell:
— a pályázó jelenlegi munkahelyének és be

osztásának megjelölését
— részletes tudományos önéletrajzot
— megjelent tudományos közlemények jegy

zékét.
A pályázatot a megjelenésétől számított 1 hónapon 

belül kell az Intézet Igazgatójához benyújtani. 
(1325. Budapest, Újpest 1 Pf. 76.)

A Budapesti Műszaki Egyetem Alkalmazott 
Biofizikai Laboratóriuma pályázatot hirdet tudo
mányos munkatársi állás betöltésére.

A felvételre kerülő tudományos munkatárs 
feladata: részvétel biofizikai jellegű koherens op
tikai és akusztikai kutatásokban mind elméleti, 
mind kísérleti szinten.

Pályázhatnak tudományegyetemeken fizikusi 
oklevelet szerzettek, vagy műszaki egyetemek 
gépészmérnöki karán finommechanikai-optikai, vil
lamosmérnöki karon műszer- és méréstechnikai 
szakon oklevelet szerzett mérnökök. A pályázat 
elbírálása során előnyben részesülnek azok, akik 
szocialista országok egyetemein biofizikai, bionikái, 
biokibernetikai vagy biomérnöki szakon szereztek 
diplomát, valamint nyelvvizsgákkal rendelkezők.

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

lását és fizetését;
b) a pályázó eddigi szakmai munkájának és 

munkája eredményeinek részletes ismertetését (az 
általa írt könyvek, jegyzetek, tanulmányok, sza
badalmak stb. felsorolását), jelentősebb külföldi 
tanulmányútjait, tudományos fokozatát, idegen- 
nyelv-ismeretét, tudományos munkájára vonat
kozó jövőbeli terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
részletes önéletrajzot (2 példányban), szakképzett
ségét tanúsító oklevél (oklevelek) hiteles másolatát, 
szakmai referenciát (zárt borítékban) tetszőlegesen 
megválasztott két ismert szakembertől és a munka

helyi közvetlen vezetőtől, a lakóhely szerint illeté
kes rendőrkapitányságtól beszerzett 3 hónapnál 
nem régibb keletű hatósági erkölcsi bizonyítványt.

A pályázatokat a pályázati felhívás megjelenése 
után 4 héten belül kell eljuttatni a Budapesti 
Műszaki Egyetem Alkalmazott Biofizikai Labora
tóriuma igazgatójához (1111 Budapest, Kruspér 
u. 2 -4 .)

Dr. Meisel János s. k.,
rektor

Az Állatorvostudományi Egyetem (1071 Bp. 
Bethlen Gábor u. 20—24.) pályázatot hirdet az 
Egyetemen — a Takarmányozásiam Tanszéken 
— betöltendő egy egyetemi tanári állásra.

A kinevezendő egyetemi tanár feladata lesz:
— a tanszék oktató, nevelő, tudományos és 

kutató munkájának irányítása, ellenőrzése,
— a tanszék által oktatott tantárgyból az 

előadások megtartása, a gyakorlatok megtervezése, 
a gyakorlatvezetés irányítása és ellenőrzése.

A pályázónak megfelelő egyetemi végzettséggel 
és tudományos fokozattal kell rendelkeznie, aki 
az egyetemen vagy más felsőfokú oktatási intéz
ményben legalább 10 éves oktatói tevékenységet 
folytatott, vagy a szakterületen legalább 10 éves 
kiemelkedő tevékenységgel rendelkezik, és tudo
mányos minősítése van.

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

sát, 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, tanulmá
nyok stb. felsorolását, megjelölve, hogy azok mikor 
és hol jelentek meg;

— tudományos fokozatát, kitüntetéseit és ide
gen nyelvi ismeretét, jelentősebb bel- és külföldi 
tanulmányútjait;

c) a pályázónak további tudományos és ok
tató 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 szerint 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 megállapí
tott illetmény jár.

A pályázatot mellékleteivel együtt a Mezőgazda- 
sági és Élelmezésügyi Értesítőben való közzétételtől
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számított 4 héten belül kell az Állatorvostudományi 
Egyetem Személyzeti Osztályához címezve (1071 
Bp. Bethlen Gábor u. 20—24.) benyújtani.

A pályázattal kapcsolatban további felvilá
gosítást az Állatorvostudományi Egyetem Sze
mélyzeti Osztálya ad.

Dr. Kovács Ferenc s. k.,
egyetemi tanár, rektor

Az Állatorvostudományi Egyetem (1071 Bp. 
Bethlen Gábor u. 20—24.) pályázatot hirdet az 
Egyetemen — a Kórbonctani Tanszéken — 
betöltendő egy egyetemi docensi állásra.

A kinevezendő egyetemi docens feladata lesz:
a rendes egyetemi képzésben és a szakállatorvos- 
képzésben a háziállatok kórbonctanából egyes 
témakörök előadása, az egyetemi hallgatók vizsgáz
tatásában való részvétel, a gyakorlati oktatás és 
a tanszéki diagnosztikai munka közvetlen irányítá
sa, valamint a tudományos diákköri munka szer
vezése.

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, lega
lább 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, tanulmá
nyok stb. felsorolását, megjelölve, hogy azok mikor 
és hol jelentek meg,

— tudományos fokozatát, kitüntetéseit és ide
gen nyelvi ismeretét, jelentősebb bel- és külföldi 
tanulmányútjait;

c) a pályázónak további tudományos és oktató 
munkájára vonatkozó terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
a) részletes önéletrajzot 2 példányban;
b) a szakképzettséget, illetőleg tudományos 

fokozatot tanúsító oklevelek hiteles másolatát;
c) az Állatorvostudományi Egyetemről beszer

zett 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 Mezőgaz
dasági és Élelmezésügyi Értesítőben való közzé

tételtől számított 4 héten belül kell az Állatorvos- 
tudományi Egyetem Személyzeti Osztályához cí
mezve (1071 Bp. Bethlen Gábor u. 20—24.) be
nyújtani.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosí
tást az Állatorvostudományi Egyetem Személyzeti 
Osztálya ad.

Dr. Kovács Ferenc s. k., 
egyetemi tanár, rektor

A M ÉM  Mérnök- és Vezetőtovábbképző Intézet 
főigazgatója pályázatot hirdet a következő állá
sokra:

A) B) C) egyetemi docensi állások betöltésére.
Pályázhatnak azok, akik
— a 118/1974./M. K. 10./MM. számú utasítás

ban rögzített „I. Általános követelményekének 
megfelelnek;

— agrártudományi egyetemi diplomával ren
delkeznek;

— korábbi munkájukból kifolyólag a vezetők 
és szakemberek továbbképzésével kapcsolatos ok
tatásszervezési, valamint tanulmányi feladatok 
ellátására és a továbbképzést szolgáló tudo
mányos 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 anyagának 
összeállítására, illetve tanfolyamok vezetésére;

— szaktárgyuk anyagát alaposan és széles
körűen ismerik, abból színvonalas gyakorlatok 
vezetéséhez és előadások tartásához szükséges 
felkészültséggel rendelkeznek.

Az AJ egyetemi docens feladata lesz állattenyész
tési témakörből előadások tartása, szakdolgozati 
témák összeállítása, konzulensi feladatok ellátása, 
új rendszerű tanfolyamok szervezése és vezetése, 
tudományos kutatómunka végzése, továbbá rész
vétel az Intézet tananyagfejlesztő munkájában.

A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül
nek a felnőttoktatásban (különösen a továbbkép
zés területén) nagy tapasztalattal rendelkező, a 
termelőszövetkezetekben vagy állami gazdaságok
ban rendszeres kutatómunkát végző, felsőfokú 
politikai és szakmérnöki képesítésű, tudományos 
fokozattal rendelkező pályázók.

A B )  egyetemi docens feladata lesz a pszicholó
gia alkalmazása a vezetésben c. témakörben az 
Intézet tanfolyamain előadások tartása, szakdol
gozati témák összeállítása, konzulensi feladatok 
ellátása, a Szakvállalati és Intézményi Szakhoz 
tartozó tanfolyamok szervezése és vezetése, a mun
kaügyi tananyag fejlesztése, munkaköri képesítések 
követelményrendszerének kutatása.

A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül
nek a felnőttoktatásban (különösen a továbbképzés 
területén) nagy tapasztalattal rendelkező, a szak
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vállalatok és intézmények munkaterületét jól is
merő, felsőfokú politikai képzettséggel és egyetemi 
doktori címmel rendelkező pályázók.

A C) egyetemi docens feladata lesz állami gaz
dasági vezetők és szakemberek továbbképzésének 
lebonyolítása, irányítása, a munkahelyi és közép
szintű vezetők tanfolyami képzése módszertani 
kérdéseinek kutatása, a művezetői és üzemvezetői 
képzés tananyagának fejlesztése, előadások tartása, 
tudományos kutatómunka végzése, témájában pub
likációk megjelentetése.

A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül
nek a nagyüzemi termelést és szervezést, valamint 
az üzemi oktatást hosszú ideje ismerő, az állami 
gazdaságok irányításában vezetési és káderután
pótlási tapasztalatokkal és egyetemi doktori cím
mel 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 részletes 
ismertetését,

— az általa írt könyvek, jegyzetek, tanulmá
nyok, 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 jövő
beni 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 
Értesítőben való közzétételtől számított 1 hónapon 
belül kell az Intézet főigazgatójához (1143. Buda
pest, Ida-u. 2.) eljuttatni. (Felvilágosítást nyújt 
az A) állás ügyében dr. Gabnai János egy. docens, 
a B) és C) állás ügyében dr. Fogaras Lajos egy. 
docens, ig. h.)

A betöltendő állás után a 201/1975./МК. 4./ 
OM-MüM. számú együttes utasításban megha
tározott illetmény jár.

Dr. Szűcs Kálmán s. k.,
egy. tanár 
főigazgató

P Á LY Á Z A T I FELH ÍVÁS  a Kertészeti Egyete
men oktatói állások betöltésére
Talajtani Tanszékre
egyetemi tanári álláshely betöltésére.

Az egyetemi tanár feladata a taljtan és agro
kémia, valamint az alkalmazott kertészeti talajtan 
és agrokémia és alkalmazott tartósítóipari agro
kémia tárgykörből az előadások megtartása, a 
diszciplína továbbfejlesztése.

A kertészeti talajtani és agrokémiai kutatások 
továbbfejlesztése, a tanszéki kutatómunka szerve
zése és irányítása.

A posztgraduális továbbképzés irányítása és 
fejlesztése, a kertészeti talajtan és agrokémia 
területén.

Pályázhatnak azok az okleveles vegyészmér
nökök, akik legalább 10 éves egyetemi oktatói 
tapasztalattal, jelentős szakirodalmi tevékenység
gel, idegen nyelvtudással és tudományos fokozat
tal rendelkeznek.

Növény örökléstani és Nemesítési Tanszékre 
egyetemi docensi álláshely betöltésére.

A kinevezendő docens feladata a Növényélet
tan tantárgy elméleti oktatásban való közremű
ködés, egyes elméleti fejezetek ismertetése, a Növény- 
élettan levelező oktatása, megszervezése és vitele, 
valamint a tárggyal kapcsolatos laboratóriumi 
foglalkozások irányítása. Továbbá a növényélet
tani szakkörös hallgatók tudományos diákköri mun
kájával kapcsolatos irányítás a Tanszék által meg
határozott kísérleti területeken.

Pályázhatnak azok, akik egyetemi végzettség
gel, legalább 10 éves oktatói tapasztalattal és tu
dományos fokozattal rendelkeznek.

KERTÉSZETI FŐISKOLAI KAR KECSKEMÉT
Természettudományi Tanszék
főiskolai tanári álláshely betöltésére
A kinevezendő oktató feladata a kémiai, fizikai 

és matematikai jellegű alap és alapozó tantárgyak 
elméleti és gyakorlati oktatásának, kutatásának 
irányítása valamint végzése, továbbá részvétel a 
tanszék egyéb tevékenységének irányításában és 
végzésében.

Pályázhatnak a tantárgynak megfelelő szakú 
egyetemi végzettséggel és doktori címmel, valamint 
agrár szakmérnöki képesítéssel rendelkezők, akik 
legalább 10 éve az agrárfelsőoktatás területén dol
goznak.

Marxizmus—Leninizmus Tanszékén betöltendő
főiskolai tanári állásra
A kinevezendő oktató feladata a tudományos 

szocializmus, a filozófia és a politikai gazdaság
tan tantárgyak oktatásának irányítása, azok elő
adásainak és szemináriumainak tartásában való 
részvétel, valamint a tanszék kutató és egyéb 

í feladatainak irányítása.
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Pályázhatnak azok, akik az oktatott tantár
gyaknak megfelelő szakú egyetemi oklevéllel és 
doktori címmel, továbbá legalább 10 éves felső- 
oktatási gyakorlattal rendelkeznek.

Dísznövénytermesztési Tanszék
főiskolai docensi álláshely betöltésére
A kinevezendő oktató feladata a dísznövény- 

termesztéssel kapcsolatos tantárgyak elméleti és 
gyakorlati oktatásának, valamint a tanszékhez 
tartozó gyakorló- kísérleti területek irányítása 
és fejlesztése, részvétel a tanszék oktató- nevelő, 
kutató termelésfejlesztő és egyéb munkájában.

Pályázhatnak olyan okleveles kertészmérnökök, 
akik a dísznövénytermesztés ill. felsőfokú oktatása 
területén legalább 10 éves gyakorlattal és egyetemi 
doktori címmel rendelkeznek.

Gyümölcstermesztési Tanszék
főiskolai docensi álláshely betöltésére
A kinevezendő oktató feladata a gyümölcs- 

termesztés tantárgy elméleti és gyakorlati oktatá
sának, valamint a tanszékhez tartozó gyakorló
kísérleti területek irányítása és fejlesztése, részvétel 
a tanszék oktató- nevelő, kutató termelésfejlesztő 
és egyéb munkájában.

Pályázhatnak olyan okleveles kertészmérnökök, 
akik a gyümölcstermesztés illetve felsőfokú ok
tatása területén legalább 10 éves 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 ide
gen nyelvismeretét, jelentősebb külföldi tanul
mányútjait:

— tudományos, oktató munkájára vonatkozó 
jövőbeni terveit.

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

kozatot tanúsító oklevelek hiteles másolatát:
— az intézményből beszerzett és kitöltött 

törzslapot:
— 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 (Bp. XI. 
Villányi út 35—43) ad.

A pályázatot mellékleteivel együtt a közzététel
től számított 4 héten belül kell az Egyetem rektorá

hoz (Bp. XI. Villányi út 35—43.), illetve a Kecske
méti Főiskolai Kar igazgatójához (6000 Kecske
mét, Erdei Ferenc tér 1 — 3.) eljuttatni.

Dr. Dimény Imre s. k.,
egyetemi tanár, 

rektor

A Gödöllői Agrártudományi Egyetem pályázatot 
hirdet:
Mezőgazdaságtudományi Kar
Állattani Tanszékén 1 fő egyetemi tanári állásra

A kinevezendő egyetemi tanár feladata a tan
szék oktató, nevelő és tudományos kutatómunká
jának irányítása, az „Állattan” c. tárgy oktatása, 
a vadbiológiai kutatásokban való közvetlen rész
vétel, s annak koordinálása.

Pályázhatnak azok, akik agrármérnöki diplo
mával, tudományos fokozattal, valamint hosszabb 
egyetemi oktatói gyakorlattal és széles körű 
tudományos kutatómunkássággal rendelkeznek.

Állattenyésztéstani Tanszékén 1 fö  egyetemi tanári 
állásra

A kinevezendő egyetemi tanár feladata a tan
szék oktató-, nevelő- és kutatómunkájában való 
részvétel, elsősorban az „Általános állattenyész
téstan” c. tárgy oktatása. Kutatási területe az 
alkalmazott állatgenetika, a tenyészértékbecslés 
különböző formái, valamint az értékmérők, tulaj
donságok felhasználása legyen a szelekció haté
konyságának növelése érdekében.

Pályázhatnak azok, akik agrármérnöki dip
lomával, tudományos fokozattal, valamint hosszabb 
egyetemi oktatói gyakorlattal és széles körű ku
tatótevékenységgel rendelkeznek.
Mezőgazdasági Gépészmérnöki Kar 
Mezőgazdasági Gépek Üzemeltetése Tanszéken 1 fö  
egyetemi tanári állásra

A kinevezendő tanár feladata a Kertészeti 
gépesítés c. tárgy előadása, fejlesztése a megfelelő 
szakirányulás erősítése érdekében, esetleg ágazattá 
való továbbfejlesztésére, az új tanterv szerinti 
program kidolgozása és a szükséges jegyzetek meg
írása.

Feladata továbbá a témában diszciplináris 
kutatómunka indítása, szorosan összekapcsolva 
a gyakorlati igényekkel.

Pályázhatnak azok, akik egyetemi végzett
séggel, mezőgazdasági vagy műszaki tudományok 
doktora vagy kandidátusi fokozattal rendelkeznek, 
és a szakterületen 10—15 éven keresztül önálló 
tudományos kutatómunkát folytattak, az adott 
szakterületen egyetemi szinten oktató- nevelő 
munkát végeztek, és kiterjedt szakirodalmi mun
kássággal rendelkeznek.
Mezőgazdaságtudományi Kar
Mezőgazdasági Kémiai Tanszékén 1 fö egyetemi 
docensi állásra

A pályázó feladata a „Mezőgazdasági termé
nyek tárolása és feldolgozása” c. tantárgy előadása,
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a tárgykörrel kapcsolatos gyakorlati oktatás irá
nyítása, a technológiai jellegű tanszéki kutató
munka szervezése és irányítása.

Pályázhatnak azok a vegyészi, vegyészmérnöki 
vagy kémia—biológia szakos tanári oklevéllel ren
delkező szakemberek, akik az említett tárgykörben, i 
illetőleg a mezőgazdasági kémia területén hosszú 
időn keresztül önálló kutatómunkát végeztek, s 
egyetemi szinten ugyancsak hosszú időn keresztül 
eredményes oktató- nevelő munkát folytattak.

Állattenyésztéstani Tanszékén 1 fő egyetemi docensi I 
állásra

Az egyetemi docens feladata az Állattenyész
téstani Tanszék oktató-, nevelő- és kutatómunká
jában való részvétel, nevezetesen a Sertéstenyész
téstan előadásainak megtartása és gyakorlatainak 
vezetése.

Pályázhatnak azok, akik agrármérnöki ok
levéllel rendelkeznek és a felsőoktatási intézmények
ben 7—10 éves oktató vagy ugyanannyi időn át a 
szakképzettségének megfelelő munkaterületen 
tevékenységet folytattak és tudományos szín
vonalon végzett, jelentős eredménnyel járó oktatói, 
kutatói, illetőleg egyéb gyakorlati tevékenységet 
folytattak.

Állattani Tanszékén 1 fő egyetemi docensi állásra
Az egyetemi docens munkaköri feladata a „Me

zőgazdasági Állattan” c. tárgy gyakorlati oktatásá
nak irányítása, egyes fejezetek önálló előadása; 
kiemelkedően fontos önálló feladata a mezőgazda- 
sági mérnöki oktatás és szakmérnök-képzés, vala
mint fakultatív stúdiumként meghirdetett progra- ! 
mok keretében az ökológia és et-ológia témaköré
nek előadása.

A pályázónak agrármérnöki vagy biológiai 
(zoológiái) szakosítású egyetemi diplomával, pe
dagógiai szakképzettséggel, tudományos fokozat
tal és sokéves felsőoktatási intézménynél eltöltött 
oktató-nevelői gyakorlattal, valamint jó előadó- 
készséggel kell rendelkeznie.

Mezőgazdasági Gépészmérnöki Kar
Mezőgazdasági Géptani Intézetén 1 fő  egyetemi 
docensi állásra

A kinevezendő docens feladata a Gépelemek 
című tárgy előadása, megfelelő szintre hozása a 
hazai egyetemekkel. Ezek érdekében az új tanterv 
szerinti program átdolgozása és a szükséges jegy
zetek megírása. Továbbá a témakörben diszcipliná
ris kutatómunka indítása, illetve bekapcsolása 
egyéb tárcaszintű kutatási irányokba.

Pályázhatnak azok, akik a mezőgazdasági 
gépészmérnöki szakra oklevelet szereztek, és 
tudományterületén kandidátusi fokozattal rendel
keznek. Hosszú egyetemi előadói gyakorlattal és 
magas színvonalú szakirodalmi tevékenységgel 1 
rendelkeznek. Előnyben részesülnek azok, akik 
orosz, ill. más világnyelvekből állami nyelvvizsgát 
tettek.

Központi Intézetek és Tanszékek Szervezete
Filozófia-Tudományos Szocializmus Tanszékén 1 fő  
egyetemi docensi állásra

A kinevezendő docens feladata a Filozófia 
tárgy előadás-kurzusainak tartása, oktatás-szer
vezési feladatok ellátása, az Etika tárgy oktatásá
nak ellátása, a tanszék nevelő- és tudományos 
kutatómunkájában való részvétel.

Pályázhatnak azok, akik filozófia szakos ké
pesítéssel, legalább 20 éves egyetemi oktatási 
gyakorlattal, tudományos minősítéssel és az el
látandó feladatokhoz szükséges tudományos te
vékenységgel rendelkeznek.

A benyújtott egyetemi tanári és docensi állásra 
pályázóknak rendelkezniük kell az egyetem követel
mény-rendszerében meghatározott feltételekkel:

a) Felsőoktatási intézményben 7—10 éves 
oktatói, vagy ugyanannyi időn át szakterületen 
végzett tevékenység:

b) Az oktatott tantárgy tudományágának átfogó 
ismerete;

c) Rendszeres kapcsolattartás üzemekkel és 
kutatóintézetekkel;

d) Tudományos munka végzése, eredményei
nek publikálása. Tudományos fokozat vagy magas 
színvonalú tudományos munka;

e) Szűkebb tudományág területén legyen képes 
a hallgatók szakkollégiumainak tartására és tudo
mányos diákkörök vezetésére;

f) Egy világnyelvből állami nyelvvizsga vagy 
ezzel egyenértékű nyelvismerete a szakirodalom 
tanulmányozására;

g) Alkalmasság az állami, társadalmi, tudomá
nyos, egyesületi megbízatások ellátására;

h) Legyen képes a hallgatók politikai, szakmai 
nevelésére, a tantárgy pedagógiai problémáival 
való foglalkozásra.

A betöltésre kerülő állás után a 201/1970. 
(M.K.5.) MM-Mü M. sz. és az ezt kiegészítő 210/1975. 
(M.K.3.) OM-Mü M. 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 
felvilágosítást 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 kutatómunkájá

nak részletes ismertetését;
— a szakirodalmi tevékenységét;
— tudományos fokozatának, esetleges ki

tüntetéseinek, idegen nyelvismeretének és jelentő
sebb külföldi tanulmányútjainak megjelölését;

— oktató és tudományos munkájára vonat
kozó jövőbeni terveit.
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A pályázathoz mellékelni kell:
— részletes önéletrajzát;
— egyetemi végzettséget és tudományos foko

zatot tanúsító oklevél hiteles másolatát;
— három hónapnál nem régibb keletű hatósági 

erkölcsi bizonyítványt;
— az egyetemtől beszerzett és kitöltött törzs

lapot.
Dr. Pethő György s. k., 

rektor

A Debreceni Agrártudományi Egyetem pályázatot 
hirdet a TERM ELÉSFEJLESZTÉSI INTÉZE
TÉNÉL

1 egyetemi tanári állásra
A kinevezendő egyetemi tanár kötelessége lesz 

az egyetem feladatát képező — az intézet kereté
ben folyó — termelésfejlesztési, tervezési, szak- 
tanácsadási tevékenység szervezése és ezek össze
hangolása az egyetem többi egységének hasonló 
tevékenységével, továbbá az adaptációs infor
máció, a szaktanácsadás szervezési, módszertani 
kérdéseinek vizsgálata, „adaptációs információ, 
szaktanácsadás” tantárgy kialakítása és oktatása 
az egyetem képzési rendszerének különböző terü
letein.

Pályázhatnak azok, akik agrártudományi egye
temi végzettséggel, tudományos fokozattal és egy 
világnyelvből felsőfokú állami nyelvvizsgával ren
delkeznek. Egyetemi oktatásban résztvettek, illet
ve ehhez megfelelő adottságuk van. Jól ismerik a 
mezőgazdasági termelés-gazdálkodás gyakorlatát 
és termelésfejlesztési, szaktanácsadási, szervezési, 
irányítási készségüket legalább 10 éves ilyen irá
nyú munkával bizonyították, továbbá kutatási 
szakterületük körében elismertek és jelentős pub
likációs tevékenységet fejtenek ki.

a MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM I 
KARA
Növény termeszt est ani T anszékén

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

A kinevezendő egyetemi docens feladata a nap
pali és a levelező hallgatók részére a földművelés- 
tani előadások és gyakorlatok megtartása, rész
vétel a vizsgáztatásban, a nevelő- és tudományos 
kutatómunkában.

Pályázhatnak azok, akik okleveles mezőgazda- 
sági mérnöki és gazdasági tanári oklevelet szerez
tek, a földműveléstan tárgykörében elmélyült 
tudományos-kutatói tevékenységet folytattak, új 
eredményeket értek el és tudományos fokozattal, 
valamint legalább 10 éves egyetemi oktatói gya
korlattal rendelkeznek.

AZ ÜZEM TANI TANSZÉKEN
1 egyetemi tanári állásra.
A kinevezendő egyetemi tanár kötelessége lesz 

az egyetem feladatát képező — az intézet kereté

ben folyó — meliorációs, talajjavítási, valamint 
talajművelési kutatások tervezése, szervezése s azok 
egyetemi kutatásokkal való összhangjának meg
teremtése, továbbá a Kutató Intézet tevékenységé
hez kapcsolódó ökonómiai jellegű tárgyak oktatá
sában rendszeres részvétel.

Pályázhatnak azok, akik agrártudományi egye
temi végzettséggel rendelkeznek és hosszabb nagy
üzemi termelési gyakorlatuk, tudományos foko
zatuk van, kutatás-szervezési irányítási készségü
ket legalább 10 évi ilyen irányú munkával bizonyí
tották, az egyetemi oktatásban egy-egy témakör 
rendszeres előadójaként hosszabb ideig (legalább 
5 év) részt vettek, egy világnyelvből legalább közép
fokú nyelvvizsgával rendelkeznek és kutatási te
rületük körében jelentős hazai és nemzetközi 
publikációs tevékenységet fejtenek ki.

A pályázatoknak tartalmazniok kell:
1. A pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, 

besorolását és fizetését
2. eddigi szakmai munkájának és munka

eredményének 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 pályázathoz mellékelni kell:

a) részletes önéletrajzot 2 példányban,
b) szakképzettséget, illetve tudományos foko

zatot stb. tanúsító oklevelek hiteles másolatát,
c) a C-0243— 15/b raktári számú kitöltött 

Törzslapot
d) a lakóhely szerint illetékes rendőrkapitány

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

A betöltendő állások után a 202/1973. (M.K.4.) 
MM-MüM, illetve a 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 Osz
tályán kell benyújtani. A pályázatokkal kapcso
latban részletes felvilágosítást az egyetem Személy
zeti Osztálya ad munkanapokon a hivatalos órák 
alatt.

Az egyetem címe: 4001 Debrecen, Böszörményi 
út 138. Tel: 12-230.

Dr. Ács Antal s. k., 
rektor
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A keszthelyi Agrártudományi Egyetem az alább fel
sorolt karain pályázatot hirdet egyetemi tanár, 
egyetemi docens, valamint főiskolai tanár, főiskolai 
docensi állások betöltésére.
KESZTH ELYI MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI 
KAR
Állattani Tanszéken 1 fő egyetemi docensi állásra: 

Pályázó feladata az agrárkémiai szakon az ál
lattan- és állatélettan tárgy előadásainak és gya
korlatainak tartása, a kapcsolódó tudományos 
kutatómunka végzése.

A pályázat benyújtásához egyetemen szerzett 
oklevél, felsőoktatási intézményben 10 év feletti 
gyakorlattal rendelkezők pályázhatnak.

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

Cím: 8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 16.
MOSONMAGYARÓVÁRI MEZŐGAZDASÁG
TUD O M ÁNYI KAR
Állatélettani- és Állategészségtani Tanszékén 1 fő 
egyetemi docensi állásra:

Pályázó feladata a „háziállatok élettana az 
anatómia alapjaival” tárgy oktatása, tankönyvek, 
jegyzetek írása, valamint tudományos kutató
munka végzése, szakcikkek, közlemények meg
jelentetése.

A pályázat benyújtásához Agrártudományi 
Egyetemen szerzett okleveles agrármérnöki vég
zettség, valamint az oktatott tárgykörben szerzett 
magasfokú képzettség 15—20 éves szakmai gyakor
lat szükséges.
Üzemtani Tanszéken 1 fő egyetemi docensi állásra: 

A pályázó feladata a mezőgazdasági számvitel 
és pénzgazdálkodás tárgy oktatása, tankönyvek, 
jegyzetek írása, tudományos kutatómunka végzése.

A pályázat benyújtásához okleveles agrár
közgazdasági végzettség, 10—15 éves felsőoktatás
ban eltöltött gyakorlat szükséges.

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

Cím: Mosonmagyaróvár, Vár 2.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
1 . A pályázó jelenlegi munkahelyének, beosztásá

nak és illetményének megjelölését,
2. a pályázó eddigi szakmai munkájának és mun

kája eredményeinek részletes ismertetését,
ezek között:
— 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 
tanulmányútjait,

3. a pályázónak tudományos és oktató munkájára 
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.5.) 

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

Dr. Varga János s. k., 
egyetemi tanár, 

rektor

A keszthelyi Agrártudományi Egyetem keszthelyi 
Mezőgazdaságtudományi Kar Növényvédelmi In
tézete pályázatot hirdet egyetemi docensi álláshely 
betöltésére.

A pályázó feladata a Növényvédelmi Intézet 
Növényvédelmi Állattani Osztály vezető teendői
nek ellátása, a növényvédelmi állattan tantárgy 
előadása, valamint a tantárgy gyakorlati óráinak 
vezetése.

Pályázhatnak azok a politikai szempontból jól 
felkészült növényvédelmi szakmérnöki képesítés
sel rendelkező személyek, akik a szakterületen leg
alább 10 éves gyakorlattal, megfelelő oktató-nevelő 
és tudományos múlttal rendelkeznek, a tanári 
pálya iránt elhivatottságot éreznek.

Meglevő vagy 1 éven belül megszerezhető tudo
mányos fokozat szükséges.

A keszthelyi Agrártudományi Egyetem keszt
helyi Mezőgazdaságtudományi Kar Növényvédelmi 
Intézete pályázatot hirdet egyetemi adjunktusi 
álláshely betöltésére.

A pályázó feladata a növénykórtan tantárgy 
előadása és gyakorlati óráinak vezetése.

Pályázhatnak azok a politikai szempontból jól 
felkészült növényvédelmi szakmérnöki képesítés
sel rendelkező személyek, akik a szakterületen leg
alább 5 éves gyakorlattal, megfelelő oktató-nevelő 
és tudományos munkával rendelkeznek, a tanári 
pálya iránt elhivatottságot éreznek.

Előnyben részesülnek a tudományos fokozattal 
rendelkezők.

A pályázatot mellékleteivel együtt a közzététel
től számított 4 héten belül a Kar Dékáni Hivatalá
hoz kell eljuttatni.

Címe: 8360, Keszthely, Deák Ferenc u. 16.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
1 . A pályázó jelenlegi munkahelyének, beosztásá

nak és illetményének megjelölését,
2. a pályázó eddigi szakmai munkájának és mun
kája eredményeinek részletes ismertetését,
ezek között:
— az általa írt könyvek, jegyzetek, tanulmányok 

stb. felsorolását, megjelölve, hogy azok mikor 
és hol jelentek meg,

— tudományos fokozatát, kitüntetéseit és idegen 
nyelvismeretét, jelentősebb külföldi tanulmány
útjait,

3. a pályázónak tudományos és oktató munkájára 
vonatkozó jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
l.A z intézménytől beszerzett és kitöltött törzs

lapot,
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2. részletes önéletrajzot két példányban,
3. az egyetemi végzettséget igazoló oklevelet, vagy 

hiteles másolatát,
4. három hónapnál nem régibb keletű hatósági er

kölcsi bizonyítványt.
A betöltendő állás után 201/1970. (M.K.5.) 

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

Dr. Varga János s. k.,
egyetemi tanár, 

rektor

Az Erdészeti és Faipari Egyetem — Sopron — pályá
zatot hirdet az Erdészeti szállításiam tanszékén egy 
egyetemi docensi álláshely betöltésére.

A kinevezendő egyetemi docens feladata lesz» 
az Erdészeti vízgazdálkodástan c. tantárgy elő
adási óráinak megtartása, a tantárgyi gyakorlatok 
megszervezése és irányítása, a tantárgyi jegyzet 
megírása és a tudományterülethez kapcsolódó tudo
mányos kutatómunka végzése.

Pályázhatnak azok az oki. erdőmérnökök, akik 
7—10 éves oktatási gyakorlattal, vagy a tudomány
ágnak megfelelő munkaterületen eredményes tevé
kenységet folytattak, szakirodalmi munkássággal 
és idegen nyelvtudással rendelkeznek.

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

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

kája eredményeinek részletes ismertetését, ezek 
között:
— oktató, nevelő, 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,

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 foko

zatot tanúsító oklevél hiteles másolatát,
c) a C-243—15/b raktári számú kitöltött törzslapot,
d) a lakóhely szerint illetékes rendőrkapitányság

tól 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. (M.K.5.) MM-MüM. számú együttes 
utasításban meghatározott 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).

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítást az Egye
tem rektora, illetve a Személyzeti Osztály vezetője 
ad.

Dr. Cziráki József s. k.,
tanszékvezető egyetemi tanár, 

rektor

Az Erdészeti és Faipari Egyetem — Sopron — pályá
zatot hirdet az Erdőtelepítéstani tanszékén egy 
egyetemi tanári álláshely betöltésére.

A kinevezendő egyetemi tanár feladata lesz az 
Erdészeti növénynemesítéstan c. tantárgy előadási 
óráinak megtartása, a tantárgyi gyakorlatok meg
szervezése és irányítása, a tantárgyi jegyzet meg
írása, a tudományterülethez kapcsolódó tudomá
nyos kutatómunka végzése.

Pályázhatnak azok az oki. erdőmérnökök, akik 
10 évnél több oktatási, vagy a tudományterület
nek megfelelő hosszabb szakmai gyakorlattal, 
szakirodalmi tevékenységgel, tudományos foko
zattal és idegen nyelvtudással rendelkeznek.

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

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

kája 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,

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 a tudományos 

fokozatot tanúsító oklevél hiteles másolatát,
c) a C-243—15/b raktári számú kitöltött törzs

lapot,
d) a lakóhely szerint illetékes rendőrkapitányságtól 

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. (M.K.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 
rektorának (9401. Sopron Pf.: 132).

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítást az Egye
tem rektora, illetve a Személyzeti Osztály vezetője 
ad.

Dr. Cziráki József s. k.,
tanszékvezető egyetemi tanár, 

rektor

A Debreceni Agrártudományi Egyetem, a Szarvasi 
Mezőgazdasági Főiskolai Karán pályázatot hirdet a
NÖ VÉNYTERM ESZTÉSTANI TANSZÉKEN
1. főiskolai tanári állásra, növénytermesztéstan 

tárgykörébe tartozó tárgyak oktatására. 
Pályázhatnak azok, akik a tárgykörben hosszú 

főiskolai jellegű oktatási gyakorlattal, tudományos 
fokozattal (szakirodalmi munkássággal), és idegen 
nyelvismerettel rendelkeznek.
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A kinevezendő főiskolai tanár feladata lesz az 
előadások tartása, a tantárgyi gyakorlatok irányí
tása, a vizsgáztatás, továbbá a nevelő- és tudomá
nyos munkában, adott esetben jegyzetek, tan
könyvek megírásában való részvétel.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
1 . A pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, 

besorolását és fizetését;
2. eddigi szakmai munkájának és munkaeredmé

nyének részletes ismertetését, ezek között
— oktató és tudományos munkájának részletes 

ismertetését,
— a pályázó által írt tanulmányok stb. fel

sorolását, megjelölve, hogy azok mikor és 
hol jelentek meg,

— kitüntetéseit és idegen nyelvismeretét, eset
leges külföldi tanulmányútjait.

3. A pályázónak az oktató és tudományos munká
jára vonatkozó jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
a) részletes önéletrajzot két példányban,
b) szakképzettséget tanúsító oklevelek hiteles 

másolatát,
c) a nyomtatványellátó vállalattól beszerzett 

C-0243—15/b raktári számú kitöltött törzslapot.
d) a lakóhely szerint illetékes rendőrkapitányságtól 

beszerzett, három hónapnál nem régibb keletű 
hatósági erkölcsi bizonyítványt.
A betöltendő állás után a 201/1975. (M.K. 3.) 

OM MüM számú utasításban megállapított illet
mény jár.

A pályázatok benyújtásának határideje a közzé
tételtől számított négy hét.

A pályázatokat az Agrártudományi Egyetem 
rektorához címezve, a szarvasi Mezőgazdasági Fő
iskolai Kar igazgatójához kell benyújtani. Az állás
sal kapcsolatban részletes felvilágosítást a kar 
igazgatója ad.

Az egyetem szarvasi Mezőgazdasági Főiskolai 
Karának címe:

5540. Szarvas, Szabadság u. 1 — 3. Telefon: 401.
Dr. Ács Antal s. k.,

egyetemi tanár, 
rektor

A kaposvári Mezőgazdasági Főiskola pályázatot 
hirdet:

Az Általános Állattenyésztési Kar Takarmá
nyozástan Tanszékén 1 főiskolai tanári állásra.

A kinevezendő főiskolai tanár feladata a takar
mányozástan oktatása, a tanszék oktatási, nevelési, 
kutatási feladatainak irányítása.

A pályázat elnyeréséhez egyetemi végzettség és 
a szakterületnek megfelelő nagyüzemi gyakorlat, 
kutatási tevékenység szükséges.

Az Üzemtan Tanszékén 1 főiskolai tanári állásra.
A kinevezendő főiskolai tanár feladata a mező- 

gazdasági termeléstechnológia tantárgy állattenyész
tési technológia fejezet oktatása, a tantárgy gyakor
latainak irányítása és a tanszék nevelési, kutatási, 
feladataiban való részvétel.

A pályázat elnyeréséhez agráregyetemi végzett
ség és legalább 10 éves nagyüzemi gyakorlat és 
kutatási tevékenység szükséges.

A pályázatoknak tartalmazniuk kell:

— a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, 
fizetését;

— eddigi szakmai munkájának és a munka ered
ményeinek részletes ismertetését;

— tudományos és oktató munkájának részletes 
ismertetését;

— a pályázó tudományos és oktatási munkájára 
vonatkozó jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
— az intézménytől beszerzett és kitöltött törzs

lapot;
— részletes önéletrajzot, két példányban;
— szakképzettséget tanúsító oklevél hiteles máso

latát;
— 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 számú együttes utasításban közölt il
letmény jár.

Dr. Guba Sándor s. k., 
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 a 127—294 telefonon, a 
18—64-es mellékállomáson lehetséges.

Tudományos Minősítő Bizottság
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TARTALOM

S zem ély i rész
A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa
60. születésnapja alkalmából, kiemelkedő tudo

mányos és tudománypolitikai munkássága elis
meréseként

Bognár József Állami Díjas akadémikusnak, 
a Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági 
Kutató Intézete igazgatójának a

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
ZÁSZLÓRENDJE

kitüntetést adományozta.

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a 
Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksége által

Kiss Dezsőnek, a Magyar Tudományos Akadémia 
Központi Fizikai Kutatóintézete tudományos ta
nácsadójának adományozott

MUNKA VÖRÖS ZÁSZLÓ ÉRDEMREND;
Deme Sándornak, a Magyar Tudományos Aka

démia Központi Fizikai Kutatóintézete főosztály
vezető-helyettesének, Cser Lászlónak, a Magyar 
Tudományos Akadémia Központi Fizikai Kutató- 
intézete tudományos főmunkatársának adomá
nyozott

NÉPEK BARÁTSÁGA ÉRDEMREND;

Személyi rész ................................ ..............................................................................................................................................  49
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Mahunka Imrének, a Magyar Tudományos 
Akadémia Atommag Kutató Intézete tudomá
nyos munkatársának adományozott

MEGBECSÜLÉS JELE ÉRDEMREND 
kitüntetések viselését engedélyezte.

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa nyuga
lomba vonulásuk alkalmából, eredményes munká
juk elismeréséül

Polczer Árpádnénak, az MTA Kísérleti Orvos- 
tudományi Kutató Intézete osztályvezetőjének a

MUNKA ÉRDEMREND 
arany fokozata;

Czégény Károlynak, az MTA Izotóp Intézete 
gazdasági tanácsadójának a

MUNKA ÉRDEMREND 
ezüst fokozata 

kitüntetést adományozta.

Akadémia főtitkárának és az Országos Műszaki 
Fejlesztési Bizottság elnökének a véleményét, 
lehetőleg a fejlesztési cél jóváhagyásánál, de leg
később a beruházási javaslat előterjesztéséig.”

3 §

Az R. 12. §-a a következő új (4) bekezdéssel egé
szül ki:

„(4) A kutatási-fejlesztési, valamint a felsőok
tatási tevékenységet szolgáló jelentős beruházások 
jóváhagyása előtt a tudománypolitikai szempon
tok érvényesítése érdekében meg kell szerezni a 
Tudománypolitikai Bizottság hozzájárulását.”

4- §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Lázár György s. k., 
a Minisztertanács elnöke

J o g sza b á ly o k  * 1

A Minisztertanács 2/1977. (II. 17.) számú 

r e n d e l e t e
a beruházások rendjéről szóló 

34/1974. (VIII. 6.) MT számú rendelet 
kiegészítéséről

1- §
A beruházások rendjéről szóló 34/1974. (VIII.

6.) MT számú rendelet (továbbiakban: R) 4. § (2) 
bekezdésének második mondata helyébe a követ
kező rendelkezés lép:

„Ennél figyelembe kell venni a népgazdasági 
tervben meghatározott gazdaságpolitikai irányel
veket, a terület- és településfejlesztési célokat, 
a jóváhagyott központi fejlesztési programokat, 
az elfogadott műszaki-gazdasági koncepciókat, a 
tudománypolitikai és a környezetvédelmi köve
telményeket, valamint a területrendezési terve
ket.”

2- §
Az R. 6. §-a a következő új (6) és (7) bekezdés

sel egészül ki:
„(6) A kutatási-fejlesztési, valamint a felsőok

tatási tevékenységet szolgáló nagyberuházás fej
lesztési céljának az Állami Tervbizottság elé ter
jesztéséhez a Tudománypolitikai Bizottság hozzá
járulása szükséges.

(7) Más alaprendeltetésű nagyberuházás kereté
ben megvalósuló kutatási-fejlesztési célt szolgáló 
jelentős beruházás (részberuházás) esetén ennek 
tudománypolitikai szempontból történő megítélé
séhez külön ki kell kérni a Magyar Tudományos

A munkaügyi miniszter 3/1977. (II. 5.) MüM 
számú

r e n d e l e t e
egyes dolgozók alapbérének megállapításáról szóló 

jogszabályok módosításáról

A miniszterekkel, a Szakszervezetek Országos 
Tanácsával, a Fogyasztási Szövetkezetek Országos 
Tanácsával, a Termelőszövetkezetek Országos Ta
nácsával és az Ipari Szövetkezetek Országos Ta
nácsával egyetértésben a következőket rendelem:

1. §
(1) E rendelet mellékletében levő jogszabályok 

által érintett munkakörökbe besorolt dolgozók sze
mélyi alapbére — átmenetileg az új nómenklatúra 
megjelenéséig — a bértétel felső határát tíz száza
lékkal meghaladó összegig terjedően állapítható 
meg.

(2) A tíz százalékkal felemelt összeget úgy kell 
meghatározni, hogy az ötven fillért, illetőleg öt
ven forintot el nem érő összeget ötven fillérre, 
illetve ötven forintra, az azt meghaladó összeget 
pedig száz fillérre, illetve száz forintra kell kere
kíteni.

(3) Az e rendelet alapján a bértétel felső határát 
meghaladó személyi alapbér nem minősül szemé
lyi fizetésnek.

2- §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, 

rendelkezéseit 1977. január 1-től kezdődően kell 
alkalmazni.

Karakas László s. k., 
munkaügyi miniszter
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Akadémiai Közlöny
1976. évi XXV. évfolyamához

B E T Ű R E N D E S  TÁRGYMUTATÓ*

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 69r (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)

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

I, 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 MT A Kristályfizikai T anszéki 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)

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 követelményrendszeréről 

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 és 
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. (A. K. 10.) 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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Melléklet
a 3/1977. ( II. 5.) MüM számú rendelethez

105/1961. (M. K. 1.) MM— MüM. A művelődési 
otthonokban foglalkoztatott dolgozók munka
bérének megállapításáról 
[Módosítás: 204/1973. (M. K. 3.) MM-MüM]

134/1962. (M. K. 12.) MM-MüM. A közkönyvtá
rak, levéltárak, múzeumok és egyes művelő
dési intézmények alkalmazottai munkabéré
nek megállapításáról
[Módosítás: 201/1972. (M, K. 19.) MM-MüM]

18/1971. (Eü. K. rk. sz.) EüM —MüM. Az egész
ségügyi dolgozók bérének megállapításáról

210/1971. (M. K. 13.) MM-MüM. Az alsó- és kö
zépfokú oktatási intézményekben foglalkozta
tott pedagógusok munkabérének megállapítá
sáról
[Módosítás:
201/1973. (M. K. 2.) MM-MüM,
204/1974. (M. K. 11.) MM-MüM,
203/1976. (M. K. 7.) OM-MüM,
206/1976. (M. K. 19.) OM-MüM]

212/1971. (M. K. 13.) MM MüM. Az alsó- és kö
zépfokú oktatási intézmények gazdasági, mű
szaki, adminisztratív és kisegítő munkakörben 
foglalkoztatott alkalmazottai munkabérének 
megállapításáról
[Módosítás: 201/1973. (M. K. 2.) MM-MüM]

15/1973. (XII. 27.) MüM. Az államigazgatási és 
igazságszolgáltatási dolgozók munkabéréről 
Kiegészítés a 6/1974. (VI. 21.) IM rendelet 17. 
§-a alapján az igazságügyi szervek irodaveze
tői munkaköreire

2/1974. (II. 17.) MüM. A kutatóintézeti dolgozók 
alapbérének megállapításáról

11/1974. (V. 28.) MüM. A költségvetésből gazdál
kodó egyes intézmények alkalmazottainak bér
rendezéséről

22/1974. (VIII. 10.) MüM—PM. A takarékszövet
kezeti dolgozók munkabéréről

103/1974. (1) MüM. A társadalombiztosítás szer
vei, valamint a Magyar Kereskedelmi Kama
ra dolgozóinak munkabéréről

108/1974. (8) MüM. A Magyar Rádió és Televízió 
dolgozóinak munkabéréről

115/1974. (8) MüM. Az üdülők alkalmazottai mun
kabérének megállapításáról 
[Módosítás: 117/1976. (6 -7 )  MüM]

117/1974. (9) MüM—PM. A pénzintézeti dolgozók 
munkabérének megállapításáról

118/1974. (9) MüM. A Magyar Nemzeti Bank dol
gozóinak munkabéréről

119/1974. (9) MüM. Egyes szövetségek dolgozóinak 
munkabéréről
[Módosítás: 101/1975. (Mü. K. 2.)]

120/1974. (9) MüM. Egyes egyesületek és társa
ságok dolgozói munkabérének megállapításá
ról

121/1974. (9) MüM—OTSH. A sportedzők bérezé
séről
[Módosítás: 103/1975. (3) MüM-OTSH]

122/1974. (9) MüM. Az újságírók munkabéréről
203/1974. (M. K. 7.) MM-MüM. A színházak, a 

zene- és táncművészeti intézmények, valamint 
az egyéb művészeti intézmények dolgozói 
munkabéréről

201/1970. (M. K. 5.) MüM—MM. A felsőoktatási 
intézmények oktatói és egyéb alkalmazottai 
munkabérének megállapításáról 
[Módosítás: 201/1975. (M. K. 3.) MM—MüM]

3/1970. (VII. 19.) MüM—BkM sz. együttes rende
let az idegenvezetők díjazásáról

109/1970. (17 — 18) MüM sz. utasítás a manekenek 
és fotómodellek bérezéséről

16/1972. (VI. 27.) MüM sz. rendelet az üzletszer
zők, propagandisták és az ügynökök munka
béréről

21/1974. (VII. 31.) MüM—BkM—KM sz. együttes 
rendelet a szórakoztató zenészek és előadómű
vészek munkaidejéről, munkabéréről és mun
kafeltételeiről

110/1974. (8) MüM sz. utasítás. Egyes érdekképvi
seleti és költségvetési szervek dolgozóinak 
munkabéréről

112/1975. (Mü. K. 9.) MüM sz. utasítás. Az Orszá
gos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Köz
pont, a Szerzői Jogvédő Hivatal és a vidéki 
akadémiai központok alkalmazottainak bére
zéséről

8/1972. (V. 20.) MüM sz. rendelet a fordítók mun
kabérének megállapításáról.

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának 
1/1977. (A. K. 4) MTA-F. számú

u t a s í t á s a

a Magyar Tudományos Akadémia Központi Újítási 
Szabályzatának kiadásáról

1. A Magyar Tudományos Akadémia Központi 
Hivatalára és a felügyelete alá tartozó kutató- 
központok, kutatóintézetek, kutatócsoportok, ku
tatólaboratóriumok, továbbá az MTA által támo
gatott tanszéki és egyéb kutatóhelyek újítómoz
galmára kiterjedő hatállyal — az Országos Talál
mányi Hivatal elnökével és a Közalkalmazottak 
Szakszervezetével egyetértésében — az utasítás 
mellékleteként kiadom a Magyar Tudományos 
Akadémia Központi Újítási Szabályzatát.

2. Az MTA Központi Újítási Szabályzatának 
hatálya nem terjed ki az MTA felügyelete alá tar
tozó vállalati formában gazdálkodó szervekre,
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továbbá azokra a kutatóhelyekre, amelyeknek az 
MTA Központi Hivatala illetékes tudományági 
főosztályának vezetője intézeti újítási szabályzat 
elkészítését írja elő.

3. Ez az utasítás kihirdetése napján lép hatályba 
Márta Ferenc s. k.,

a Magyar Tudományos Akadémia 
főtitkára

Melléklet a Magyar Tudományos Akadémia 
főtitkárának 1/1977./A.K. 4./MTA-F. számú utasí
tásához

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
Központi Újítási Szabályzata

(Az alábbiakban közöljük a 38/1974. (X. 30.) 
számú rendelet, valamint az 1/1977./A. K. 4./MTA- 
F. sz. utasítás mellékleteként kiadott MTA Köz
ponti Újítási Szabályzata egységes szerkezetbe 
foglalt szövegét. Az egységes szerkezeten belül 
a vastag betűs szedés a minisztertanácsi rendeletet 
(R.) ismétli meg, míg a normál betűs szedés a 
Központi Újítási Szabályzat (Ü. Sz.) szövegét 
közli.)

R. 7.§ (1 ) Az újítómozgalom a műszaki haladás 
társadalmi erőforrása, a dolgozók önként vállalt 
és tudatos alkotó tevékenységének szervezett for
mája. Célja, hogy a dolgozók — munkaköri köte
lességük ellátásán túl — újítási javaslatokkal 
segítsék a műszaki fejlődést, a termelés és a gazdál
kodás hatékonyságának növelését.

(2) Az állami vállalatok, az egyéb állami gaz
dálkodó és a költségvetési szervek, a társadalmi 
szervezetek és vállalataik, a szövetkezetek és szö
vetkezeti vállalatok, a gazdasági és szövetkezeti 
társulások, valamint a vízgazdálkodási társulatok 
(a továbbiakban: vállalat) kötelesek — e rendelet
ben meghatározott keretek között — az újítómoz
galmat szervezni, az újításokat széles körben hasz
nosítani, az újítókat erkölcsileg és anyagilag el
ismerni.

Ú.Sz. 1. A Magyar Tudományos Akadémia 
újítómozgalmának célja, a tudományos kutató
munka magas szintű ellátásának szolgálata; a 
dolgozók által létrehozott műszaki megoldások 
gyakorlati hasznosításának, ipari alkalmazásának 
elősegítése, a kutatómunka társadalmi hatékony
ságának növelése, új műszaki megoldások létre
jöttének ösztönzése. Az újítómozgalomnak különös 
figyelmet kell fordítania az anyaggal, az energiával 
és a munkaerővel való ésszerű takarékosságot meg
valósító megoldásokra.

R. 2 § (1 ) Újítás az a műszaki, illetőleg munka
vagy üzemszervezési megoldás,

a) amely viszonylag új,
b) hasznosítása a vállalat részére hasznos ered

ménnyel jár,
c) nem tartozik előterjesztőjének munkaköri 

kötelességei közé, vagy munkaköri kötelessége 
ugyan, de jelentős alkotó teljesítménynek minősül,

d) nem eredményez a fogyasztói érdekeket 
sértő minőségromlást.

(2) A megoldás akkor viszonylag új, ha benyúj
tása előtt azzal azonos megoldást a vállalat — 
a vállalati újítási szabályzat ilyen rendelkezése 
esetén a gyáregység — még nem hasznosított, 
vagy azonos megoldás birtokában annak haszno
sítását nem tervezte. A viszonylagos újdonság 
hiányának bizonyítása a vállalatot terheli.

(3) Beruházási újításnak tekintendő az a meg
oldás, amelynek hasznosítása következtében vala
mely beruházás kivitelezési költségei csökkennek.

(4) Hasznosítás az újítás tárgyát képező meg
oldás

a) felhasználása a vállalat termelési, gazdál
kodási tevékenysége körében (megvalósítás), vagy

b) értékesítése más vállalat részére.

Ú. Sz. 2. Az ötlet önmagában való felvetése 
újításként nem értékelhető. A javaslatnak tar
talmaznia kell a megoldást is. A javaslat akkor 
tartalmazza a megoldást, ha olyan részletességgel 
ismerteti a feladat végrehajtásának módját és 
eszközeit, hogy annak alapján az elbírálást végző 
akadémiai szerv, illetőleg az általa megbízott 
szakértő
— állást tud foglalni, hogy a javasolt megoldás

műszakilag kivitelezhető-e, hasznos-e; és
— intézkedni tud a felhasználás, illetőleg az értéke

sítés érdekében.
Ú.Sz. 3. A megoldás akkor műszaki jellegű, 

ha a termelés tényezőinek valamelyikében, a mun
kaeszközökben, a munkatárgyakban, a technoló
giában, a munkabiztonság magasabb műszaki 
színvonalában vagy magában a termékben előnyös 
változást jelent, illetőleg új termék előállítására 
vonatkozik.

Ú. Sz. 4. Kutatóhelyi vonatkozásban általában 
üzemszervezési javaslatként értékelendő az olyan 
munkafolyamat-szabályozó megoldás, amely a ku
tatóhely feladatainak a meglevőtől vagy a ter
vezettől gazdaságosabb megvalósítását segíti elő.

Ú. Sz. 5. A megoldás viszonylagos újdonságának 
elbírálásánál különbséget kell tenni aszerint, hogy 
a javaslattevő a megoldást a kutatóhelyen történő 
felhasználásra vagy átadásra (38/1974./X. 30./MT 
sz. r. 9. §) javasolta-e. Kutatóhelyi viszonylatban 
nem új a javaslat, ha azt a kutatóhely bármely 
részlege, bármilyen formában (pl. szerződéses mun
ka során) már hasznosította. Átadásra történő 
javaslat esetén a viszonylagos újdonság szempont
jából a javaslattevő által megjelölt, és a felhasz
nálástekintetében szóba jöhető vállalatok és egyéb 
intézmények állásfoglalása külön-külön az irány
adó. Ha az ilyen javaslat az egyéb feltételeknek is 
megfelel, átadásra (továbbhasznosításra) fogad
ható el.

Ű. Sz. 6. A javasolt megoldás a kutatóhely 
részére akkor jár hasznos eredménnyel, ha a kutató
helyen belüli vagy kívüli felhasználása (újítás át
adása) pénzben mérhető vagy egyéb módon becsül
hető hasznot eredményez.
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Ú. Sz. 7. A munkaköri kötelesség arra a tevékeny
ségi körre terjed ki, melynek ellátásával a dolgozót 
munkaviszonya (munkaköri leírása), tudományos 
dolgozó esetében

— tudományos feladatköre
— tudományos terve
— tudományos céltámogatás vagy
— szerződéses munka 

alapján megbízták.
Ü. Sz. 8. A javaslat általában akkor tekinthető 

jelentős alkotó teljesítménynek, ha kidolgozója 
meglevő irodalmi és egyéb forrásokból merített 
ismereteken kívül saját elgondolásait is felhasz
nálja, és a helyi sajátosságok figyelembevételével 
azt a hasznosító részére közvetlenül felhasznál
hatóvá teszi. A jelentős alkotói teljesítmény tényét 
a műszaki színvonal, bonyolultsági, kidolgozott
sági fok stb. szempontok együttes mérlegelésével 
kell megállapítani.

R. 3. § (1 ) Az újítás szerzőjének — az ellenkező 
bizonyításáig — azt kell tekinteni, aki a megoldást 
tartalmazó újítási javaslatot elsőként nyújtotta 
be a vállalathoz.

(2) Akik közösen nyújtanak be újítási javas
latot, társszerzők. A javaslattevőket egyenlő arány
ban kell társszerzőknek tekinteni, ha az újítási 
javaslatban nem jelölik meg a szerzőség arányát.

(3) Az újítási javaslat nyilvántartásba vétele 
után a szerző személyét vagy a szerzőség arányát, 
csak a javaslattevő hozzájárulásával vagy jogerős 
bírói ítélet alapján lehet megváltoztatni.

(4) Aki az (1) bekezdésben megjelölt javaslat- 
tevővel szemben bizonyítani kívánja, hogy a javas
lat tárgyát képező megoldás egészben vagy részben 
tőle származik, kérheti a bíróságtól, hogy szerző
nek vagy társszerzőnek ismerjék el.

R. 4. § (1) A hasznosító vállalattal szemben 
újítói jogokat — a 3. § (4) bekezdésében foglalt 
esetet kivéve — csak az érvényesíthet, aki legkésőbb 
a hasznosítás megkezdésétől számított hat hónapon 
belül a vállalathoz újítási javaslatot nyújtott be.

(2) Ha az újítási javaslatot a vállalat azért 
utasította el, mert azt nem tartotta hasznosítható- 
nak vagy nem kívánta hasznosítani, de az elutasí
tást követően mégis hasznosítja, a 3. § (1) bekez
désében meghatározott javaslattevőt kell a megol
dás szerzőjének tekinteni.

(3) Az újítás szerzősége nem ruházható át. 
Az újításból származó vagyoni (újítási díj és költség- 
térítés iránti) igény azonban a polgári jog szabályai 
szerint átruházható és örökölhető.

R. 5. § (1) A vállalat köteles a hasznosított 
újítás szerzőjének az újítási díj — szakaszos díj
folyósítás esetén az utolsó díjrészlet — kifizetésével 
egyidőben újítói tanúsítványt adni.

(2) Nagy jelentőségű újítás vagy rendszeres 
újító tevékenység elismeréseként a miniszter, (or
szágos hatáskörű szerv vezetője), az Országos 
Találmányi Hivatal elnöke és a Szakszervezetek 
Országos Tanácsa — szövetkezeti tag esetében a

szövetkezetek országos érdekképviseleti szerve — 
együttesen a „Kiváló Újító kitüntetés arany, ezüst 
vagy bronz fokozatát adományozhatja. Erre az 
érdekelt vállalat vezetője a szakszervezettel vagy 
a szövetkezet vezetősége a szövetkezetek területi 
érdekképviseleti szervével egyetértésben tehet ja
vaslatot.

(3) A kitüntetéssel arany fokozat esetén 9, 
ezüst fokozat esetén 6, bronz fokozat esetén 4 
munkanap jutalomszabadság jár.

Ú.Sz. 9. Az újítói tanúsítványt az újítási meg
bízott szolgálati úton tett felterjesztese alapján 
a kutatóhely vezetője adja.

Ü. Sz. 10. Az újítók minősítési lapjára rá kell 
vezetni a hasznosított újítási javaslataik tárgyát 
és eredményét.

Ú. Sz. 11. A kutatóhely dolgozóinak akadémiai 
és kormánykitüntetésekre történő előterjesztése
kor figyelembe kell venni az oktatási és ipari terü
leten végzett újítói tevékenységét is.

Ú. Sz. 12. A kiváló újító kitüntetésre előterjeszt
hetők azok a javaslattevők, akiknek egy vagy több 
újítása hasznosításának következtében keletkezett 
hasznos eredmény eléri: 
arany fokozatnál az 1 000 000. —Ft, 
ezüst fokozatnál az 500 000.— Ft, 
bronz fokozatnál a 250 000.—Ft összeget.

Ú. Sz. 13. A kitüntetés az alkotó munka magas 
szintű erkölcsi elismerése, ezért adományozásá
nál figyelembe kell venni az újító emberi maga
tartását, a munkához, a munkatársaihoz való 
viszonyát is.

Ü. Sz 14. Kitüntetésre javasolhatók azok is, 
akiknek újításaival a fent megjelölt mértékű 
hasznos eredmény nem érhető el, azonban rend
szeresen újítanak; javaslataikkal állandóan se
gítik a kutatóhely feladatainak hatékonyabb el
látását, a gyakorlattal való kapcsolat erősödését, 
továbbá azok is, akik pénzben nem mérhető, de 
igen hasznos (munka, egészségvédelmi stb.) újí
tásokat dolgoznak ki. Ilyen esetekben a felterjesz
tés alapja lehet többek között a kifizetett újítási 
díj mértéke. Nevezetesen, ha a kifizetett újítási 
díj eléri a
40 000 — Ft-ot, arany fokozat, a 
20 000 — Ft-ot, ezüst fokozat, a 
10 000 — Ft-ot, bronz fokozat kitüntetés 

javasolható.
Ú. Sz. 15. Az újítót a kitüntetéssel egyidejű

leg jutalomra is elő lehet terjeszteni.
Ú. Sz. 16 A kiváló újító kitüntetésre történő 

felterjesztést a javaslattevő szerinti szervezeti 
egység vezetője a kutatóhely vezetőjének, az újí
tási megbízott útján teszi meg. A kutatóhely veze
tője javaslatát a kutatóhely szakszervezeti bizott
ságával egyetértésben megküldi az MTA Találmá
nyi Bizottságának, amely az illetékes tudományági 
főosztályvezetővel együtt tesz javaslatot az Aka
démia főtitkárának.

R. 6. § (1 ) Az újítás hasznosítása esetén a szer
zőt újítási díj illeti meg. Az újítási díj megállapí- I tásánál tekintettel kell lenni különösen az újítás
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műszaki színvonalára, a hasznos eredményre, az 
újítás népgazdasági jelentőségére, a munkakörül
ményekre gyakorolt hatására, külkereskedelemi 
kihatására, valamint a termelékenység, a minőség 
és a költségek alakulására.

(2) Pénzben mérhető hasznos eredmény ese
tén az újítási díj legkisebb mértéke általában a 
hasznosítás első éve alatt keletkezett hasznos ered
mény kettő, beruházási újításnál egy százaléka. 
Nagyfokú aránytalanság esetén ettől lefelé el le
het térni.

(3) A pénzben nem mérhető hasznos eredmény
nyel (pl. a balesetveszely vagy az egészségre káros 
tényezők csökkentésével, a munkahelyi körül
mények javulásával) járó újítás díját minden 
körülmény gondos mérlegelésével egy összegben 
kell megállapítani.

(4) Az újítási díj összege nem lehet kevesebb 
háromszáz forintnál.

(5) Újítás alapján készült termék felhasználása 
esetén az újítót a felhasználóval szemben újítási 
díj nem illeti meg azon a címen, hogy a termék 
előállítása újítás alapján történt. Az ilyen termék 
felhasználásáért az újító csak akkor követelhet 
újítási díjat, ha a termék felhasználása önmagában 
is újításnak minősül.

(6) Az újítási díj kiszámításának módját és 
mértékét (összegét) a hasznosítási szerződésben, 
pályázatban vagy feladattervben kell meghatároz
ni. Megállapodás hiányában az újítási díjat az
(1)—(4) bekezdésekben foglaltak megfelelő alkal
mazásával a bíróság állapítja meg.

Ú. Sz. 17. Ha a hasznos eredmény a kutatóhely 
költségvetésében közvetlenül mérhető módon feje
ződik ki, mértékét az újítás hasznosítása előtti 
helyzethez viszonyítva kell megállapítani. Az ered
mény megállapításakor le kell számítani az újítás
tól függetlenül bekövetkezett és az újítás további 
hasznosítása szempontjából közömbös változáso
kat.

Megtakarításként az anyag-, bérjellegű és 
egyéb költségek közül csak az elkülönítetten mér
hető költségekben bekövetkezett csökkenést lehet 
figyelembe venni. Az ilyen költségcsökkenés vi
szont az elszámolás módjától (közvetlen vagy köz
vetett rezsi) függetlenül, megtakarításként keze
lendő.

Az anyagköltség csökkenésében jelentkező hasz
nos eredmény kimutatásánál az anyagnak nem 
a beszerzési, hanem a felhasználáskori, utánpótlási 
árát kell alapul venni. A hasznosítási szerződés 
ettől eltérően is rendelkezhet.

Az újítás kutatóhelyi eredményeinek megálla
pítása érdekében elő-, utó- és — a szükséghez ké
pest — közbenső számításokat kell végezni, amelyek
hez elsősorban bizonylatokkal igazolt adatokat 
kell felhasználni. Az előszámítások alapján kell 
állást foglalni a hasznosítás, a kísérletre elfogadás, 
vagy az elutasítás tekintetében.

Ü. Sz. 18. Ha az újítás kutatóhelyen belüli 
hasznosításának eredménye pénzben mérhető, ak
kor az újítási díj megállapításához szükséges hasz

nos eredmény adatait az újítás megvalósításában 
érdekelt szervezeti egység vezetője írásban igazolja.

Ú. Sz. 19. Újítás átadása esetén az újítási díj 
alapja a hasznosítás eredményeként a kutatóhely
hez átutalt ellenérték.

R. 7 § (1) Az újító részére meg kell téríteni 
munkája ellenértékét és készkiadásait, ha javas
latához — munkaidőn kívül készített — rajzot, 
tervet, kísérleti darabot vagy egyéb eszközt mel
lékel és azt a vállalat a kísérlet, illetőleg a haszno
sítás során felhasználja.

(2) Ha a vállalat a javaslattevőt a javasolt 
megoldás kísérletéhez vagy hasznosításához szük
séges rajz, terv, kísérleti darab, egyéb eszköz 
elkészítésével, illetőleg kivitelezési, ellenőrzési vagy 
más munka végzésével bízza meg, a javaslattevő 
részére — munkaidőn kívül végzett — munkájának 
ellenértékét és készkiadásait akkor is meg kell 
téríteni, ha a kísérlet nem sikerül vagy a vállalat 
az újítást nem hasznosítja.

(3) Az (1) és (2) bekezdés alapján járó térítés 
módját és mértéket a vállalat és a javaslattevő 
szerződésben határozzák meg. Megegyezés hiányá
ban a térítés összegét a bíróság állapítja meg.

Ü. Sz. 20 Az újító munkájának ellenértékét 
és készkiadásait csak abban az esetben lehet meg
téríteni, ha az újító szerinti szervezeti egység 
vezetője igazolja, hogy a munka végzése munka
időn kívül történt, és ahhoz kutatóhelyi anyagot, 
eszközt és energiát nem használtak fel. A munka 
teljesítésére vonatkozó szerződésben a munkadíj 
mértékének meghatározásakor szem előtt kell 
tartani, hogy az egyéb (megbízási) jogviszony 
alapján végzett munkát úgy kell díjazni, mintha 
a dolgozó azt munkaviszony keretében végezte 
volna.

Ú. Sz. 21. Az újítási javaslattal kapcsolatos 
tervek, rajzok, mintadarabok stb. elkészítésére 
vonatkozó szerződés tartalmazza:

— a szerződő felek megnevezését,
— az elvégzendő munkát,
— a munka elvégzésének határidejét,
— a munka elvégzése igazolásának módját 

és átvételi rendjét,
— az elvégzett munka anyagi elismerésének 

módját és mértékét, folyósításának határ
idejét,

— a pénzügyi forrást és elszámolást (a Ü. Sz. 
40—42 pontjai tartalmazzák).

R. 8. § (1 ) Az újítás hasznosításával kapcsola
tos jogokat és kötelezettségeket — e rendelet és 
a vállalati újítási szabályzat rendelkezéseinek a 
korlátái között — a vállalat és az újító hasznosítási 
szerződésben határozza meg.

(2) A vállalat szerződésben megbízást adhat 
újítási tevékenységet igénylő feladat megoldására. 
A szerződésben meg kell határozni a vállalat köz
reműködésének módját és feltételeit, a vállalat 
és a megbízott egyéb jogait és kötelezettségeit, 
sikeres megoldás esetére — e rendelet rendelkezé- 

I seinek korlátái között — a megbízott díjazását.
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(3) Ha az újítási javaslat elbírálásához vagy az 
újítás hasznosításának a megkezdéséhez kísérletre 
van szükség, a vállalat kísérleti szerződésben bíz
hatja meg a javaslattevőt a szükséges közremű
ködéssel. A szerződésben meg kell határozni a köz
reműködés módját, feltételeit és díjazását.

(4) Az (1)—(3) bekezdésekben meghatározott 
újítási szerződésekre, az e rendeletben nem szabá
lyozott kérdésekben a polgári jog szabályai az 
irányadók.

Ú. Sz. 22. A kísérleti szerződés tartalmazza 
különösen:

— a szerződő felek megnevezését,
— a javaslat tárgyát, nyilvántartási számát,
— a kísérlet által elérendő célt, illetőleg bizo

nyítandó eredményt,
— a kísérlet lefolytatásának menetét és mód

ját,
— az újító feladatát a kísérlet lefolytatásában 

és a kísérletben való részvételért járó anyagi 
elismerést,

— a kísérletre fordítandó pénz és egyéb anyagi 
eszközöket,

— a kísérlet várható kezdő és befejező idő
pontját,

— a kísérletért a kutatóhely részéről felelős 
személy nevét,

— a kísérleti munka dokumentálásának, a 
kísérleti eredmény értékelésének módját,

— a pénzügyi forrást és elszámolást,
— egyéb kikötéseket.

Ú. Sz. 23. A hasznosítási szerződés tartalmazza:
— a szerződő felek megnevezését,
— a javaslat tárgyát, nyilvántartási számát,
— a hasznosítás várható időpontját,
— a hasznosítás módját, terjedelmét (itt cél

szerű feltüntetni, ha a kutatóhely a javas
latot más vállalatnak vagy szervnek átadja),

— a javaslat hasznosításának értékelési módját 
(figyelemmel a kutatóhelyen belüli és kívüli 
hasznosítására, továbbá a pénzben vagy 
egyéb módon kifejezhető hasznos eredmény 
kiszámítására vonatkozó előírásokra),

— az eredményértékelés időszakának meg
állapítását,

— a díjazás módját és mértékét, a folyósítás 
határidejét,

— az újítónak a hasznosítási tevékenységben 
való részvételét, és e tevékenység anyagi 
elismerésének módját és mértékét,

— a pénzügyi forrást és elszámolást,
— az egyéb költségeket.

Ú. Sz. 24. Az újítási és az újításokkal kapcso
latos szerződésekben az alábbi pénzügyi feltételek 
rögzítése szükséges:

a) Az újítás intézményen belül melyik költ
séghelyen, azon belül melyik szervezeti egységnél 
kerül megvalósításra. Ennek megfelelően az újí

tási díj és a költségek melyik szervezeti egység 
költségvetési előirányzatát terhelik.

b) Minden újítási és újítással kapcsolatos szer
ződésben meg kell határozni az újításra vonatkozó 
és a kutatóhely által biztosítandó — személyi és 
dologi kiadások összegét, ezeknek a kutatóhelyen 
belüli költségviselőjét.

c) Adott esetben az újítás beruházási jellegét.
d) Külső szerv részére történő értékesítés ese

tén az újítási díjak folyósításának és általában 
a költségek térítésének határidejét az ellenérték 
beérkezésétől kell függővé tenni.

e) A szerződésben rögzíteni kell, hogy az újítás 
alaptevékenységi kutatásból, szerződéses munká
ból vagy saját kezdeményezésű kutatásból szárma
zik.

R. 9. § (1 ) A vállalat az általa elfogadott újí
tás tárgyát képező megoldást más vállalatnak az 
újító hozzájárulása nélkül átadhatja.

(2) Népgazdasági érdekből a felügyeletet (szö
vetkezeteknél az állami törvényességi felügyeletet) 
gyakoroló szerv határozattal elrendelheti a meg
oldás átadását más vállalat részére.

(3) Az átadás fejében az átadó vállalat ellen
értéket köthet ki. Ennek mértékét az átadó és 
az átvevő szerződésben határozza meg. Megegye
zés hiányában az átadás ellenértékét a bíróság 
állapítja meg.

(4) Az újítás szerzőjét az újítás átadása alap
ján is díjazás illeti meg. Ha az újítás átadása ellen
érték fejében történt, az újítási díjat az átadó vál
lalat köteles megfizetni. Kivételt képez ez alól, 
ha a díjfizetést az átvevő vállalat átvállalta. Ha 
az átadás ingyenesen történt, az újító díjazása 
az átvevő vállalatot terheli.

Ú. Sz. 25. Az MTA kutatóhelyei fő feladatként 
alapkutatással foglalkoznak, általában közvetlen 
termelési feladataik nincsenek. Ezért a kutató
helyen alkalmazott jelentős számú magas képzett
ségű kutató és műszaki dolgozó által létrehozott 
műszaki újdonságok gyakorlati alkalmazása szem
pontjából fontos az újítások átadása.

A kutatóhely a gyakorlati alkalmazás szem
pontjából jelentős újításokat, — beleértve az 
Országos Találmányi Hivatalnak szolgálati talál
mányként bejelentett, de szabadalmat még nem 
nyert megoldásokat, — fogadja el átadásra (to- 
vábbhasznosításra).

Ú. Sz. 26. A kutatóhely a műszaki újdonságok 
létrejöttének és hatékony alkalmazásának ösz
tönzése érdekében az újításokat ellenértékért adja 
át, és újítóit a befolyó ellenértékből díjazza.

R. 10. § (1 ) Az újítási javaslatot a vállalatnak 
az újítási szabályzatban meghatározott szervéhez 
(újítási osztály, csoport, iroda, előadó stb.) kell 
benyújtani.

(2) Az újítási javaslatnak tartalmaznia kell a 
javasolt megoldás leírását, szerzőjének a nevét, 
lakcímét, munkahelyét, beosztását, munkakörét. 
Szükség esetén műszaki leírást, vázlatrajzot, kí
sérleti darabot is kell mellékelni. Csak olyan újí
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tási javaslatra lehet jogot alapítani, amely legalább ' 
a javaslattevő nevét, lakcímét tartalmazza és a 
megoldást a megvalósításhoz szükséges mértékben 
ismerteti.

(3) Az újítási javaslat benyújtásáról a javaslat- 
tevőnek elismervényt kell adni. Az elismervényen 
fel kell tüntetni a javaslattevő nevét, a javaslat 
tárgyát, a benyújtás időpontját és — több szerző 
esetén — a szerzőség arányát a 3. § (2) bekezdése 
rendelkezésének megfelelően.

(4) A vállalat köteles az újítási javaslatot a be
nyújtás napján az újítási naplóba bejegyezni oly 
módon, hogy meg lehessen állapítani a benyújtás | 
időpontját, a javaslattevő személyét és a megoldás 
tárgyát. A javaslattevőt ügyének állásáról — 
kívánságára — tájékoztatni kell.

(5) Az újítási javaslat tárgyát képező megoldást 
mindaddig nem szabad nyilvánosságra hozni, amíg 
azt a vállalat hasznosításra el nem fogadja.

Ú. Sz. 27. Az újítási javaslatot a kutatóhely
vezető által kijelölt újítási megbízotthoz kell 
írásban benyújtani 2 példányban.

Ú. Sz. 28. A javaslatnak a rendeletben megha
tározottakon felül tartalmaznia kell:

— ha az újító a megoldást továbbhasznosítás- 
ra, átadásra javasolja, a hasznosítás szem
pontjából szóba jöhető hazai, illetőleg külföldi 
vállalatok nevét, címét,

— tájékoztatást, az újítás szerzőségére, létre
jöttére, forrására; összefüggésben van-e alap- 
tevékenységgel, kutatási megbízással vagy 
tudományos feladattal (terv, céltámogatás 
stb.), illetőleg munkakörön kívüli saját 
kezdeményezésű tevékenység-e, továbbá nyi
latkozatot a javaslat kizárólagosságára, tit
kosságára, esetleges elterjedtségére vonat
kozóan.

Ú. Sz. 29. Az újítási megbízott az újítások
ról folyamatosan számozott lapokkal ellátott, az 
Országos Találmányi Hivatal által meghatározott 
formájú újítási naplót vezet. A naplót megnyitása 
előtt a kutatóhely-vezető vagy megbízottja hitele
síti.

Ú. Sz. 30. Amennyiben a javaslattevők egyike 
a kutatóhely vezetője vagy a felügyeleti szerv 
által kinevezett más személy, a javaslatot szak
véleményezés, a munkaköri kötelesség tekintetében 
adandó nyilatkozat megkérése és döntés céljából 
a felügyeletet ellátó tudományági főosztály vezető
jének kell küldeni.

Ú. Sz. 31. A szolgálati találmányként felaján
lott javaslatokat „T” — jelzéssel kell ellátni, és 
a szabadalmi oltalomra vonatkozó érdemi határo
zat meghozataláig újításként kell kezelni.

R. 11. § (1 ) Munkaviszonyban vagy szövet
kezeti tagsági viszonyban álló személy a munkál
tató, illetőleg a szövetkezet (továbbiakban: együtt 
munkáltató) tevékenységi körét érintő újítási ja
vaslatot más vállalathoz — kivéve a (4) bekezdés
ben meghatározott eseteket — csak a munkál
tató engedélye alapján nyújthat be. Az újítási 
javaslathoz nyilatkozatot kell mellékelni arról, j

hogy a javaslattevő rendelkezik a munkáltató
engedélyével, illetőleg, hogy az engedélyre miért 
nincs szükség.

(2) A munkáltató az engedélyt csak akkor 
tagadhatja meg, ha az újítási javaslat tárgyát 
képező megoldás más vállalatnál történő hasz
nosítása a vállalat jelentős érdekeit sérti.

(3) Az engedélyt megadottnak kell tekinteni, 
ha a munkáltató a kérélein előterjesztésétől szá
mított hatvan napon belül nem nyilatkozik.

(4) Nincs szükség engedélyre, ha:
a) az újítás tárgyát képező megoldás a baleset- 

veszély vagy az egészségre káros körülmények 
csökkentését, illetőleg a munkahelyi körülmények 
javítását célozza,

b) a saját tevékenységi körben hasznosított 
megoldás értékesítését — kivéve a (2) bekezdés
ben foglalt esetet — a vállalat a hasznosítás meg
kezdésétől számított hat hónapon belül meg sem 
kísérli.

Ü. Sz. 32. A kutatóhely tevékenységi köre — az 
Újítási Szabályzat alkalmazása szempontjából — 
tudományos feladatkörön kívül magában foglalja 
a tudományos céltámogatás és a szerződéses mun
kák során érintett tevékenységi kört is.

Ü. Sz. 33. A javaslatnak más vállalathoz tör
ténő benyújtása előtt a kérelmet az újító munka
helye szerinti szervezeti egység vezetőjének véle
ményével ellátva az újítási megbízotthoz kell 
benyújtani. Az engedélyt a kutatóhely vezetője 
adja meg.

R. 12. § (1) Az újítási javaslatot — a 13. § (2) be
kezdésében szabályozott esetet kivéve — a vál
lalat vezetője, szövetkezetnél annak vezetősége 
bírálja el. E feladat ellátása a vállalati újítási 
szabályzatban szervezetszerűen — meghatározott 
körre és értékhatárra korlátozottan — átruház
ható.

(2) Az újítási javaslatot a benyújtástól számí
tott hatvan napon belül el kell bírálni. Ha ez nem 
lehetséges, erről, valamint a döntés meghozásának 
várható időpontjáról a javaslattevőt — a határ
idő letelte előtt — írásban tájékoztatni kell.

(3) Az elbírálás eredménye alapján a javaslat- 
tevővel írásban közölni kell, hogy a vállalat az 
újítási javaslat tárgyát képező megoldást elismeri-e 
újításnak és kívánja-e hasznosítani. Ha a vállalat 
a javasolt megoldást nem ismeri el újításnak 
vagy nem kívánja hasznosítani, az elbíráló köteles 
döntését írásban részletesen indokolni és a javas- 
lattevőt tájékoztatni a jogorvoslati lehetőségekről.

(4) Ha a vállalat a javasolt megoldást újítás
nak ismeri el és hasznosítani kívánja, a javaslat- 
tevővel hasznosítási szerződést kell kötni.

(5) Állami pénzeszközből megvalósuló beruházás
sal kapcsolatos újítás esetén, ha az újító révén 
elérhető megtakaritás összege az 5 millió forintot 
meghaladja, a hasznosítási szerződés megkötéséhez 
a beruházó felett felügyeletet gyakorló szerv ve
zetőjének (miniszter, országos hatáskörű szerv 
vezetője, fővárosi, megyei, megyei városi tanács 
elnöke) hozzájárulása szükséges.
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Ű. Sz. 34. A kutatóhely újítási megbízottjának 
az egyes beérkezett újításokat külön-külön újí
tási kiértékelő ívbe kell helyeznie, és az ívet az 
újítás beérkezésétől számított 3 napon belül el 
kell juttatnia a bejelentő szerint illetékes szer
vezeti egység vezetőjéhez szakvélemény kérése 
céljából. A szakvéleményt legkésőbb 30 napon belül 
kell az arra illetékesnek megadnia. A szervezeti 
egység vezetője szükség esetén jogosult a javas
latban levő téma más akadémiai szakértőjétől 
is szakvéleményt kérni. A szakvéleménnyel együtt 
a szervezeti egység vezetőjétől nyilatkozatot kell 
kérni a következőkre:

— az újítás létrejötte, forrása (alaptevékeny
ség, saját kezdeményezés, szerződéses mun
ka),

— az újítási javaslat a Szabályzat 2. pontja 
értelmében megoldásnak minősül-e,

— a megoldás kidolgozása nem volt-e a javas- 
lattevőnek munkaköri kötelessége,

— ha munkaköri kötelessége, akkor munka
köri feladatán belül jelentős alkotói tevé
kenységnek minősül-e,

— a javaslat a kutatóhely viszonylatában új
nak tekinthető-e?

A szakvélemény és a vezetői nyilatkozat be
érkezése után, ha az a megoldás tárgya szerint 
szükséges, további, esetleg Akadémián kívüli szak- 
véleményt kell beszerezni (pl. gazdaságossági érté
kelés), a fenti határidők alkalmazásával.

Ú. Sz. 35. Az újítási megbízott a szakvélemény 
beérkezésétől számított 8 napon belül a javaslatot 
a kutatóhely vezetőjének döntésre előkészíti.

Ú. Sz. 36. A kutatóhely vezetője az ügyek vele- 
ményezésére Újítási Bizottságot hozhat létre.

A döntésről a javaslattevőt, annak meghozata
lától számított 3 napon belül értesíteni kell.

Az újítással kapcsolatos különböző szerződések 
megkötése és azok alapján az utalványozás a ku
tatóhely vezetőjének hatáskörébe tartozik.

R. 13. § (1 ) Saját vagy hozzátartozója javas
lata tekintetében érdemi tevékenységet (elbírálás, 
az újítási díj mértékének megállapítása, haszno
sítás stb.) senki sem fejthet ki. Hozzátartozó 
alatt a Polgári Törvénykönyv hatálybalépéséről 
es végrehajtásáról szóló I960, évi 11. számú tör
vényerejű rendelet 2. §-ában felsorolt személyeket 
kell érteni.

(2) A felügyeletet gyakorló szerv dönt az 
általa kinevezett vagy választott vezető beosztású 
dolgozó újítási javaslatának az elbírálása és díja
zása kérdésében. A szövetkezeteknél a magasabb 
vezetői munkakört betöltő dolgozók újítási javas
latának elbírálása és díjazása felől a szövetkezet 
soron következő közgyűlése dönt.

(3) Az újítási díj mértéke tekintetében az újí
tást elfogadó vállalat felett felügyeletet (szövet
kezetnél állami törvényességi felügyelet) gyakorló 
szerv jóváhagyása szükséges, ha az újító

a) a vállalat felett felügyeletet (állami törvé
nyességi felügyeletet) gyakorló szerv dolgozója,

b) a vállalattal függőségi viszonyban nem levő 
de rendszeres ellenőrzés, illetőleg intézkedési jog
gal rendelkező személy, vagy

c) a vállalattal rendszeres gazdasági kapcso
latban álló szerv vezető beosztású dolgozója.

Ú. Sz. 37. Az újítás elbírálására és a döntések 
meghozatalára a kutatóhely vezetője jogosult. 
Az elbírálás céljából felterjesztett újítások tekin
tetében a következő döntések hozhatók:

a) elfogadás
— kísérletre,
— kutatóhelyen belüli hasznosításra,
— átadásra,
b) elutasítás.
R. 14. § (1) A javaslattevő az általa benyúj

tott újítási javaslattal kapcsolatos bármely sére
lem esetén az illetékes szakszervezeti szervhez, 
illetőleg a szövetkezeti felügyelő (ellenőrző) bi
zottsághoz fordulhat.

(2) Ha az (1) bekezdésben megjelölt szerv 
szükségesnek látja, — javaslatára — az ügyet 
tizenöt napon belül újra meg kell vizsgálni.

(3) Újítással — különösen az újító anyagi el
ismerésével, a pályázattal, a feladattervvel, az 
újítás átadásával — kapcsolatos viták eldöntése 
bírósági útra tartozik. E viták elbírálására a Pol
gári Perrendtartás általános szabályai irányadók. 
A bírósági út igénybevételének nem előfeltétele 
az (1) és (2) bekezdésben meghatározott eljárás 
megindítása, illetőleg lefolytatása.

(4) Aki mással szemben szerzőségi (társszerző
ségi) igényt kíván érvényesíteni, legkésőbb az 
újítás hasznosításának a megkezdésétől számított 
egy év alatt fordulhat a bírósághoz.

(5) A bíróság a vállalatot az újítás hasznosí
tására nem kötelezheti.

Ú. Sz. 38. Az illetékes szakszervezeti szerv: 
a kutatóhely szakszervezeti bizottsága.

Ú. Sz. 39. Ha a szakszervezet az ügy felülvizs
gálatát javasolja, a kutatóhely vezetője a döntését 
köteles felülvizsgálni.

R. 15. 1(1) Az újítási díjat a bérköltség vagy 
a részesedési alap terhére kell elszámolni.

(2) A bérszínvonalba (bértömeg-szabályozás ese
tén a bértömegbe) nem számítható bérköltségként 
lehet elszámolni a pénzben nem mérhető haszonnal 
járó olyan újítások díjait, amelyek a balesetveszélyt, 
az egészségre káros tényezőket csökkentik, a munka
helyi körülményeket javítják.

(3) Beruházási újítás (2. §/3/bek.) esetén az 
újítási díjat, ha
a) a beruházás kizárólag vállalati saját forrásból 

valósul meg, az (1) bekezdés szerinti forrás 
terhére,

b) a beruházás forrása kizárólag állami pénzesz
köz (költségvetési juttatás, állami kölcsön), 
a fejlesztési költségmegtakarítás terhére,

c) a beruházást vegyes forrásból (állami pénz
eszköz és saját forrás) valósítják meg, a finan
szírozási források eredeti aránya szerint meg
osztva kell elszámolni.
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(4) Az állami pénzeszközből megvalósuló be
ruházás befejezése előtt esedékes beruházási újí
tási díjat a részesedési alapból a tartalékalap ter
hére ideiglenesen el lehet számolni. Az így ki- ; 
fizetett összeget a beruházás befejezésekor a 
fejlesztési költségmegtakarítás, ha megtakarítás 
nincs, a részesedési alap terhére kell a tartalék- 
alapba visszapótolni.

(5) Az állami költségvetési rendszerben gazdál
kodó szerveknél az újítási díjak és költségek fede
zetéről a hasznosító szerv költségvetésében kell 
gondoskodni.

Ü. Sz. 40. Amennyiben az újítás a kutatóhelyen 
kerül megvalósításra, az újítási díj és költségek 
fedezetéről a kutatóhely költségvetésében — külön 
előirányzat nélkül, előirányzat felhasználási jog
körben — kell gondoskodni.

Az újítási díjat a költségvetés 02/8 Egyéb 
személyi kiadás előirányzata terhére kell elszá
molni. Az újító részére járó, a 38/1974./X. 30/MT 
rendelet 7. §-ában előírt térítés összege a költség- 
vetés megfelelő rovata, tétele előirányzatát ter
heli.

Az újítási díjat és költségeket a kutatóhelyen 
belül az a költséghely viseli, ahol az újítás megvaló
sításra kerül, illetőleg amelynek költségvetési elő
irányzatára az újítás alkalmazása kihat.
Ü. Sz. 41. Beruházási újítás esetén a 10/1975./111.1/ 
PM-MüM sz. együttes rendelet szabályai szerint 
kell eljárni.

Ü. Sz. 42. Ha az újítás átadásra kerül, a hasz
nosítás során felmerült összes kiadásokat az ellen
értékként befolyó árbevételből kell kiegyenlíteni 
a 4/1974./A. K.5./MTA-F. sz. főtitkári utasítás 
szerint. Áz újítói díjkulcsok megállapításánál és 
az árbevétel elszámolásánál az Akadémiai Talál
mányi Bizottság által kiadott, 1975. május 19-én 
módosított:

,,Az MTA Központi Hivatala felügyelete 
alá tartozó kutatóhelyeken létrehozott szol
gálati találmányok és újítások hasznosítási 
irányelvei”-t 

kell alkalmazni.

R. 16. § (1 ) A vállalat vezetője, szövetkezetek
nél a szövetkezet vezetősége — az Országos 
Találmányi Hivatal elnöke, a Szakszervezetek 
Országos Tanácsa, szövetkezetek tekintetében az 
illetékes országos szövetkezeti érdekképviseleti sz^rv 
által közösen kibocsátott irányelvek figyelembe
vételével — köteles

a) biztosítani az újítómozgalom fejlesztésének 
az anyagi, személyi és szervezeti feltételeit,

b) kijelölni az újításokkal kapcsolatos ügyinté
zést ellátó és megfelelő szakképzettséggel rendel
kező személyt vagy szervet,

c) az újítási tevékenység irányítása céljából 
rendszeresen, de legalább évente újítási feladat
tervet készíteni, pályázatot kiírni — meghatározva 
a feladatok megoldása során elérendő műszaki
gazdasági eredményt, az ezzel arányos anyagi 
elismerés mértékét — és ezeket a dolgozókkal 
megismertetni,

d) a szocialista munkaverseny célkitűzéseinek 
kialakításánál a feladatok meghatározásával széles 
körű újító tevékenységre ösztönözni, a verseny

j értékelésénél, különböző erkölcsi és anyagi el
ismerések odaítélésénél az újítómozgalom érdeké
ben végzett munkát is figyelembe venni,

e) az üzemi demokrácia fórumain: termelési 
tanácskozásokon, brigádvezetők, újítók tanács
kozásain számot adni az újítómozgalom ered
ményeiről, problémáiról, az azok megoldására tett 
intézkedésekről,

f )  a szakszervezettel egyetértésben, szövet
kezet esetén az illetékes területi (szakmai) érdek- 
képviseleti szerv véleményét kikérve — e rende
let keretei között — újítási szabályzat készítésé
ről, kihirdetéséről és végrehajtásáról gondoskodni.

(2) A vállalati újítási szabályzat tartalmazza:
a) újítási feladattervek, pályázatok készítésé

nek és kiírásának, újítási szerződések kötésének, 
az újítási javaslatok bejelentésének, elbírálásának, 
hasznosításának, a hasznosításban eredményes te
vékenységet kifejtük anyagi elismerésének vál
lalati rendjét, e tevékenységgel kapcsolatos felada
tokat és hatásköröket,

b) az újítási szerződések tartalmi és formai 
előírásait,

c) a hasznos eredmény mérésének és ellen
őrzésének rendjét,

d) az újítók erkölcsi elismerésével kapcsolatos 
tennivalókat,

e) az újítási díj mértéke meghatározásánál 
figyelembe veendő alapelveket, az újítási díjak 
kifizetésének és ellenőrzésének a rendjét,

f )  az újítások nyilvántartásának, az újítási 
ügyintézés ellenőrzésének, az újításokkal kapcso
latos panaszok intézésének vállalaton belüli rendjét,

g) az újítómozgalommal kapcsolatos vállalati 
propagandamunka rendjét, szervezeti és anyagi 
feltételeit.

Ü. Sz. 43. A Magyar Tudományos Akadémia 
kutatóhelyi újítómozgalmának alapvető feladata 
az újítások mielőbbi gyakorlati hasznosítása, ezért 
az újítási megbízott köteles minden év január 
31-ig a hasznosításra váró újítások jegyzékét 
összeállítani és az 1 évnél régebbi, erre alkalmas 
ügyek kutatóhelyen kívüli értékesítésére a feladat
tervi, illetőleg pályázati javaslatot a kutatóhely 
vezetője elé terjeszteni.

A kutatóhely vezetője, ha a kutatóhely felada
tai ellátásához szükséges, újítási feladattervet és 
pályázatot ír ki. Pályázatot kell kiírni újítások 
átadására minden esetben, ha az 1 évnél régebbi 
átadásra (hasznosításra) váró ügyek száma 5-nél 
több. A pályázatokat olyan feladatok megoldására 
is célszerű kiírni, amelyek anyag, energia és mun
kaerő takarékosságot eredményező újítások létre
jöttére ösztönöznek.

Ú. Sz. 44. Az újítási feladatterv tartalmazza:
— a gyakorlat ismertetését,
— a feladat megnevezését és az elérendő cél 

pontos meghatározását,
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— a feladattal kapcsolatos részletesebb fel
világosítást adó személy vagy szerv meg
jelölését,

— a megoldás kidolgozása esetén az anyagi 
elismerés feltételeit, mértékét, folyósításának 
módját és határidejét,

— a megoldás kidolgozásának célszerű határ
idejét.

Ú. Sz. 45. A pályázati kiírás tartalmazza:
— a megoldandó feladat részletes ismertetését,
— az elérendő célt,
— a részvétel feltételeit,
— a megoldás (pályamunka) beküldésének ha

táridejét és módját,
— az értékelés módját és idejét,
— a pályázati díjak mértékét, folyósításának 

módját és idejét.
Ú. Sz. 46. A hasznosításban eredményes tevé

kenységet kifejtők körébe tartoznak:
a) az újítások hasznosítását megelőző kísérleti 

munkákban, az újításnak a hasznosító helyi sajá
tosságaira történő adaptálásában résztvevők,

b) az újítások ügyintézését, szakvéleményezé
sét, kalkulációját ellátók,

c) az újítások átadását és az ezzel kapcsolatos 
szerződések előkészítését és lebonyolítását végzők.

A hasznosításban végzett eredményes tevékeny
ség elismerési formája a jutalmazás. Ennek esedé
kessége:

— az újítás átadásakor a hasznosítás ellen
értékének a kutatóhely számlájára történő 
beérkezése,

— az újításnak a kutatóhelyen való alkalma
zásakor az újítást alkalmazó szervezeti egy
ség vezetőjének erről kiállított írásbeli 
nyilatkozata.

A jutalmat a jutalmazási keret terhére kell 
kifizetni. Az eredményes hasznosítási tevékenységet 
végzőket a kutatóhely vezetője jutalmazza.

Ú. Sz. 47. Az újítási díjat úgy kell meghatározni, 
hogy abban a munkaköri elvárhatóság figyelembe
vételével megfelelően tükröződjék az újítás műszaki 
színvonala, hasznossága, az elvégzett alkotó te
vékenység mennyisége és minősége, továbbá alkal
mas legyen arra, hogy további újítói tevékenységre 
ösztönözzön. Az újítók díjazására a javaslattevő 
szerinti egység vezetője tesz javaslatot a kutató
hely vezetőjének.

Ú. Sz. 48. Az újítási ügyintézés ellenőrzéséért 
a kutatóhely vezetője a felelős. Az ellenőrzés az 
előírások betartásán kívül az újítómozgalom ered
ményeinek vizsgálatára és értékelésére is kiterjed.

Ú. Sz. 49. Az újítómozgalommal kapcsolatos 
központi propagandamunka szervezése és lebo
nyolítása az MTA Találmányi Csoportja vezetőjé
nek a feladata.

R. 17. §. (1 ) Az Országos Találmányi Hivatal 
az újítómozgalom országos hatáskörű, központi 
állami elvi irányítása körében köteles

a) a minisztériumokkal (országos hatáskörű 
szervekkel) és a Szakszervezetek Országos Taná
csával, illetőleg a szövetkezetek országos érdek- 
képviseleti szerveivel együttműködve koordinálni 
az újítómozgalom központi elvi irányítását és 
propagandáját,

b) szervezni és irányítani az újítási javaslatok 
intézéséhez szükséges szakemberek képzését és 
továbbképzését,

c) meghatározni az újítási napló, az újítói 
tanúsítvány egységes formáját,

d) vizsgálni az újítási szabályok megtartását 
és a gazdasági ösztönzők hatását az újítótevékeny
ségre,

e) értékelő jelentést készíteni a Minisztertanács 
részére az újítómozgalom helyzetéről, az újító
tevékenység számszerű alakulásáról, elemzés és 
gyakorlati értékelés alapján a szükséges intéz
kedéseket megtenni, illetőleg a megfelelő jogi 
szabályozást kezdeményezni.

(2) A minisztériumok (országos hatáskörű szer
vek) és a tanácsok kötelesek

a) rendszeres elvi irányítást és segítséget adni 
a felügyeletük alá tartozó vállalatoknak az újító
mozgalom fejlesztéséhez, biztosítva a feladatuk 
ellátásához szükséges személyi és szervezeti fel
tételeket,

b) az újítómozgalmat érintő szabályozások ki
adása előtt kikérni az Országos Találmányi Hivatal 
véleményét.

R. 7S.§ (1 ) Az újítómozgalom társadalmi irá
nyító, ellenőrző és újítók érdekvédelmi szervei a 
Szakszervezetek Országos Tanácsa, a szakszerveze
tek központi vezetőségei, a szakszervezetek megyei 
tanácsai és a vállalati szakszervezeti szervek, vala
mint a szövetkezetek érdekképviseleti szervei.

(2) Az újítómozgalmat nemzetközi társa
dalmi fórumokon a Szakszervezetek Országos 
Tanácsa képviseli.

Ű. Sz. 50. A kutatóhelyek szakszervezeti szervei 
működjenek közre az újítómozgalom fejlesztése 
érdekében végzett agitációs-propagandamunká- 
ban annak érdekében, hogy minél többen kap
csolódjanak be az újító munkába. Segítsék az újító 
munkához szükséges megfelelő légkör kialakítását. 
Foglalkozzanak az újításokkal kapcsolatos pa
naszokkal. Viták esetén végezzenek az újítók és az 
illetékes vezetők között egyeztető tevékenységet, 
melynek során törekedjenek a kölcsönös megálla
podásra és egyetértésre. Kezdeményezzék és segít
sék elő, hogy a kiváló dolgozó és egyéb kitüntetések 
odaítélésénél is értékeljék az újítómunkát. Kísér
jék figyelemmel az újítások ügyintézését. Hatá
rozottan lépjenek fel minden visszaéléssel szem
ben, ezzel is biztosítva az újítómozgalom erkölcsi 
tisztaságát és az újítók megbecsülését. A Szak- 
szervezeti Bizottságok működjenek együtt a kuta
tóhelyek KISZ szervezeteinek vezetőségeivel a 
fiatal szakembereknek az újítómozgalomba való 
bevonása és fokozottabb alkotó tevékenysége 
érdekében.

R. 19. § Újítási javaslattal kapcsolatos minden 
beadvány és eljárás, az újítóval kötött kísérleti,
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illetőleg hasznosítási szerződés, valamint újítással 
kapcsolatban folyamatba tett polgári peres és nem 
peres (végrehajtási) eljárás illetékmentes.

R. 20. § (1 ) Ez a rendelet az 1975. évi január 
hó 1. napján lép hatályba; egyidejűleg hatályát 
veszti az újításokról szóló 57/1967. (XII. 19.) 
Korm. sz. rendelet.

(2) Ha a rendelet hatálybalépése előtt a hasz
nosítási szerződést megkötötték vagy a haszno
sítás megkezdődött a szerződéskötés, illetőleg 
a hasznosítás időpontjában érvényes anyagi 
jogi rendelkezéseket kell alkalmazni. E rendelet 
hatásköri és eljárási szabályait a folyamatban levő 
ügyekben is alkalmazni kell.

(3) E rendelet 15. §-ának végrehajtásáról a 
pénzügyminiszter és a munkaügyi miniszter — az 
Országos Találmányi Hivatal elnökével, a Szak- 
szervezetek Országos Tanácsával es a szövetkezetek 
tekintetében az országos érdekképviseleti szer
vekkel egyetértésben — az ágazati miniszterek 
véleményének figyelembevételével gondoskodik. 
Ennek keretében az újítási díj elszámolása tekin
tetében a mezőgazdasági szövetkezeteknél, ipari
mezőgazdasági szövetkezeteknél, halászati szövet
kezeteknél, szakszövetkezeteknél, továbbá a jöve

delemszabályozás szempontjából mezőgazdasági 
ágazatba sorolt szövetkezeti társulásoknál eltérő 
szabályok is megállapíthatók.

(4) 1975-ben a vállalati saját forrásból megvaló
sított beruházások költségeinek megtakarított 
részéből az esedékes újítási díjnak megfelelő összeg 
a részesedési alapba átvihető.

A Tudományos Minősítő Bizottság 1977. február 
23-i határozata az értekezések terjedelmének meg

állapításáról

A TMB az 1/1970. MTA—E (A. K. 13.) számú 
utasítása 26. §. (1) bekezdésének f) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján állást foglalt a kandidátusi 
és a doktori értekezések terjedelmének korláto
zásáról. Az állásfoglalás szerint 1977. szeptember 
1-től kezdődően legfeljebb az alábbi terjedelem
ben nyújtható be értekezés:

1. a társadalomtudományok területén kandi
dátusi értekezés 250 oldal, doktori értekezés 300 
oldal. Kivétel a történettudomány, amelynek 
területén a kandidátusi értekezés 350 oldal, a dok
tori értekezés 600 oldal terjedelmű lehet.

2. a többi tudományok területén a kandidátusi 
értekezés 150 oldal, a doktori értekezés 200 oldal 
terjedelmű lehet.

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  ELNÖKSÉGÉINEK
HA T Á RO Z A T A I

az 1977. február hó 22-i ülésén

A Biológiai Tudományok Osztályához tartozó 
tudományos társaságok felügyeletének átadása

A Biológiai Tudományok Osztálya korábban 
megvitatta az Magyar Biológiai Társaság, a Magyar 
Biofizikai Társaság és a Magyar Biokémiai Társa
ság a MTESZ-hez való átadásának kérdését. Az át
adást elsősorban adminisztratív, működési meg
gondolások indokolják.

Az elnökség 6/1977. számú határozata

1. Az elnökség elhatározza a Magyar Biológiai 
Társaság, a Magyar Biofizikai Társaság, valamint 
a Magyar Biokémiai Társaság MTESZ-nek történő 
átadását.

2. Az elnökség felkéri a főtitkárt, hogy az 1. 
pontban említett társaságokat — a MTESZ-nél 
történő nyilvántartásba vétellel egyidőben — az 
Akadémia felügyeleti nyilvántartásából törölje.

3. A társaságok tudományos irányításának 
maradéktalan biztosítása érdekében a MTESZ-el 
fokozottabb együttműködést kell kialakítani.

Javaslat az Akadémiai Aranyérem odaítélését 
előkészítő elnökségi bizottság kiküldésére

Az elnökség 7/1977. számú határozata
1. Az elnökség az 1977. évi Akadémiai Arany

érem odaítélésének előkészítésére az alábbi elnök
ségi bizottságot küldi ki:
A bizottság elnöke: Pach Zsigmond Pál alelnök
A bizottság tagjai: Csáki Frigyes akadémikus 

Hollán Zsuzsa akadémikus
2. A bizottság terjessze javaslatát az elnökség 

márciusi ülése elé.

Javaslat
az 1977. évi akadémiai díjak odaítéléséhez 

kiküldendő elnökségi bizottság összetételére

Az elnökség 8/1977. számú határozata
Az. elnökség az 1977. évi akadémiai díjak oda
ítélésének előkészítésére az alábbi bizottságot küldi 
ki:
l.A  bizottság elnöke:

Pach Zsigmond Pál alelnök
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a bizottság titkára:
Gujdi Barna, a Személyzeti 
Főosztály vezetője

A bizottság tagjai:
Csáki Frigyes akadémikus 
Friss István akadémikus 
Hollán Zsuzsa akadémikus 
Köpeczi Béla akadémikus 
Nemecz Ernő akadémikus 
Osztrovszki György akadémikus 
Polinszky Károly akadémikus 
Straub F. Brúnó akadémikus 
Tamássy István akadémikus 
Tétényi Pál akadémikus 
Üjfalussy József akadémikus

2. A bizottság terjessze javaslatát az elnökség 
márciusi ülése elé.

Javaslat a laboratóriumi kísérleti állatokkal 
való ellátás országos helyzetének figyelemmel 

kísérését végző bizottság kiküldésére

Az elnökség 59/1976. számú határozatával a 
laboratóriumi kísérleti állatokkal való ellátás or
szágos helyzetének figyelemmel kísérését végző 
bizottság kiküldését határozta el. A bizottság 
személyi összetételére vonatkozóan azonban csak 
most határozott.

Budapest, 1977. február 23.

Az elnökség 9/1977. számú határozata
1. Az elnökség a laboratóriumi kísérleti állatok

kal való ellátás országos helyzetének figyelemmel 
kísérésére az alábbi bizottságot küldi ki:
Elnök: Törő Imre akadémikus 
Titkár: Bertók Loránd Országos Frederic Joliot- 

Curie Sugárbiológiai és Sugáregészség
ügyi Kutatóintézet

Tagok: Cholnoky Eszter Kőbányai Gyógyszergyár 
Dénes Géza Szegedi Biológiai Központ 
Dienes Károly Laboratóriumi Törzsállat- 

teny. Int.
Holdas Sándor Kisállattenyésztő Kutató 

Intézet
Kállai László Kaposvári Mezőgazdasági 

Főiskola
Kertai Pál Debreceni Orvostudományi 

Egyetem
Láng Tibor Gyógyszerkutató Intézet

2. A bizottság feladatkörének kialakításakor az 
MTA elnöksége 59/1976. számú határozata 7.4. 
pontjában foglaltak az irányadók.

3. A bizottság felügyeletét az MTA Biológiai 
Tudományok Osztálya lássa el.

Az elnökség egyéb állásfoglalásai:
Az elnökségi ülés napirendjén szerepeltek még: 

beszámolók az eltelt időszak jelentősebb testületi 
és szakigazgatási eseményeiről.

Az elnökség tudomásul vette annak bejelentését, 
hogy a kulturális miniszter és a pénzügyminiszter 
3/1975. (VIII. 17.) КМ-PM . sz. együttes rendelete 
értelmében — amely a könyvtárak állományának 
ellenőrzését szabályozza — az MTA Könyvtára 
1977. július 1-től augusztus 31-ig zárva tart.

Szentágothai János s. k., 
mb. elnök

K ö zlem én y ek

Az Akadémiai Közlöny 1976. évi 12. száma 
(173. oldal) közölte az M TA Központi Fizikai 
Kutató Intézete Igazgató Tanácsának személyi össze
tételét.

Helyesbítés céljából — az időközben történt 
változásra is tekintettel — az alábbiakban ismé
telten közöljük a kutatóközpont Igazgató Tanácsá
nak személyi összetételét.

Az Igazgató Tanács
elnöke: Pál Lénárd
titkára: Goda Gyula
tagjai: Csatóné Nagy Ágnes

Doleschall Sándor 
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

P á ly á z a t i  f e lh ív á s o k

A Pécsi Orvostudományi Egyetem Rektora pá
lyázatot hirdet a Gyermekgyógyászati Kklinikán 
megüresedő 5001 kulcsszámú igazgató- egyetemi 
tanári munkakör ellátására.

A klinikai igazgató, egyetemi tanár feladata es 
kötelessége:

L a  klinika igazgatói teendőinek ellátása,
2. az egyetemi hallgatók oktatása, vizsgáz

tatása, a klinika oktató-nevelő munkájának irá
nyítása és ellenőrzése,
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3. a klinika gyógyítói és tudományos munkájá
nak irányítása, ellenőrzése,

4. mindazok a feladatok, amelyeket a művelő
désügyi miniszter 3/1969. (Vili 4.) M.M. számú 
rendeletének 4. fejezete, illetve az egyetemi szer
vezeti és működési szabályzata a klinika igazgató
jának feladatköréül meghatároz.
A pályázati kérelemnek tartalmaznia kell:

a) el pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, 
besorolását,

b )  a pályázó eddigi szakmai munkájának és 
eredményeinek ismertetését, különösen oktató
nevelő, tudományos munkájának részletes közlését,

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

A pályázati kérelemhez csatolni kell:
1. részletes önéletrajzot,
2. egyetemi oklevelet,
3. tudományos fokozatot tanúsító oklevelet, 

illetve annak hiteles másolatát,
4. a felsőoktatási intézménytől beszerzett és 

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

lenyomatát.
A kinevezendő klinikavezető egyetemi tanár 

köteles a kinevezéstől számított 6 hónapon belül 
Pécsre költözni, magángyakorlatot nem folytathat.

A pályázati kérelmet a hirdetménynek az Egész
ségügyi Közlönyben való közzétételtől számított 4 
héten belül kell benyújtani az egyetem Rektori 
Hivatalához (7624 Pécs, Szigeti út. 12).

A Pécsi Orvostudományi Egyetem Rektora pályá
zatot hirdet 5001 kulcsszámú egyetemi tanári 
állásra az Élettani Intézethez.

A kinevezendő egyetemi tanár feladata és köte
lessége:

1. az orvosi psichológia oktatása, a neuro- 
psichologia kutató csoport vezetése,

2. részvétel az orvostanhallgatók elméleti és 
gyakorlati oktatásában, vizsgáztatásában, nevelésé
ben.

3. Feladatait az intézet igazgatójának irányí
tása mellett látja el.

Az egyetemi tanárok illetménye a felsőoktatási 
intézmények oktatói és egyéb alkalmazottai munka
bérének megállapításáról szóló 201/1970. (MK. 5.) 
MM—MüM. számú utasítás, valamint annak mó
dosítása és kiegészítése tárgyában megjelent 201/ 
1975. (MK. 3.) OM—MüM. számú utasítás mellék
lete szerint az 5001 kulcsszámú egyetemi tanári 
állásnak 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 történt közzétételtől szá
mított 4 héten belül kell benyújtani, az egyetem 
Rektori Hivatalához (7624 Pécs, Szigeti út 12).

A pályázati kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a pályázó munkahelyét, beosztását, be

sorolását és illetményét,
b) a. pályázó eddigi szakmai munkájának és 

munkaeredményének részletes ismertetését,
c) oktatói és tudományos munkájának részletes 

ismertetését, az általa készített közlemények fel
sorolását, a kitüntetéseit, nyelvismereteit, jelen
tősebb külföldi tanulmányútjait,

d )  el pályázó tudományos és oktató munkájára 
vonatkozó jövőbeni 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.

A Pécsi Orvostudományi Egyetem Rektora pá
lyázatot hirdet a Fül-Orr-Gégegyógyászati Kliniká
hoz és a Radiológiai Klinikához
egy_egy 5002 kulcsszámú egyetemi docensi állásra. 
A kinevezendő docensek feladata:

a klinika vezetőjének útmutatása szerint részt- 
venni az oktató és nevelő, gyógyító-megelőző és 
kutató munkában.

A kinevezendő egyetemi docens illetménye a 
felsőoktatási intézmények oktatói és egyéb al
kalmazottai munkabérének megállapításáról szóló 
201/1970. (MK. 5.) MM—MüM. számú utasítás, 
valamint ennek módosítása és kiegészítése tárgyá
ban megjelent 201/1976. (MK. 3.) OM-MüM. számú 
utasítás melléklete szerint az 5002 kulcsszámú 
docensi állásnak megfelelő.

A pályázati kérelmet a hirdetménynek az Egész
ségügyi Közlönyben történő közzétételtől számított 
4 héten belül kell benyújtani az egyetem Rektori 
Hivatalához (7624 Pécs, Szigeti út 12).

A pályázati kérelemhez mellékelni kell az egye
temi oklevelet, törzslapot, minősítést, jelenlegi 
illetménybesorolást, szakképesítést, tudományos 
fokozatot igazoló okiratot, részletes önéletrajzot, 
erkölcsi bizonyítványt, a tudományos munkák 
jegyzékét és a tudományos közlemények egy-egy 
különlenyomatát.

Előnyben részesülnek azok a pályázók, akik 
nagy oktatási gyakorlattal rendelkeznek.
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A Debreceni Orvostudományi Egyetem Rektora 
pályázatot hirdet a Gyermekklinikán nyugdíjazás 
miatt megüresedő klinikai igazgatói állásra. A kli
nika igazgatójának feladata, a klinika igazgatói 
teendőinek az ellátása; az orvostanhallgatók el
méleti és gyakorlati oktatása, vizsgáztatása; a 
klinika oktató- nevelő; tudományos- kutató és 
betegellátó munkájának irányítása és ellenőrzése; 
továbbá mindazok a feladatok, amelyeket a mű
velődésügyi miniszter 3/1969. sz. rendeletének 4. 
fejezete, illetve az Egyetem Szervezeti és Működési 
Szabályzata az intézet igazgatói feladatköréül 
meghatároz.

A pályázat feltételei:

orvosi diploma, tudományos fokozat, a gyermek- 
gyógyászati oktatásban és kutatásban, valamint 
a vezetésben megfelelő tapasztalat és jártasság.

A klinika igazgatójának illetménye az oktatási 
intézmények dolgozóinak bérrendezéséről szóló 
201/1975. (M. K. 5.) MM sz. MüM számú utasítás 
szerint kerül megállapításra.

A pályázatnak 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 
idegen nyelvi ismeretét, jelentősebb külföldi 
tanulmányútjait;

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

A pályázathoz az alábbiakat kell mellékelni:

1. Diplomamásolat
2. Szakorvosi bizonyítvány
3. Törzslap
4. Minősítés
5. Részletes életrajz 2 példányban
6. Tudományos fokozatról igazolás
7. Orvosi nyilvántartásba vételről igazolás
8. Erkölcsi bizonyítvány
9. Tudományos munkák egy-egy különlenyo

mata.

A pályázati kérelmet a felsorolt mellékletekkel 
együtt közzétételtől számított 28 napon belül kell be
nyújtani a Debreceni Orvostudományi Egyetem 
Rektori Hivatalához (4012 Debrecen, Nagyerdei 
krt. 98.)

Dr. Szabó Gábor s. k., 
egyetemi tanár 

rektor

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

Anatómiai Intézet 2
a kinevezendő docens feladata és kötelessége az 

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

Idegklinika
a kinevezendő docens feladata és kötelessége az 

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

/. sz. Sebészeti Klinika
a kinevezendő docens feladata és kötelessége 

az intézet igazgatójának irányítása mellett az el
méleti és gyakorlati oktatásban, vizsgáztatásban, 
betegellátásban, valamint tudományos-kutatómun
kában való részvétel.

II. sz. Sebészeti Klinika

a kinevezendő docens feladata és kötelessége az 
intézet igazgatójának irányítása mellett az elméleti 
és gyakorlati oktatásban, vizsgáztatásban, beteg- 
ellátásban, valamint tudományos-kutatómunkában 
való részvétel.

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

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

A kinevezésre kerülő docensek illetménye a felső- 
oktatási intézmények dolgozóinak bérrendezéséről 
szóló 201/1975. (M. K. 3.) OM-MüM számú uta
sítás szerint 5002 kulcsszámú állásnak megfelelően 
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 részletes 
ismertetését,

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

— tudományos fokozatát, kitüntetéseit és 
idegen nyelvi ismeretét, jelentősebb külföldi tanul
mányútjait,

c) a pályázónak a tudományos és oktató-nevelő 
munkájára vonatkozó jövőbeni tervét.
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A pályázathoz az alábbiakat Kell mellékelni:
1. diplomamásolat,
2. szakorvosi bizonyítvány,
3. törzslap,
4. minősítés,
5. részletes életrajz 2 példányban,
6. tudományos fokozatról igazolás,
7. orvosi nyilvántartásba vételről igazolás,
8. erkölcsi bizonyítvány,
9. tudományos munkák egy-egy különlenyo

mata.
A pályázati kérelmet a mellékletekkel együtt 

a közzétételtől számított 28 napon belül kell benyúj
tani a Debreceni Orvostudományi Egyetem Rektori 
Hivatalához,

A Szegedi Orvostudományi Egyetem Rektora 
(Szeged, Dugonics tér 13.) pályázatot hirdet nyug
állományba vonulás folytán megüresedő 5001 kulcs
számú, igazgatói feladattal járó egyetemi tanári állá
sok elnyerésére.

1. Az Ideg- elmekórtani Klinikán
a kinevezendő egyetemi tanár feladata és köteles
sége:

a) a klinika igazgatói teendőinek ellátása;
b) az orvostanhallgatók ideg-elmekórtani ok

tatása, vizsgáztatása a klinika oktató-nevelő, vala
mint gyógyító-megelőző tevékenységének irányítása 
és ellenőrzése;

c) a klinika tudományos kutatómunkájának, 
— különös tekintettel a neurobiológiai — neuro- 
kémiai kutatási irányra, — szervezése, irányítása 
és ellenőrzése;

d) mindazok a feladatok, amelyeket a művelő
désügyi miniszter 3/1969. (VII. 4.) MM sz. ren
deletének 4. fejezete, az Egyetem Szervezeti és 
Működési Szabályzata, illetve a klinika Szervezeti 
és Működési Szabályzata a klinika igazgatójának 
feladatköréül meghatároz.

A p á l y á z a t  f e l t é t e l e :  általános or
vosi diploma, szakorvosi képesítés, tudományos 
fokozat, legalább egy világnyelven előadó- és vita
képesség, egyetemen kifejtett 15 éves oktatói, 
vagy ugyanannyi időn át a szakterületen végzett 
kiemelkedő tevékenység, politikai és vezetői alkal
masság, illetve jártasság.

2. Az Orvosi Biológiai Intézetben
a kinevezendő egyetemi tanár feladata és kö

telessége:
a) az intézet igazgatói teendőinek ellátása;
b) az orvostanhallgatók orvosi biológiai ok

tatása, vizsgáztatása, az intézet oktató-nevelő 
tevékenységének irányítása és ellenőrzése;

c) az intézet tudományos munkájának — külö
nös tekintettel a humán-genetikai irányra, — szer
vezése, irányítása és ellenőrzése;

d) mindazok a feladatok, amelyeket a művelő
désügyi miniszter 3/1969. (VII. 4.) MM sz. rende
letének 4. fejezete, az Egyetem Szervezeti és 
Működési Szabályzata, illetve az intézet Szervezeti 
és Működési Szabályzata az intézet igazgatójának 
feladatköréül meghatároz.

A p á l y á z a t  f e l t é t e l e :  általános orvosi 
diploma, szakorvosi képesítés, tudományos foko
zat, legalább egy világnyelven előadó- és vita
képesség, egyetemen kifejtett 15 éves oktatói, 
vagy ugyanannyi időn át a szakterületen végzett 
kiemelkedő tevékenység, politikai és vezetői al
kalmasság, illetve jártasság.
3. A Gyógynövény- és Drogismereti Intézetben

a kinevezendő egyetemi tanár feladata és kö
telessége:
a) az intézet igazgatói teendőinek ellátása;
b) a gyógyszerészhallgatók gyógynövény- és 

drogismereti oktatása, vizsgáztatása, az inté
zet oktató-nevelő munkájának irányítása és 
ellenőrzése;

c) az intézet tudományos kutató tevékenységé
nek szervezése, irányítása és ellenőrzése;

d) mindazok a feladatok, amelyeket a 3/1969. 
(VII. 4.) MM számú rendelet, az Egyetem 
Szervezeti és Működési Szabályzata, illetve 
az intézet Szervezeti és Működési Szabályzata 
az intézet igazgatójának feladatköréül meg
határoz.

A p á l y á z a t  f e l t é t e l e i :  gyógyszerészi 
diploma, szakgyógyszerészi képesítés, tudományos 
fokozat, legalább egy világnyelven előadó- és vita
képesség, felsőoktatási intézményben szerzett 15 
éves oktatói, vagy ugyanannyi időn át a szak
területen végzett kiemelkedő tevékenység, politikai 
és vezetői alkalmasság, illetve jártasság.

A Szegedi Orvostudományi Egyetem Rektora 
pályázatot hirdet újonnan szervezett 5001 kulcs
számú egyetemi tanári állások elnyerésére.
1. A Kórélettani Intézetben

a kinevezendő egyetemi tanár feladata az igaz
gató rendelkezése szerint:

az intézet ügyvitelében, elmeleti és gyakorlati 
oktató-nevelő munkájában való részvétel; kór
élettani tudományos kutatás — különös 
tekintettel a reticuloendothelialis rendszer 
biológiai—kémiai vonatkozásaira, — foly
tatása.

A p á l y á z a t  f e l t é t e l e i :  orvosi dip
loma, szakorvosi képesítés, tudományos fokozat, 
legalább egy világnyelven előadó- és vitaképesség, 
az egyetemi pktatásban és tudományos munkában 
kifejtett 15 éves tevékenység és magas szintű 
tudományos jártasság.

2. Az /. sz. Belgyógyászati Klinika Endokrinológiai 
Önálló Osztálya és Kutató Laboratóriumában
a kinevezendő egyetemi tanár feladata a kutató 
laboratóriumban folyó tudományos munka és 
rutinvizsgálatok szervezése, irányítása és ellen
őrzése:
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Részvétel a laboratóriumi szakorvosok gyakor
lati felkészítésében és továbbképzésében.
A p á l y á z a t  f e l t é t e l e i :  vegyész- 

diploma, tudományos fokozat, legalább egy világ
nyelven előadó- és vitaképesség, a klinikai labo
ratóriumi és kutatási munkában kifejtett legalább 
15 éves tevékenység, magas szintű tudományos 
jártasság és vezetőkészség.

3. Az Élettani Intézetben
A kinevezendő egyetemi tanár feladata, az 
igazgató rendelkezése szerint, a fogorvostan
hallgatók elméleti és gyakorlati oktatása, vizs
gáztatása; önálló tudományos munka végzése a 
fájdalomérzés farmakofiziológiája témakörben.
A p á l y á z a t  f e l t é t e l e :  egyetemi dip

loma, tudományos fokozat, az egyetemi oktatás
ban és a kutatásban folytatott legalább 15 éves 
gyakorlat, alkalmasság kutatócsoport vezetésére.

Az I. sz. Sebészeti Klinikán
4. Az egyik kinevezendő egyetemi tanár feladata, 

az igazgató rendelkezése szerint, részvétel a 
klinika oktató-nevelő és ügyviteli munkájában; 
a nephrológiai kutatásban, valamint a szak
területtel kapcsolatos továbbképzési feladatok 
ellátásában; a nephrológiai osztály és művese 
állomás vezetése.

5. A másik kinevezendő egyetemi tanár feladata, 
— az igazgató rendelkezése szerint, — részvétel 
a klinika oktató-nevelő és ügyviteli munkájában; 
a cardia- és nyelőcső sebészetével foglalkozó 
osztály vezetése; e szakterületen folyó tudo
mányos kutatómunka végzése és továbbképzési 
feladatok ellátása.

6. A harmadik kinevezendő egyetemi tanár fel
adata, — az igazgató rendelkezése szerint, — 
részvétel a klinika oktató-nevelő és ügyviteli 
munkájában; a szívsebészeti osztály vezetése 
és e szakterülettel kapcsolatos kutatás művelése, 
irányítása, továbbképzési feladatok ellátása.
A p á l y á z a t o k  f e l t é t e l e i :  orvosi

diploma, szakorvosi képesítés, tudományos fokozat, 
legalább egy világnyelven előadó- és vitaképesség, 
az egyetemi oktatásban és kutatásban, valamint 
a megjelölt szakterület klinikumában hosszú időn 
át folytatott kiemelkedő tevékenység, szervezési
vezetési készség és jártasság.

7. A Központi Kutató Laboratóriumban
a kinevezendő egyetemi tanár feladata és kö
telessége:
a) a laboratórium vezetési feladatainak el

látása, működésének biztosítása az Egyetemi 
Tanács által a Központi Kutató Laboratórium 
részére jóváhagyott működési szabályzat 
alapján;

b) a korszerű kutatási módszerek elméleti és 
gyakorlati oktatása az orvos és asszisztens 
továbbképzésben;

c) a laboratórium önálló kutatási feladatainak 
szervezése, irányítása és ellenőrzése;

d) az Egyetem elméleti intézeteiben és klini
káin folyó kutatómunka szolgáltatás-jellegű 
elősegítése, illetve az abban való aktív közre
működés.

A p á l y á z a t  f e l t é t e l e :  orvosi diplo
ma, szakorvosi képesítés, tudományos fokozat, 
legalább egy világnyelven előadó- és vitaképesség, 
az egyetemi oktató-nevelő munkában, a labora
tóriumi kutatómunkában hosszú éveken át foly
tatott kiemelkedő tevékenység, szervezési- veze
tési készség és jártasság.

A kinevezett egyetemi tanárok magángyakorlatot 
nem folytathatnak.

A Szegedi Orvostudományi Egyetem Rektora 
pályázatot hirdet újonnan szervezett 5002 kulcs
számú egyetemi docensi állások elnyerésére.

1. A Mikrobiológiai Intézetben
a kinevezendő egyetemi docens feladata az 
orvostanhallgatók elméleti és gyakorlati ok
tatása, vizsgáztatása; aktív részvétel a virológiái, 
baktérium-genetikai és chemotherapiai kutató 
munkában; az igazgató által kijelölt ügyviteli 
feladatok ellátása.
A p á l y á z a t  f e l t é t e l e :  orvosi diploma, 

szakorvosi képesítés, tudományos fokozat, leg
alább 10 éves felsőoktatási és kutatási gyakorlat.

2. Az I. sz. Belgyógyászati Klinikán
a kinevezendő egyetemi docens feladata az orvos- 
tanhallgatók elméleti és gyakorlati oktatásában, 
vizsgáztatásában való részvétéi; a klinika im
munológiai laboratóriumának vezetése; e terü
leten tudományos munka végzése; az igazgató 
által kijelölt ügyviteli feladatok ellátása.
A p á l y á z a t  f e l t é t e l e :  orvosi diploma, 

szakorvosi képesítés, tudományos fokozat, leg
alább 10 éves felsőoktatási és kutatási gyakorlat, 
a klinikai immunológiában kellő tapasztalat és 
jártasság.

3. Az I. sz. Sebészeti Klinikán
a kinevezendő egyetemi docens feladata a klinika 
oktató-nevelő munkájában való részvétel; a 
vastagbél-végbél sebészetével foglalkozó osztály 
vezetése; e szakterületen tudományos kutató 
munka végzése és irányítása; az igazgató által 
kijelölt ügyviteli és továbbképzési feladatok el
látása.
A p á l y á z a t  f e l t é t e l e :  orvosi diploma, 

tudományos fokozat, legalább 10 éves felsőoktatási 
és kutatási gyakorlat, a szakterület klinikumában 
szerzett kellő tapasztalat és jártasság.

A Szegedi Orvostudományi Egyetem Rektora 
pályázatot hirdet a Gyógyszertechnológiai Intézet
ben két 5002 kulcsszámú egyetemi docensi állás el
nyerésére.
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A kinevezendő docensek feladatköre lesz az 
üzemi gyógyszertechnológia oktatása, valamint az 
igazgató rendelkezése szerint részvétel az intézet 
oktató-nevelő, tudományos és ügyviteli munkájá
ban.

A p á l y á z a t  f e l t é t e l e :  gyógyszerészi 
oklevél, szakgyógyszerészi képesítés, tudományos 
fokozat. Az elbíráláskor előnyben részesülnek azok 
a pályázók, akik a gyógyszertechnológia minden 
ágának egyetemi oktatásában, a vizsgáztatásban 
évtizedes gyakorlattal rendelkeznek, valamint az 
üzemi gyógyszertechnológiával határos területen 
eredményes elméleti és gyakorlati működést fej
tettek ki.

A pályázóknak az állások elnyeréséhez meg kell 
felelniök a Szegedi Orvostudományi Egyetem 
„Oktatók munkaköri követelményei és kinevezési 
feltételei” szabályzatában előírt általános, valamint 
az egyetemi tanárok és docensek címszó alatt meg
fogalmazott speciális követelményeknek. (A sza
bályzat megtekinthető a SZOTE Személyzeti és 
Oktatási Osztályán, illetve Rektori Hivatalában).

Az álláspályázati kérelemnek tartalmaznia kell a 
pályázó

a) jelenlegi munkahelyét, beosztását, besorolá
sát, illetményét;

b) eddigi szakmai munkájának és munkája 
eredményeinek részletes ismertetését, ezek 
között
— oktató-nevelő és tudományos munkájá

nak részletes ismertetését,
— az általa írt könyvek, jegyzetek, tanul

mányok stb. felsorolását, megjelölve, 
hogy azok mikor és hol jelentek meg,

— tudományos fokozatát, kitüntetéseit, 
idegen nyelvismeretét, valamint jelentő
sebb külföldi tanulmányútjait;

c) a gyógyító-megelőző (orvosok esetében), 
tudományos és oktató-nevelő munkájára 
vonatkozó jövőbeni terveit.

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

fokozatot és idegen nyelvismeretet tanúsító ok
levelek hiteles másolatát,

3. kitöltött és hitelesített törzslapot,
4. a legutolsó munkahelyi minősítést, vagy annak 

hitelesített másolatát,
5. hatósági erkölcsi bizonyítványt,
6. a tudományos dolgozatok jegyzékét,
7. a tudományos dolgozatok (könyvek, monográ

fiák, jegyzetek) egy-egy példányát.
A kinevezett egyetemi tanároknak és docensek

nek az Egyetem lakást nem tud biztosítani.
A pályázatokat mellékleteivel együtt a hirdet

mény közzétételétől számított négy héten belül 
kell benyújtani a SZOTE Személyzeti és Oktatási 
Osztályához (6701 Szeged, Lenin krt. 107. I. em. 
102. Pf.: 427.).

Dr. Petri Gábor s. к.,
rektor

FOGADÓÓRÁK

Kónya Albert akadémikus, a Tudományos 
Minősítő Bizottság elnöke minden kedden 14 — 15 
óráig,

Kulcsár Kálmán akadémikus, a Tudományos 
Minősítő Bizottság titkára pedig minden csütör
tökön 14 — 15 óráig tart fogadóórát.

Előzetes bejelentés a 127—294 telefonon, a 
18—64-es mellékállomáson lehetséges.

Tudományos Minősítő Bizottság
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jo g sz a b á ly o k  * 1
A Minisztertanács 1008/1977.(111. 2.) számú 

h a t á r o z a t a

az országos távlati tudományos kutatási terv 
kiegészítéséről

1. Az 1971—1990. közötti időszakra szóló or
szágos távlati tudományos kutatási tervről hozott 
1012/1972.(IV. 27.) Mt.h.sz. határozat (a továbbiak
ban: Határozat) II. fejezete 23. pontja az alábbi
7. alponttal egészül ki:

„7. A gazdaságpolitika továbbfejlesztésének tu
dományos megalapozása.

Tárgya: A tudomány eszközeivel feltárni azo
kat a társadalmi-, gazdasági törvényszerűségeket, 
összefüggéseket, amelyek a gazdasági fejlődés 
irányát alapvetően meghatározzák, továbbá tisz
tázni a törvényszerűségek, összefüggések működé
sének mechanizmusát, a gazdaságpolitikában való 
felhasználásuk és alkalmazásuk lehetőségeit.

Felelős: a Magyar Tudományos Akadémia fő
titkára” .

2. A Határozat II. fejezete 25. pontjához fű
zött 1. számú melléklet „A gazdaságpolitika tovább
fejlesztésének tudományos megalapozása ( 1977 — 
1990.) (Annotáció)” című tervtanulmány vázlattal 
egészül ki.

3. Ez a határozat a kihirdetése napján lép 
hatályba.

Lázár György s. k., 
a Minisztertanács elnöke

A magyar Tudományos Akadémia főtitkárának 
2/1977.(A. K. 5.) MTA-F számú

u t a s í t á s a
a munkaviszonyban, munkaköri kötelezettség 

teljesítéseként alkotott tudományos művek felhasz
nálásáról és szerzői jogdíjáról

A szerzői jogról szóló 1969. évi III. törvény 
(a továbbiakban: Szjt.) 14. §-ában, valamint a 
szerzői jogi törvény végrehajtásáról rendelkező 
9/1969.(XII. 29.) MM számú rendelet (a továb
biakban: Szjt. V.) 11. és 12. §-aiban foglaltak 
alkalmazására a kulturális miniszterrel, a munka
ügyi miniszterrel az oktatási miniszterrel, a pénz
ügyminiszterrel, a Magyar Tudományos Akadémia 
elnökével és a Közalkalmazottak Szakszervezetével 
egyetértésben a következő utasítást adom ki.

Az utasítás hatálya

1. §
(1 ) Az utasítás hatálya kiterjed

— a Magyar Tudományos Akadémia (a to
vábbiakban: Akadémia) felügyelete alá tar
tozó kutatóközpontokra, kutatóintézetekre, 
kutatócsoportokra, kutatólaboratóriumokra 
— ideértve az Akadémia által támogatott 
kutatóhelyeket is — (a továbbiakban: in
tézmény), mint munkáltatókra,

— a tudományos művek munkaviszonyban 
álló szerzőire (a továbbiakban: szerző), 
mint munkavállalókra.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézmények
nél az Szjt. és Szjt. V. szabályait az utasítás hatálya 
alá tartozó szerzők tekintetében ebben az uta
sításban foglaltakkal együttesen kell alkalmazni.
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A szerzői jog és a munkaviszony

2 . §

Az intézmény a szerző munkatervében köteles 
meghatározni, hogy

— milyen mű alkotása tartozik a szerző munka
köri kötelességébe és

— a felhasználási jog milyen terjedelemben il
leti meg az intézményt.

A felhasználási jog

3- §

(1) Ha az intézmény felhasználási (kiadási) jogával
— magyar nyelven készült mű esetén 4 éven 

belül,
— idegen nyelven készült mű esetén 6 éven 

belül,
— magyar nyelven már megjelent mű idegen 
nyelven történő kiadása esetén 8 éven belül 
nem él, ebben az esetben a rendelkezési jog 
visszaszáll a szerzőre.

(2) Ha az intézmény a művet kiadta és a kiadást 
követően az (1) bekezdésben meghatározott 
időhatár eltelte után újabb kiadást kíván 
megjelentetni, ehhez a szerző hozzájárulását 
meg kell szereznie.

A szerzői jogdíj

4- §
(1) A szerzőt a munkabéren felül külön díjazás 

nem illeti meg, ha az intézmény a művet saját ! 
kiadványként jelenteti meg.,

(2) Ha az intézmény felhasználási jogának gyakorlá
sa során a mű értékesítésére harmadik személy- 
lyel (kiadóvállalattal) felhasználási (kiadási) 
szerződést köt, a szerzői jogdíj teljes összegét 
az intézmény költségvetésében árbevételként 
kell elszámolni.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetben a 
szerzői jogdíj teljes összegének 60—80 százaléka 
a szerzőt illeti meg, amelyet az intézmény a 
szerzői jogdíj felvételétől számított nyolc napon 
belül köteles a szerző részére kifizetni. 
Amennyiben a felhasználási szerződés kötése az 
intézmény feladatkörébe tartozik, a szerző 
jogdíja 60 százaléknál alacsonyabb mértékben 
is meghatározható.

(4) A szerző járandóságát a (3) bekezdésben foglalt 
határok között — a mű alkotásával kapcsolatos 
ráfordítások figyelembevételével — az intéz
mény igazgatója, az igazgató esetében az illeté
kes tudományági főosztály vezetője állapítja 
meg.

(5) Ha a mű felhasználási (kiadási) jogát a 3. §. 
(1) bekezdésében foglaltak alapján a szerző 
gyakorolja, a szerzői jogdíj teljes összege a 
szerzőt illeti meg, ebben az esetben azonban
a mű előkészítésének technikai feltételeit az , 
intézmény nem biztosíthatja.

Vegyes rendelkezések

5 - §

(1) Az intézmény a szerzői jogdíj teljes összegének 
a szerzőt megillető díjazás kifizetése után fenn
maradó részét az alábbiak szerint használhatja 
fel:
a) a ráfordítások figyelembevételével az igaz

gató döntése alapján a teljes árbevétel 
5 —10%-át az intézmény költségvetése ja
vára a dologi kiadások megtérítéseként,

b) tanfolyami költségekhez való hozzájárulásra,
c) szociális-, kulturális-, sport- és üdülési célok

ra.
(2) Az intézmények az (1) bekezdésben foglaltak 

alkalmazása során — az intézmény érdekeit 
is szem előtt tartva — koncentrált felhasználásra 
törekedjenek.

6. §
(1) Az utasítás hatálybalépése előtt kötött szerződé

sek alapján az intézményhez befolyt szerzői 
jogdíjak teljes összegének a szerző részére ki
fizetett díjazás után fennmaradt részét az 
intézmény 1977. évi költségvetésében kell el
számolni.

(2) Az intézmény a 4. és 5. §-ban meghatározott 
árbevétel, illetőleg felhasználások összegével 
bevételi és kiadási előirányzatait saját hatás
körben módosíthatja. E módosítás során kö
vetendő eljárásról az Akadémia Terv- és Pénz
ügyi Főosztálya külön tájékoztatást ad.

Hatálybaléptetés

7- §
Ez az utasítás közzététele napján lép hatályba 

és egyidejűleg a 120.987/1960. számú főtitkári 
utasítás hatályát veszti.

Márta Ferenc s. k.,
a Magyar Tudományos Akadémia 

főtitkára

K ö ltem én y ek
Pályázati felhívások

A Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti 
Orvostudományi Kutató Intézete pályázatot hirdet, 
a Kórélettani Osztályon megüresedett kutatói állás 
betöltésére.

A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül
nek a kutatói munkában az élettani, illetve kísérle
tes endokrinológiai módszerek területén gyakorlat
tal rendelkezők.

A pályázatokat részletes önéletrajz, oklevél- 
másolat, valamint az eddigi tudományos köz
lemények jegyzékének kíséretében az Intézet igaz
gatójához címezve, ezen hirdetmény megjelenésétől 
számított 21 napon belül kérjük eljuttatni. 
(Levélcím: 1450 Budapest, Szigony u. 43.)

Dr. Stark Ervin s. k.,
igazgató
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A Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli 
Tudományos Intézete (Pécs) pályázatot hirdet egy 
tudományos munkatársi állás betöltésére gazdaság- 
történész munkakörben.

A kinevezendő tudományos munkatárs feladata: 
területfejlesztési célkitűzésekkel összefüggő regio
nális gazdaságtörténeti kutatások végzése Dél- 
Dunántúl területén.

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

lásának, beosztásának és fizetésének meg
jelölését,

— eddigi szakmai munkájának és a munka 
eredményeinek ismertetését,

— idegen nyelvismeretét,

A pályázathoz mellékelni kell:
— az egyetemi oklevél hiteles másolatát
— részletes önéletrajzot 2 példányban,
— esetleges tudományos fokozatát igazoló ok

levél hiteles másolatát,
— erkölcsi bizonyítványt,
Besorolás a munkaügyi miniszter 2/1974.(11. 7.) 

MüM. sz. rendeletében foglaltak szerint a 913. 
kulcsszámú tudományos munkatársi státusba tör
ténik. A határozott idejű alkalmazás ideje 5 év. 
Ezen idő alatt —amennyiben a pályázó nem rendel
kezik állami nyelvvizsgával — egy idegen nyelvből 
állami nyelvvizsgát kell tenni.

A pályázati kérelem benyújtásának határideje: 
1977. május 15.

Alkalmazás időpontja: 1977. június 1.
A pályázat benyújtásának helye: Magyar Tudo

mányos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézete, 
intézeti igazgató. 7601. Pécs, Pf. 199.

Bihari Ottó s. k., 
akadémikus, intézeti igazgató

A Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli 
Tudományos Intézete (Pécs) pályázatot hirdet akadé
miai ösztöndíjas tudományos gyakornoki állásra.

A tudományos gyakornok feladata: vezető 
kutató irányításával területfejlesztési célkitűzések
kel összefüggő regionális gazdaságföldrajzi kutatá
sok végzése Dél-Dunántúl területén.

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

beosztásának és fizetésének megjelölését,
— szakmai érdeklődési területét.

A pályázathoz mellékelni kell :
egyetemi diploma hiteles másolatát

— részletes önéletrajzot két példányban,
— erkölcsi bizonyítványt.
Pályázhatnak 1976-ban, vagy korábban egye

temet végzettek.

A határozott idejű alkalmazás ideje: 2 év.
A pályázati kérelem határideje: 1977. május 15. 
Alkalmazás időpontja: 1977. július 1.
A pályázat benyújtásának helye: Magyar Tu

dományos Akadémia Dunántúli Tudományos In
tézete, intézeti igazgató. 7601 Pécs, Pf.: 199.

Bihari Ottó s. k.,
akadémikus, intézeti igazgató

A Gödöllői Agrártudományi Egyetem pályázatot 
hirdet a Mezőgazdaságtudományi Kar Agrárgazda
ságiam Tanszékén 1 fő adjunktusi állás betöltésére.

A kinevezendő adjunktus feladata lesz a tanszék 
oktató-, nevelő- és kutatómunkájában való részvé
tel, ezen belül fő feladatát képezi
— a mezőgazdasági termékforgalmazás ágazati 

részéből a kertészeti termékek forgalmazási 
problémáinak kutatása,

— a piackutatási gyakorlatok tananyagának fej
lesztésében való részvétel,

— agrárgazdaságtanból a mezőgazdasági termelés 
differenciálódásának és a szőlészeti ágazat agrár
közgazdasági kérdéseinek kutatása,

— agrárgazdaságtani gyakorlatok vezetése,
— a fenti témakörök egyes részeiből előadások 

tartása.
Pályázhatnak, akik agrármérnöki oklevéllel és 
legalább 5 éves oktatói gyakorlattal rendelkeznek, 
továbbá egyetemi doktori címük van.

Mezőgazdasági Kémiai Tanszékén 1 fő  adjunktusi 
állás betöltésére

A kinevezendő egyetemi adjunktus feladata 
lesz a mezőgazdasági kémia c. tantárgy elméleti 
és gyakorlati oktatásában való részvétel, továbbá 
tudományos kutatómunka végzése elsősorban a 
növényvédelmi célú műszeres analitika területén.

Pályázhatnak azok a kémia-fizika szakosítású 
egyetemi oklevéllel rendelkező szakemberek, akik 
az említett tárgykörben legalább 10 éven keresztül 
eredményes oktató- és kutatómunkát folytattak.

Növényvédelemtani Tanszékén 1 fö  adjunktusi 
állás betöltésére.

A pályázatot elnyert adjunktus feladata lesz 
„Melegégövi növényvédelem” c. témakörben elő
adások tartása, gyakorlatok vezetése, valamint 
tudományos diákköri munkák irányítása és dip- 
lomatervesek konzultálása.

Pályázhatnak azok, akik mezőgazdasági mér
nöki (kertészmérnöki) diplomával rendelkeznek, 
és az oklevél megszerzése óta a növénykórtan 
oktatása terén legalább 8 éve eredményes oktató
nevelőmunkát végeznek. Kutatómunkájuk hazai 
fórumokon elismert, továbbá egyetemi doktori 
címmel rendelkeznek.
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Statisztikai Tanszékén 1 fö adjunktusi állás 
betöltésére.

A kinevezendő egyetemi adjunktus feladata 
a ,.Mezőgazdasági statisztika” című tárgy gyakor
latainak megtartása, a szükséges gyakorlati jegy
zetek megírása, valamint a statisztikai módszerek 
mezőgazdasági alkalmazásával kapcsolatos kutató
munka folytatása.

Pályázhatnak azok, akik agrármérnöki diplomá
val, legalább 5—8 éves egyetemi oktatói gyakor
lattal rendelkeznek és ez idő alatt az adott szak
terület keretén belül tudományos kutatómunkát 
folytattak.

Üzemtani Tanszékén 2 fö  adjunktusi állás be
töltésére

a) A pályázatot elnyert adjunktus feladata 
lesz részt venni mindenekelőtt a vállalati gazda
ságiam gyakorlatok oktatásában, a tananyag elő
készítésében és kidolgozásában, valamint a hall
gatók nevelésében. Részt kell vennie a vállalati 
gazdaságtan egészén belül a növénytermesztés 
szervezése és ökonómiája terület kutatómunkájában 
és azon belül különösen foglalkoznia kell az olajos 
növények ökonómiája és szervezése témakörrel.

Pályázhatnak azok, akik az Agrártudomány 
Egyetemen szerzett mérnöki diplomával rendel
keznek és a mezőgazdasági vállalati gazdaságiam 
ismeretek egyetemi oktatásában (alapdiplomára 
irányuló képzés, szakmérnökképzés és mérnök
továbbképzés) jó eredménnyel dolgoztak, ku
tatási eredményeket értek el (egyetemi doktori 
cím, tanulmányok, szakcikkek) és mindezen fela
datok jövőbeni ellátása érdekében megfelelő jár
tasságot tudnak felmutatni. Szükséges, hogy a 
pályázónak különösen a politikai gazdaságtan 
területén speciális ismeretei legyenek (M arxista- 
Leninista Esti Egyetem) és legalább egy idegen 
nyelvet beszéljen (ezt tanúsító legalább középfokú 
állami nyelvvizsga).

b) A pályázatot elnyert adjunktus feladata lesz 
részt venni mindenekelőtt a vállalati gazdaságtani 
gyakorlatok oktatásában, a tananyag előkészítésé
ben és kidolgozásában, valamint a hallgatók neve
lésében. Részt kell vennie a vállalati gazdálkodás 
szervezése terület kutatómunkájában és azon belül 
különösen foglalkoznia kell a vállalat-irányítási 
rendszerek vizsgálata és fejlesztése témakörrel.

Pályázhatnak azok, akik az Agrártudományi 
Egyetemen szerzett mérnöki diplomával rendel
keznek és a mezőgazdasági vállalati gazdaságtani 
ismeretek egyetemi oktatásában (alapdiplomára 
irányuló képzés, szakmérnökképzés és mérnökto
vábbképzés) jó eredménnyel dolgoztak, kutatási 
eredményeket értek el (egyetemi doktori cím, tanul
mányok, szakcikkek) és mindezen feladatok jövő
beni ellátása érdekében megfelelő jártasságot tud
nak felmutatni. Szükséges, hogy a pályázónak 
különösen a politikai gazdaságtan területén speciá
lis ismeretei legyenek (Marxista-Leninista Esti 
Egyetem) és legalább egy idegen nyelvet beszél
jen (ezt tanúsító legalább középfokú állami nyelv
vizsga). ' .

Mezőgazdasági Gépészmérnöki Kar
Mg. Gépek Javítása Tanszékén 1 fö  adjunktusi 

állás betöltésére
Az alkalmazandó adjunktus feladata lesz a gép

gyártás és javítás készülékezésével kapcsolatos 
tantermi és laboratóriumi gyakorlatok vezetése, 
továbbfejlesztése, egyes témakörökből előadás tar
tása. A tanszék kutatómunkájában való aktív 
közreműködés.

Pályázhatnak, akik mezőgazdasági gépészmér
nöki oklevéllel rendelkeznek, a gépgyártás, illetve 
javítás technológia területén több éves oktatási 
és kutatási gyakorlattal rendelkeznek, gépjavító 
szakmérnöki oklevelet szereztek, egyetemi doktori 
címmel rendelkeznek.

Matematika és Számítástechnikai Intézetén 1 fö  
adjunktusi állás betöltésére

A kinevezendő adjunktus feladata lesz a mate
matika tárgyból gyakorlatok vezetése a Gépész- 
mérnöki, illetve a Mezőgazdaságtudományi Karon, 
valamint előadások esetenkénti megtartása.

Pályázhatnak, akik a tárgy oktatásához és a 
kutatómunkához szükséges egyetemi végzettséget 
tanúsító oklevéllel, több éves egyetemi oktatói 
gyakorlattal, egyetemi doktori címmel, valamint 
orosz—angol nyelvtudással rendelkeznek.

Központi Intézetek és Tanszékek Szervezete 
Mezőgazdasági Jogi Tanszékén 1 fö adjunktusi 

állás betöltésére

A kinevezendő adjunktus feladata a mezőgaz
dasági jog oktatása, továbbá a posztgraduális 
szakmérnöki tanfolyamon való specializált ok
tatás, különös tekintettel a környezetvédelmi jogra; 
a tanszék tudományos kutatómunkájában és egyéb 
feladatainak ellátásában való részvétel.

Pályázhatnak azok a szakemberek, akik állam- 
és jogtudományi egyetemi végzettséggel, valamint 
a felsőfokú oktatásban szerzett gyakorlattal ren
delkeznek. Előnyben részesülnek, akik a mező- 
gazdasági jog, illetve a környezetvédelmi jog terén 
tudományos eredményt is felmutatnak.

Politikai gazdaságtani Tanszékén 1 fö adjunktusi 
állás betöltésére

A kinevezendő adjunktus feladata a politikai 
gazdaságtan tárgy oktatás; előadások tartása, és 
gyakorlati foglalkozások vezetése, továbbá a poszt
graduális szakmérnöki tanfolyamokon való oktatás, 
különös tekintettel az agrárökonómiai kérdésekre; 
a tanszéken folyó kutatómunkában való részvétel.

Pályázhatnak azok a szakemberek, akik köz- 
gazdasági egyetem politikai gazdaságtan tanári 
szakos egyetemi végzettséggel, valamint felsőfokú 
oktatásban szerzett gyakorlattal rendelkeznek. 
Előnyben részesülnek, akik a politikai gazdaságtan 
agrárökonómiai részterületén tudományos ered
ményekkel rendelkeznek.
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Az oktatói állásra pályázóknak rendelkezniük | 
kell az Egyetem követelményrendszerében meghatá
rozott alábbi feltételekkel.

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 szükséges 
felkészültség, a hallgatók nevelésére való készség;

c) az oktatott tantárgy körébe tartozó gyakor
lati tapasztalat;

d) egyetemi doktori cím vagy annak megszerzé
se érdekében benyújtott és elfogadott disszertáció, 
illetve aspirantüra;

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 határo
zott időtartamra — 3—5 évre — szóló munkavi
szonyt létesít.

(A betöltendő állás után a 201/1975. (M.K.4.) 
OM-MüM számú együttes utasítással módosított 
201/1970. (M.K.5.) MM-MüM. számú együttes 
utasításban meghatározott illetmény jár.

A pályázatot az előírt mellékletekkel együtt 
a MÉM Értesítőben történő közzétételtől számított 
4 héten belül kell eljuttatni az Agrártudományi 
Egyetem Rektorához.

A pályázattal kapcsolatban részletes felvilágosí
tást 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 kutatómunkájának részletes 

ismertetését;
— szakirodalmi tevékenységét;
— tudományos fokozatának, esetleges kitüntetései

nek, idegen nyelvismeretének és jelentősebb 
külföldi tanulmányútjainak megjelölését;

— oktató- és tudományos munkájára vonatkozó 
jövőbeni terveit.
A pályázathoz mellékelni kell:

— részletes önéletrajzot;
— egyetemi végzettséget és tudományos fokozat 

elérését tanúsító oklevél hiteles másolatát;
— három hónapnál nem régebbi keletű hatósági 

erkölcsi bizonyítványt;
— az Egyetemtől beszerzett és kitöltött törzs

lapot.
Dr. Pet hő György s. k., 

egyetemi tanár, rektor

FOGADÓÓRÁK
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Előzetes bejelentés a 127—294 telefonon, a 
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Gácsi Lajosnak, az MTA Központi Fizikai Kuta
tóintézete műszaki tanácsadójának,

Horváth Lajosnak, az MTA Kísérleti Orvostu
dományi Kutatóintézete gazdasági vezetőjének,

Kiss Lórántnénak, az MTA Műszerügyi és Mérés- 
technikai Szolgálata csoportvezetőjének,

Kovalszky Viktornak, az MTA -Mezőgazdasági 
Kutatóintézet Gazdasága igazgatóhelyettesének,

Sarlós Bélának, a történelemtudományok dok
torának, az MTA Történettudományi Intézete tudo
mányos főmunkatársának,

Solymosi Frigyesnek, a kémiai tudományok dok
torának, az MTA Reakciókinetikai Kutatócsoport 
tudományos tanácsadójának,

Somogyi Károlynak, az MTA Műszaki Fizikai 
Kutatóintézete tudományos munkatársának,

Schlenk Bálintnak, a fizikai tudományok kandi
dátusának, az MTA Atommagkutató Intézete tudo
mányos igazgatóhelyettesének,

Szili Józsefnek, az MTA Irodalomtudományi In
tézete tudományos osztályvezetőjének,

Tankó Józsefnek, az MTA Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutatóintézete főosztályvezetőjé
nek,

Tatár Jánosnak, a műszaki tudományok kandi
dátusának, a Magyar Tudományos Akadémia Köz
ponti Hivatala tudományos titkárának,

Varga Lászlónak, a matematikai tudományok 
kandidátusának, az MTA Központi Fizikai Kutató- 
intézete főosztályvezetőjének,

Zsinka Lászlónak, az MTA Izotópintézete műsza
ki tanácsadójának a

MUNKA ÉRDEMREND 
ezüst fokozata;

Bállá Alajosnénak, a mezőgazdasági tudomá
nyok kandidátusának, az MTA Talajtani és Agro
kémiai Kutatóintézete tudományos főmunkatár
sának,

Berényi Jánosnénak, a Magyar Tudományos Aka
démia Központi Hivatala előadójának,

Felvinczi Tamásnénak, az MTA Világgazdasági 
Kutatóintézete gazdasági vezetőjének,

Mándli Józsefnek, az MTA Izotópintézete cso
portvezetőjének,

Pintácsi Menyhértnek, az MTA Központi Fizikai 
Kutatóintézete szakmunkásának,

Somogyi Bélánénak, az Akadémiai Kiadó főszer
kesztőhelyettesének a

MUNKA ÉRDEMREND 
bronz fokozata

kitüntetést adományozza.

J o g sza b á ly o k
A Minisztertanács 2009/1977. (IV. 6.) számú 

h a t á r o z a t a

a Magyar Népköztársaság Kormánya
és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság 

Kormánya közötti
Műszaki-Tudományos Együttműködési 

Megállapodás végrehajtásának 
Általános Feltételeiről

1. A Minisztertanács a Magyar Népköztársaság 
Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köz
társaság Kormánya közötti Műszaki-Tudományos 
Együttműködési Megállapodás végrehajtásának 
Általános Feltételei tárgyában Vientianéban 1977. 
március 3-án aláírt Megállapodást e határozattal 
közzéteszi.

2. Ez a határozat a közzététele napján lép ha
tályba, rendelkezéseit azonban 1977. március 3. 
napjától kell alkalmazni; végrehajtásáról az érin
tett miniszterek és országos hatáskörű szervek ve
zetői gondoskodnak.

3. A Minisztertanács felhatalmazza a miniszte
reket és az országos hatáskörű szervek vezetőit, 
hogy e határozatot a tárcalapokban közzétegyék.

Borbánéi János s. k.,
a Minisztertanács elnökhelyettese

A Magyar Népköztársaság Kormánya
és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság 

Kormánya közötti
Műszaki-Tudományos Együttműködési 

Megállapodás végrehajtásának 
ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Lao
szi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya ál
tal 1977. március 3-án aláírt Műszaki-Tudományos 
Együttműködési Megállapodás (továbbiakban: 
Megállapodás) 3. Cikkelye értelmében a két or
szág közötti műszaki-tudományos együttműködés 
végrehajtásával kapcsolatos Általános Feltételek, 
amelyek a Megállapodás 1. Cikkelyében meghatá
rozott területekre terjednek ki, a következők:

1. Cikkely
A Műszaki-Tudományos Együttműködés a Meg

állapodás 2. Cikkelyében megjelölt Műszaki-Tu
dományos Együttműködési Állandó Bizottság (to
vábbiakban: Bizottság) által kidolgozott és jóvá
hagyott 2 éves, illetve több éves tervek végrehaj
tása alapján valósul meg. A tervek végrehajtása 
során a Megállapodásban lefektetett alapelvek 
szerint kell eljárni.

2. Cikkely
A Megállapodás 1. Cikkely a) pontjában megje

lölt együttműködés a szakértők legalább 6 hóna
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pos időtartamú küldése és fogadása formájában 
valósul meg az alábbi módon:

— a szakértőt a Magyar Népköztársaság kor
mánya részéről biztosított segély keretében té
rítésmentesen bocsátja a Laoszi Fél rendelkezé
sére.

A szakértők kiküldésének általános és pénz
ügyi feltételei az alábbiak;

1. Azokon a területeken, amelyekre a Laoszi 
Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya 
magyar szakértőket igényel, a szakértők feladatait 
és munkafeltételeit levélváltás útján határozzák 
meg. Ezen levelek különösképpen a következő 
adatokat tartalmazzák:

— mely szakterületekre, milyen képesítésű 
szakértőt igényelnek és milyen beosztásba, meny
nyi időre,

— a szakértő feladatai, működési körének 
részletes leírása,

— a szakértő munkahelye,
— a szakértő munkaidejének szabályozása.
A Fogadó Fél nem jogosult a szakértőt az 

előre levélváltás útján meghatározott szakterü
leten kívül alkalmazni.

2. a) a Laoszi Fél specifikált igényeit a Magyar 
Félhez legalább 6 hónappal azelőtt megküldi, 
mielőtt a szakértőnek munkába kell állnia;

b) A fenti kérelmek tanulmányozása után a 
Magyar Fél két hónapon belül közli a Laoszi 
Féllel, hogy eleget tud-e tenni az igényeknek.

Igenlő válasz esetén a Magyar Fél megküldi a 
jelölt szakmai anyagát a Laoszi Félnek.

c) A jelen Cikkely 2. b) pontjában említett do
kumentumok kézhezvétele utáni 2 hónapon be
lül a Laoszi Fél értesíti a Magyar Felet a jelölt 
fogadását illetően.

A Laoszi Félnek a magyar szakértőre vonat
kozó elfogadó nyilatkozata esetén a Magyar Fél a 
fogadókészségtől függően a lehető legrövidebb 
időn belül kiutaztatja a szakértőt.

3. A Magyar Fél fedezi a szakértő utazási 
költségeit a Laoszi Népi Demokratikus Köztár
saságba és vissza.

A Magyar Fél biztosítja a szakértők díjazását^
A Laoszi Fél a szakértőnek megfelelő lakást 

biztosít díjmentesen.
Amennyiben a szakértő Laoszi Népi Demokra

tikus Köztársaságba történő érkezésekor megfe
lelő lakás nem áll rendelkezésre, a Laoszi Fél 
saját költségén gondoskodik a szakértő és csa
ládja szállodai elhelyezéséről.

A Laoszi Fél ingyenes orvosi ellátást, gyógy
szert és kórházi kezelést biztosít a szakértőnek 
és családjának a Laoszi Népi Demokratikus 
Köztársaságban.

A szakértőre háruló feladatok végrehajtása 
érdekében a Fogadó Fél megfelelő irodahelyi
séget, anyagokat, felszereléseket, szükséges eset

ben segédszemélyzetet és a szakértő munkájához 
szükséges szállítóeszközt bocsát rendelkezésre.

A Laoszi Fél fedezi a szakértő hivatalos szol
gálati útjából származó utazási költségeket az 
ország területén belül.

A Laoszi Fél a szakértő hivatalos céljaira a 
helyi közlekedés megkönnyítésére díjmentesen 
gépkocsit biztosít.

4. Az egyes magyar szakértők a Laoszi Népi 
Demokratikus Köztársaságba történő kiküldé
sét Szerződő Felek 12—24 hónapra irányozzák 
elő. A szakértő 12 hónapos szolgálat után jogo
sult évi szabadságának kivételére. A szabadság 
időtartama 36 munkanap 12 hónap munkában 
eltöltött idő után. Az évi szabadságot a szakértő 
és családja a Magyar Népköztársaságban tölti.

5. A két Fél egyetértése esetén a szakértőt 
vissza lehet hívni, illetve felváltani másik szak
értővel.

6. A Laoszi Fél megteszi a szükséges intéz
kedéseket, hogy a szakértők részére a követke
zőket biztosítsa:

— a szakértőnek és családjának a Laoszi Népi 
Demokratikus Köztársaságba való utazását, ott- 
tartózkodását és hazatérését a Magyar Népköz- 
társaságba,

— a szakértő jogát a Magyar Népköztársaság 
és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság leg
fontosabb ünnepnapjainak megtartására, mely 
előbbiek a következők: január 1, április 4, hús
vét vasárnap és hétfő, május 1, augusztus 20, 
november 7, december 25. és 26.,

— a szakértő és családja köteles tiszteletben 
tartani a laoszi törvénykezést, ugyanakkor a 
Laoszi Fél törvényes védelmet biztosít a szak
értő részére.

7. A szakértő és családtagjaik személyi cikkei 
— beleértve a háztartási eszközöket és a sze
mélygépkocsit — a Laoszi Népi Demokratikus 
Köztársaságba vámmentesen vihetők be és hoz
hatók ki a fogadó országból végleges hazaté
résükkor.

3. Cikkely
A Megállapodás 1. Cikkely b) pontjában meg

jelölt együttműködés célja ösztöndíjasok kép
zése, valamint szakmunkások, illetve technikusok 
képzése.

Szakemberek képzésének feltételei az alábbiak:
1 .a )  Ösztöndíjasoknak tekintik a Szerződő Fe

lek azokat a személyeket, akik szakmai képzés 
vagy tudományos továbbképzés céljából jönnek 
a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaságból a 
Magyar Népköztársaságba.

b) Az ösztöndíjasok programját és a képzé
sükkel kapcsolatos minden más kérdést a Laoszi 
Fél és a Magyar Fél közötti levélváltás útján 
rögzítenek.

c) Az ösztöndíjasok szakmai képzése szakmun
kás-, technikus és postgraduáns képzésre választ
ható szét.
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Szakmunkásoknál a tanulmányi idő 4 év, 1 
év magyar nyelvű előkészítő, majd 3 év szak
munkásiskola. Sikeres vizsga letétele esetén 
szakmunkásbizonyítványt nyer a tanuló. A 
technikusoknál a tanulmányi idő 5 év, 1 év 
magyar nyelvű előkészítő, majd 4 év technikum. 
Sikeres vizsga letétele esetén technikusi oklevelet 
nyer a tanuló.

A képzés előfeltételei: minimum 8 osztályos 
általános iskola sikeres elvégzését igazoló vég
bizonyítvány, orvosi bizonyítvány a hallgató 
egészségi állapotáról. A képzés felső korhatára 
20 év.

2. a) A szakmai képzés előkészítésének meg
könnyítésére és hatékonyságának növelésére a 
Laoszi Fél eljuttatja a Magyar Félnek a terve
zett utazás dátuma előtt legalább 4 hónappal — 
a jelöltek személyi dossziéját, melynek tartal
maznia kell:

— a szakmai képzés részletes programját,
— a jelölt legmagasabb képzettségét igazoló 

bizonyítványokat,
— orvosi bizonyítványokat.
b) A szakmai képzés részletes programjának 

megérkezte után a Fogadó Fél és a Küldő Fél 
szerződést köt. Ezt a szerződést aláírja a jelölt 
is, tanúsítva annak elfogadását.

c) Az előre meghatározott program nem válto
zik abban az esetben sem, ha a Küldő Fél sze
mélyi változást óhajt eszközölni.

d) Abban az esetben, ha a Fogadó Fél rögzí
tette a tanulmány kezdetének időpontját és a je
lölt erre az időre, kitűzött dátumra (maximum 
három hét múlva) nem érkezik meg, a szerződés 
a Fogadó Fél részéről érvénytelennek tekintendő.

3. új Ösztöndíjasok repülőjegyét a Magyar 
Népköztársaságba és végleges hazatérésük alkal
mával a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság
ba a Magyar Fél fedezi.

b) A Magyar Fél havi 1800, —Ft ösztöndíjat 
nyújt a szakmunkás vagy technikusképzésben ré
szesülőknek. Különleges esetekre vonatkozóan 
levélváltás útján állapodnak meg.

c) A Magyar Fél az ösztöndíjasoknak díjmen
tesen biztosítja a következőket:

— képzés, továbbképzés,
— orvosi ellátás, orvosságok és kórházi keze

lés,
— balesetbiztosítás a magyar rendelkezések

nek megfelelően,
— lakás világítással, vízzel, gázzal és fűtéssel,
— közlekedés abban a városban, ahol az ösz

töndíjasok tanulmányaikat folytatják és hivatalos 
utak Magyarország területén belül.

d) Az ösztöndíjasok a képzési időszak végén a 
Magyarországon nyert ismereteket igazoló bizo
nyítványokat, diplomákat vagy dokumentumo
kat kapnak.

e) k i  ösztöndíj elnyeréséhez a jelöltnek szük
sége van a következő nyelvek valamelyikének 
minimális ismeretére: francia, angol, orosz.

f )  k i  ösztöndíjasok képzésük ideje alatt csa- 
tádtagjaikat nem hozhatják a Magyar Népköz- 
társaságba.

g) k i  ösztöndíjasnak a tárgyévben legkésőbb 
szeptember 15-ig Magyarországra kell érkeznie 
tanulmányai megkezdéséhez.

4. A Magyar Fél megteszi a szükséges intéz
kedéseket, hogy az ösztöndíjasok részére az 
alábbiakat biztosítsa:

— a Magyar Népköztársaságba történő beuta
zást, ott-tartózkodást és a visszautazást,

— az ösztöndíjasok jogát a Magyar Népköz- 
társaság és a Laoszi Népi Demokratikus Köztár
saság legfontosabb ünnepnapjainak megtartására,

— az ösztöndíjas köteles tiszteletben tartani a 
magyar törvénykezést, ugyanakkor a Magyar Fél 
törvényes védelmet biztosít az ösztöndíjas ré
szére.

4. Cikkely
A Megállapodás 1 Cikkely c—d —e) pontjaiban 

megjelölt együttműködés speciális küldöttségek 
cseréje, konzultációk és előadások szervezése 
útján valósul meg. A műszaki tudományos ta
pasztalatcsere és tanulmányozás céljából kül
dött szakértőcsoportok gyárakat, ipari létesítmé
nyeket, tudományos kutatóintézeteket és okta
tási intézményeket látogatnak meg.

A szervezetek közötti műszaki tudományos 
konzultációk és előadások szervezése esetében az 
együttműködés a másik Fél tapasztalatainak 
tanulmányozásában érdekelt Fél kérelme alapján 
jön létre a két Fél előzetes jóváhagyásával.

LA  küldöttségek tagjainak utazási és tartóz
kodási költségeit a kérelmező fél fedezi.

2. A speciális küldöttségek cseréjét, konzul
tációk céljából történő kölcsönös látogatásokat, 
valamint előadások szervezését a Munkacsoport 
illetékes tagozata, illetve az általa megbízott 
szervezet bonyolítja.

5. Cikkely
A Megállapodás 1. Cikkely f )  pontjában meg

jelölt együttműködési területek magukba fog
lalják a kutatási munkák meglevő dokumen
tációjának cseréjét, a fejlesztési, a tervezési, a 
termelési, a szabványosítási és az általános tech
nológiai kérdések dokumentációjának cseréjét, 
valamint a műszaki tudományos irodalom és 
kiadványok cseréjét, amelyek kereskedelmi úton 
nem szerezhetők be.

A dokumentációcsere a Felek közötti kérelem 
alapján történik. A kérelemben pontosan meg 
kell jelölni a kérelem tárgyát, célját és határide
jét. A kérelmeket a Munkacsoport illetékes tag
jának kell benyújtani. Az elfogadott kérelmek a 
2 éves, illetve távlati együttműködési terv ré
szét képezik, amelyeket kölcsönös egyetértésben 
a Munkacsoport ülésein, illetve az időszakok kö
zött a Munkacsoport elnökei hagynak jóvá.

Műszaki tudományos dokumentáció átadása 
francia, angol vagy orosz nyelven történik.
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6. Cikkely
A Megállapodás 1. Cikkely g) pontjában meg

jelölt műszaki tudományos együttműködés a 
szaktanácsadás területén úgy valósul meg, hogy 
műszaki tudományos szakembereket küldenek 
rövid, legfeljebb 6 hónapos időtartamra, a nem
zetgazdaság szempontjából fontos problémák 
megoldására és tanulmányozására.

A szaktanácsadót kérő Fél átadja a konkrét 
feladattervet, amelyben megjelöli a szakemberek 
számát és a kiküldetés időtartamát.

A szakemberek kiküldésére vonatkozó megál
lapodástól való eltérés (létszámemelés, kint- 
tartózkodási idő meghosszabbítása) csak kivételes 
esetben engedélyezhető a két Fél közös meg
egyezése alapján.

Az országon belüli utazás, valamint tolmácso
lás költségeit a Fogadó Fél viseli, minden más 
költség a Küldő Félre hárul.

7. Cikkely
A Megállapodás 1. Cikkely h) pontjában meg

jelölt együttműködés közös műszaki tudományos 
kutatási tervek kidolgozása és más műszaki szol
gáltatások útján valósul meg. Az együttműködés 
alapja megfelelően előkészitett és jóváhagyott 
kétoldalú terv, amely a Munkacsoport jóváha
gyása után lép életbe.

Az intézetek közötti kétoldalú együttműkö
désre, a kutatási tervek cseréjére vonatkozó ké
relmekben meg kell jelölni az intézetek nevét, 
valamint az együttműködés célját és tartalmát.

8. Cikkely
Jelen Általános Feltételek a Műszaki-Tudo

mányos Együttműködési Megállapodás ábrásá
nak napján lépnek életbe, és érvényük annak 
érvényéhez igazodik.

A Jelen Általános Feltételek készültek 1977. 
március 3-án a Vientianeben aláírt Műszaki-Tu
dományos Együttműködési Megállapodás mellék
leteként magyar, lao és francia nyelven. Eltérő 
értelmezés esetén a francia nyelvű szöveg az 
irányadó.

A Magyar A Laoszi Népi
Népköztársaság Demokratikus

Kormánya részéről Köztársaság
Kormánya részéről

Borbándi János s. k., Nouhak Phounsavane s. k.

A Minisztertanács 2010/1977. (IV. 6.) számú 
h a t á r o z a t a

a Magyar Népköztársaság 
és a Vietnami Szocialista Köztársaság közötti 

műszaki-tudományos együttműködés 
megvalósítására vonatkozó általános feltételekről

l . A Minisztertanács a Magyar Népköztársa- ! 
ság Kormánya és a Vietnami Szocialista Köz- j 
társaság Kormánya közötti műszaki-tudományos 1

együttműködés megvalósítására vonatkozó álta
lános feltételek tárgyában Hanoiban 1977. feb
ruár 28-án aláírt Megállapodást e határozattal 
közzéteszi.

2. Ez a határozat a közzététele napján lép ha
tályba, rendelkezéseit azonban 1977. február
28. napjától kell alkalmazni; végrehajtásáról az 
érintett miniszterek és országos hatáskörű szer
vek vezetői gondoskodnak.

3. A Minisztertanács felhatalmazza a miniszte
reket és az országos hatáskörű szervek vezetőit, 
hogy e határozatot a tárcalapokban közzé
tegyék.

Borbándi János s. k.,
a Minisztertanács elnökhelyettese

A Magyar Népköztársaság 
és a Vietnami Szocialista Köztársaság közötti 

műszaki-tudományos együttműködés 
megvalósítására vonatkozó általános feltételek

A Magyar Népköztársaság és a Vietnami Szo
cialista Köztársaság közötti műszaki-tudományos 
együttműködés végrehajtására vonatkozóan a két 
Fél az alábbiakban állapodott meg:

I. Általános rendelkezések
7. Cikkely

A műszaki-tudományos együttműködés az 
alábbi határozatok alapján történik:

— a Magyar—Vietnami Műszaki-Tudományos 
Együttműködési Albizottság (a továbbiakban: Al
bizottság) határozatai, amelyeket a két ország 
közötti Gazdasági és Műszaki-Tudományos 
Együttműködési Bizottság hagyott jóvá;

— a Műszaki-Tudományos Együttműködési 
Albizottság Működési Szabályzatának 5. Cikke
lyében foglaltak szerint hozott ülésszakok közötti 
határozatok:

— a Gazdasági és Műszaki-Tudományos 
együttműködési Bizottságnak a műszaki-tudomá
nyos együttműködésre vonatkozó határozatai.

2. Cikkely
A két Fél megállapodott, hogy a határidőket 

szigorúan betartják. Amennyiben az átadó Fél 
nem tudja a határozatban rögzített szállítási ha
táridőt biztosítani, köteles 30 nappal a határidő 
lejárta előtt a másik felet arról tájékoztatni és 
az új határidőről értesíteni.

3. Cikkely
Az átadó megad minden műszaki és tudomá

nyos segítséget, ami kizárólag a másik Fél or
szágába kerülhet felhasználásra. A dokumentá
ciók kidolgozására és a kért feladatok elvégzésé
re vonatkozóan az átadó Fél csak a ténylegesen 
felmerült költségeket számlázza el. Más egyéb 
költségek nem számlázhatók, kivéve, ha a két 
Fél másképp állapodik meg.
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4. Cikkely
Az átadó Fél találmányai, tudományos ered

ményei, valamint szabadalmai és egyéb szellemi 
terméke, amelyet a segítségnyújtás folyamán fel
használ, az ő tulajdonában maradnak. Az átadó 
fél méltányos áron rendelkezésre bocsátja az át
vevő félnek a tudományos eredményeket, a sza
badalom hasznosításának jogát azzal, hogy azok 
csak az átvevő fél országába kerülhetnek felhasz
nálásra és az azok alapján gyártott termékeket 
az átvevő nem exportálhatja.

5. Cikkely
Minden információ, feljegyzés, műszaki eljá

rás, amelyek dokumentumként kerülnek át
adásra, illetve a műszaki-tudományos együttmű
ködés keretében dolgozó szakértők által felhasz
nálásra, bizalmasnak, illetve titkosnak tekinten
dők és semmilyen esetben sem hozhatók nyilvá
nosságra.

Az anyagok bizalmasságát az átadó fél hatá
rozza meg. Az átvevő fél felelőssége, hogy eze
ket a titkos, illetve bizalmas anyagokat sértetle
nül megőrizze és mindent kövessen el, hogy azok 
illetéktelen kezébe, vagy harmadik ország tudo
mására ne jussanak.

A két Fél feladata, hogy a jelen Cikkelyben 
foglaltakról, valamint annak az országnak gaz
dasági és államtitok védelmét biztosító törvé
nyeiről, amelyben a szakértők dolgoznak, a szak
értőket tájékoztassák.

6. Cikkely
A műszaki-tudományos együttműködési hatá

rozatok végrehajtása során felmerülő problémák
ban az Albizottság két elnöke dönt, az általuk 
hozott határozatok a két Félre egyaránt érvénye
sek. Ha a problémás kérdéseket a két elnök 
nem tudja megoldani, akkor azok a soron követ
kező Albizottsági ülés elé kerülnek. Amennyiben 
a kérdéses problémák itt sem kerülnek megol
dásra, akkor azokat a Magyar—Vietnami Gazda
sági és Műszaki-Tudományos Együttműködési 
Bizottság elé kell vinni döntés céljából. II.

II. Műszaki dokumentációk átadása

7. Cikkely
Az átadásra kerülő műszaki dokumentációk az 

alábbiakat tartalmazzák:
— kiviteli tervek, technológiai leírások, norma

tívák, termelés beindítására vonatkozó adatok,
— műszaki eljárások, tudományos kutatások 

eredményeiről szóló beszámolók,
— műszaki-tudományos információk, gyárt

mány normatívák,
— vetőmagok, növények, anyagok, baktérium 

és vírustörzsek stb. mintái,
— műszaki-tudományos ismeretterjesztő fil

mek.

8. Cikkely
A műszaki dokumentációra vonatkozó igénnyel 

együtt az átvevő fél átadja az átadó félnek a kért 
műszaki dokumentációk pontos részletezését, va
lamint az átadás határidejét. Az átadó fél közli 
az átvevő féllel, hogy milyen mértékben és mi
lyen határidővel tud eleget tenni a dokumentációk 
átadásának. Az átvevő fél köteles a közölteket 
visszaigazolni. Az átadó fél a jóváhagyás kézhez
vétele után kezd a dokumentáció elkészítéséhez.

9. Cikkely
Az átadó fél a dokumentációk kidolgozásánál 

és a műszaki eljárásoknál a saját országában be
vezetett szabályokat és rendelkezéseket alkalmazza. 
Más műszaki szabályok felhasználása csak abban 
az esetben lehetséges, ha előbb arról a két Fél 
megegyezik.

10. Cikkely
A dokumentációkat az átadó Fél egy példány

ban, lehetősége szerint magyar, orosz, vagy fran
cia nyelven adja át.

11. Cikkely
Az átadó Fél az átvevő Fél által meghatalmazott 

személynek adja át a dokumentációkat. Az át
adásról és az átvételről a két Fél minden esetben 
jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyv hat pél
dányban készül, melyből három példány az átadó 
Félé és három példány az átvevő Félé. A jegyző
könyvben szerepel a dokumentáció megnevezése, 
a határozat száma és a minták mennyisége és mi
nősége.

12. Cikkely
Az átvevő Félnek az átadástól számított 120 na

pon belül informálnia kell az átadó Felet, hogy az 
átadott anyag teljesnek tekintendő és megfelelt a 
határozatnak és a specifikációnak. Abban az eset
ben, hogyha a dokumentáció nem teljes, az át
vevő Félnek joga van kiegészítő anyagot kérnie. 
Amennyiben a kiegészítő igény a határozat kere
teit túllépi, akkor az átadást az Albizottság két 
elnökének jóvá kell hagynia. Amennyiben az át
vevő Fél 120 napon belül nem kér kiegészítést a 
dokumentációhoz, a határozat teljesítettnek te
kintendő.

III.  Szakértők küldése tanulmányútra

13. Cikkely

A szakértők küldése előtt nem később, mint két 
hónappal a küldő Fél két példányos munkaprogra
mot ad át a fogadó Félnek, amely részletesen tar
talmazza, hogy milyen problémákat kell a szakér
tőknek tanulmányozniuk, tartalmazza továbbá a 
szakértők létszámát, valamint érkezésük tervezett 
időpontját. Amennyiben a közölt munkaprogram 
túllép a határozaton, vagy kiegészítésre szorul, a 
fogadó Fél észrevételeket és módosítási javaslato
kat tehet.
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Amennyiben a munkaprogram kézhezvételétől 
számított 21 napon belül az előző bekezdésben 
foglaltaknak megfelelően a fogadó Fél nem tett 
észrevételt, a munkaprogram elfogadottnak te
kintendő.

14. Cikkely
A küldő fél a szakértők előrelátható utazása 

előtt 30 nappal köteles közölni a fogadó Féllel 
azok nevét, nemét, születési évét, foglalkozásukat, 
szakképzettségüket és nyelvtudásukat.

15. Cikkely
A fogadó Fél kötelezi magát, hogy segíti a szak

értőket tanulmányújuk végrehajtásában, a mi
nisztériumokhoz való bejutásban, gyárlátogatá
sokban, és egyéb olyan helykre, amely szüksé
ges tanulmányuk lebonyolításához.

16. Cikkely
A küldő Fél közvetlenül fedezi a tanulmány

úton levő szakértők minden költségét, kivételt ké
pez a tolmácsköltség, melyet a fogadó Fél külön 
számláz a küldő Félnek.

17. Cikkely
A tanulmányút befejeztével a fogadó Fél a szak

értőkkel záróbeszámolót készít a végzett munká
ról az alábbi szempontok szerint:

— tanulmányút határozatszáma,
— résztvevő szakemberek neve,
— tanulmányút időtartama,
— a meglátogatott intézmények és szervezetek 

felsorolása,
a határozat teljesítésére vonatkozó, két Fél 

által tett észrevételek,
— tolmácsok ideje, amit a szakértőkkel töltöt

tek,
7 I

a két Fél javaslatai további együttműkö
désre.

A beszámoló 6 példányban — mindkét Fél ré
szére 3 példányban — készül el.

18. Cikkely
A szakértők országukba visszautazva nem vihe

tik magukkal a zárójegyzőkönyvet, vagy más do
kumentumokat; ezeket a fogadó Fél küldi meg.

IV. Szakértők küldése műszaki segítségnyújtás céljából

19. Cikkely
A Műszaki-Tudományos Együttműködési Al

bizottság jegyzőkönyvének jóváhagyása után a 
fogadó Fél 30 napon belül tájékoztatja a küldő 
Felet a kért szakértők számáról, annak kívánt 
szakképzettségéről, a végzendő munkáról, annak j 
időtartamáról és az érkezésük kívánt időpontjáról. !

A szakértő küldés technikai lebonyolítása meg- | 
felel a 13. és 14. Cikkelyekben foglaltaknak.

20. Cikkely
A fogadó Fél a küldő Félnek a műszaki segít

ségnyújtás céljából utazó szakértők esetében az 
alábbi költségeket téríti meg:

1. a szakértők oda- és visszautazási költségét, 
valamint a túlsúly költséget személyenként re
pülővel +  20 kg;

2. a szakértő küldéssel kapcsolatos költségeket 
az elutazás napjától a küldő országba történő 
visszautazás napjáig.

A térítések az alábbiak:
Rbl/fő/hó

műszaki szaktanácsadó 440
főmérnök 400
mérnök 360
technikus vagy üzemmérnök 280
3. Amennyiben a szakértő 12 hónapnál több 

időt tölt a fogadó országban, joga van családját 
(feleségét és 10 évnél fiatalabb gyermekét) is ma
gával hoznia. A család utazási költségeinek meg
térítése a jelen Cikkely 1. sz. pontjában foglaltak 
szerint történik.

21. Cikkely

Annak érdekében, hogy a szakértő megfelelően 
el tudja látni feladatát, a fogadó Fél irodát, mun
katársakat és megfelelő tolmácsot, szükséges fel
szerelést stb. bocsát rendelkezésre.

A fogadó Fél a szakértő számára a fogadó Fél 
országában szükséges utazásokhoz közlekedési 
eszközt biztosít, vagy a költségeket téríti. Gon
doskodik továbbá a szakértőnek a szálláshelyéről 
a munkahelyére és vissza történő szállításáról. 
Betegség esetén biztosítani kell a megfelelő orvosi 
és gyógyszerellátást. A szakértő munkaképtelen
sége esetén a fogadó Fél a költségeket a 20. Cik
kely szerint fedezi.

22. Cikkely

Ha a szakértő munkájának időtartama a fogadó 
Fél országában meghaladja a 11 hónapot, fogadó 
Fél 36 nap szabadságot biztosít. A szakértő sza
badságát saját országában töltheti, ebben az eset
ben az utazás ideje nem számít bele a szabad
ságba. Az oda- és visszautazás költségét a fogadó 
Fél fedezi.

23. Cikkely

A feladat elvégzésekor jegyzőkönyvet keli ké
szíteni, melyet a szakértők, valamint a fo
gadó Fél írnak alá. A jegyzőkönyvnek tar
tartalmaznia kell a szakértők nevét, ott-tar- 
tózkodásuk időpontját, azoknak a szerveze
teknek és vállalatoknak nevét, ahol tevé
kenységüket kifejtették, az átadott műszaki és 
tudományos ismeretek jellegét, valamint egy álta
lános véleményt a szakértők munkájáról. A jegy
zőkönyvnek hat példányban kell készülnie, amely
ből három a küldő Félé, három a fogadó Félé.
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V. Gyakornokok fogadása
24. Cikkely

A Műszaki-Tudományos Együttműködési Al
bizottság jegyzőkönyvének jóváhagyása után a 
küldő Fél 60 napon belül átadja a fogadó Félnek 
a gyakornokok szakmai továbbképzési program
ját, feltüntetve a gyakornokok számát, szakmai 
területét, szakmai színvonalukat, nyelvtudásukat, 
gyakorlati évüket, valamint a tanulmány kezdési 
időpontjára vonatkozó javaslatot.

Az igény benyújtása után a fogadó Félnek 45 
napon belül el kell készítenie a továbbképzés rész
letes programját.

A gyakornokok küldésére vonatkozó technikai 
kérdések megegyeznek a 13. cikkelyben foglaltak
kal.

25. Cikkely
A  fogadó Fél megtesz mindent annak érdeké

ben, hogy a gyakornokok oktatása eredményes 
legyen.

A szakmai továbbképzésnek meg kell felelnie a 
fogadó Fél által készített programnak, amelyet a 
két Fél jóváhagyott. A fogadó Félnek biztosítani 
kell, hogy a gyakornokok megfelelő vezetés mel
lett a fogadó ország intézeteivel és vállalataival 
megismerkedhessenek és elsajátíthassák a szüksé
ges elméleti és gyakorlati ismereteket.

26. cikkely
A fogadó Fél köteles a gyakornokok részére 

tartózkodásuk időtartamára hivatalos áron lakást 
biztosítani és gondoskodni arról, hogy élet- és 
munkakörülményeik azonosak legyenek a fogadó 
Fél országában hasonló munkakörben foglalkoz
tatott dolgozókéval. A vonatkozó költségeket a 
gyakornokok közvetlenül fizetik, kivéve, ha a két 
Fél más feltételben állapodik meg.

27. Cikkely
A fogadó Félnek biztosítani kell a gyakornokok 

ugyanazon orvosi és gyógyszerellátását, amelyet 
saját állampolgárai részére biztosít.

28. Cikkely
A fogadó ország területén belüli utazási költ

ségeket, amelyek az oktatással kapcsolatban merül
nek fel, a gyakornokok fedezik.

29. Cikkely
A küldő Fél megtéríti a fogadó Félnek a gya

kornokok képzése során felmerülő költségeket, ha 
ilyenek vannak.

30. Cikkely
A gyakornokok képzése befejeztével zárójegy

zőkönyvet kell készíteni a fogadó Fél, azon szak
mai terület képviselője, ahol a képzés folyt, a 
küldő Fél képviselője, valamint a gyakornokok 
jelenlétében. A zárójelentésnek tartalmaznia kell 
a határozat számát, a gyakornokok nevét, a kép
zés idejét, az intézmények, a vállalatok nevét, 
ahol képzésben részesültek, valamint a gyakorno
kok munkájának értékelését.

A zárójegyzőkönyv hat példányban készül, 
amelyből három példány a küldő Félé. A fogadó 
Fél a gyakornokok részére bizonyítványt ad, 
amennyiben ez szokásos.

VI. Fizetési rendelkezések
31. Cikkely

A segítséget kapó Fél, a segítséget nyújtó Fél
nek megtéríti a műszaki-tudományos együttmű
ködés végrehajtása során felmerült valamennyi 
költséget Rbl-ben. A térítések rendezése a két 
ország közötti jelenleg érvényben levő kereske
delmi és fizetési egyezmény keretében a jegyban
kokon keresztül közvetlenül a clearing számlán 
történik. A számlának tartalmaznia kell többek 
között a határozat számát, dokumentáció szállí
tása esetén az átadási jegyzőkönyv dátumát és 
számát, szakértő, vagy gyakornok kiküldése ese
tén a zárójegyzőkönyv számát és dátumát. A 
számla benyújtásának határideje az átadás-átvé
teli jegyzőkönyv aláírásától számított 30. nap. A 
szakértőkkel, illetve gyakornokokkal kapcsolatos 
költségeket a segítséget nyújtó Fél a segítséget 
kapó Félnek negyedévenként számlázza. A költsé
gek részletezését a számlához mellékelni kell. A 
számla benyújtásakor figyelembe kell venni a két 
ország közötti Műszaki-Tudományos Együttműkö
dési Egyezmény 8. Cikkelyében foglalt szempon
tokat. A segítséget nyújtó Fél 1 évnél nem ké
sőbbi időben küldheti meg végleges számláját a 
segítséget kapó Félnek.

VII.  Zárórendelkezések
32. Cikkely

A jelen ,,Általános Feltételek” alapján szabá
lyozott műszaki-tudományos együttműködés vég
rehajtásáért a következő szervek felelősek: 
a magyar Fél részéről

TESCO Nemzetközi Műszaki-Tudományos 
Együttműködési Iroda 

a vietnami Fél részéről
TECHNOIMPORT, Műszaki Import Vállalat.

33. Cikkely
A jelen „Általános Feltételek” aláírása napján 

lép életbe.

A Minisztertanács 1017/1977. (IV. 22.) számú 
h a t á r o z a t a

a Tudományos Minősítő Bizottságban viselt 
tagság alóli felmentésről, 

illetőleg új tag kinevezéséről
1. A Minisztertanács Váncsa Jenő mezőgazdasági 

és élelmezésügyi miniszterhelyettest — eredmé
nyes munkája elismerése mellett — a Tudomá
nyos Minősítő Bizottságban viselt tagsága alól fel
menti, egyidejűleg dr. Soós Gábor államtitkárt a 
Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium 
képviselőjeként a Tudományos Minősítő Bizottság 
tagjává kinevezi.

2. Ez a határozat a kihirdetése napján lép ha
tályba; egyidejűleg az 1027/1976. (VIII. 25.) Mt. h. 
számú határozat megfelelően módosul.

Aczél György s. k., 
a Minisztertanács elnökhelyettese
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A MAGYAR T U DO MÁN Y OS  AKADÉMI A ELNÖKSÉGÉINEK
HAT ÁROZAT AI

az 1977. március 22-i és április 5-i ülésén

Javaslat
az 1977. évi akadémiai aranyérem 

odaítélésére

Az elnökség az általa kiküldött bizottság javaslata 
alapján egyhangúlag hozta meg határozatát.

Az elnökség 11/1977. számú határozata

l. Az elnökség az 1977. évi akadémiai aranyérmet 
egyhangúlag

F R I S S  I S TV Á N
akadémikusnak,

az MTA Közgazdaságtudományi Intézete tu
dományos tanácsadójának adományozta, a köz
gazdaságtudományi kutatás terén kifejtett tudo
mányos alkotó tevékenységéért és az Akadémia 
vezető testületéiben hosszú idő óta végzett tudo
mánypolitikai, tudományszervezői és tudományos 
irányító munkájáért.

Friss István akadémikus a hazai közgazdaság
tudományi kutatások megszervezésében és irányí
tásában vezető szerepet töltött és tölt be. Megszer
vezője és 1954-től 1974-ig igazgatója volt a Köz
gazdaságtudományi Intézetnek, amely a hazai 
közgazdaságtudomány művelésének legjelentősebb 
bázisává vált. Tudományos tevékenységével — 
amely elsősorban a gazdaságpolitikára, a gazdaság- 
politika tapasztalatainak elemzésére, és tudomá
nyos megalapozásának továbbfejlesztésére, a ter
vezésre, a gazdaságirányításra, a termelékenységre, 
egyszóval a marxista közgazdaságtudomány elmé
leti eredményeinek gyakorlati hasznosítására irá
nyult — alapvetően hozzájárult a hazai marxista 
közgazdaságtudomány fejlődéséhez. Tudományos 
eredményei — amelyek nagyrészt orosz és angol 
nyelven is közlésre kerültek — az országhatáron 
túlmutató jelentőségűek.

A magyar forradalmi munkásmozgalomban több 
mint fél század óta kifejtett tevékenységének ér
demei közismertek. Hosszú idő óta vesz részt az 
Akadémia tudománypolitikai és tudományszer
vezési munkájában is különböző funkciókban. Az 
MTA Gazdasági és Jogtudományok Osztályának 
1963-tól 1973-ig volt osztálytitkára, illetve elnöke. 
Közel tíz évig az MTA Közgazdaságtudományi 
Bizottságának elnöke, 1973-tól pedig az Elnökség 
tagja. Friss István akadémikus gazdaságirányító, 
közgazdaságelméleti és tudományszervező munkás
sága mellett jelenleg is több társadalmi és állami, 
valamint KGST bizottságnak a tagja.

2. Az elnökség felhívja az elnököt, hogy az arany
érmet az elnökség határozatának ismertetésével 
az 1977. évi közgyűlés nyilvános ülésén adja át.

Budapest, 1977. március hó 23.
Szentágothai János s. k., 

mb. elnök

Az 1977. évi akadémiai díjak 
odaítélése

Az elnökség 8/1977. számú határozatával bizott
ságot küldött ki az 1977. évi akadémiai díjak 
odaítélésének előkészítésére. A bizottság 12 díj 
odaítélésére tett javaslatot.

Az elnökség 13/1977. számú határozata
Az elnökség megvitatta az 1977. évi akadémiai 
díjak odaítélését előkészítő bizottság javaslatát 
és azzal összhangban az alábbiakat részesíti aka
démiai díjban:

I. Osztály

1. Hutterer Aliklós, a nyelvtudományok doktora, 
jelenleg Grazban vendégprofesszor (Grazi Egye
tem Bölcsésztudomány Kar, Német Filo
lógiai Tanszék)

25 000, -  Ft

A germán nyelvek kialakulását az indoeurópai 
közösségtől napjainkig bemutató összefoglaló kézi 
könyvért, a ,,Die germanischen Sprachen. Ihre 
Geschichte in Grundzügen” című, 1975-ben meg
jelent művéért.

A hazai germanisztika eddig legjelentősebb al
kotásai közé tartozik a ,,Die germanischen Spra
chen. Ihre Geschichte in Grundzügen” című munká
ja, amely azért is érdemel különös figyelmet, mert 
ez az első korszerű kritikai összefoglalása a ger
manisztikai ismereteknek hazánkban. Ezen az 
érdemén túl azonban Hutterer munkája olyan 
új elemeket (módszert, szemléletet, anyagot, ered
ményeket) tartalmaz, melyek révén nemzetközi 
figyelmet is kelthet. Az ismertebb új, külföldi 
kézikönyvektől Hutterer abban tér el, hogy egy
részt bemutatja valamennyi germán nyelv ki
alakulását az indoeurópai közösségtől napjainkig, 
másrészt az egyes nyelvek fejlődését az egymás 
közötti kontaktusok és a más nyelvi szövetségek
kel való együttható figyelembevételével rajzolja 
meg.

Hutterer tehát az összehasonlító-történeti mód
szert szerencsésen vegyíti a történeti-tipológiai 
vizsgálattal, és ezáltal a korábbinál plasztikusabb 
képet tud adni a mai germán nyelvek fejlődéséről 
és jelen állapotáról, s ezt nagyon szerencsésen
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egészítik ki nyelvszociológiái megfigyelései, vala
mint a nyelvi változások külső és belső indítékai
nak dialektikus egységét elénk táró vizsgálatai.

II. Osztály
2. Juhász Gyula, a történelemtudományok kandi
dátusa, az MTA Történettudományi Intézet tudo
mányos főmunkatársa

25 000, -  Ft
„Magyarország külpolitikája 1919 — 1945” (Kos

suth Kiadó, 1975) című művéért.
A két világháború közötti magyar külpolitika 

történetét átfogóan feldolgozó, hatalmas magyar, 
német és angol levéltári anyagokra épülő marxista 
szintézis a magyar külpolitika és diplomácia tör
ténetének mély, tudományos analízisét nyújtja.

A tanulmány nagy erénye, hogy sikeresen oldja 
meg a diplomáciatörténet és nemzeti történet 
rendkívül szerteágazó összefüggéseinek bemutatá
sát, rendkívül mélyen elemzi a bel- és külpolitika 
önmozgását, ugyanakkor a külpolitika rendszer- 
védő funkcióit. A tanulmány ismeretanyaga kü
lönösen a 30-as évek és a második világháború vo
natkozásában mély, s a munka rendkívül fontos 
új, eddig nem ismert részanyagokkal is kiegészí
tést nyert. A marxista elemzés jól ötvöződik a 
színes, érdekes, olvasmányos leírással. A könyv 
nemcsak hazánkban, de külföldön is nagy elisme
rést váltott ki, s a magyar külpolitika-történet 
standard feldolgozásának tekinthető. A szerző 
munkássága egészében is iskolateremtő jelentőségű.

3. Kardos Lajos, a pszichológiai tudományok dok
tora nyugalmazott egyetemi tanár

25 0 0 0 ,-  Ft
„A neuropszichikus információ eredete” (Aka

démiai Kiadó, 1976) című művéért.

Kardos Lajos műve az összehasonlító lélektan, 
a neurofiziológia és az etológia korszerű eredmé
nyeit felhasználva a neuropszichikus információ, 
valójában a pszichikum eredetét mély és világos 
elmélettel magyarázza, hozzájárulva egyben a 
teleologikus gondolkozásmód leküzdéséhez 

Széles látókörű, korszerű eredményekre támasz
kodó, eredeti kérdésfeltevésekben gazdag és nagy 
elméleti igényességű műve magasan kiemelkedik. 
Koncepcióját és fejtegetéseit a jövőben aligha lehet 
majd megkerülni, a hazai tudományos közéletnél 
jóval szélesebb körben sem.

A könyv a neuropszichikus információ — való
jában a pszichikum — eredetét vizsgálja. Elméleti 
koncepciója szerint az élőlény — fejlődésének 
bizonyos szakaszában — felhasználja a környeze
tében végbemenő történések egy különös sajá
tosságát, azt, hogy az élőlény számára az életét 
lényegében érintő, illetve ,,az életét semmilyen 
értelemben nem érintő, jelentéktelen” környezeti 
hatások sajátos idői együttjárása támpontul szol
gál viselkedésének szabályozásához. így a jelen
téktelen, távolsági ingerhatások időzítői lesznek 
olyan viselkedésformának, amelyek mintegy elébe
vágnak az éppen esedékes környezeti történések

nek, és ilyenformán mentesítik a szervezetet a 
káros hatásoktól, s előmozdítják a kedvezőket. 
Ennek következtében ez az „időzítő” funkció 
információs funkcióvá, vagyis immár jellegzete
sen pszichikus működésmóddá alakul át. Elméleti 
feltevéseinek kidolgozásához éS' bizonyításához a 
szerző igénybe veszi a korszerű összehasonlító 
lélektan, a neurofiziológia és az etológia adatait 
és eredményeit. Széles körű tájékozottsága, való
ban interdiszciplináris problémakezelése gondola
tainak plasztikus és irigylésre méltóan világos 
megfogalmazásával társul. Külön kiemelésre ér
demes a munka világnézeti szempontból is jelentős 
funkciója: hozzájárul az érintett tudományte
rületeken nem is olyan ritka teleologikus gondol
kodásmód leküzdésében.

III.  Osztály

4. Zawadowski Alfréd, a fizikai tudományok dok
tora, az MTA KFKI Kutató Központ Szilárd
testkutatási Intézet tudományos tanácsadója

25 0 0 0 ,-  Ft
a szilárdtestkutatásban nemzetközi elismerést 
kiváltó eredményeiért.
A rotonok kölcsönhatásának szerepe a szuper

folyékony He gerjesztési spektrumára vonatkozó 
elméleti vizsgálatait a Virginiai Egyetem és a 
KFKI Szilárdtestfizikai Főosztálya Elméleti Cso
portja közösen végezte.

Ezek a vizsgálatok széles körű nemzetközi vissz
hangot váltottak ki. A kristályrácsrezgések közti 
kölcsönhatásról öt dolgozatot írt, amelyek közül 
kiemelkedik kettő. Az első dolgozatban ismertette 
elméleti eredményeit, ezekre alapultak későbbi, 
a He gerjesztési spektrumára irányuló kutatásai. 
A témakörben azóta rendszeresen hivatkoznak 
vizsgálataira és sokak szerint a két roton kötött 
állapot felfedezése az utóbbi évek egyik legfonto
sabb eseménye volt a szuperfolyékony He elméleté
ben.

Zawadowskinak és munkatársainak a He-ra 
vonatkozó vizsgálatai egész sor kísérleti és elméleti 
vizsgálatot ösztönöztek. Számos egyetemre, illetve 
intézetbe hívták meg előadások tartására.

Zawadowski Alfréd más területeken is széles 
körű nemzetközi elismerést kiváltó eredményeket 
ért el. Jelenleg a fázisátalakulások elméletében a 
dinamikus skálázási és a kváziegydimenziós rend
szerek problémáin dolgozik.

A javaslat részletes tudományos indokolást 
tartalmaz, valamint közük Zawadowski Alfréd 
tudományos publikációit és ezen tárgykörre vo
natkozó dolgozatokra való hivatkozásokat, 1973. 
első feléig bezárólag.

IV. Osztály
5. Bocsa Iván, a mezőgazdasági tudományok dok
tora, a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Kutató- 
intézete (Kompolt) igazgatóhelyettese

25 0 0 0 ,-  Ft
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a növénynemesítés területén kifejtett eredmé
nyes munkásságáért és a tudományterület fej
lesztéséért.
A kendernemesítés területén jelentős eredménye

ket ért el. Részletesen tanulmányozta a növény 
ivargenetikáját, illetve annak törvényszerűségeit. 
Ez irányú felismeréseit sikeresen alkalmazta a gya
korlati nemesítésben. Eredményes munkáját 4 
elismert kenderfajta, a B.7-es hibridkender (ЕЕ 
1954), Kompolti kender (ÁÉ 1954); UNIKO-B 
kender (ÁE 1969), Kompolti sárga szárú kender 
(ÁE 1974) fémjelzi A Kompolti sárga szárú kender
fajta nemzetközi szabadalom, melyet elfogadtak 
Franciaországban, Chilében, Olaszországban és 
Lengyelországban. Eredményes munkát végez az 
évelő pillangós virágú szálastakarmány növények 
kutatása területén is, ahol a jó beltartalmi (protein, 
szaponin, nyersrost) értékű, szilárdszárú és a több 
kaszálást jól bíró fajták előállításán dolgozik.

A magyar—NDK együttműködés keretében kö
zös lucernafajtát állítottak elő, amelyet 1973- 
ban állami elismerésben részesítettek mind az 
NDK-ban, mind Magyarországon. A további munka 
eredményeként 1974-ben és 1976-ban a magyar — 
NDK együttműködés keretében két újabb, egy 
Verticillium rezisztens és egy Fusárium rezisztens 
fajtát jelentett be. A vírus rezisztencia területén 
is eredményes munkát végez.

V. Osztály
6. Dr. Tariska István, az orvostudományok kandi

dátusa, az Orvostovábbképző Intézet Ideg- és 
Elmekórtani Tanszéke egyetemi tanára, az In
tézet igazgatója 25.000,— Ft
A Magyarországon igen elterjedt subacut prog

resszív panencephalitis járványtanig klinikai és 
kórszövettani kutatásában elért eredményekért.

Elsősorban az említett betegségre vonatkozó 
vizsgálatai teszik méltóvá az Akadémiai Díjra. 
Ezekből értékes támpontok adódtak a betegség 
kóroktanát és kórszármazását illetően. 1970 —
1975-ben megjelent közlései egyrészt a kórokozó 
jellegéről, másrészt a vírusrészecskék elhelyezke
déséről nyújtanak adatokat, amelyek a vírus 
megtelepedésére és sejtbeli fejlődésére vonatkozó 
következtetéseket is engednek meg. Az elektron
mikroszkópos elváltozások arra is utalnak, hogy 
vírusalkatrészek betelepedésén kívül egyéb mak- 
romolekuláris elváltozások is jönnek létre. Az 
irodalomnak azokkal az adataival, amelyek más 
ágens szerepére utalnának, szembeállítja azt a 
megállapítást, hogy Magyarországon csak a ka
nyaró vírus szerepét lehetett igazolni a betegség 
keletkezésében.

A közelmúltban eredményeit munkatársaival 
együtt közölte. Állandó szerzője az 1959-ben Ant
werpenben rendezett enkephalitis-symposiumon tar
tott előadása óta a betegségről sorozatosan meg
jelent közléseknek

VI. Osztály
7. Megosztott díj

néhai Gruber József' a műszaki tudományok 
doktora, a BME Áramlástani Tanszék volt 
egyetemi tanára 8000,— Ft

Blahó Miklós a műszaki tudományok kandidátu
sa, a BME Áramlástani Tanszék egyetemi do
cense 5000,— Ft
Füzy Olivér a műszaki tudományok kandi
dátusa, a BME Vízgépek Tanszék egyetemi 
tanára 5000, — Ft
Nyíri András a műszaki tudományok kandidá
tusa, a Ganz-Mávag Vízgép és Kompresszor 
Tervező Főosztály főosztályvezetőhelyettese

5000,- Ft
Szentmártony Tibor a műszaki tudományok kan
didátusa, a BME Áramlástani Tanszék tanszék- 
vezető egyetemi docense 5000,— Ft
Vaj na Zoltán a műszaki tudományok kandidátusa, 
a BME Áramlástani Tanszék tudományos fő
munkatársa 5000, — Ft
A kollektíva az áramlástani gépek lapátozásá

nak, valamint a lapátozott térben kialakuló áram
lási folyamatok számítási módszerének kidolgo
zása terén ért el kiemelkedő teljesítményt és kül
földön is elismert ezen „magyar iskola” műkö
dése.

A hidrodinamikai rácselmélet ún. első (tervezési) 
és második (ellenőrzési) feladatának megoldását 
dolgozták ki először összenyomhatatlan közeggel 
működő radikális lapátrácsokra, majd pedig erősen 
ívelt profilos lapátozású egyenes, egyes és kettős 
rácsokra. Kidolgozták a félaxiális átömlésű gépek 
lapátozásának tervezési eljárását mind összenyom
hatatlan, mind pedig összenyomható közegre. 
Végül megadták mindkét fő feladat általános meg
oldását, amely szivattyúkra és vízturbinákra, 
továbbá ventillátorokra, kompresszorokra és gáz
turbinákra egyaránt alkalmazható. A felsorolt 
számítási módszerek több változatban készültek 
el, amelyek mindegyikének számítógépi program
ja is rendelkezésre áll.

Az elért eredmények több év óta gyakorlati fel- 
használást is nyernek nemcsak egyetemi tanszéki 
kutatásokban, hanem ipari alkalmazásokban is. 
Az alkalmazás ez esetben olyan géptípusok ki- 
fejlesztését jelentette, amelyeknek hatásfoka a 
nemzetközi standard-értékeket legalábbis elérte, 
de sok esetben azokat meg is haladta. Meg kell itt 
említeni a Ganz-Mávagban kifejlesztett, s expor
tált vízturbinákat és szivattyúkat, a Diósgyőri 
Gépgyárban kifejlesztett ISO-szabvány szerinti 
szivattyú-típuscsaládot, a Szellőző Művekben, a 
FÜTŐBER-ben stb. kifejlesztett ventillátor csa
ládot. A javasolt személyeknek ezekben az ipari 
alkalmazásokban is meghatározó szerepük volt. 
Az elért eredmények publikációs mérlege: 2 aka
démiai doktori értekezés, 4 kandidátusi értekezés, 
12 idegen nyelven közzétett tanulmány, 9 magya
rul megjelent tanulmány, 8 előadás külföldi, 
nemzetközi konferencián és 10 előadás hazai 
rendezvényen.

VII.  Osztály
8. Tamás József az MTA Központi Kémiai Kutató- 

intézet tudományos osztályvezetője 25 000,— Ft
A tömegspektrométeres molekulaszerkezet-ku- 

tatás magyarországi meghonosításáért, több száz 
I szerves és elemorganikus molekulaszerkezet meg
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határozásáért, számos fragmentációs folyamat fel
derítéséért, s mintegy tíz vegyületcsoport eseté
ben a tömegspektrum és a szerkezet, valamint 
az energetikai jellemzők kapcsolatának megálla
pításáért. E kutatás hazai és nemzetközi viszony
latban egyaránt széles körű elismerést váltott ki.

Magyar és szovjet kutatóhelyekkel együttmű- 
désben folytatott munkássága jelentős eredmények
kel járult hozzá a szilíciumorganikus és más 
elemorganikus vegyületek molekulaszerkezetének 
megismeréséhez. Tudományos munkásságának kü
lönösen nagy jelentőségű része az az együttműkö
dés, amelyet úgyszólván valamennyi magyar szer
ves kémiai kutatóhellyel folytat. Ez a munkásság 
számos természetes és szintetikus — nagyrészt 
biológiailag aktív — szerves vegyületcsoport szer
kezetének felderítéséhez vezetett.

Tamás Józsefnek és az általa vezetett kutató- 
csoportnak ezen közreműködése a hazai szerves 
kémiai kutatásnak nélkülözhetetlen elemévé vált.

Munkássága kiterjedt a tömegspektrometria né
hány elvi kérdésének eredményes tanulmányozá
sára is. így kidolgozta az ionszerkezet-azonosítás 
egy új módszerét, több vegyületcsoport eseté
ben megállapította a tömegspektrum és a szer
kezet, valamint a molekulák energetikai jellemzői 
közötti kapcsolatot és egyes kémiai kötések ener
giáit. Tudományos eredményeit hazai és külföldi 
folyóiratokban több mint 50 tudományos cikkben 
publikálta.

Tudományos kádernevelő tevékenysége az ELTE 
TTK tudományos diákkörében, diplomamunkázók 
munkájának vezetésében, továbbá a Chinoin Gyógy
szervegyészeti Gyár egyes kutatóinak a tömeg- 
spektrométeres kutatásba való bevezetésében reali
zálódott. Széles körű tudományszervező és aktív 
politikai tevékenységet fejt ki.

VIII .  Osztály
9. Biró Endre a biológiai tudományok doktora,

az ELTE Biokémiai Tanszék tanszékvezető
egyetemi tanára 25 000, — Ft
Az izomfehérjék makromolekuláris szerkezete és 

funkciója kutatása terén elért úttörő eredményeiért.
Bíró Endre az ELTE Biokémiai Tanszékén 

nemzetközileg elismert kutatógárdát nevelt fel. 
Munkásságuk folyamatosan gazdagítja az izom- 
kotrakció alapját képező fehérjék funkcionális 
szerkezet felderítésére világszerte folyó kutatáso
kat. Munkásságának súlypontja a miozin molekula 
proteolitikus fragmentálására vonatkozó vizsgá
latok. Ebbe a miozin kutatásában kerek 25 éve ki
emelkedő szerepet játszó irányzatba a magyar 
Actákban megjelent cikksorozat mellett ( 1967 — 
1972) egy 1968-ban a J. Mol. Biol.-ban megjelent 
fontos közleménnyel kapcsolódott be.

Ebben leírta a miozin helikális részének három 
új, addig ismeretlen fragmátumát, majd később 
még egy, a helikális részből származó, de közvet
lenül a globuláris „fejek” mellett elhelyezkedő 
fragmentumot. A miozin helikális fragmenteivel 
foglalkozó munkáiról az 1972. évi 35. Cold Spring 
Harbor Symposiumon számolt be, megcáfolta azt az

irodalomban elfogadott nézetet, mely szerint a 
miozin proteolitikus fragmentjei viszonylag kis, 
a proteolízis során rendezetlenül keletkező peptid- 
szakaszokból álló, másodlagos erőkkel összetartott 
szerkezetek. Megállapította ezzel szemben, hogy 
a helikális fragmentumok teljesen kontimuus po- 
lipeptid lánccal rendelkeznek, amelyek a nehéz 
lánc határozott összefüggő darabjait képviselik. 
Megállapította, hogy hasonló a helyzet a globuláris 
fragmentekkel is. Ezek keletkezésekor csak a 
polipeptid lánc néhány, határozott pontján tör
ténik behasítás. A globuláris fragmentek e szerint 
az emésztési időtől függően 2 —4 nagymolekula- 
súlyú, jól definiált peptiddarabból állnak. Ezek a 
megállapítások a proteolitikus fragmentek tanul
mányozásának új útjait nyitották meg, s ezen az 
úton az első eredmények is megszülettek. így pl. 
lehetségessé vált különböző, funkcionálisan jelentős 
ligandok hatására fellépő konformáció változáso
kat a proteolízis részletes mechanizmusának vál
tozásai alapján kimutatni.

(1975-ös FEBS Meeting, Symposiumi előadás.)
Üt nyílt a globuláris fejből az ATB-áz aktivi

tásban, aktív kötésben részt vevő nagyobb peptid- 
szakaszok affinitás jelöléssel való izolálására (fo
lyamatban levő munka).

Lehetségessé vált a miozin sokat vitatott C- 
terminálisát egyértelműen meghatározni, ami egy
szersmind a nehéz láncnak a molekulán belüli irá
nyítottságát is tisztázza (sajtó alatt levő munka).

10. Megosztott díj
Fehér Ottó az orvostudományok doktora, a
JATE Összehasonlító Élettani Tanszék tanszék-
vezető egyetemi tanára 12 500,— Ft
Wollemann Mária az orvostudományok doktora,
az SZBK Biokémiai Intézet mb. igazgatója

12 5 0 0 ,-  Ft
Az agyi elektromos tevékenység keletkezési 

mechanizmusának feltárásában elért eredményei
kért, illetőleg az aminerg receptorok biokémiai 
természetének tisztázásában elért eredményeikért.

Fehér Ottó egyetemi tanár, a JATE Össze
hasonlító Élettani Tanszékének alapítója és veze
tője. Sokoldalúan képzett, nagy műveltségű, ori
ginális kutatómunkával rendelkező vezető kutató, 
aki emellett egy új oktatási terület, az összehason
lító állatélettan művelőjeként is ismertté tette 
nevét. Különösen kiemelkedő tudományos ered
ményei az agyi elektromos tevékenység keletkezési 
mechanizmusának feltárásával kapcsolatosak. Kül
földön is elismert, kísérletileg igazolt elméletet 
alkotott az emlős agykéreg kiváltott potenciál
jainak, valamint görcs-tevékenységének kelet
kezéséről. Az utóbbi tíz évben új neurofiziológiai 
kollektívát alapított, melynek specifikuma a köz
ponti agyi mechanizmusok neuronális alapjainak 
tüzetes élettani, biofizikai és biokémiai jellegű 
komplex elemzése. Ezen utóbbi vonatkozásban 
évek óta együttműködik dr. Wollemann Máriá
val is.

Wollemann Mária nemzetközileg elismert, jelen
tős kutatási eredményeket ért el az aminerg re
ceptorok biokémiai természetének tisztázásával
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kapcsolatban. Sikerült az adenolciklázt hormon
érzékeny alakban szolubilizálnia és kimutatnia, 
hogy a peptidek szintén adenil-ciklázon keresztül 
hatnak közvetlenül.

Ezenkívül számos jelentős részeredményt ért el 
a kolinerg és adrenerg receptorok biokémiai elem
zésében. A szegedi intézetben eredményesen mű
ködő neurobiokémiai csoportot szervezett, mely 
széles körű kollaborációt folytat bel- és külföldön. 
1970-ben a párizsi Masson Kiadónál a központi 
idegrendszer mediátoranyagcseréjéről jelent meg 
monográfiája. 1974-ben pedig az agytumorok bio
kémiájáról szóló könyvét adta ki a londoni MacMil
lan és az amerikai University Park Press közös 
kiadásban.

IX. Osztály
11. Hoch Róbert, a közgazdaságtudományok dok

tora, az MTA Közgazdaságtudományi Intézet 
tudományos tanácsadója 25 000, — Ft
,,Fogyasztás és ár” című (Közgazdasági és Jogi 

Könyvkiadó, 1972) munkájáért.
Hoch Róbert könyvében sokéves kutatásainak 

eredményeit összegezve üj módon közelíti meg az 
árak, az árképzés kérdését a szocialista tervgaz
daságban. Munkája annál értékesebb, mivel ma
gas elméleti színvonalon tárgyal olyan kérdéseket, 
amelyekben a szakirodalomban gyakori a prak- 
ticista közelítés. A szerző e művéért a közgazda
ságtudományok doktora fokozatban részesült. Ér
deme az is, hogy hozzájárult a kérdésről szóló 
elméleti viták megélénküléséhez. A szerző azóta 
is igen értékes tevékenységet fejt ki az életszín
vonal-politika és életszínvonal-tervezés kérdései
nek körében és e tárgyban megjelent tanulmányai 
nemcsak tudományos szempontból figyelemre mél
tóak, hanem gyakorlati segítséget is adtak a nép- 
gazdasági tervezés számára.

X. Osztály
12. Megosztott díj

Asszotiyi Csaba a műszaki tudományok doktora, 
a Magyar Szénbányászati Tröszt főosztályvezető
helyettese 12 500,— Ft
Kapolyi László a műszaki tudományok doktora, 
a Nehézipari Minisztérium miniszterhelyette
se 6250, -  Ft
Richter Richárd a műszaki tudományok kandi
dátusa, a Nehézipari Műszaki Egyetem Föld- 
tan-Teleptan Tanszék tanszékvezető egyetemi 
tanára 6250,— Ft
A kőzetmechanika reológiai elméletének fejlesz

tése terén elért tudományos eredményekért és az 
elmélet gyakorlati alkalmazásában kifejtett mun
kásságáért.

A kutatók tudományos eredményei több ma
gyar és idegen nyelvű publikációban, doktori- és 
kandidátusi disszertációban és könyv formájában 
is megjelentek; így — Asszonyi Csaba—Richter 
Richárd: Bevezetés a kőzetmechanika reológiai 
elméletébe (I. köt. NIM Továbbképző Központ, 
1974).

— Asszonyi Csaba—Kapolyi László: Kőzetek 
mechanikai jellemzőinek meghatározása (MTA 
Veszprémi Akadémiai Bizottsága, Veszprém, 1976).

Az első könyv vezérfonalat ad a kőzetmechanika 
elméleti művelői, valamint gyakorlati alkalmazói 
számára, a második a módszertani ismereteken 
túl nagy tömegű mérési adattal segíti a tervezőket.

A kutatók eddigi vizsgálatai, laboratóriumi és 
üzemi mérései bebizonyították, hogy az eddigi 
konvencionális kontinuum-mechanikai felfogással 
szemben létrehozható egy olyan új kőzetmechani
kai elmélet, amely egzakt érvényű, akár kis vagy 
nagy, akár lassú vagy gyors deformációkról van 
szó, s amely képes leírni a mechanikai változásokat 
az állapotváltozások teljes tartományán, a rugal
mas állapottól a kőzetek tönkremeneteléig. Levezet
ték a kőzetkontinuumok általános és specifikus 
alapegyenleteit, feltárták a kőzetek anyagtörvé
nyét, a homogén lineáris anyagtörvények esetére az 
alapegyenletek megoldását. Az elért kutatási ered
mények alapján levezethető és kísérletileg igazol
ható volt a mechanikai kölcsönhatásnak kitett 
rendszerek képlékeny állapota kialakulásának okai 
és feltételei.

A kutatók egyik oldalról az általános fizikai 
törvényszerűségekből és az energiatranszport me
chanikai kölcsönhatásokra vonatkozó formáikból 
indulnak'fki, másik oldalról pedig a bányászati 
tapasztalatokban felhalmozódott tényeket veszik 
alapul a kőzetkontinuumok viselkedésének való
sághű leírásához.

E kettő szintézise eredményezte az új konti
nuum-mechanikai felfogást, amely a mechanikai 
rendszerek viselkedésének adekvát fenomenológikus 
leírását adja.

Az elmélet gyakorlati alkalmazását a kutatók 
megjelent könyvei könnyítik meg. „Bevezetés 
a kőzetmechanika reológiai elméletébe” című könyv 
a kőzetmechanika fejlődésének új távlatait meg
nyitó nemzetközi érdeklődést kiváltott munka.

A könyv első részében a reológiai jelenségek 
elméleti alapjai kerülnek tárgyalásra. A feszültsé
gek és a feszültségi állapot, a deformációs állapot, 
a mechanikai állapotegyenletek, a kőzetek közelítő 
anyagegyenletei, a kőzetmechanika reológiai alap
egyenletei, s azok megoldási módjai képezik ennek 
anyagát.

A második rész: üregnyitások hatása reológiai 
környezetben. Ez az anyag az első részben kifej
tett elméleti tételek gyakorlati alkalmazására 
nyújt illusztrációt. A primér feszültségállapot, az 
üregnyitás hatására kialakuló feszültségi mező, 
a vágat körüli mechanikai mező sík és általános 
orientációjú esetben, a kőzet és a biztosítás kettős 
rendszerének együttdolgozása szerepel ebben a 
részben. Ezen utolsó fejezet tartalmazza Richter 
professzor, a biztosítások tervezését világszerte új 
alapokra helyező elméleti és gyakorlati munkássá
gának tömör összefoglalását.

A könyv tartalma új lendületet ad a kőzet
mechanikai elméleti és gyakorlati kutatásoknak.
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„A kőzetek mechanikai jellemzőinek meghatá
rozása” című könyv az elmélet gyakorlati alkal
mazásához nyújt módszertani ismereteket és nagy 
tömegű mérési adattal segíti az elmélet alkalmazóit. 
Hazánkban mind az érc-, mind a szénbányászatban 
új nagy bányaüzemek telepítése és építése van 
folyamatban. Ezek közül egyesek hazai körülmé
nyek között szokatlan mélységben, tapasztalatból 
nem, vagy csak kevésbé ismert fizikai feltételek 
között létesülnek, ezért szükséges és aktuális 
minden olyan tudományos kutatás és tudományos 
eredmény, amely elősegíti a föld alatti üregrend
szerek létesítését, fenntartását, a kialakított üregek 
felhagyását.

E feltételek kialakítását segíti elő a kőzet
mechanika elméletének és vizsgálati módszereinek 
továbbfejlesztése, melynek jelesebb eredményei 
Asszonyi Csaba, Kapolyi László és Richter Richárd 
tudományos munkásságához fűződik.

Jelentés
az 1977. évi aspirantúrára érkezett pályázatok 

elbírálásáról
A jelentés a tájékoztatók között szerepelt. 

Javaslatra az elnökség elhatározta, hogy a követ
kező ülésén kitűzött napirendként vitatja meg a 
kérdést.

Budapest, 1977. április hó 6.

Az elnökség 16/1977. számú határozata

1. Az elnökség elhatározza, hogy április havi 
rendes ülésén az 1977. évi aspirantúrára érkezett 
pályázatokról szóló jelentést önálló napirendi pont
ként vitatja meg.

2. Felkéri a TMB elnökét, hogy a tudományos 
minősítésnek az aspirantúrával összefüggő problé
máiról — ha vannak ilyenek — külön tegyen jelen
tést erre az ülésre.

Az elnökség egyéb állásfoglalásai

Az elnökségi ülés napirendjén szerepeltek még:
1. Tájékoztató a szocialista országok tudomá

nyos akadémiai elnökeinek értekezletéről.

2. Tájékoztató „A prognózisok helye és szerepe a 
kutatásirányításban” c. kerekasztal konferencián 
elhangzottakról.

3. Tájékoztató „A társadalomtudományok szé
lesedő feladatai” tárgyú ankéton elhangzottakról.

4. Beszámoló az eltelt időszak jelentősebb tes- 
I tületi és szakigazgatási eseményeiről.

Szentágothai János s. k.,
mb. elnök

K ö z lem én y ek
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 

FELHÍVÁSA AZ AKADÉMIAI INTÉZMÉNYEK 
VEZETŐIHEZ „ALKOTÓ IFJÚSÁG” 

PÁLYÁZAT KIÍRÁSÁRA ÉS KIÁLLÍTÁS 
MEGRENDEZÉSÉRE AZ 1978-1980 ÉVEKRE

A KISZ Központi Bizottságának kezdeménye
zésére, a Közalkalmazottak Szakszervezetével, az 
Állami Ifjúsági Bizottsággal egyetértésben 1978 — 
1980 években is kiírjuk az „Alkotó Ifjúság” 
pályázatot és kiállítást rendezünk. A KISZ KB 
Intéző Bizottsága 1974. május 2-i határozatában 
foglaltakon túlmenően az alábbi szervezeti intéz
kedésekre hívjuk fel a figyelmet.

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 határozatainak megvalósításához és az
V. ötéves népgazdasági terv célkitűzéseinek telje
sítéséhez.

Segítse elő ez a mozgalom a tudományos-tech
nikai haladás eredményeinek elterjedését, az Or
szágos Távlati Tudományos Kutatási Terv telje

sítését, kutató ifjúságunk alkotó készségének ki
bontakozását, szakmai és politikai ismeretének 
gyarapodását. Adjon képet a nem kutatói munka
körben dolgozó fiataljaink kutatást segítő alkotó 
tevékenységéről, kutatást szervező eredményei
ről. Gyűjtse össze a szocialista munkaverseny 
kollektív és egyéni ifjúsági formáinak kiemelkedő 
eredményeit.

Biztosítsa az élenjáró tapasztalatok átadását. 
Szolgálja az átlagon felüli teljesítményt nyújtó 
fiatalok erkölcsi és anyagi elismerését, példaképül 
állítását és népszerűsítését.

A pályázat feltételei

Az „Alkotó Ifjúság” pályázaton az MTA fel
ügyelete alá tartozó intézetek, támogatott kutató
helyek, vállalatok, központi szolgáltató szervek 
30. életévet be nem töltött fiataljai, illetve ilyen korú 
fiatalokból álló ifjúsági közösségei vehetnek részt.

A kutatói munkakörben dolgozó fiatalok ré
szére az „Alkotó Ifjúság” pályázatot az Akadémián 
rendszeresített Ifjúsági Díj elnyerésére irányuló 
pályázat keretében hirdetjük meg. Ennek meg
felelően pályázni lehet olyan egyéni munkával 
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
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részfeladatának megoldását jelenti és elismerő, 
hazai és külföldi visszhangot váltott ki. Első
sorban az Országos Távlati Tudományos Kutatási 
Tervekhez kapcsolódó, valamint a takarékosság 
(anyag, energia, stb.) kérdéseivel foglalkozó téma
körökből várunk pályázatokat. A pályázatok az 
Ifjúsági Díj megalapításáról szóló 16/1972. (A. K. 
18.) MTA-F. sz. főtitkári utasításban szabályozott 
irányelveknek megfelelően kerülnek elbírálásra.

A nem kutatói munkakörben dolgozó 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, újí
tási találmány, vizsgaremek, tudományos dolgozat 
stb.) amelyek szöveggel, képpel, rajzzal, modellel 
stb. szemléltethetők, illetve tárgyként bemutat
hatok.

Az ,,Alkotó Ifjúság” pályázat és kiállítás lebonyolí
tásának szervezeti kérdései

Az intézetek, vállalatok, szolgáltató szervek 
igazgatói 1980-ig minden év január 31-ig a vezeté
sük alá tartozó intézménynél a főtitkári felhívás
ban foglaltaknak megfelelően, meghirdetik a pályá
zatot és gondoskodnak róla, hogy a fiatalok a pá
lyázatról és azok feltételeiről tudomást szerezzenek.

Az „Alkotó Ifjúság” mozgalom keretében ké
szített pályázatokat minden év december 15-ig 
a munkahely vezetőjéhez kell benyújtani az el
bíráláshoz szükséges rajzokkal, műleírásokkal, dol
gozatokkal stb. együtt.

A pályamunkákat bekötve, a fedőlapon a nevet 
és a pályamunka címét feltüntetve, kiállításra al
kalmas állapotban kell benyújtani.

A beérkezett pályázatokat az akadémiai intéz
mények vezetői a társadalmi szervekkel, beleértve 
a KISZ-t is, értékelik és a díjazásra érdemes pályáza
tokat rangsorolva minden év január 15-ig az MTA 
Központi Hivatala felügyeletileg illetékes főosz
tályához kell előterjeszteni. Az előterjesztésnek 
tartalmaznia kell a részletes indoklást, a jelölt 
eddigi tevékenységét, magatartását tanúsító is
mertető leírást.

Az MTA Központi Hivatala főosztályai az ille
tékességi körükbe tartozó beérkezett pályázatokat 
minden év február 15-ig szakértőkkel elbíráltat
ják és rangsorolva minden év február 25-ig az MTA 
Személyzeti Főosztályának küldik meg, amely 
a pályázatokat döntésre az MTA főtitkárához 
terjeszti elő.
A pálymunkák díjazása

Az „Alkotó Ifjúság” pályázat keretében a be
érkezett pályázatok színvonalától függően maxi
málisan 20 díj odaítélésére kerül sor. A nyertes

pályázatok 5.000.-Ft pénzjutalomban részesülnek. 
A pénzjutalom oklevél és emlékjelvény adományo
zásával jár együtt.

A kutatói munkakörben dolgozó pályadíj
nyertes fiatalok egyúttal az Akadémián rendszere
sített „Ifjúsági Díj” elnyeréséről szóló oklevelet is 
megkapják.

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 időpont
ban — országos kiállításon mutatják be.

Budapest, 1977. április 20.
Márta Ferenc s. k.,

A Magyar Tudományos Akadémia 
főtitkára

Pályázati felhívás
a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen oktatói 
állások betöltésére

A Gödöllői Agrártudományi Egyetem pályá
zatot hirdet a Mezőgazdaságtudományi Kar

Agrárgazdaságtani Tanszékén 1 fő adjunktusi állás 
betöltésére.

A kinevezendő adjunktus feladata lesz a tan
szék oktató-, nevelő- és kutatómunkájában való 
részvétel, ezen belül fő feladatát képezi
— a mezőgazdasági termékforgalmazás ágazati 

részéből a kertészeti termékek forgalmazási 
problémáinak kutatása,

— a piackutatási gyakorlatok tananyagának fej
lesztésében való részvétel,

— agrárgazdaságtanból a mezőgazdasági termelés 
differenciálódásának és a szőlészeti ágazat agrár
közgazdasági kérdéseinek kutatása,

— agrárgazdaságtani gyakorlatok vezetése,
— a fenti témakörök egyes részeiből előadások 

tartása.
Pályázhatnak, akik agrármérnöki oklevéllel 

és legalább 5 éves oktatói gyakorlattal rendel
keznek, továbbá egyetemi doktori címük van.

Mezőgazdasági Kémiai Tanszékén 1 fő adjunktusi 
állás betöltésére.

A kinevezendő egyetemi adjunktus feladata 
lesz a mezőgazdasági kémia c. tantárgy elméleti 
és gyakorlati oktatásában való részvétel, továbbá 
tudományos kutatómunka végzése elsősorban a 
növényvédelmi célú műszeres analitika területén.

Pályázhatnak azok a kémia-fizika szakosí- 
tású egyetemi oklevéllel rendelkező szakemberek, 
akik az említett tárgykörben legalább 10 éven 
keresztül eredményes oktató- és kutatómunkát 
folytattak.
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Növényvédelemtani Tanszékén 1 fö adjunktusi állás 
betöltésére.

A pályázatot elnyert adjunktus feladata lesz 
„Melegégövi növényvédelem’7 c. témakörben elő
adások tartása, gyakorlatok vezetése, valamint 
tudományos diákköri munkák irányítása és dip- 
lomatervesek konzultálása.

Pályázhatnak azok, akik mezőgazdasági mér
nöki (kertészmérnöki) diplomával rendelkeznek, és 
az oklevél megszerzése óta a növénykórtan oktatása 
terén legalább 8 éve eredményes oktató-, nevelő
munkát végeznek. Kutatómunkájuk hazai fóru
mokon elismert, továbbá egyetemi doktori címmel 
rendelkeznek.

Statisztikai Tanszékén 1 fö adjunktusi állás betöl
tésére.

A kinevezendő egyetemi adjunktus feladata 
a „Mezőgazdasági statisztika” című tárgy gyakor
latainak megtartása, a szükséges gyakorlati jegy
zetek megírása, valamint a statisztikai módszerek 
mezőgazdasági alkalmazásával kapcsolatos kutató
munka folytatása.

Pályázhatnak azok, akik agrármérnöki diplo
mával, legalább 5—8 éves egyetemi oktatói gya
korlattal rendelkeznek és ez idő alatt az adott 
szakterület keretén belül tudományos kutató
munkát folytattak.

Üzemtani Tanszékén 2 fö adjunktusi állás betöl
tésére.

a) A pályázatot elnyert adjunktus feladata 
lesz részt venni mindenekelőtt a vállalati gazdaság
iam gyakorlatok oktatásában, a tananyag elő
készítésében és kidolgozásában, valamint a hall
gatók nevelésében. Részt kell vennie a vállalati 
gazdaságtan egészén belül a növénytermesztés 
szervezése és ökonómiája terület kutatómunkájá
ban és azon belül különösen foglalkoznia kell az 
olajos növények ökonómiája és szervezése téma
körrel.

Pályázhatnak azok, akik az Agrártudományi 
Egyetemen szerzett mérnöki diplomával rendel
keznek és a mezőgazdasági vállalati gazdaságtani 
ismeretek egyetemi oktatásában (alapdiplomára 
irányuló képzés, szakmérnökképzés és mérnök
továbbképzés) jó eredménnyel dolgoztak, kutatási 
eredményeket értek el (egyetemi doktori cím, 
tanulmányok, szakcikkek) és mindezen feladatok 
jövőbeni ellátása érdekében megfelelő jártasságot 
tudnak felmutatni. Szükséges, hogy a pályázónak 
különösen a politikai gazdaságtan területén speciá
lis ismeretei legyenek (Marxista-Leninista Esti 
Egyetem) és legalább egy idegen nyelvet beszéljen 
(ezt tanúsító legalább középfokú állami nyelv
vizsga).

b) A pályázatot elnyert adjunktus feladata lesz 
részt venni mindenekelőtt a vállalati gazdaság
tani gyakorlatok oktatásában, a tananyag elő
készítésében és kidolgozásában, valamint a hall
gatók nevelésében. Részt kell vennie a vállalati 
gazdálkodás szervezése terület kutatórmmkájában

és azon belül különösen foglalkoznia kell a vállalat- 
irányítási rendszerek vizsgálata és fejlesztése téma
körrel.

Pályázhatnak azok, akik az Agrártudományi 
Egyetemen szerzett mérnöki diplomával rendel
keznek és a mezőgazdasági vállalati gazdaságtani 
ismeretek egyetemi oktatásában (alapdiplomára 
irányuló képzés, szakmérnökképzés és mérnök
továbbképzés) jó eredménnyel dolgoztak, kutatási 
eredményeket értek el (egyetemi doktori cím, tanul
mányok, szakcikkek) és mindezen feladatok jövő
beni ellátása érdekében megfelelő jártasságot tud
nak felmutatni. Szükséges, hogy a pályázónak 
különösen a politikai gazdaságtan területén speciá
lis ismeretei legyenek (Marxista-Leninista Esti 
Egyetem) és legalább egy idegen nyelvet beszél
jen (ezt tanúsító legalább középfokú állami nyelv
vizsga).

Mezőgazdasági Gépészmérnöki Kar
Mg. Gépek favítása Tanszékén 1 fö adjunktusi állás 
betöltésére.

Az alkalmazandó adjunktus feladata lesz a gép
gyártás és javítás készülékezésével kapcsolatos 
tantermi és laboratóriumi gyakorlatok vezetése, 
továbbfejlesztése, egyes témakörökből előadás tar
tása. A tanszék kutatómunkájában való aktív 
közreműködés.

Pályázhatnak, akik mezőgazdasági gépész- 
mérnöki oklevéllel rendelkeznek, a gépgyártás, 
illetve javítás-technológia területén több éves 
oktatási és kutatási gyakorlattal rendelkeznek, 
gépjavító szakmérnöki oklevelet szereztek, egye
temi doktori címmel rendelkeznek.

Matematika és Számítástechnikai Intézetén 1 fö  ad
junktusi állás betöltésére.

A kinevezendő adjunktus feladata lesz a mate
matika tárgyból gyakorlatok vezetése a Gépész- 
mérnöki, illetve a Mezőgazdaságtudományi Karon, 
valamint előadások esetenkénti megtartása.

Pályázhatnak, akik a tárgy oktatásához és a 
kutatómunkához szükséges egyetemi végzettséget 
tanúsító oklevéllel, több éves egyetemi oktatói 
gyakorlattal, egyetemi doktori címmel, valamint 
orosz—angol nyelvtudással rendelkeznek.

Központi Intézetek és Tanszékek Szervezete 
Mezőgazdasági Jogi Tanszékén 1 fő  adjunktusi állás 
betöltésére.

A kinevezendő adjunktus feladata a mezőgazda- 
sági jog oktatása, továbbá a posztgraduális szak
mérnöki tanfolyamon való specializált oktatás, 
különös tekintettel a környezetvédelmi jogra; 
a tanszék tudományos kutatómunkájában és egyéb 
feladatainak ellátásában való részvétel.

Pályázhatnak azok a szakemberek, akik állam- 
és jogtudományi egyetemi végzettséggel, valamint 
a felsőfokú oktatásban szerzett gyakorlattal ren
delkeznek. Előnyben részesülnek, akik a mező- 
gazdasági jog, illetve a környezetvédelmi jog terén 
tudományos eredményt is felmutatnak.
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Politikai gazdaságiam Tanszékén 1 fő adjunktusi 
állás betöltésére.

A kinevezendő adjunktus feladata a politikai 
gazdaságtan tárgy oktatása; előadások tartása, 
és gyakorlati foglalkozások vezetése, továbbá a 
posztgraduális szakmérnöki tanfolyamokon való 
oktatás, különös tekintettel az agrárökonómiai 
kérdésekre; a tanszéken folyó kutatómunkában 
való részvétel.

Pályázhatnak azok a szakemberek, akik köz- 
gazdasági egyetem politikai gazdaságtan tanári 
szakos egyetemi végzettséggel, valamint felső
fokú oktatásban szerzett gyakorlattal rendelkez
nek. Előnyben részesülnek, akik a politikai gazda
ságtan agrárökonómiai részterületén tudományos 
eredményekkel rendelkeznek.

Az oktatói állásra pályázóknak rendelkezniük 
kell az Egyetem követelményrendszerében meg
határozott alábbi feltételekkel.

a) felsőoktatási intézményben kifejtett 4 —5 éves 
oktatói vagy tudományágnak megfelelő gyakorlati 
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 gyakor
lati 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 hatá
rozott időtartamra — 3—5 évre — szóló munka- 
viszonyt létesít.

(A betöltendő állás után a 201/1975. (M. K. 4.) 
OM-MüM számú együttes utasítással módosított 
201/1970. (M. K. 5.) MM-MüM. számú együttes 
utasításban meghatározott illetmény jár.

A pályázatot az előírt mellékletekkel együtt 
a MÉM Értesítőben történő közzétételtől számí
tott 4 héten belül kell eljuttatni az Agrártudományi 
Egyetem Rektorához.

A pályázattal kapcsolatban részletes felvilágo
sítást 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 kutatómunkájának részletes

ismertetését;
— szakirodalmi tevékenységét;

— tudományos fokozatának, esetleges kitünteté
seinek, idegen nyelvismeretének és jelentősebb 
külföldi tanulmányútjainak megjelölést;

— oktató- és tudományos munkájára vonatkozó 
jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
— részletes önéletrajzot;
— egyetemi végzettséget és tudományos fokozat 

elérését tanúsító oklevél hiteles másolatát;
— három hónapnál nem régebbi keletű hatósági 

erkölcsi bizonyítványt;
— az Egyetemtől beszerzett és kitöltött törzs

lapot.
Dr. Pethő György s. k.,

egyetemi tanár, 
rektor

Pályázati felhívás
A Gödöllői Agrártudományi Egyetem pályázatot 

hirdet a gyakorlóiskoláiban betöltendő vezetői 
álláshelyekre.

„Táncsics Mihály” Mezőgazdasági Szakközép- 
iskola és Szakmunkásképző Intézet (2601 Vác, 
Telep u. 2—4.)

Igazgatói állás
Pályázhatnak azok a szakemberek, akik agrár- 

tudományi egyetemi végzettséggel, mérnöktanári 
képesítéssel és középfokú oktatási intézményben 
eltöltött legalább 10 éves tanítási gyakorlattal 
rendelkeznek.

Igazgatóhelyettesi állás

A kinevezendő igazgatóhelyettes feladata lesz 
az Intézet gyakorlóiskola jellegéből adódó tanár- 
képzési feladatok ellátása, valamint a mezőgazda- 
sági jellegű szaktárgyak oktatásának irányítása 
és szervezése.

Pályázhatnak azok a szakemberek, akik mező- 
gazdasági mérnöktanári képesítéssel és legalább 
10 éves, szakközépiskolában eltöltött tanítási gya
korlattal rendelkeznek.

Előnyben részesülnek, akik a környezetvédelem 
területén szakmérnöki képesítést szereztek.

„Bercsényi Miklós” Élelmiszeripari Szakközépiskola 
és Szakmunkásképző Intézet (1475 Budapest X., 
Maglódi út 4.)

Igazgatóhelyettesi állás
A kinevezendő igazgatóhelyettes feladata lesz 

az Intézetben a műszaki-oktatási igazgatóhelyettesi 
feladatok ellátása.

Pályázhatnak, akik gépészmérnöki végzettség
gel és mérnöktanári képesítéssel, valamint több 
éves élelmiszergépészeti gyakorlattal rendelkeznek.

Előnyben részesülnek, akiknek hosszabb okta
tási gyakorlatuk és tapasztalatuk is van.
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Az álláshelyek elfoglalásának időpontja 1977. 
augusztus 1. A benyújtott pályázatoknak tartal
mazni kell a pályázó jelenlegi munkahelyét, be
osztását, besorolását és illetményét; szakmai mun
kájának ismertetését.

A pályázathoz mellékelni kell:
— részletes önéletrajzot;
— szükséges adatokat tartalmazó, kitöltött törzs
lapot;
— képesítést tanúsító oklevelet vagy hiteles máso

latát;
— 3 hónapnál nem régebbi keletű hatósági er

kölcsi bizonyítványt.
A betöltendő állások után a 210/1971. (MK. 14.) 

MM-MüM számú együttes utasítás szerinti illet
mény, illetve pótlék jár.

Az igazgatói állásra meghirdetett pályázatot 
az Egyetem Rektorához kell beadni. Az igazgató- 
helyettesi állásokra meghirdetett pályázatokat az 
Egyetem Rektorának címezve az Intézet Igazgató
ján keresztül kell benyújtani.

A pályázatok benyújtásának határideje a MÉM 
Értesítőben való meghirdetéstől számított 4 hét.

Felvilágosítást az Intézetek Igazgatója, vagy 
az Egyetem Személyzeti Osztálya ad.

Dr. Pethö György s. k.,
egyetemi tanár, 

rektor

Pályázati felhívás
a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen tudomá
nyos továbbképzési ösztöndíjra.

Az Agrártudományi Egyetem az 1014/1970. 
(V. 10.) Korm. és az ennek végrehajtása tárgyában 
kiadott 132/1970. (M. K. 15.) MM. számú, illetve 
az ezt módosító és kiegészítő 105/1974. (M. K. 16.) 
OM számú utasítás alapján pályázatot hirdet 2 éves 
tudományos továbbképzési ösztöndíjra.
Mezőgazdaságtudományi Kar

Állattenyésztéstani Tanszékén 1 fő részére
Kertészeti Tanszékén 1 fő részére
Mikrobiológiai Tanszékén 1 fő részére
Növényvédelemtani Tanszékén 1 fő részére

Mg. Gépészmérnöki Kar
Mezőgazdasági Géptani Intézetén 1 fő részére
Mezőgazdasági Tanszékén 1 fő részére
Mezőgazdaság Villamosítása és 
Állattenyésztés Gépei Tanszékén 1 fő részére

Jelentkezhetnek olyan kiváló tanulmányi ered
ményt elért fiatalok, akik egyetemi oklevelet 
szereztek és az oktató-nevelő és kutatómunka 
iránt hivatást éreznek. A megfelelő szakképesí
téssel rendelkezők közül is előnyben részesülnek

azok, akik egyetemi tanulmányi idejük alatt tudo
mányos diákkörben eredményesen dolgoztak, az 
ifjúsági mozgalomban tevékenyen résztvettek és 
idegen nyelvismerettel rendelkeznek.

A jelentkezőkkel szemben általános követel
mény a 30 éven aluli életkor.

Az ösztöndíjas esetleges korábbi munkaviszonya 
az ösztöndíj folyósításának tartama alatt szünetel.

Ha az ösztöndíjra olyan végző hallgató nyújt 
be pályázatot, aki társadalmi ösztöndíjban részesül, 
annak a tanulmányi szerződésben foglalt munkába- 
lépési kötelezettsége, a pályázat elbírálásáig, ill. 
az ösztöndíj elnyerése esetén, az ösztöndíj folyó
sításának tartama alatt szünetel.

Az ösztöndíj havi összegének mértékét a hivat
kozott jogszabályok által megadott keretben a 
MÉM állapítja meg.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

— a pályázó tanulmányi eredményeit, illetve vég
zettségét, szakképzettségét,

— egyéb képesítését, továbbá eddigi szakmai, 
illetve tudományos működését (tudományos 
diákköri munka, TDK konferenciákon való 
szereplés, esetleges publikációk).

— nyelvismeretét (az ismereti fok megjelölésével),
— végzett társadalmi munkáját,
— munkaviszonyban álló pályázónál jelenlegi mun

kahelyét, beosztását, besorolását és fizetését.

A pályázathoz mellékelni kell:

a) önéletrajzot,
b) az intézménytől beszerzett és kitöltött 

törzslapot,
c) 3 hónapnál nem régibb keletű hatósági er

kölcsi bizonyítványt,
d) munkaviszony esetén a munkáltató és annak 

párt-, ill. KISZ -szervezete együttes véleményét.
e) be kell mutatni a végzettséget (szakképzett

séget) tanúsító okleveleket stb.
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 felvilágo
sítást az Egyetem Személyzeti Osztálya (2103 
Gödöllő, Nyisztor György tér 1.) ad.

Dr. Pethö György s. k.,
egyetemi tanár, 

rektor

A Pécsi Orvostudományi Egyetem pályázati hirdet
ménye a Kórélettani Intézet igazgató egyetemi 
tanári állás betöltésére.

A Pécsi Orvostudományi Egyetem rektora 
pályázatot hirdet a Kórélettani Intézetben megüre
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sedett 5001 kulcsszámul igazgatói feladattal járó 
egyetemi tanári állásra.

Az intézeti igazgató egyetemi tanár feladata és
kötelessége:

1. az intézeti igazgatói teendőinek ellátása,
2. az egyetemi hallgatók oktatása, vizsgázta

tása, ellenőrzése,
3. az intézet kutatómunkájának szervezése, 

irányítása,
4. mindazok a feladatok, amelyeket a művelő

désügyi miniszter 3/1969. (VII. 4.) MM. számú 
rendeletének 4. fejezete, ill. az egyetemi szervezeti 
és működési szabályzata az intézeti igazgató egye
temi tanár feladatköréül meghatároz.

A pályázati kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, 

besorolását,
b) a pályázó eddigi szakmai munkájának és ered

ményeinek ismertetését, különösen oktató-nevelő, 
tudományos munkájának részletes közlését,

c) tudományos fokozatát, kitüntetéseit, idegen 
nyelvismeretét, valamint jelentősebb külföldi ta
nulmányútjait,

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

A pályázati kérelemhez csatolni kell:
— részletes önéletrajzot,
— egyetemi oklevelet,

— tudományos fokozatot tanúsító oklevelet,
— a felsőoktatási intézménytől beszerzett és ki

töltött törzslapot;
— hatósági erkölcsi bizonyítványt,
— a tudományos közlemények egy-egy külön

lenyomatát.

A kinevezendő intézetvezető egyetemi tanár 
köteles a kinevezéstől számított 6 hónapon belül 
Pécsre költözni, magángyakorlatot nem folytat
hat.

Az egyetemi tanár illetménye a felsőoktatási 
intézmények oktatói és egyéb alkalmazottai mun
kabérének megállapításáról szóló 201/1970. (M. K.
5.) MM-Mü M. számú utasítás, valamint a 201/1975. 
(M. K. 3.) OM-MüM. számú utasítás melléklete 
szerint az 5001 kulcsszámú egyetemi tanári állásnak 
megfelelő.

A pályázati kérelmet a hirdetménynek az Egész
ségügyi Közlönyben való közzétételétől számított 
4 héten belül kell benyújtani az egyetem Rektori 
Hivatalához (7624, Pécs, Szigeti út 12.).

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

rektora



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 Hírlapirodánál 
(KHI 1900 Budapest V., József nádor tér 1. sz.) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a KHI 215—96 162 pénzforgalmi

jelzőszámlára. Előfizetési díja egy évre 48,— Ft.
Egyes példányok beszerezhetők az 1055 Budapest V., Bajcsy-Zsilinszky út 76. sz. alatti hírlapboltban. Példányonkénti ára 3,— Ft. 

77.4485 Akadémiai Nyomda, Budapest — Felelős vezető: Bernât György



XXVI. (1977.) ÉVFOLYAM 7. SZÁM

Akadémiai közlöny
A Magyar Tudományos Akadémia Hivatalos Lapja

Kiadja :
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMI A 

KÖZP ONTI  HIVATALA
B U D A P E S T ,  1 977.  J Ú N I U S  21

T A R T A L O M

Az Akadémia 18/1977. sz. határozat Az 1977. évi aspirantúrára érkezett pályázatok elbírá-
Elnökségének lásáról ............................... ......... ................................... 95
határozatai
az 1977. április 19/1977. sz. határozat Az Akadémia tudományos testületi bizottsági hálózatá-
26-i ülésén nak szerkezete és összetétele .......................................  95

Az Elnökség egyéb állásfoglalásai .................................  95

Közlemények Pályázati felhívások .........................................................  96
A Tudományos Minősítő Bizottság elnökének és titkárá

nak fogadóórája............................................................. 98

A MAGYAR T U DOMÁN YOS  A KA D É MI A  E L N Ö K S É G É N E K
HATÁROZATAI
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J e l e n t é s

az 1977. évi aspirantúrára érkezett pályázatok 
elbírálásáról

A jelentés az április 5-i elnökségi ülés tájékoz
tatói között szerepelt. Az elnökség akkor — egy 
tagjának javaslata alapján — úgy határozott, 
hogy önálló napirendi pontként részleteiben is meg
vitatja az előterjesztést.

Az elnökség 18/1977. számú határozata

1. Az elnökség az 1977, évi aspirantúrára ér
kezett pályázatok elbírálásáról szóló jelentést tu
domásul veszi.

Megállapítja, hogy mind az aspirantúra, mind 
pedig a tudományos minősítési eljárás során szük
séges fokozni a kritikai szellemet.

2. Felkéri a TMB elnökét, hogy rendszeresen 
tájékoztassa az elnökséget: kik azok az akadémiku
sok, illetve tudományok doktorai, akik a TMB 
opponenciára való felkérései elől indokolatlanul 
vagy nem kellő indokkal zárkóznak el.

Az Akadémia tudományos testületi bizottsági 
hálózatának szerkezete és összetétele

A testületi bizottsági hálózat szerkezetéről 
és összetételéről a Tudományszervezési Csoport 
készített az elnökség számára tájékoztatót.

Az elnökség 19/1977. számú határozata
Az elnökség a testületi bizottsági hálózat szer

kezetéről és összetételéről szóló előterjesztést, mint 
tájékoztatót tudomásul veszi. Szükségesnek tartja, 
hogy a dokumentum a későbbiek során tartalmi 
elemzéssel kiegészítve, megvitatás végett újólag 
az elnökség elé kerüljön.

Az elnökség egyéb állásfoglalásai
Az elnökségi ülés napirendjén szerepeltek még:
1. Tájékoztató az idegen szavakról szóló an- 

kéton elhangzottakról.
2. Tájékoztató az elektronikus alkatrész-el

látás helyzete és perspektívái tárgyú kerekasztal 
konferencián elhangzottakról.

3. Beszámoló az elnökség legutóbbi ülése óta 
eltelt jelentősebb testületi és szakigazgatási ese
ményeiről.

Szentágothai János s. k., 
mb. elnökBudapest, 1977. április hó 27.
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K ö z lem én y ek  
Pályázati  f e lh ív á so k

Az MTA Közgazdaságtudományi Intézete pá
lyázatot hirdet az alábbi témacsoportok kutatásá
val foglalkozó osztályok tudományos osztályvezetői 
munkakörének betöltésére:

„A kívánatos termelési struktúra kialakításá
nak központi irányítása” .

„Az életszínvonalpolitika cél- és eszközrend
szerének fejlesztése” .

„A mezőgazdaság szerepe a gazdasági növe
kedésben és a mezőgazdaság iparosodásának köz- 
gazdasági kérdései”.

A kinevezendő osztályvezetők feladata: az osztály 
tevékenységével összefüggő tudományos irányító 
és szervező munka ellátása.
1. A pályázókkal szembeni követelmények:

— egyetemi végzettség és legalább kandidátusi 
fokozat,

— jelentős tudományos eredmények a meg
pályázott kutatási területen,

— kutatási egység vezetésében szerzett gyakor
lat.

2. A pályázatnak tartalmaznia kell:
— a pályázó jelenlegi munkahelyének és be

osztásának megjelölését,
— tudományos munkásságának rövid ismer

tetését és publikációinak jegyzékét,
— a megpályázott munkakörre vonatkozó el

képzeléseit,
— tudományos fokozatának, idegen nyelv- 

ismeretének megjelölését.
3. A pályázathoz mellékelni kell:

— az oklevelek hiteles másolatát,
— részletes önéletrajzot,
— erkölcsi bizonyítványt.
Ha a pályázó az Intézet alkalmazásában áll, 

a pályázatnak a 2. és 3. pont alatti mellékleteket 
nem kell tartalmaznia.

A pályázatot a közzétételtől számított 1 hóna
pon belül az Intézet igazgatójához kell benyújtani.

Nyers Rezső s. k.,
igazgató

A Magyar Tudományos Akadémia Állatorvos
tudományi Kutatóintézete (Budapest, XIV. Hun
gária krt. 21) pályázatot hirdet ösztöndíjas tudomá- 
nyos gyakornoki és tudományos segédmunkatársi 
állásra.

A pályázónak állatorvosdoktori diplomával kell 
rendelkeznie, s előnyben részesülnek a legalább 
„jó” átlagos tanulmányi eredményt elért és a 
Tudományos Diákkörben eredményesen dolgozó 
pályázók.

A pályázó az állatorvosi élettan (biokémia), 
bakteriológia, immunológia, parazitológia vagy 
virológia valamelyik területén végezhet tudomá
nyos kutatást.

A pályázót havi 2100—2500— Ft illetmény és 
a feltételek fennforgása esetén nyelvpótlék illeti

meg. Amennyiben a pályázó debreceni munkahelyre 
kerül, az intézet részére lakást biztosít.

A pályázatot az intézet igazgatójához címezve 
kell benyújtani, a pályázati felhívás megjelenését 
követő 30 napon belül.

A pályázathoz csatolni kell:
a) Önéletrajzot
b) A végzettséget bizonyító okmányt (az 1977-ben 

végzettek esetén a végbizonyítványt)
c) A szakmai érdeklődési kör megjelölését
d) A szigorlati tárgyak vizsgaeredményeit.

Mészáros János s. k., 
intézeti igazgató

A Gödöllői Agrártudományi Egyetem pályázatot 
hirdet a Központi Intézetek és Tanszékek Szer
vezete Tanárképző Intézetébe, egyetemi tanári 
állásra.

A pályázó feladata az egyetemen oktatandó 
agrártörténeti tárgy előadása, a tárggyal kap
csolatos gyakorlati oktatás irányítása, a tananyag 
továbbfejlesztése és a tananyaggal kapcsolatos 
kutatómunka szervezése és irányítása.

Pályázhatnak azok, akik a Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Karán szerezték képesítésü
ket és legalább 10 éves egyetemi-oktatói gyakor
latuk van. Előnyben részesülnek, akik oktatói 
tevékenységük során szorosabb érintkezésben vol
tak a falu, mezőgazdasági termelés és a mező- 
gazdasági szakoktatás ügyével, illetve annak alapos 
ismerői.

A betöltésre kerülő állások után a 201/1970. 
(M.K. 5.) MM-MüM számú együttes utasításban, 
illetve az ennek módosítására, és kiegészítésére 
kiadott 201/1975. (M.K. 3.) OM-MüM számú együt
tes utasításban foglaltak szerinti illetmény jár.

A pályázatot az előírt mellékletekkel együtt a 
MÉM. Értesítőben történő közzétételtől számított 
4 héten belül kell benyújtani a Gödöllői Agrár- 
tudományi Egyetem Rektorának címezve.

A pályázattal kapcsolatos részletes felvilágo
sítást az Egyetem Személyzeti Osztálya ad. (2103. 
Gödöllő, Nyisztor György tér 1.)

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

besorolását, fizetését,
— az eddigi oktató és kutatómunkájának rész

letes ismertetését,
— a szakirodalmi tevékenységét,
— a tudományos fokozatának, esetleges kitün

tetéseinek, idegen nyelvismeretének, jelentő
sebb külföldi tanulmányútjainak megjelölését,

— oktató és tudományos kutatómunkájára vo
natkozó jövőbeni terveit.
A pályázathoz mellékelni kell:

— a részletes önéletrajzot,
— az egyetemi végzettséget és a tudományos 

fokozat elérését tanúsító oklevelei hiteles má
solatát,

— három hónapnál nem régebbi keletű hatósági 
erkölcsi bizonyítványt,

— az Egyetemtől beszerzett és kitöltött törzslapot.
Dr. Pethö György s. k.,

egyetemi tanár, rektor
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A gödöllői Agrártudományi Egyetem pályázatot 
hirdet a Mezőgazdasági Gépészmérnöki Kar Mező- 
gazdasági Építészeti Tanszékre.
1 fő egyetemi docensi állás betöltésére.
A docens feladata:
A Kar oktató-nevelő és tudományos kutatómun
kájában való részvétei, így különösen feladata:
— oktatás területén

az Egyetem mindkét Karán a nappali tagozat 
hallgatóinak az Építéstan tárgy előadásában, 
a levelező hallgatók konzultálásában való rész
vétel,
a Mezőgazdasági Gépészmérnöki Kar nappali 
tagozat hallgatói gyakorlatának irányítása,

— a tanszéki oktatási anyag elméleti és technikai 
fejlesztése,

— kutatás terén
részt kell vennie a Kar kutatási feladatában, 
kivált a mezőgazdasági üzemi technológiai és 
az építészeti kialakítás közötti összefüggések 
feltárásában.
A pályázatnak meg kell felelnie a felsőoktatási 

intézmények oktatói állásainak betöltésére irányuló 
pályázatok általános feltételeinek. Ezt a Művelő
désügyi Közlöny 1977. évi 1. száma tartalmazza.

A pályázónak pedig meg kell felelnie a 118/1974. 
(M.K.10.) MM. számú utasításban, valamint az 
ezen alapuló egyetemi oktatói munkaköri követel
ményrendszerében foglalt feltételeknek.

Pályázhatnak azok a szakemberek, akik építész- 
mérnöki oklevéllel rendelkeznek, valamint felső
fokú oktatásban szerzett gyakorlattal rendelkeznek. 
Az oktatói állásra pályázóknak rendelkezniük kell 
az Egyetem követelményrendszerében meghatá
rozott alábbi feltételekkel:
— a felsőoktatási intézményben kifejtett 4 —5 éves 

oktatói vagy tudományágnak megfelelő gya
korlati idő;

— az oktatott tantárgy tananyagának alapos és 
széles körű ismerete, előadások tartásához szük
séges felkészültség, a hallgatók nevelésére való
készség;

— az oktatott tantárgy körébe tartozó gyakor
lati tapasztalat;

— egyetemi doktori cím vagy annak megszerzése 
érdekében benyújtott és elfogadott disszertáció, 
illetve aspirantúra;
a tudományos munka iránt érdeklődő hall
gatók munkájának irányítása;

— egy világnyelvből legalább középfokú nyelv
tudással kell rendelkeznie;

— képes legyen részt venni a kar (egyetem) poli
tikai és társadalmi tevékenységében, valamint 
ennek szervezésében;
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 felvilágo
sítást az Egyetem Személyzeti Osztálya (2103 
Gödöllő, Nyisztor tér 1.) ad.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
— a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, 

besorolását és fizetését;

— eddigi oktató- és kutatómunkájának részletes 
ismertetését;

— szakirodalmi tevékenységét;
— tudományos fokozatának, esetleges kitünteté

seinek, idegen nyelvismeretének és jelentősebb 
külföldi tanulmányútjainak megjelölését;

— oktató- és tudományos munkájára vonatkozó 
jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
— részletes önéletrajzot;
— egyetemi végzettséget és tudományos fokozat 

elérését tanúsító oklevél hiteles másolatát;
— három hónapnál nem régebbi keletű hatósági 

erkölcsi bizonyítványt;
— az egyetemtől beszerzett és kitöltött törzs

lapot.
Dr. Pethő Ferenc s. k.,

egyetemi tanár, rektor
Az Erdészeti és Faipari Egyetem — Sopron — 
pályázatot hirdet az Erdőhasználattani tanszék 
egyetemi docensi álláshelyének betöltésére.

A kinevezendő egyetemi docens feladata lesz az 
Erdőhasználattan c. tantárgy előadási óráinak meg
tartása, a tantárgyi gyakorlatok megszervezése és 
irányítása, a tantárgyi jegyzetek megírása és a tan
szék nevelő és tudományos kutatómunkájának 
irányítása.

Pályázhatnak azok az okleveles erdőmérnökök, 
akik az oktatandó tudományágnak megfelelő munka- 
területén legalább 10 éven át eredményesen tevé
kenykedtek, egyetemi doktori címmel, vagy annak 
megfelelő tudományos tevékenységgel rendelkez
nek.

A pályázatok elbírálásánál előnybe részesülnek 
azok, akik tudományos fokozattal és idegen nyelv
tudással rendelkeznek.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. A pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, 

besorolását és fizetését,
2. eddigi szakmai munkájának és munkaered

ményeinek részletes ismertetését, ezek között
— oktató és tudományos munkájának ismerte

tését,
— a pályázó által írt könyvek, tanulmányok 

stb. felsorolását megjelölve, hogy azok mikor 
és hol jelentek meg,

— kitüntetéseit és idegen nyelvismeretét, jelen
tősebb külföldi tanulmányútjait.

3. A pályázónak az oktató és tudományos mun
kájára vonatkozó jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
a) részletes önéletrajzot 2 példányban,
b) szakképzettséget, illetve tudományos fokozatot 

stb. tanúsító oklevél hiteles másolatát,
c) az intézménytől beszerzett és kitöltött törzslapot,
d) a lakóhely szerint illetékes rendőrhatóságtól 

beszerzett 3 hónapnál nem régibb keletű er
kölcsi bizonyítványt,
A betöltendő állás után a 201/1975. (M.K.3) 

OM-MüM. számú együttes utasításban meghatá
rozott illetmény jár.

A pályázat benyújtásának határideje a közzé
tételtől számított 4 hét.
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A pályázatokat az Erdészeti és Faipari Egye
tem rektorához kell benyújtani. (9401. Sopron, 
Pf.: 132).

A pályázatokra vonatkozó részletes felvilágo
sítást az Erdészeti és Faipari Egyetem személyzeti 
osztályvezetője ad.

Dr. Káldy József s. k., 
tanszékvezető egyetemi tanár, 

rektorhelyettes

A Kaposvári Mezőgazdasági Főiskola pályázatot 
hirdet az Általános Állattenyésztési Kar ÁLLAT- 
TENYÉSZTÉSI TANSZÉKÉN 1 főiskolai tanári 
állásra.

A kinevezendő főiskolai tanár feladata lesz részt 
venni az általános és részletes állattenyésztés tan
tárgy elméleti és gyakorlati óráinak megtartásá
ban, valamint a tanszéken folyó oktatási, nevelési, 
kutatási feladatokban.

A pályázat elnyeréséhez agráregyetemi végzett
ség és tudományos fokozat szükséges.
A pályázatoknak tartalmazniuk kell:
— a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, 

fizetését;
— eddigi szakmai munkájának és a munka ered

ményeinek részletes ismertetését:
— tudományos és oktatómunkájának részletes 

ismertetését;
— a pályázó tudományos és oktatási munkájára 

vonatkozó jövőbeni terveit.
A pályázathoz mellékelni kell:
— az intézménytől beszerzett és kitöltött törzslapot;
— részletes önéletrajzot két példányban;
— szakképzettséget tanúsító oklevél hiteles má

solatát;
— 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

A Kertészeti Egyetem pályázatot hirdet a 
Tartósítópari Kar
Matematika—Fizika—Művelettani Tanszékén egye
temi tanári állásra.

A kinevezendő egyetemi tanárnak kell ellátnia 
a két tanszéki csoportot magába foglaló tanszék 
vezetését, ezen belül a Tartósítóipari Műveletek 
és Gépek Tanszéki Csoport közvetlen irányítását. 
Részt kell vennie az oktató-nevelő és kutató
munkákban.

Feladata:
— ,,Az élelmiszeripari műveletek” és az „Élelmi- 

szeripari folyamatok gépesítése” című tárgyak 
oktatása, tananyagának továbbfejlesztése, tan
könyvek, jegyzetek és egyéb oktatási segéd
letek elkészítése.

— A Kar profilját meghatározó technológiai kuta
tásokhoz kapcsolódó tanszéki tudományos ku
tatómunka szervezése és vezetése.

— Aktív részvétel az egyetemen folyó nevelő
munkában.
Pályázhatnak azok a tudományos fokozattal 

rendelkező diplomások, akik felsőoktatási intéz
ményben a szükséges oktató-nevelői tapasztala
tokkal rendelkeznek, jelentős kutatóimunkássá
guk és irodalmi tevékenységük van és legalább egy 
idegen nyelvet jól ismernek.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
— a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, 

besorolását, fizetését,
— eddigi szakmai munkájának és munkaered

ményének részletes ismertetését,
— szakirodalmi tevékenységét,
— esetleges kitüntetéseinek, idegen nyelvismereté

nek megjelölését,
— oktató és tudományos kutató munkájára vo

natkozó 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 az előírt mellékletekkel együtt a 
pályázati felhívás megjelenése után 4 héten belül 
kell eljuttatni a Kertészeti Egyetem Személyzeti 
Osztályára. Cím: Budapest, XL Villányi u. 35—43.

Dr. Dimény Imre s. k., 
egyetemi tanár, 

rektor

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 a 127—294 telefonon, a 
18—64-es mellékállomáson lehetséges.

Tudományos Minősítő Bizottság

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 — 2000 példány
Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely postahivatalnál, a Posta hírlapüzleteiben és a Posta Központi Hírlapíródénál 
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jelzőszámiára. Előfizetési díja egy évre 48,— Ft.

Egyes példányok beszerezhetők az 1055 Budapest V., Bajcsy-Zsilinszky út 76. sz. alatti hírlapboltban. Példányonkénti ára 3,— Ft.
77.456 9 Akadémiai Nyomda, Budapest — Felelős vezető: Bernât György
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J o g sza b á ly o k
A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 
14/1977. számú ,

h a t á r o z a t a
a Magyar Tudományr Akadémia elnökének 

tisztségében való megerősítéséről*
A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa 

Szentágothai János akadémikust a Magyar Tudo
mányos Akadémia elnöki tisztségében megerősíti.

Losonczi Pál s. k., Cseterki Lajos s. k.,
a Magyar Népköztársaság a Magyar Népköztársaság

Elnöki Tanácsának Elnöki tanácsának
elnöke titkára

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának 
3/1977. (A.K.8.) MTA-F. számú

u t a s í t á s a
az egységes akadémiai hivatali szervezet 

kialakításáról
A Magyar Tudományos Akadémia 1977. évi 

közgyűlésének, az elnökség 21/1977. számú hatá
rozatával megállapított állásfoglalása alapján a

* Az utasítást az érdekeltek a hatályba lépés előtt köz
vetlenül megkapták.

tudományos testületek és tudományos szakigaz
gatás együttműködésének további elősegítése, 
valamint a felesleges párhuzamosságok elkerülése 
érdekében — az Akadémia elnökével egyetértés
ben — az alábbi utasítást adom ki.

L §•
Egységes akadémiai hivatali szervezetet kell 

kialakítani a Tudományos Testületi Titkárság 
főosztállyá történő átszervezésével és a Központi 
Hivatalhoz történő csatolásával.

2- §•
1 . A főosztályi jelleggel működő Tudományos 

Testületi Titkárság feladata a közgyűlés, az elnöki 
kollégium, az elnökség, a tudományos osztályok 
és egyéb tudományos testületek tevékenységének 
szervezése és segítése az Akadémia elnökének, 
alelnökeinek — az osztályok vonatkozásában az 
osztályelnököknek — tartalmi irányítása mellett.

2. A Tudományos Testületi Titkárság szerve
zeti és személyi kérdéseiben külön történik intéz
kedés.

3. §.
1. Az Elnökség Külügyi Titkársága megszűnik. 

Feladatait a Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya 
veszi át.
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2. Az (1) bekezdésben foglaltakkal összefüggő 
személyi és szervezeti kérdések rendezésére külön 
történik intézkedés.

4- §•
1. Az egységes akadémiai hivatali szervezet 

működtetése, a különböző hivatali egységek mun
kájának összehangolása a főtitkár által kinevezett 
hivatalvezető feladata.

2. Az Akadémia vezetői értekezletét, a főtit
kárhelyettesi értekezletet, valamint a Főtitkári 
Kollégium üléseit a hivatalvezető készíti elő és 
gondoskodik az azokon hozott döntések végre
hajtásának megszervezéséről; a hivatalvezető részt 
vesz az elnökség ülésein.

3. A hivatalvezető vezeti a főosztályvezetői 
értekezletet; munkáltatói jogokat a főtitkár által 
átruházott hatáskörben gyakorol.

5. §.
1. A Központi Igazgatási Titkárság az utasítás 

hatályba lépését követően Igazgatási- és Jogi 
Főosztályként működik.

2. Az Igazgatási- és Jogi Főosztály keretében 
működnek a Központi Hivatal gazdasági és szol
gáltató szervei (Gazdasági Osztály, Központi 
Ügyiratkezelő Iroda, Gondnokság, Üzemeltetési 
Csoport, Jóléti Csoport); a Főosztály látja el a 
Gépkocsi Szolgálat és a Tudós Klub felügyeletét.

3. Az Igazgatási- és Jogi Főosztály szervezeti 
és személyi kérdéseiben külön történik intézkedés.

6. § .

A Terv- és Pénzügyi Főosztály az utasítás 
hatálybalépését követően Pénzügyi Főosztályként 
működik.

7. §.
l.A z egységes akadémiai hivatali szervezet 

főosztályainak felügyeletét az alábbiak szerint 
kell gyakorolni:

a) A Társadalomtudományi Főosztály köz
vetlen-, valamint a Személyzeti Főosztály felügye
lete — ez utóbbi esetben az új Szervezeti és Mű
ködési Szabályzatban meghatározott módon — egy 
főtitkárhelyettes hatáskörébe tartozzék.

b) A Természettudományi I. és II. Főosztályok, 
valamint a Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya

közvetlen felügyeletét ugyancsak egy főtitkár- 
helyettes lássa el.

c) A hivatalvezető lássa el az Igazgatási- és 
Jogi Főosztály közvetlen, a Tudományos Testületi 
Titkárság hivatali, továbbá a Pénzügyi Főosztály 
átruházott hatáskörben történő felügyeletét.

2. A főtitkárhelyettesek és a hivatalvezető 
munkakapcsolatát az új Szervezeti és Működési 
Szabályzat határozza meg.

8. § .

1. A Tudományszervezési Csoportnak, mint 
kutatóhelynek a közvetlen felügyeletét a jövőben 
a Társadalomtudományi Főosztály gyakorolja.

2. A tudományos társaságok felügyeletét — 
külön jogszabály szerint — a főtitkár látja el.

3. A TMB felügyeletével kapcsolatos, valamint 
az Akadémia elnökének a tudományos minősítés 
terén biztosított jogköréből adódó ügyek előkészí
tését az Igazgatási- és Jogi Főosztály veszi át.

9. §.
1 . A hivatalvezető a jelen utasítás hatályba

lépését követően dolgozzon ki javaslatot a vezetői 
értekezlet, a főtitkárhelyettesi értekezlet, a Fő
titkári Kollégium és a főosztályvezetői értekezlet 
szervezeti rendjére, továbbá 1977. december 31-ig 
dolgozza ki a Központi Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatát. Ennek hatálybalépéséig 
a 4/1971. (A.K.20.) számú együttes utasítással 
közzétett Szervezeti és Működési Szabályzatot, 
továbbá a munkaviszony létesítésével és megszün
tetésével kapcsolatos jogkör, valamint az egyéb 
munkáltatói jogok gyakorlásáról szóló 2/1972. 
(A.K.4.) MTA-E. számú utasítást a jelen utasítás
ban foglalt eltérésekkel, továbbá értelemszerű 
módosításokkal kell alkalmazni.

2. Az új szervezeti renddel összefüggő fel
tételek biztosítása a hivatalvezető feladata.

3. Ez az utasítás 1977. július hó 1. napján lép 
hatályba. Az utasítás alapján teendő intézkedése
ket az utasítás hatálybalépésétől számított 15 
napon belül kell végrehajtani.

A Tudományszervezési Csoporttól történt be
rendeléseket egyidejűleg meg kell szüntetni.

Márta Ferenc s. k., 
főtitkára

A MAGYAR TU DO M Á N Y O S AKADÉM IA E L N Ö K SÉ G É N E K
HATÁROZATAI*

az 1977. május 31-i ülésén

A régészet helyzete

Az elnökség múlt év októberében vitatta meg 
a régészet helyzetéről szóló jelentést. A vita során 
számos hozzászólás a régészet tartalmi kérdései
nek felvetését hiányolta. Ezért az elnökség ezek

* A nem teljes szöveggel közölt határozatokat az Aka
démia tagjai részére — kérésükre — a Tudományos Testü
leti Titkárság tájékoztatásul megküldi.

előtérbe állítását határozta el, és felkérte az elő
terjesztőket, hogy a megadott szempontok figye
lembevételével dolgozzák át a dokumentumot.

A mostani elnökségi ülés az átdolgozott elő
terjesztést vitatta meg.

Az elnökség 20)1977. számú határozata
1. Az elnökség a Filozófiai és Történettudományok 

Osztályának a régészettudomány helyzetéről 
készített jelentését köszönettel tudomásul veszi.
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2. A magyar régészettudomány továbbfejlődése 
érdekében
2.1. felkéri a Tudományos Minősítő Bizottságot, 

hogy az eddigieknél fokozottabb mérték
ben segítse elő megfelelő képzettségű régé
szek aspirantűrára való felvételét,

2.2. javasolja az Oktatási Minisztériumnak, 
hogy — a kutatási munka segítése mellett 
— a Régészeti Tanszék technikai fejlesztésé
vel emelje az oktatás színvonalát,

2.3. ajánlja a főtitkárnak, hogy a régészeti 
kutatások interdiszciplináris igényeit a 
természettudományi kutatóhelyek fokozott 
figyelemben részesítsék,

2.4. az elnökség kívánatosnak tartja a régészeti 
célú légifényképezést, amelynek lehetősége 
megvizsgálására — megfelelő szakmai elő
készítés után — javaslatot tesz az illetékes 
tárcának.

3. Az elnökség felkéri a Régészeti Bizottságot, 
hogy tevőlegesen kezdeményezze a régészet 
távlati kutatási terve kialakítását, továbbá a 
Filozófiai és Történettudományok Osztályát egy 
tárcaközi koordinációs Bizottság megalakításá
nak kezdeményezésére.
3.1. A tárcaközi bizottság alkalmas lehetne, 

elsősorban a régészet anyagi igényei el
osztásának, valamint a nemzetközi együtt
működésnek a koordinálására, továbbá a 
régészet távlati terve kialakításának elő
segítésére.

4. Az elnökség a régészeti kutatások tervszerűbbé 
tételéhez, a színvonal emeléséhez elengedhetet
lennek tartja
4.1. országos méretű anyagfeldolgozások, gyűj

tések, forráskiadványok és a Régészeti 
Topográfia szorgalmazását,

4.2. az ásatások koncentrálását koordinált ter
vezés alapján és a folyamatos, gyors közzé
tétel előmozdítását,

4.3. az ásatások közlésének és a teljességre tö
rekvő gyűjtőmunkák anyagi és személyi 
feltételeinek biztosítását,

4.4. az ásatások engedélyezésének szigorúbb fel
tételekhez való kötését (dokumentáció be
nyújtása, restaurálás biztosítása, előzetes 
közlések).

5. Az elnökség ismételten szükségesnek tartja fel
venni a kapcsolatot a Kulturális Minisztérium
mal, részben a 4. pontban foglaltak foganato
sítása, részben az év végén sorra kerülő részleges 
beszámolás értékelésében való részvétel végett.

A Magyar Tudományos Akadémia 1977. évi 
közgyűlési áltásfoglalása végleges szövegének 

megállapítása
Az elnökség 21/1977. számú határozata

Az elnökség az 1977. évi közgyűlés állásfoglalá
sának szövegét az alábbiak szerint hagyja jóvá.

I.
A közgyűlés Erdey-Grúz Tibornak, az Akadé

mia elhunyt elnökének, a sokoldalú marxista ter
mészettudósnak, pedagógusnak, közéleti férfiúnak 
és a példamutató puritán embernek elévülhetetlen 
érdemeit határozatilag megörökíti.

Erdey-Grúz Tibor a Magyar Tudományos 
Akadémia újjászervezésében, az egész hazai tudo
mányos élet továbbfejlesztésében, a korszerű szocia
lista oktatási rendszer megteremtésében, a tudo
mányos népszerűsítésben, a korszerű természet- 
tudományos szemlélet fejlesztésében, a magyar 
elektrokémiai iskola megteremtésében betöltött 
vezető szerepével fejtett ki maradandó tevékeny
séget.

II.
1 . A közgyűlés jóváhagyólag tudomásul veszi az 

elnökség és a főtitkár beszámolóját.
2. A közgyűlés, az elnökség és a főtitkár beszámoló

jában, illetve az együttes ülésen felvetett egyes 
kérdésekben az alábbiak szerint foglal állást.

III.

1. A közgyűlés megállapítja, hogy az eltelt idő
szak igazolta az 1970. évi akadémiai reform 
helyességét. A végrehajtás során számos emlí
tésre méltó eredmény született. Határozottabb 
arculatot öltött az Akadémiának az ország tudo
mányos életében betöltött irányító és vélemé
nyező szerepe. A testületek tevékenységükben 
— az országos felelősséget igyekezve szem előtt 
tartani — jelentős helyet biztosítottak olyan 
munkálatoknak, amelyek fontos tudományos, 
társadalmi, gazdasági, kulturális kérdések meg
oldását szolgálták (tudományági helyzetelemzé
sek, prognózisok, fejlesztési koncepciók, tervek 
és más dokumentumok kidolgozása, ill. azokkal 
kapcsolatos véleményező, állást foglaló, ill. aján
lást tevő munkálatok). A tudományos osztályok 
tagozódástól függetlenül új munkaformák (an
két, kerekasztal konferenciák, alkalmi munka- 
bizottságok, együttes osztályülések) jöttek létre 
és új együttműködési formák (tárcákkal közös 
bizottságok, együttműködési megállapodások) 
alakultak ki, a bizottsági hálózatban nőtt a nem 
akadémiai intézményekben dolgozók aránya, 
erősödött a testületi demokratizmus.
A szakigazgatási szervek munkája nyomán haté
konyabbá vált az akadémiai kutatóhálózat 
irányítása, erősödött az állami és gazdasági 
fegyelem. Fontos feladatokat látott el a szak- 
igazgatás a távlati és középtávú tervezés, a ter
mészet és társadalomtudományok koordinációja, 
az OTTKT főirányok szervezése terén, valamint 
a gazdálkodás, a személyzeti munka és a nemzet
közi kapcsolatok változó feltételekből és igé
nyekből fakadó új problémáinak megoldásában 
is.
Az intézetek nagy erőket fordítottak az OTTKT- 
ban és más kiemelt feladatokban megfogalma
zott társadalmi igények kielégítésére, a gyakor
lat segítésére, kutatásaikkal befolyásolták tudó-
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mányáguk fejlődését. Szélesedett és erősödött 
a kutatóhelyek önállósága és belső demokratiz
musa.

2. A figyelemre méltó eredmények ellenére a re
form fontosabb céljai a végrehajtás során csak 
részben valósultak meg. A reform végrehajtásá
nak egyik fő gyengéje, hogy az akadémiai tes
tületi szervek országos kutatásirányító, elvi 
módszertani befolyásoló funkciója szűk kere
tek között bontakozott ki. Bár az utóbbi évek
ben van előrehaladás e szerepkörük betöltésé
ben, ma még nem tudnak lényeges hatást gya
korló eredményeket felmutatni. Ennek egyik 
oka az, hogy a tudományirányításban érdekelt 
tárcák és főhatóságok az indokoltnál csekélyebb 
mértékben vették igénybe az Akadémia véle
ményét, tanácsait. Maga az Akadémia sem kez
deményezte megfelelő fórumok előtt az országos 
felelősséggel járó feladatok teljesítéséhez szük
séges feltételek biztosítását. Szerepet játszik 
ebben az is, hogy a testületeknek és a tudomá
nyos szakigazgatásnak országos funkciójukból 
fakadó feladatai ma is jórészt csak nagy álta
lánosságban vannak kimunkálva, nem alakul
tak még ki a működés egységes eljárásai, mód
szerei.
A mindennapi munkában a testületi és szak- 
igazgatási szervek között egyrészt a munka- 
megosztás, másrészt az együttműködés több 
vonatkozásban nem kellően körülhatárolt. Ez a 
helyzet az irányítás és a kapcsolatok különféle 
szintjére egyaránt jellemző. A szakigazgatás 
munkája a testületekkel való kapcsolattól füg
getlenül is több szempontból korrekcióra szorul; 
különösen a tudományági főosztályok műkö
désének egymással és a funkcionális főosztályok 
tevékenységével való összehangolása nem 
mindig megfelelő. Az 1969. évi 41. számú 
tvr. és az alapszabályok sok esetben túlszabá
lyozottak (pl. az apparátus felépítésének és fel
adatainak részletes taglalása), ami felesleges 
megkötöttséget okoz.

3. Az előzőek alapján a közgyűlés úgy ítéli meg, 
hogy új reformra nincs szükség, de az eddigi 
tapasztalatok és a megnövekedett társadalmi 
igények megkívánják a feladatok újbóli végig
gondolását — különösen az országos szerepkör
ből adódó tennivalók tekintetében — és a szük
séges módosítások végrehajtását az alábbi szem
pontok szerint:
3.1. Fontos annak tudatosítása, hogy a Magyar 

Népköztársaságnak egy Tudományos Aka
démiája van, amely kettős jogállású — tár
sadalmi és állami — és ebből következően 
tevékenysége két fő feladat ellátására irá
nyul, amelyeket tagjai közreműködésével 
tudományos testületéi, intézményei és hi
vatali szervezete útján lát el.

3.2. A testületi szervek feladatainak — a jelen
leginél pontosabb meghatározásakor abból 
kell kiindulni, hogy az Akadémia tudo
mányos testületi tevékenysége kiterjed a 
hazai tudományos kutatások egész terüle

tére, különös figyelemmel az alapkutatá
sokra. E testületi tevékenység körében fő 
feladatai:

— állami és társadalmi irányító szervek fel
kérésére, illetőleg saját, elhatározásából vé
leményt nyilvánít és koncepciókat dolgoz ki 
a tudománnyal kapcsolatos, valamint egyéb 
országos érdekű, általános jelentőségű kér
désekben;

— a hazai és külföldi tudományos élet folya
matos figyelemmel kísérése, a tudományos 
kutatás eszmei, módszertani befolyásolása, 
a tudományos kutatási tervek kialakításá
nak és végrehajtásának figyelemmel kí
sérése, javaslatok és ajánlások, a kutatások 
főbb irányaira vonatkozó tudományfejlő
dési prognózisok kidolgozása, a társadalmi 
fejlődés törvényszerűségeinek tanulmányo
zása, a tudományos technikai haladás ten
denciáinak feltárása, a társadalmi tudat 
formálásában való részvétel, különböző tu
dományterületek komplex együttműködésé
nek elősegítése, kialakulóban levő új tudo
mányterületek gondozása;

— a tervszerű tudományos utánpótlás, a tudo
mányos minősítés, a tudományos könyv- 
és folyóiratkiadás, valamint a nemzetközi 
tudományos kapcsolatok irányításához kon
cepciók, irányelvek és javaslatok kidolgozá
sa;

— a tudományos közélet formálására, tudo
mányos kérdések megvitatására, a tudo
mányos kutatási eredmények ismertetésére 
kongresszusok, tudományos ülésszakok és 
egyéb tudományos rendezvények szervezése, 
továbbá tudományos célú egyesületek, ill. 
társaságok támogatása.

3.3. Az Akadémia testületi szervei feladataikat 
sajátos módszerekkel látják el. Tevékeny
ségük fő megnyilvánulása a tudományos, 
eszmei, ideológiai ráhatás, amely koncepció
ban és ajánlásokban fejeződik ki. A testü
leti feladatok ellátását „az Akadémia tudós
társasági” tevékenységének bővítésével is 
célszerű elősegíteni. Ennek keretében in
dokolt, hogy a tudományos osztályok és 
bizottságaik (külön-külön és csoportosan) 
az eddiginél rendszeresebben tartsanak fel
olvasó és vitaüléseket, alkalmazzák az új 
interdiszciplináris testületi munkaformákat 
(ankét, kerekasztal-konferencia, alkalmi 
munkabizottságok stb.).

3.4. Szükséges, hogy a testületek az Oktatási 
Minisztériummal, az Egészségügyi Minisz
tériummal, a Mezőgazdasági- és Élelmezés- 
ügyi Minisztériummal és az Országos Műszaki 
Fejlesztési Bizottsággal kialakult együtt
működés mintájára erősítsék és bővítsék 
kapcsolataikat a kutatóhelyek felügyeletét 
ellátó más minisztériumokkal és más or
szágos hatáskörű szervekkel is, a tudo
mánnyal kapcsolatos, valamint egyéb orszá
gos érdekű, általános jelentőségű kérdések
ben.
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3.5. Erősíteni és rendszeresebbé kell tenni a tudo
mányos osztályok közötti együttműködést. 
Az osztályok és bizottságok törekedjenek 
az interdiszciplináris együttműködés haté
konyabb módszereinek kimunkálására. A 
jelenleg működő 10 osztályt — önállóságukat 
nem csorbítva — a munkájukat össze
hangoló alelnökök esetenként közös fel
adatok együttes ellátására — különös tekin
tettel az interdiszciplinaritás szempontjaira 
— kérjék fel.
A testületek tudománypolitikai, tudomá
nyos eredményeket megítélő, szaktanács- 
adói feladatai ellátása során vegyék igénybe 
az akadémiai intézetek segítségét (pl. tudo
mányági helyzetelemzések, prognózisok ki
dolgozása, szakértői vélemények készítése).

3.6. Az Akadémia tudományos szakigazgatásá
nak feladatai a tudományirányítás, a tudo
mányszervezés területén jelentkeznek.
Ezek közül fontosabbak:

— a kormány által a főtitkárra bízott kutatás
irányítási, kutatásszervezési és kutatási fel
adatok ellátása;

— az OTTKT-ból az Akadémiára bízott or
szágos szintű főirányoknak a szervezése (ki
alakítása, irányítása, felügyelete);

— az Akadémia tudományos feladatait szol
gáló nem akadémiai kutatóhelyeken — első
sorban az egyetemeken — folyó kutatások 
szervezése és támogatása, az akadémiai és 
nem akadémiai kutatóhelyek együttműkö
désének elősegítése;

— a szocialista országok tudományos akadé
miái közötti együttműködésből adódó fel
adatok;

— a kormányközi és a nem kormányközi nem
zetközi szervezetekben való magyar rész
vétel koordinálása a hatáskörébe utalt 
ügyekben;

— a természettudományok országos koordi
nálása;

— a kutatói káderpolitikával kapcsolatban a 
főtitkárra bízott országos feladatok;

— a kormány, valamint az Országos Anyag- 
és Árhivatal elnöke által átruházott hatás
körben árhatósági jogkör gyakorlása;

— műszergazdálkodásból rábízott országos fel
adatok ellátása;

— a kutatási-fejlesztési célt szolgáló jelentős 
beruházások véleményezése.

3.7. A reform alapeszméjének: a testületi és 
szakigazgatási országos és egyéb feladatok 
maradéktalan megvalósításának érdekében, 
az Akadémia egységének elsődlegessége mel
lett indokolt fenntartani a testület és szak- 
igazgatás, illetve vezetői külön felelősségét, 
és az eddiginél világosabban elhatárolni a 
feladatokat, tisztázni a kapcsolatokat a 
következők szerint:
Az elnök az Akadémiának, mint legfelsőbb 
tudományos testületnek vezetője, az Aka
démiát mint testületet képviseli tudományos, 
tudománypolitikai kérdésekben bel- és kül

földön, eleget tesz mindazoknak a kötele
zettségeknek, amelyek a testületek országos 
hatásköréből következnek.
A főtitkár országos hatáskörű szerv veze
tőjének jogállásában tevékenykedik és végzi 
azokat a feladatokat, amelyek az országos 
kutatásirányításból a különböző nemzetközi 
tudományos együttműködésből, illetve az 
intézeti hálózat irányításából következően 
ráhárulnak. A főtitkár illetékes az Akadé
miát mint tárcát érintő kérdésekben a mi
nisztériumokkal és országos hatáskörű 
szervekkel való kapcsolattartásra.

3.8. Az előző pontokban megfogalmazott fel
adatok eredményes ellátása megköveteli a 
testületek és a szakigazgatás harmonikus 
együttműködését. Ennek továbbfejlesztésé
hez és a felesleges párhuzamosságok el
kerülésére szervezeti intézkedésekre és a 
módosításokat tükröző jogi szabályozásra 
is van szükség.
Ennek érdekében a közgyűlés felhatal
mazza az elnököt és a főtitkárt, hogy

— az alapszabály módosítás részletes kidol
gozására küldjenek ki munkabizottságot, 
amely vegye figyelembe az Akadémia kettős 
feladatainak jobb megoldása érdekében a 
közgyűlésen elmondottakat, és a szóban vagy 
írásban előterjesztett idevágó javaslatokat 
is. A munkabizottság az alapszabály mó
dosítására vonatkozó javaslatát elfogadásra 
terjessze a következő közgyűlés elé. A módo
sított hivatali szervezeti és működési sza
bályzatot az elnök és főtitkár mutassa be a 
következő közgyűlésen;

— az egységes központi hivatal kialakítása 
érdekében szükséges változtatásokat hajtsák 
végre és ennek során biztosítsák mind a tes
tületi, mind a szakigazgatási munka sajá
tosságaihoz igazodó, hatékonysága növelésé
hez szükséges feltételeket;

— az alapszabály módosítására irányuló mun
kálatokkal egyidejűleg kezdjék meg az 1969. 
évi 41. számú tvr. módosítására vonatkozó 
tárgyalásokat.

IV.
l.A  tudományos eredmények gyakorlatba való

átvitelének előmozdítása érdekében a közgyűlés
— felhívja a figyelmet arra, hogy a természet- 

tudományi eredmények hasznosításának elő
segítésében a társadalomtudományok jelen
tősége nagymértékben megnövekedett, és ez 
szükségessé teszi a szorosabb együttműködést 
a két nagy tudományterület között;

— ajánlja a termeléssel közvetlen kapcsolatban 
álló akadémiai intézeteknek, hogy töreked
jenek a vállalatokkal közös kutatási-ter
melési társulások és kísérleti üzemek létre
hozására;

— szükségesnek tartja annak megvizsgálását, 
hogy a kisebb méretű egyetemi tanszékek 
tudományos kapacitása hogyan használható 
fel jobban az országos feladatok megoldásá
ban.
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2. A közgyűlés szükségesnek tartja a tudományos 
pótlék rendszerének megvizsgálását és ezzel 
megbízza az elnökséget.

Előterjesztés az akadémiai könyv- és folyóiratkiadás 
hatékonyabb, differenciáltabb és gyorsabb 

megjelentetéséről

Az elnökség 22/1977. számú határozata
l.A z előterjesztések vitáját az elnökség szep

temberre halasztja azzal, hogy előbb a tudományos 
osztályok, saját belátásuk szerint esetleg szűkebb 
körben vitassák meg a dokumentumokat és véle
ményüket, ajánlásaikat 1977, június 30-ig küldjék 
meg a Kiadói Tanács elnökének.

Budapest, 1977. május hó 31.

K ö z le m én y ek  
Pályázati  f e lh ív á so k

A Magyar Tudományos Akadémia Központi 
Hivatala Társadalomtudományi Főosztálya pályá
zatot hirdet a

Nyelvtudományi Intézet
igazgatói munkakörére, 1977. szeptember 1-i 

hatállyal.
A pályázókkal szembeni követelmények:

— egyetemi végzettség és legalább kandidátusi 
fokozat;

— jelentős tudományos eredmények a megpályá
zott intézet profiljának megfelelő kutatások 
területén;

— kutatóintézet vagy nagyobb kutatási egység 
vezetésében szerzett megfelelő gyakorlat.
A pályázatnak tartalmaznia kell:

— az intézet tudományos programjára és annak 
megvalósítására vonatkozó tervét;

— a pályázó jelenlegi munkahelyének, besorolásá
nak, beosztásának és fizetésének megjelölését;

— eddigi szakmai munkájának és a munka ered
ményeinek az ismertetését;

— a pályázó által írt tanulmányok, könyvek pontos 
bibliográfiai jegyzékét;

— tudományos fokozatának, kitüntetéseinek, ide
gen nyelvismeretének megjelölését.
A pályázathoz mellékelni kell:

— az oklevelek hiteles másolatát;
— részletes önéletrajzot 2 példányban;
— erkölcsi bizonyítványt.

Amennyiben a pályázó az MTA alkalmazásában 
áll, akkor a pályázatnak csupán az intézet tudomá
nyos programjára és annak megvalósítására vonat
kozó tervet kell tartalmaznia.

Az igazgató besorolására és vezetői megbízására 
vonatkozóan a 2/1974. (II. 17.) MüM. számú ren

2. Felkéri az elnökség a Kiadói Tanács elnökét, 
hogy az osztályok véleményének és ajánlásainak 
figyelembevételével átdolgozott előterjesztést ter
jessze az elnökség szeptemberi ülése elé.

Az elnökség egyéb állásfoglalásai

Az elnökségi ülés napirendjén, mint tájékoz
tatók szerepeltek:

1. Beszámolók az eltelt időszak jelentősebb 
testületi és szakigazgatási eseményeiről.

2. Tájékoztató az Akadémia 1976. évi költség- 
vetési és beruházási terveinek teljesítéséről.

Szentágothai János s. k., 
elnök

delet, valamint az 5/1974. (A. K. 7.) MTA-F. számú 
főtitkári utasítás az irányadó.

A pályázatot az MTA főtitkárához címezve az 
MTA Központi Hivatala Társadalomtudományi Fő
osztályához (Budapest, V., Münnich Ferenc u. 7.) 
kell benyújtani a pályázat közzétételétől számított 
14 napon belül.

Kónya Sándor s. k., 
főosztályvezető

A Magyar Tudományos Akadémia Központi 
Hivatala Társadalomtudományi Főosztálya pályá
zatot hirdet a

Művészettörténeti Kutatócsoport
igazgatóhelyettesi munkakörére, 1977. szeptember
1-i hatállyal.

A pályázókkal szembeni követelmények:
— egyetemi végzettség és legalább kandidátusi 

fokozat;
— jelentős tudományos eredmények a megpályá

zott intézet profiljának megfelelő kutatások 
területén;

— kutatóintézet vagy nagyobb kutatási egység 
vezetésében szerzett megfelelő gyakorlat

A pályázatnak tartalmaznia kell:

— a pályázó jelenlegi munkahelyének, besorolásá
nak, beosztásának és fizetésének megjelölését;

— eddigi szakmai munkájának és a munka ered
ményeinek az ismertetését;

— a pályázó által írt tanulmányok, könyvek pontos 
bibliográfiai jegyzékét;

— tudományos fokozatának, kitüntetéseinek, ide
gen nyelvismeretének megjelölését.

A pályázathoz mellékelni kell:
— az oklevelek hiteles másolatát;
— részletes önéletrajzot 2 példányban;
— erk ö lcsi b iz o n y ítv á n y t .
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Amennyiben a pályázó az MTA alkalmazásában 
áll, akkor a pályázatnak a fentebb megjelölt ada
tokat, mellékleteket nem kell tartalmaznia.

Az igazgatóhelyettes besorolására és vezetői 
megbízására vonatkozóan a 2/1976. (II. 17.) MüM 
számú rendelet, valamint az 5/1974. (A. K. 7.) 
MTA-F. számú főtitkári utasítás az irányadó.

A pályázatokat az MTA illetékes főtitkár- 
helyetteséhez címezve az MTA Központi Hivatala 
Társadalomtudományi Főosztályához (Budapest, V. 
Münnich Ferenc u. 7.) kell benyújtani a pályázat 
közzétételétől számított 14 napon belül.

Kónya Sándor s. k.,
főosztályvezető

Az M TA Központi Kémiai Kutató Intézete pályázatot 
hirdet,

a megalakítandó Molekulárfarmakológiai Osztály 
tudományos osztályvezetői állásának betöltésére.

A tudományos osztályvezető feladata : az intézeti 
molekulárfarmakológiai kutatások irányítása, szin
tetikus farmakonok, peptidhormonok metaboliz- 
rnusának, szerkezethatás összefüggésének, makro
molekulákkal való kölcsönhatása területén.

Az osztályvezetővel szemben támasztott követel- 
mányek :
— egyetemi végzettség
— tudományos fokozat
— jelentős tudományos eredmények
— idegen nyelvismeret
— gyakorlat nagyobb kutatóegység vezetésében.

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

nak, beosztásának és fizetésének megjelölését,
— eddigi szakmai munkájának és a munka ered

ményeinek ismertetését,
— tudományos fokozatának, kitüntetésének, idegen 

nyelvismeretének megjelölését.

A pályázathoz mellékelni kell:

— az oklevelek hiteles másolatát,
— részletes önéletrajzot,
— a pályázó által írt tanulmányok, könyvek jegy

zékét, pontos bibliográfiával.
A tudományos osztályvezetői besorolásra és 

vezetői megbízásra a 2/1974 (II. 17.) MüM sz. 
rendelet, illetve az 5/1974. (A. K. 7.) MTA-F. 
számú főtitkári utasítás az irányadó.

A pályázatot az MTA Központi Kémiai Kutató 
Intézet Személyzeti Osztályához (1025. Budapest, 
Pusztaszeri út 59—67) kell 1977. augusztus 75.-ig 
benyújtani. Az új osztályvezetői megbízás kiadására 
1977. szeptember 1-i hatállyal kerül sor.

Holló János s. k., 
igazgató

A Budapesti Műszaki Egyetem felvételt hirdet 
az 1978. februárjában induló alábbi szakmérnöki 
szakokra:

Építőmérnöki Kar:
Mérnöki geológiai szak 
Vasbetontechnológiai szak 
Acélszerkezeti szak
Vízellátás-csatornázás-egészségügyi szak 
Vasútépítési és pályafenntartási szak

Gépészmérnöki kar:
Hegesztő szak
Vegyipari és élelmiszeripari szak 
Energetika-energotechnológiai szak

Építészmérnöki kar:
Építéskivitelezési szak 
Városépítési-városgazdasági szak 
Építész-statikus szak 
Műemlékvédelmi szak

Vegyészmérnöki kar:
Mérnök-biológus szak 
Műszeres analitikai szak 
Szál- és rostvegyipari szak 
Műanyagfeldolgozó és alkalmazástechnikai szak 
(vegyészmérnökök számára)
Kémiai technológiai kibernetikai szak

Villamosmérnöki kar:

Digitális rendszertervezői szak
Orvosbiológiai elektronikai és méréstechnikai
szak
Színes televíziótechnikai szak 
Villamosmérnöki szervezői szak 
Rádió híradástechnikai szak

Közlekedésmérnöki szak :
Autógépészeti szak 
Anyagmozgatási rendszertervező szak 
Vasúti kocsi tervezési, üzemeltetési szak 
Közlekedésautomatikai 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 megszerzé
sétől számított 2 éves mérnöki gyakorlattal ren
delkeznek. 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 bizo
nyítványt és önéletrajzot.
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A Kertészeti Egyetem pályázatot hirdet 
Termesztési Kar Ökonómiai Intézet

Számítástechnikai Tanszékére egyetemi do
censi állásra.
A kinevezendő egyetemi docens feladata lesz:
— a számítástechnika c. tárgy előadásainak tar

tása az Egyetem mindkét karán.
— a tanszék számítógéptermében levő R 20 szá

mítógép üzemeltetésének irányítása.
— a gyakorlatok tananyagának korszerűsítése,
— a kertészeti- és a társadalomtudományok mű

velésére alkalmas programok készítése,
— az Egyetemen folyó tudományos kutatásban 

számítástechnikai közreműködés.

A pályázat feltételei:
— matematika-műszaki végzettségű egyetemi okle

vél,
— tudományos fokozat,
— legalább 5 évi egyetemi oktatási tapasztalat. 

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

besorolását, fizetését,
— eddigi szakmai munkájának és munkaered

ményének részletes ismertetését,
— szakirodalmi tevékenységét,
— esetleges kitüntetéseinek, idegen nyelvismereté

nek megjelölését,
— oktató és tudományos kutató munkájára vonat

kozó jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
— részletes önéletrajzot 2 példányban,
— szakképzettséget tanúsító oklevelek hiteles má

solatát,

— három hónapnál nem régibb keletű hatósági 
erkölcsi bizonyítványt,

— az Egyetemtől beszerzett és kitöltött törzs
lapot.

A pályázatot az előírt mellékletekkel együtt a 
pályázati felhívás megjelenése után 4 héten belül 
kell eljuttatni a Kertészeti Egyetem Személyzeti 
Osztályára. Címe: Budapest, XI. Villányi u. 35—43.

Dr. Dimény Imre 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 Mi
nősítő Bizottság elnöke minden kedden 14 — 15 
óráig,

Kulcsár Kálmán akadémikus, a Tudományos 
Minősítő Bizottság titkára minden csütörtökön 14 — 
15 óráig tart fogadóórát.

Előzetes bejelentés a 127—294 telefonon, a 
18—64-es mellékállomáson lehetséges.

TUDOMÁNYOS MINŐSÍTŐ BIZOTTSÁG

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 Hírlapirodánál 

(KHI 1900 Budapest V., József nádor tér 1. sz.) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a KHI 215—96 162 pénzforgalmi
jelzőszámlára. Előfizetési díja egy *évre 48,— Ft.

Egyes példányok beszerezhetők az 1055 Budapest V., Bajcsy-Zsilinszky út 76. sz. alatti hírlapboltban. Példányonkénti ára 3,— Ft.
77.4612 Akadémiai Nyomda, Budapest — Felelős vezető: Bernât György
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J o g sza b á ly o k
A kulturális miniszter 103/1977. (M. K. 11.) KM 

szánni
u t a s í t á s a

A Kulturális Minisztérium 
Tudományos Koordinációs Bizottsága 

létrehozásáról
1. A Kulturális Minisztérium közvetlen fel

ügyelete alatt álló, valamint a tanácsi irányítás 
alá tartozó intézményekben folyó kulturális célú 
tudományos kutatómunka összehangolására és to
vábbi fejlesztésének elősegítésére Tudományos 
Koordinációs Bizottságot (a továbbiakban: Bizott
ság) létesítek.

2. A Bizottság a kulturális miniszter véleménye
ző, javaslattevő és tanácsadó testületé.

3. A Bizottság
a) javaslatot tesz a tudományos kutatómunka 

fejlesztésére, a kutatás főbb irányainak meghatá
rozására;

b) részt vesz a kutatókkal szemben támasztott 
követelményrendszer kialakításában ;

c) előterjesztést tesz kutatóhelyek kijelölésére;
d) véleményt nyilvánít a kutatóhelyek rövid és 

középtávú terveiről és beszámolóiról, továbbá a 
tudományos kutató tevékenységet érintő javasla
tokról és egyéb tervezetekről;

e) közreműködik a tudományos kutatómunkát 
érintő állásfoglalások és irányelvek kimunkálásá
ban;

f) segíti a megfelelő tájékoztatási (információs) 
rendszer létrehozását, a tudományos eredmények 
terjesztését és publikálását;

g) támogatja a kutató-fejlesztő tevékenység 
külföldi eredményeinek megismerését és a fel
használható eredmények hazai alkalmazását;

h) vizsgálja a kutatómunka fejlesztésének lehe
tőségeit és elősegíti a kutatás feltételeinek terv
szerű javítását, a jó módszerek elterjesztését;

i) összehangolja a kutatóhelyek tudományos te
vékenységét;
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j) segíti a Kulturális Minisztérium nemzetközi 
tudományos kapcsolatainak tervezését;

k) véleményt nyilvánít a kutatómunka céljára 
szolgáló anyagi erőforrásoknak a kutatási felada
tok rangsorolásához igazodó tervszerű felhaszná
lásáról;

l) kapcsolatot tart a Magyar Tudományos Aka
démia, valamint a minisztériumok .és az országos 
hatáskörű szervek illetékes szervezeteivel;

m) támogatja a kulturális ágazatot érintő és 
más minisztérium vagy országos hatáskörű szerv 
irányítása alatt álló kutatóhelyeken folyó jelentős 
kulturális célú kutató-fejlesztő tevékenységet;

n) javaslatot tesz egyes intézmények, illetőleg 
egy-egy szakterület kutatómunkájának beszámol
tatására;

o) ellátja mindazokat a tudományos kutatást 
érintő feladatokat, amelyeket a kulturális minisz
ter az ügykörébe utal.

4. A Bizottság elnökét és tagjait a kulturális 
miniszter bízza meg, illetőleg menti fel.

5. A Bizottság munkáját az elnök irányítja, a 
működésével kapcsolatos teendőket a Bizottság 
Titkársága látja el.

6. A Bizottság maga állapítja meg ügyrendjét, 
feladatait a kulturális miniszter által jóváhagyott 
éves munkaterv alapján végzi.

7. A Bizottság működéséhez szükséges költsé
geket a Kulturális Minisztérium költségvetésében 
kell előirányozni.

8. Ez az utasítás a közzététel napján lép ha
tályba.

Pozsgay Imre s. k.,
kulturális miniszter

A MAGYAR T U D O M Á N Y O S AKADÉM IA ELN Ö K SÉ G É N E K
HATÁROZATAI*

az 1977. június hó 28-i ülésén (23—29 számú határozatok)

Előterjesztés
a magfizikai kutatások helyzetéről és a 

ciklotron programról
Az elnökség 1975. szeptemberében tárgyalta 

„A MAGYAR MAGFIZIKAI KUTATÁSOK ÉS 
ALKALMAZÁSOK HELYZETE, PROBLÉMÁI 
ÉS PERSPEKTÍVÁI” című dokumentumot és 
43/1975. számú határozatában megállapította, hogy 
az előterjesztés foglalkozik ugyan a magfizikai 
kutatások eredményeinek különféle felhasználási 
lehetőségeivel, különösen a ciklotronnal megvaló- 
síthatókkal, mégsem nyújt elegendő információt 
ahhoz, hogy állást foglalhasson a magfizika ki
emelt fejlesztése, illetve a ciklotron beszerzése 
kérdéseiben. Ezért az elnökség az említett hatá
rozatban további információkat kért a III. Osztály
tól.

Az Osztály széles körű tájékozódás után terjesz
tette elő javaslatát az elnökségnek.

Az elnökség 23/1977. számú határozata
1. Az elnökség támogatja a 103 cm pólusát

mérőjű ciklotron beszerzésére vonatkozó javas
latot, mert a berendezés mind az alapkutatások, 
mind az alkalmazott kutatások, mind pedig a 
gyakorlati problémák megoldására egyaránt fontos 
és nélkülözhetetlen eszköz.

2. Az elnökség felkéri az Akadémia főtitkárát, 
az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság elnökét 
és az Országos Atomenergia Bizottság elnökét, hogy 
a ciklotron beszerzésére vonatkozóan — mivel 
a beszerzési ár 100 millió forinton felüli összeg — 
közösen tegyenek előterjesztést a Tudomány- 
politikai Bizottságnak.

* A nem teljes szöveggel közölt határozatokat az Akadé
mia tagjai részére — kérésükre — a Tudományos Testületi 
Titkárság tájékoztatásul megküldi.

I Az Akadémia 3 éves (1S78—80) testületi rendezvényi
terve

A legutóbbi testületi rendezvényi terv meg
valósítása 1977-ben befejeződik, így szükségessé 
vált az 1978 —1980-as évekre szóló új terv elkészí
tése.

Az előterjesztés az 1975—77 évi — megvaló
sításának befejezéséhez közeledő — terv tekin
tetében megállapította, hogy a 3 évre előirányzott 
133 rendezvényből 121 került megrendezésre 
2 110 000.— Ft akadémiai támogatás mellett.

Az új terv az elkövetkezendő 3 évre 113 rendez
vény megvalósítását tűzte ki célul és jelentős 
csökkentést irányzott elő az akadémiai támogatás 
összegében.

Az elnökség 24/1977. számú határozata
1. Az elnökség jóváhagyja a jelen határozat 

mellékletében foglalt 1978 — 1980 évekre szóló 
hároméves testületi rendezvényi tervet azzal, hogy 
azt a mindenkori költségvetéssel összhangban kell 
megvalósítani.

2. Felkéri az illetékes alelnököt és a főtitkár- 
helyettest, hogy a jóváhagyott terv alapján tegyék 
meg a szükséges intézkedéseket.

Javaslat az akadémiai ankétok, kerekasztal- 
konferenciák, elnökségi klubdélutánok 1977—78 

évi témáira
Az elnökség legutóbb 1976 szeptemberében 

vitatta meg az 1975. július 1. — 1976. június 30. 
között megrendezett ankétok, kerekasztal-kon- 
ferenciák és elnökségi klubdélutánok tapasztalatait 
és a következő időszakra szóló tematikai javaslato
kat. Az elnökség akkor úgy határozott, hogy 1976.
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június 1. — 1977. június 30. közötti időszakban 
elsősorban aktuális tudományos és tudománypoli
tikai kérdésekről 4 —6 ankét, 2 —3 kerekasztal- 
konferencia és 1 —2 klubdélután megrendezésére 
kerüljön sor. Felhatalmazta az elnököt, hogy az 
egyes rendezvények időpontját, az előadók és a 
meghívandók körét — a javasolt tematika figye
lembevételével — határozza meg.

Az elnökség határozatának végrehajtásaként 
1976. június 1. — 1977. június 30. között 3 ankét, 
4 kerekasztal-konferencia és 1 elnökségi klub
délután megrendezésére került sor. E rendezvé
nyek témaválasztása az elnökség által meghatá
rozott szempontoknak lényegében megfelelt: a 
tudományos témák többsége mellett arra is tör
téntek törekvések, hogy az akadémiai testületek 
országos jellegű problémák iránti felelősségét is 
érvényre juttassuk. A vitákat általában az adott 
téma széles körű és sokoldalú elemzése jellemezte.

A javaslat szerint 1977. július 1. — 1978. 
június 30. közötti időszakban a rendezvények té
mái — a vitában elhangzott kiegészítéssel és tör
léssel — az alábbiak szerint alakultak.

1. Ankétok témái:
1.1. A hosszútávú népgazdasági tervezés és a 

kutatástervezés kölcsönhatása
1.2. A víruskutatás aktuális problémái.
1.3. A tudományos együttműködés távlatai az 

európai biztonsági értekezlet után.
1.4. Tudományos kutatás és közlés etikai kér

dései.

2. Kerekasztal-konferenciák témái :
2.1. Történelmi és kulturális hagyományaink 

feltárására irányuló interdiszciplináris kuta
tások koncepciója.

2.2. A kutatási-termelési társulások.
2.3. A társadalomtudományi információs rend

szer működtetésének irányelvei.

3. Elnökségi klubdélutánok témái:
3.1. A vidéki tudományos központokban folyó 

akadémiai munka.
3.2. Az 1978-ban tartandó M1NESPOL II. tar

talmi kérdései.

Az elnökség 25/1977. számú határozata
1. Az elnökség jóváhagyólag tudomásul veszi az 

1976. július 1. és 1977. június 30. között megren
dezett akadémiai ankétok, kerekasztal-konferenciák 
és elnökségi klubdélutánokról szóló tájékoztatót.

2. Az elnökség egyetért azzal, hogy az 1977. 
július 1. — 1978. június 30. közötti időszakban 
rendezendő ankétok, kerekasztal-konferenciák és 
elnökségi klubdélutánok tudományos-, tudomány- 
politikai témái a testületek országos jellegű tevé
kenységét segítik elő. Az ankétokra és a kerekasztal- 
konferenciákra — a témától függően — kutató
intézeti vezetők, az illetékes egyetemi tanszékek 
kiváló szakemberei és a tudományok doktorai is 
kapjanak meghívást.

3. Az egyes rendezvények időpontját, az előadók 
és a meghívandók körét — a javasolt tematika 
figyelembevételével — az elnök határozza meg.

4. Az elnökség felhatalmazza az elnököt, hogy 
az ajánlott témákat még kiegészíthesse.

Az elnökség 1977. II. félévi munkaterve
Az elnökség 26/1977. számú határozata

1. Az elnökség megvitatta az 1977. II. félévre 
vonatkozó munkatervi javaslatot és azt mint 
kerettervet az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Szeptember
1. Előterjesztés az akadémiai könyvek és folyó

iratok hatékonyabb, differenciáltabb s gyorsabb 
megjelentetésére.
Előadó: Köpeczi Béla főtitkárhelyettes, az Aka
démiai Kiadó Kiadói Tanácsának elnöke

2. Előterjesztés új genetikai kísérleti módszerek 
alkalmazásáról és annak problémáiról.
Előadó: Hollán Zsuzsa akadémikus

3. Az Akadémia 1978 évi közgyűlésének jellege és 
szervezeti rendje.
Előadó: Szentágothai János elnök

4. Javaslat az Akadémia 1978 évi közgyűlése 
tudományos előadásának tárgyára és az előadó 
személyére.
Előadó: Szentágothai János elnök

5. Javaslat a távlati tudományos kutatások köré
ben elért jelentős eredmények jutalmazásának 
pályázati rendjére.
Előadó: Pach Zsigmond Pál alelnök

6. Javaslat a középtávú kutatási tervek és beszá
molók új rendszerét kidolgozó bizottság ki
küldésére.
Előadó: Szentágothai János elnök

7. Tájékoztatók
8. Egyebek.

Október
1. A Matematikai és Fizikai Tudományok Osztályá

nak beszámolója tevékenységéről.
Előadó: Tarján Imre osztályelnök

2. A gyógyszerkutatás helyzete (58/1976. sz. el
nökségi határozat alapján).
Előadó: Donhoffer Szilárd osztályelnök

3. Az MTA tudományos testületi bizottsági háló
zata szervezetének és összetételének tartalmi 
elemzése.
Előadó: Szántó Lajos, a Tudományszervezési 
Csoport igazgatója

4. Tájékoztatók
5. Egyebek.
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November

1. A Műszaki Tudományok Osztályának beszámoló
ja tevékenységéről
Előadó: Bognár Géza osztályelnök

2. A növényvédelmi kutatások helyzete.
Előadó: Tamássy István osztályelnök

3. Az iparjogvédelmi kutatás és oktatás helyzete 
Előadó: Eörsi Gyula osztályelnök

4. Az alkalmazott matematikai kutatások helyzete 
és problémái
Előadó: Tarján Imre osztályelnök

5. Tájékoztatók

6. Egyebek.

December

1. A Kémiai Tudományok Osztályának beszámolója 
tevékenységéről
Előadó: Beck Mihály osztályelnök

2. A klinikai kémia helyzete
Előadó: Donhoffer Szilárd osztályelnök

3. A művelődéskutatás elvi és módszertani kérdései 
Előadó: Szabolcsi Miklós osztályelnök

4. Beszámoló az Akadémia közművelődéssel kap
csolatos feladattervében kitűzött célok eddigi 
megvalósításáról.
Előadó: Pach Zsigmond Pál alelnök 

Köpeczi Béla főtitkárhelyettes

5. Az Akadémia elnökségi beszámolójának koncep
ció tervezete.
Előadó: Szentágothai János elnök

6. Javaslat az elnökség 1978. I. félévi munkatervére 
Előadó: Szentágothai János elnök

7. Tájékoztatók
7.1. Tájékoztató az MTA 1978. évi költségvetési 

és beruházási kereteiről.

8. Egyebek.

2. Az elnökség elhatározza, hogy a tudományági 
helyzetképek előterjesztését illetően korábbi gya
korlata szerint kíván eljárni, amennyiben eze
ket a kiküldött alkalmi bizottságok előterjesztései 
alapján vitatja majd meg.

3. Az elnökség felhatalmazza az elnököt, hogy 
a munkaterven a szükséges változtatásokat 
hajtsa végre.

4. Az elnökség kívánatosnak tartja, hogy az ankétok
ról és kerekasztal-konferenciákról készült össze
foglalók a tájékoztatók között szerepeljenek.

A Tudós Klub Klubtanács tisztségviselőinek 
megbízása

A Klub szabályzata szerint a Klubtanács tagjait 
és titkárát 1 évi időtartamra az elnökség bízza 
meg.

Az elnökség 27/1977. számú határozata

1. Az elnökség — megköszönve egyidejűleg az 
elmúlt évben végzett munkájukat — a követ
kező évre is, 1978 június 30-ig a Klubtanács 
tagjainak

Major Máté és
Ádám György akadémikusokat, 

a Klub titkárának pedig
Érti Mihályné klubvezetőt 

bízza meg.
2. Az elnökség — az 1976. évi közgyűlés határozata 

alapján — felkéri a Klubtanácsot vizsgálja 
meg: milyen módon érhető el, hogy a tagság 
az eddiginél jobban használja ki a Klubban 
rejlő lehetőségeket.

Az alelnökök tevékenységi körének megállapítása

Az elnökség 1976. május 25-i ülésén hozott 30/1976. 
számú határozatával intézkedett az alelnökök tevé
kenységi körének megállapításáról.

Szentágothai János akadémikus elnökké, illetve 
Somos András akadémikus alelnökké választása 
szükségessé tette az alelnöki tevékenységi körök 
újbóli megállapítását.

A javaslat arra irányult, hogy Csáki Frigyes és 
Pach Zsigmond Pál alelnökök a 30/1976. számú 
elnökségi határozattal megállapított feladatköre 
maradjon változatlan, Somos András alelnök fela
datkörét pedig az elnökség újra határozza meg.

Az elnökség 28/1977. számú határozata

Az elnökség az alelnökök tevékenységi körének 
megállapításáról szóló 30/1976. számú határozata 
2.3. pontját az alábbiak szerint módosítja:

,,2. 3. Somos András alelnök
— elősegíti az Agrártudományok Osztálya, 

az Orvosi Tudományok Osztálya és a 
Biológiai Tudományok Osztálya együtt
működését;

— a testületi tevékenységi körben felügyeletet 
gyakorol az Akadémia tagjai jóléti ügyei
nek intézése felett” .

Csáki Frigyes s. k., 
alelnök
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K ö z le m én y ek  
Pályázali  fe lh ív á so k

A Magyar Tudományos Akadémia Központi 
Hivatala Természettudományi II. (biológiai) Fő
osztálya pályázatot hirdet a Botanikai Kutató- 
intézet tudományos igazgatói munkakörére 1978. 
január 1-i hatállyal.

Az igazgató feladata az intézet szervezeti és 
működési szabályzatában meghatározott felada
tok ellátása.

A pályázókkal szembeni követelmények:
— egyetemi végzettség és legalább kandidátusi 

fokozat,
— jelentős eredmények a megpályázott intézet 

profiljának megfelelő kutatások valamely te
rületén,

— kutatóintézet, tanszék vagy tudományos osztály 
vezetésében szerzett megfelelő gyakorlat.

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

nak, beosztásának és fizetésének megjelölését,
— eddigi szakmai munkájának és a munka ered

ményeinek ismertetését,
— a pályázó által írt tanulmányok, könyvek jegy

zékét pontos bibliográfiával,
— tudományos fokozatának, kitüntetéseinek, ide

gen nyelvismeretének megjelölését,
— az intézet működésére vonatkozó elképzeléseit. 
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 tudo
mányos programjára és annak megvalósítására 
vonatkozó tervet kell tartalmaznia.

Az igazgató besorolására és vezetői megbízására 
vonatkozóan a 2/1974 (II. 17.) MüM sz. rendelet, 
valamint az 5/1974 (A.K. 7.) MTA-F. sz. főtitkári 
utasítás az irányadó

A pályázatokat az MTA főtitkárához címezve 
a Magyar Tudományos Akadémia Központi Hi
vatala Természettudományi II. (biológiai) Főosz
tályhoz (1051 Budapest, V., Münnich Ferenc u. 7.) 
f. év augusztus 31-ig kérjük benyújtani.

Teplán István s. k., 
főosztályvezető

A Magyar Tudományos Akadémia Központi 
Hivatala Természettudományi II. (biológiai) Fő
osztálya pályázatot hirdet az MTA Botanikai Ku
tatóintézet Vácrátót, Szegedi Biológiai Központ 
Biokémiai Intézete Szeged, Állatorvostudományi

Kutatóintézet Budapest, tudományos igazgató- 
helyettesi munkakörére 1978. 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 eredmények a megpályázott intézet 

profiljának megfelelő kutatások valamely terü
letén,

— kutatóintézet, tanszék vagy tudományos osztály 
vezetésében szerzett megfelelő gyakorlat.

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

nak, beosztásának és fizetésének megjelölését,
— eddig szakmai munkájának és a munka ered

ményeinek ismertetését,
— a pályázó által írt tanulmányok, könyvek 

jegyzékét, pontos bibliográfiával,
— tudományos fokozatának, kitüntetéseinek, ide

gen nyelvismeretének megjelölését,
— az intézet 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 igazgatóhelyettes besorolására és vezetői 
megbízására vonatkozóan a 2/1974. (II. 17.) 
MüM sz. rendelet, valamint az 5/1974 (A. K. 7.) 
MTA-F. sz. főtitkári utasítás az irányadó.

A pályázatokat az MTA illetékes főtitkárhelyet
teséhez címezve a Magyar Tudományos Akadémia 
Központi Hivatala Természettudományi II. (bio
lógiai) Főosztályához (1051 Budapest, V., Münnich 
F. u. 7. szám) f. év augusztus 31-ig kérjük benyúj
tani.

Teplán István s. k., 
főosztályvezető

Az MTA Műszaki Fizikai Kutató Intézete pályá
zatot hirdet a Félvezető Főosztály tudományos 
főosztályvezetői munkakörének betöltésére.

A tudományos főosztályvezető feladata: a Fő
osztály mint szervezeti egység vezetési feladatainak 
ellátása, a Félvezető Főosztályon folyó kutatások 
irányítása, szervezése, a kutatási témák valame
lyikében személyes közreműködés.
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1. A pályázókkal szemben támasztott követelmé
nyek:
— több éves önálló kutatói tevékenység a korszerű 

félvezető anyagok vegyület és elemi félvezetők 
fizikájának és technológiájának területén;

— tudományos fokozat;
— jelentős tudományos eredmények a megjelölt 

tudományterületen;
— kutatási egység vezetésében szerzett megfelelő 

gyakorlat.

2. A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) a pályázó jelenlegi munkahelyének és beosztá

sának megjelölését,
b) tudományos munkásságának leírását, tudomá

nyos eredményeinek rövid ismertetését, publi
kációinak jegyzékét,

c) a megpályázott tudományos munkakörre vonat
kozó 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 2/c alatt 
megjelölt mellékletet kell csatolnia, a 2. és 3. pontok 
többi melléklete nem szükséges.

A pályázatokat az Intézet igazgatójához kell 
benyújtani (1325 Budapest, Pf. 76. IV. Fóti út 56.). 
A pályázókat személyes beszélgetésre hívjuk meg.

Az állás betöltésére 1977. szeptember 1-ével kerül 
sor.

Nagy Elemér s. k., 
akadémikus, igazgató

Az MTA Műszaki Fizikai Kutató Intézete pályá
zatot hirdet a Fényforrások Kutatása Főosztály 
tudományos főosztályvezetői munkakörének betöl
tésére.

A tudományos főosztályvezető feladata: a Fő
osztály mint szervezeti egység vezetési feladatainak 
ellátása, a Fényforrások Főosztályon folyó kutatá
sok irányítása, szervezése, a kutatási témák vala
melyikében személyes közreműködés. 1
1. A pályázókkal szemben támasztott követelmé
nyek:
— több éves önálló kutatói tevékenység a magas- 

olvadáspontú fémek, a volframtechnológia, va
lamint BCC fémek szerkezetének kutatása terü
letén;

— tudományos fokozat;
— jelentős tudományos eredmények a megjelölt 

tudományterületen ;
— kutatási egység vezetésében szerzett megfelelő 

gyakorlat.

2. A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) a pályázó jelenlegi munkahelyének és beosztá

sának megjelölését;
b) tudományos munkásságának leírását, tudomá

nyos eredményeinek rövid ismertetését, publi
kációinak jegyzékét,

c) a megpályázott tudományos munkakörre vonat
kozó 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 2/c alatt 
megjelölt mellékletet kell csatolnia, a 2. és 3. pon
tok többi melléklete nem szükséges.

A pályázatokat az Intézet igazgatójához kell 
benyújtani (1325 Budapest, Pf. 76. IV. Fóti út 56.). 
A pályázókat személyes beszélgetésre hívjuk meg. 
Az állás betöltésére 1978. január 1-én kerül sor.

Nagy Elemér s. k.,
akadémikus, igazgató

Az MTA Műszaki Fizikai Kutató Intézete pályá
zatot hirdet a Szerkezetkutatási Főosztály kereté
ben működő Vékonyrétegfizikai Osztály tudományos 
osztályvezetői munkakörének betöltésére.

A kinevezendő osztályvezető feladata:
Az Osztályon folyó vékonyrétegfizikai és elekt

ronmikroszkópos kutatómunka szervezése és irá
nyítása, személyes közreműködés a kutatási témák 
egy részében.

1. A pályázóval szemben támasztott követelmények:
— több éves önálló kutatási tevékenység a transz- 

missziós elektronmikroszkópia és vékonyréteg
fizika területén;

— egyetemi oklevél
— legalább 10 éves gyakorlat a fent megjelölt 

szakterületen
— tudományos fokozat
— jelentős, saját tudományos eredmények
— kutatási egység vezetésében szerzett gyakorlat.

2. A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) a pályázó jelenlegi munkahelyének és beosztá

sának megjelölését;
b) tudományos munkásságának rövid ismertetését 

és publikációinak jegyzékét;
c)  a m e g p á ly á z o tt  m un k ak örre  v o n a tk o zó  e lk é p 

ze lé se it

d)  tu d o m á n y o s  fo k o z a tá t  és n y e lv ism e r e té t
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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 2/c alatt 
megjelölt mellékletet kell csatolnia, a 2. és 3. pontok 
többi melléklete nem szükséges.

A pályázatokat 1977. augusztus 30-ig az Inté
zet igazgatójához kell benyújtani (1325 Budapest, 
Pf. 76. IV. Fóti út 56.). A pályázókat személyes 
beszélgetésre hívjuk meg.
Az állás betöltésére 1978. január 1-én kerül sor.

Nagy Elemér s. k., 
akadémikus, igazgató

A Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti 
Orvostudományi Kutató Intézete pályázatot hirdet 
tudományos segédmunkatársi, ill. tudományos mun
katársi munkakörre az Intézet Gyógyszerkutatási 
Osztályára, az állás 1977. szeptember 1-i hatállyal 
betölthető.

Pályázhatnak egyetemi vegyészi vagy vegyész- 
mérnöki végzettséggel rendelkezők, akiknek gya
korlata van a szerves preparatív munkában és 
érdeklődnek a biológiailag aktív vegyületek kutatása 
iránt. Bérezés a megfelelő kulcsszám szerint +  30% 
veszélyességi pótlék.

A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
— szakmai önéletrajz
— egyetemi oklevél másolata,

a végzett szak megnevezése, a szakdolgozat, 
vagy diplomamunka címe

— szigorlati tárgyak vizsgaeredményei

A pályázatot a fent megjelölt mellékleteivel 
együtt ezen hirdetmény megjelenésétől számított 
21 napon belül kell az Intézet igazgatójához (1450 
Budapest, Pf. 67) benyújtani.

Dr. Stark Ervin s. k., 
akadémikus, igazgató

FOGADÓÓRÁK

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke minden 
hétfőn 16 — 17.30 óra között — bármilyen természetű 
ügyben — fogadóórát tart. A Magyar Tudományos 
Akadémia tagjainak más időpontokban is rendel
kezésére áll.

IGAZGATÁSI ÉS JOGI FŐOSZTÁLY

Kónya Albert akadémikus, a Tudományos Mi
nősítő 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

Helyesbítés :
Az Akadémiai Közlöny 8. számában a 99. olda

lon megjelent jogszabályoknál a lábjegyzet nyom
dai hiba miatt téves hivatkozással került a szövegbe. 
„Az utasítást az érdekeltek közvetlenül kapták 
meg” szövegű megjegyzés helyesen a 3/1977 (A.K.8) 
MTA-F. számú utasításra vonatkozik.

IGAZGATÁSI ÉS JOGI FŐOSZTÁLY
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Jogszabá lyok
A Minisztertanács 1027/1977. (VII. 12.) számú 

h a t á r o z a t a
a Kulturális Kapcsolatok Tanácsának létesítéséről

1. A Minisztertanács a nemzetközi kulturális 
kapcsolatok irányelveinek kialakítása és megvaló
sításának figyelemmel kísérése érdekében létre
hozza a Kulturális Kapcsolatok Tanácsát (a to
vábbiakban: Tanács).

2. A Tanács a Minisztertanács tanácsadó, véle
ményező, koordináló és ellenőrző szerve.

A Tanács feladatának ellátásában együttműkö
dik a Tudománypolitikai Bizottsággal és a Nem
zetközi Gazdasági Kapcsolatok Bizottságával.

3. A Tanács hatáskörébe tartozik:
a) a nemzetközi kulturális és oktatási kapcsola

tok irányelveinek, továbbá a nemzetközi kulturális 
és oktatási, valamint az államközi, kormányközi 
tudományos egyezmények, munkatervek végrehaj
tása irányelveinek megállapítása, az e téren fel
adatkörrel rendelkező szervek tevékenységének fo
lyamatos figyelemmel kísérése és rendszeres be
számoltatása. Nem tartozik a Tanács hatáskörébe 
a szocialista országokkal folytatott tudományos
műszaki együttműködés;

b) a szocialista országokkal létrehozott kormány
közi kulturális együttműködési bizottságok ma
gyar tagozatai munkájának figyelemmel kísérése 
és elvi irányítása;

a magyar—szovjet kormányközi kulturális 
együttműködési bizottság kivételével e bizottságok 
magyar tagozatának elnökét, elnökhelyettesét, tit
kárát és tagjait a Tanács elnöke nevezi ki;

c) a Magyar UNESCO Bizottság, valamint az 
Országos Ösztöndíj Tanács felügyeletének ellá
tása.

4. aj A Tanács elnöke: a Minisztertanács ille
tékes elnökhelyettese

b) A Tanács alelnöke: a Kulturális Kapcso
latok Intézetének elnöke

c) A Tanács tagjai: a kulturális miniszter 
a külügyminiszter
az oktatási miniszter
a Magyar Tudományos Akadémia
főtitkára
az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság 
elnöke
a társadalmi szervek Minisztertanács 
által felkért képviselői.

d) A Tanács titkárát a Tanács elnöke nevezi 
ki.

5. A Tanács az Ügyrendjét maga állapítja meg.

6. A Tanács működésével kapcsolatos igazgatási 
és ügyviteli feladatokat a Kulturális Kapcsolatok 
Intézete látja el.

7. A Tanács működésével kapcsolatos költsége
ket a Kulturális Kapcsolatok Intézetének költség- 
vetésében kell biztosítani.
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8. Ez a határozat a kihirdetése napján lép ha
tályba.

9. E határozat hatálybalépésével egyidejűleg
a) az 1016/1962. (VI. 30.) Korm. sz. határozat, 

továbbá az 1030/1974. (VI. 22.) Mt. h. számú ha
tározat 5. pontja hatályát veszti;

b) az 1018/1963. (VII. 31.) Korm. számú határo
zatban a Kulturális Kapcsolatok Intézete Ügyve
zető Elnöksége helyett a Tanácsot kell érteni;

c) az 1007/1968. (III. 24.) Korm. számú határo
zat

— 1/5. pontjának negyedik bekezdése helyébe 
az alábbi rendelkezés lép:

— a Kulturális Kapcsolatok Tanácsának elnö
két, alelnökét és tagjait, valamint a Kulturális 
Kapcsolatok Intézetének elnökét és elnökhelyette
seit,”

— II. Fejezet az alábbi 1/A. ponttal egészül ki:
„1/A. A Kulturális Kapcsolatok Tanácsának el

nöke nevezi ki — a magyar—szovjet kormányközi 
kulturális együttműködési bizottság magyar tago
zata kivételével — a szocialista országokkal létre
hozott kormányközi kulturális együttműködési bi
zottságok magyar tagozatainak elnökeit, elnökhe
lyetteseit, titkárait és tagjait.”

— 11/11. pontjának második bekezdése hatályát 
veszti.

Lázár György s. k., 
a Minisztertanács elnöke

K ö z le m é n y e k  
Pályázati  i e lh ív á s o k

A Magyar Tudományos Akadémia Központi 
Hivatala Természettudományi I. Főosztálya pályá
zatot hirdet a Központi Kémiai Kutató Intézet 
igazgatói munkakörére 1978. január 1-i hatállyal.

A pályázókkal szembeni követelmények:
— egyetemi végzettség és tudományos fokozat;
— jelentős tudományos eredmények a kémiai 

kutatások valamely területén;
— kutatóintézet, vagy nagyobb kutatási egy

ség 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 bib
liográfiával;

— tudományos fokozatának, kitüntetéseinek, 
idegen nyelvismeretének megjelölését;

— az intézet jövőbeni tudományos munkájára 
és annak megvalósítására 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 Akadé
mia főtitkárához címezve a Magyar Tudományos 
Akadémia Központi Hivatala Természettudományi 
I. Főosztályához (1051 Budapest, Münnich Ferenc 
u. 7.) kell benyújtani 1977. szeptember 15-ig.

Láng István s. k., 
főtitkárhelyettes

A Magyar Tudományos Akadémia Központi 
Hivatala Természettudományi I. Főosztálya pályá
zatot hirdet a Műszaki Kémiai Kutató Intézet 
igazgatói munkakörére 1978. január 1-i hatállyal.

A pályázókkal szembeni követelmények:
— egyetemi végzettség és tudományos foko

zat;
— jelentős tudományos eredmények az intézet 

profiljának megfelelő kutatások valamely 
területén;

— kutatóintézet, vagy nagyobb kutatási egy
ség 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 bibliog
ráfiával;

— tudományos fokozatának, kitüntetéseinek, 
idegen nyelvismeretének megjelölését;

— az intézet jövőbeni tudományos munkájára 
és annak megvalósítására vonatkozó ter
veit.

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
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végrehajtásáról intézkedő 5/1974. (A.K. 7.) MTA-F. 
sz. főtitkári utasítás az irányadó.

A pályázatokat a Magyar Tudományos Akadé
mia főtitkárához címezve a Magyar Tudományos 
Akadémia Központi Hivatala Természettudományi 
I. Főosztályához (1051 Budapest, Münnich Ferenc 
u. 7.) kell benyújtani 1977. szeptember 15-ig.

Láng István s. k., 
főtitkárhelyettes

A Magyar Tudományos Akadémia Központi 
Hivatala Természettudományi I. Főosztálya pá
lyázatot hirdet a Műszaki Kémiai Kutató Intézet 
tudományos igazgatóhelyettesi munkakörére 1978. 
január 1-i hatállyal.

A pályázókkal szembeni követelmények:
— egyetemi végzettség és tudományos foko

zat;
— jelentős tudományos eredmények az intézet 

profiljának megfelelő kutatások valamely 
területén;

— megfelelő vezetési gyakorlat.

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

osztásának, besorolásának és fizetésének 
megjelölését;

— eddigi szakmai munkájának és a munka 
eredményeinek ismertetését;

— a pályázó által írt tanulmányok, könyvek 
és egyéb alkotások jegyzékét pontos bib
liográfiával;

— tudományos fokozatának, kitüntetéseinek, 
idegen nyelvismeretének megjelölését;

— jövőbeni vezetői működésére 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 
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 Akadé
mia illetékes főtitkárhelyetteséhez címezve — az 
intézet igazgatója útján — a Magyar Tudományos 
Akadémia Központi Hivatala Természettudományi 
I. Főosztályához (1051 Budapest, Münnich Ferenc 
u. 7.) kell benyújtani 1977. szeptember 15-ig.

Hazai László s. k.,
főosztályvezető-helyettes

A Magyar Tudományos Akadémia Központi 
Hivatala Természettudományi 1. Főosztálya pályá
zatot hirdet a Matematikai Kutató Intézet igaz
gatói munkakörére 1978. január 1-i hatállyal.

A pályázókkal szembeni követelmények:
— egyetemi végzettség és tudományos fokozat;
— jelentős tudományos eredmények az inté

zet profiljának megfelelő kutatások valamely 
területén;

— kutatóintézet, vagy más kutatási egység 
vezetésében szerzett gyakorlat.

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

osztásának, besorolásának és fizetésének 
megjelölését;

— 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 jövőbeni tudományos munkájára 
és annak megvalósítására 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 Akadé
mia főtitkárához címezve a Magyar Tudományos 
Akadémia Központi Hivatala Természettudományi 
I. Főosztályához (1051 Budapest, Münnich Ferenc 
u. 7.) kell benyújtani 1977. szeptember 15-ig.

Láng István s. k., 
főtitkárhelyettes

A Magyar Tudományos Akadémia Központi 
Hivatala Természettudományi I. Főosztálya pályá
zatot hirdet az Izotóp Intézet igazgatói munka
körére 1978. január 1-i hatállyal.

A pályázókkal szembeni követelmények:
— egyetemi végzettség és tudományos fokozat;
— jelentős tudományos eredmények az intézet 

profiljának megfelelő kutatások valamely 
területén és számottevő gyakorlat izotóp
technikai módszerek alkalmazásának szer
vezésében;

— kutatóintézet, vagy nagyobb kutatási egy
ség vezetésében szerzett gyakorlat.
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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 bibliog
ráfiával;

— tudományos fokozatának, kitüntetéseinek, 
idegen nyelvismeretének megjelölését;

— az intézet jövőbeni tevékenységére vonat
kozó 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 Aka
démia főtitkárához címezve a Magyar Tudományos 
Akadémia Központi Hivatala Természettudományi 
I. Főosztályához (1051 Budapest, Münnich Ferenc 
u. 7.) kell benyújtani 1977. szeptember 15-ig.

Láng István s. k., 
főtitkárhelyettes

A Magyar Tudományos Akadémia Központi 
Hivatala Természettudományi I. Főosztálya pályá
zatot hirdet a Természettudományi Kutatólabo
ratóriumai Geokémiai Kutatólaboratóriuma tudo
mányos igazgatói munkakörére 1978. január 1-i 
hatállyal.

A pályázókkal szembeni követelmények:
— egyetemi végzettség és tudományos foko

zat;
— jelentős tudományos eredmények a geo

kémia területén;
— kutatóintézet, vagy más kutatási egység 

vezetésében szerzett gyakorlat.

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

sának, besorolásának és fizetésének megjelö
lését;

— 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;

— a Laboratórium jövőbeni tudományos mun
kájára és annak megvalósítására 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 megbízá
sára 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 Aka
démia főtitkárához címezve a Magyar Tudományos 
Akadémia Központi Hivatala Természettudományi 
I. Főosztályához (1051 Budapest, Münnich Ferenc 
u. 7.) kell benyújtani 1977. szeptember 15-ig.

Láng István s. k., 
főtitkárhelyettes

A Magyar Tudományos Akadémia Központi 
Hivatala Természettudományi I. Főosztálya pályá
zatot hirdet a Földrajztudományi Kutató Intézet 
tudományos igazgatóhelyettesi munkakörére 1978. 
január 1-i hatállyal.

A pályázókkal szembeni követelmények:
— egyetemi végzettség és tudományos foko

zat;
— jelentős tudományos eredmények az intézet 

profiljának megfelelő kutatások valamely 
területén;

— kutatóintézet, vagy más 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 bibliog
ráfiával;

— tudományos fokozatának, kitüntetéseinek, 
idegen nyelvismeretének megjelölését;

— jövőbeni vezetői működésére vonatkozó ter
veit.

A pályázathoz mellékelni kell:
— az oklevelek hiteles másolatát;
— részletes önéletrajzot 2 példányban;
— erkölcsi bizonyítványt.
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Amennyiben a felhívásra akadémiai kutató 
pályázik, úgy az előbb említett okmányokat nem 
szükséges a pályázathoz csatolni.

Az igazgatóhelyettes 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 Akadé
mia illetékes főtitkárhelyetteséhez címezve — az 
intézet igazgatója útján — a Magyar Tudományos 
Akadémia Központi Hivatala Természettudományi 
I. Főosztályához (1051 Budapest, Münnich Ferenc 
u. 7.) kell benyújtani 1977. szeptember 15-ig.

Hazai László s. k., 
főosztályvezető-helyettes

A Magyar Tudományos Akadémia Központi 
Hivatala Társadalomtudományi Főosztálya pályá
zatot hirdet a

Közgazdaságtudományi Intézet
igazgatóhelyettesi munkakörére 1978. január 
1-i hatállyal.

A pályázókkal szembeni követelmények:
— egyetemi végzettség és legalább kandidátusi 

fokozat;
— jelentős tudományos eredmények a megpályá

zott intézet profiljának megfelelő kutatások 
területén;

— kutatóintézet vagy nagyobb kutatási egység 
vezetésében szerzett megfelelő gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell :
a pályázó jelenlegi munkahelyének, besorolásá
nak, beosztásának és fizetésének megjelölését;
eddigi szakmai munkájának és a munka ered
ményeinek az ismertetését;

— a pályázó által írt tanulmányok, könyvek pon
tos bibliográfiai jegyzékét;
tudományos fokozatának, kitüntetéseinek, ide
gen nyelvismeretének megjelölését.

A pályázathoz mellékelni kell:
— az oklevelek hiteles másolatát;
— részletes önéletrajzot 2 példányban;
— erkölcsi bizonyítványt.

Amennyiben a pályázó az MTA alkalmazásában 
áll, akkor a pályázatnak a fentebb megjelölt ada
tokat, mellékleteket nem kell tartalmaznia.

Az igazgatóhelyettes besorolására és vezetői 
megbízására vonatkozóan a 2/1974. (II. 17.) MüM 
számú rendelet, valamint az 5/1974. (A.K.7.) 
MTA-F. számú főtitkári utasítás az irányadó.

A pályázatokat az MTA illetékes főtitkárhelyet
teséhez címezve az MTA Központi Hivatala Tár
sadalomtudományi Főosztályához (Bp. V. Münnich 
Ferenc u. 7.) kell benyújtani a pályázat közzé
tételétől számított 30 napon belül.

Sági Márton s. k., 
főosztályvezető-helyettes

Az MTA Állam- és Jogtudományi Intézete 
pályázatot hirdet a közigazgatásszervezési osztály 
tudományos osztályvezetői munkakörének betöl
tésére.

A kinevezendő osztályvezető feladata: az osztály 
tevékenységével összefüggő tudományos irányító 
és szervező munka ellátása.

1. A pályázókkal szembeni követelmények:
— egyetemi végzettség és legalább kandidátusi 

fokozat,
— jelentős tudományos eredmények a meg

pályázott kutatási területen,
— kutatási egység vezetésében szerzett gyakor

lat.
2. A pályázatnak tartalmaznia kell :
— a pályázó jelenlegi munkahelyének és be

osztásának megjelölését,
— tudományos munkásságának rövid ismer

tetését és publikációinak jegyzékét,
— a megpályázott munkakörre vonatkozó el

képzeléseit,
— tudományos fokozatának, idegen nyelv- 

ismeretének megjelölését.

3. A pályázathoz mellékelni kell:
— az oklevelek hiteles másolatát,
— részletes önéletrajzot,
— erkölcsi bizonyítványt.
Ha a pályázó az Intézet alkalmazásában áll, a 

pályázatnak a 2. és 3. pont alatti mellékleteket nem 
kell tartalmaznia.

A pályázatot a közzétételtől számított 1 hóna
pon belül az intézet igazgatójához kell benyújtani.

Szabó Imre s. k.,
igazgató

FOGADÓÓRÁK
A Magyar Tudományos Akadémia elnöke min

den hétfőn 16 — 17.30 óra között — bármilyen ter
mészetű ügyben — fogadóórát tart. A Magyar 
Tudományos Akadémia tagjainak más időpontok
ban is rendelkezésére áll.

Igazgatási és Jogi Főosztály

Kónya Albert akadémikus a Tudományos 
Minősítő Bizottság elnöke minden kedden 14 — 15 
óráig,

Kulcsár Kálmán akadémikus, a Tudományos 
Minősítő Bizottság titkára minden csütörtökön 
14 — 15 óráig tart fogadóórát.

Előzetes bejelentés a 127—294 telefonon, a 
18—64-es mellékállomáson lehetséges.

Tudományos Minősítő Bizottság
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Szem ély i  rész
A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának 
3/1977. (A. K. 8.) MTA—F. számú utasítása ren
delkezett az egységes akadémiai hivatali szervezet 
kialakításáról.

Az utasítás alapján az Akadémia főtitkára a 
követekző szmélyi hatásköri változtatásokat ren
delte el.

1. Köpeczi Béla főtitkárhelyettes felügyelete alá 
tartozik a Központi Hivatal
Társadalomtudományi Főosztálya és 
Személyzeti Főosztálya

2. Láng István főtitkárhelyettes felügyelete alá 
tartozik a
Természettudományi I. Főosztály, a 
Természettudományi II. Főosztály és a 
Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya

3. Az Akadémia főtitkára a Központi Hivatal hiva
talvezetőjévé Kónya Sándor kandidátust nevezte ki.

A hivatalvezető látja el az Igazgatási és Jogi 
Főosztály közvetlen, a Tudományos Testületi Tit
kárság hivatali, továbbá a Pénzügyi Főosztály 
átruházott hatáskörben történő felügyeletét.

4, Egyéb új kinevezések és személyi változások:
— az Igazgatási és Jogi Főosztály vezetője Sáry 

László;
— a Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályának ve

zetője Dömény János, helyettesei Keleti 
Sándorné főtanácsos és Bodon Pál;

— a Pénzügyi Főosztály vezetője Csomó István, 
helyettese Tompa Attila;

— a Társadalomtudományi Főosztály vezetője 
Rottler Ferenc.

Igazgatási és Jogi Főosztály

Jogsza b á ly o k  * 1

A Minisztertanács 1030/1977. (VIII. 5.) számú 

h a t á r o z a t a

az 1976/77. évi ifjúsági parlamentek 
megrendezésének tapasztalatairól

1. A Minisztertanács tudomásul veszi az Állami 
Ifjúsági Bizottság jelentését az 1976/77. évi ifjúsági 
parlamentek megrendezésének tapasztalatairól és
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megállapítja, hogy a másodízben megrendezett 
ifjúsági parlamentek eredményesen tettek eleget 
az ifjúsági törvény helyi és ágazati végrehajtása 
ellenőrzésében megjelölt feladatuknak, betöltötték 
az ifjúság mozgósításának, közéleti aktivitásuk ki
bontakoztatásának, a szocialista demokrácia gya
korlásának funkcióit.

A Minisztertanács elismerését fejezi ki a Magyar 
Kommunista Ifjúsági Szövetségnek, valamint a 
szakszervezeteknek a parlamentek szervezésében 
kifejtett eredményes munkájukért. Az érdekelt ál
lami szervek, intézmények és szövetkezetek eleget 
tettek a Minisztertanács 1003/1976. (I. 27.) számú 
határozatában előírt kötelességüknek és többsé
gükben színvonalasan, jól szervezték meg az ifjú
sági parlamenteket.

2. A Minisztertanács tudomásul veszi az Állami 
Ifjúsági Bizottságnak az ifjúsági parlamenteken 
elhangzott javaslatok megvizsgálását szolgáló Fel
adattervét és felhívja az érdekelt minisztereket és 
országos hatáskörű szervek vezetőit, hogy a Fel
adattervben megjelölt vizsgálataik eredményéről 
tájékoztassák az Állami Ijfúsági Bizottságot.

3. A Minisztertnács felhatalmazza az Állami 
Ifjúsági Bizottságot, hogy az 1978-ban megrende
zésre kerülő munkahelyi-intézményi ifjúsági par
lamentek megszervezésével járó irányító, koordi
náló és ellenőrző feladatokat ellássa. Az ifjúsági 
parlamentek tapasztalatairól és a megtett intézke
désekről 1979. június 30-ig számoljon be a Minisz
tertanácsnak, és tegyen javaslatot a felsőbb szintű 
parlamentek megrendezésére.

Aczél György s. k., 
a Minisztertanács elnökhelyettese

A Minisztertanács, a Szakszervezetek Országos 
Tanácsa Elnöksége és a Magyar Kommunista 
Ifjúsági Szövetség Központi Bizottsága 1031/1977. 
(VIII. 5.) számú

e g y ü t t e s  h a t á r o z a t a
az ifjúsági parlamentek megrendezésének egyes 

kérdéseiről

Az ifjúsági parlament, mint a szocialista demok
rácia sajátos ifjúsági fóruma, fontos szerepet tölt 
be a fiatalok közéleti nevelésében, a jogok és kö
telességek gyakorlásában, az ifjúsági törvény végre
hajtásának ellenőrzésében és a további feladatok 
meghatározásában.

Annak érdekében, hogy ezen rétegtanácskozások 
feladataikat még eredményesebben lássák el — a 
parlamentek rendszerének továbbfejlesztésében — 
a következőket kell érvényesíteni: 1

1. Az ifjúsági parlamenteket a munkahelyeken 
és az oktatási intézményekben kétévenként, leg
közelebb 1978-ban, felsőbb szinteken 5 évenként, 
a középtávú népgazdasági tervek készítéséhez kap
csolódva, külön intézkedés alapján kell megren
dezni.

Munkahelyi és oktatási-intézményi szinten az 
ifjúsági parlament a fiatalok többségének kezde
ményezésére, az illetékes KISZ- és szakszervezeti 
szerv (szövetkezeti szerv) együttes javaslatára két 
évnél gyakrabban is összehívható.

Azoknál a munkahelyeknél és oktatási intéz
ményekben, ahol a fiatalok száma azt lehetővé 
teszi, a vállalati, intézményi parlamentet a fia
talok közvetlen részvételével, ahol ez nem lehet
séges, ott az üzem, osztály stb. parlamenteken 
választott küldöttek részvételével kell megren
dezni.

A parlamentek megrendezése — az illetékes 
KISZ- és szakszervezeti, valamint szövetkezeti 
érdekképviseleti szervek bevonása mellett — az- 
állami-gazdasági szervek feladata.

2. Az ifjúsági parlament jogköre a következőkre 
terjed ki:

a ) állást foglal :

— az ifjúsági törvény végrehajtásáról szóló be
számoló elfogadásával és

— a vállalati (szövetkezeti, intézményi) pénz
eszközök ifjúságpolitikai célokra történő felhasz
nálásával kapcsolatban;

b) egyetértési jogot gyakorol:
— az ifjúsági törvény végrehajtását szolgáló 

megfelelő szintű intézkedési terv kiadásával kap
csolatban;

c) dönt:
— a felsőbb szintű parlamentek küldötteinek 

megválasztásáról és a továbbítandó javaslatokról.
3. Az illetékes KISZ- és szakszervezeti szervek

nek az ifjúsági parlamentekkel kapcsolatos jog
köre a következőkre terjed ki:

a) előzetesen véleményezik:
— az ifjúsági törvény végrehajtásáról szóló be

számolót;

b) javaslatot tesznek:
— a felsőbb szintű parlamentekre megválasz

tandó küldöttekre;
— az ifjúsági parlament összehívására;

c) egyetértési jogot gyakorolnak:
— az ifjúsági törvény végrehajtását szolgáló 

megfelelő szintű intézkedési terv kiadásával;
— a vállalati (intézményi) pénzeszközök ifjú

ságpolitikai célokra történő felhasználásával kap
csolatban.

4. A Minisztertanács, a Szakszervezetek Orszá
gos Tanácsa Elnöksége és a Magyar Kommunista 
Ifjúsági Szövetség Központi Bizottsága felhívja az 
állami-gazdasági vezetőket az ifjúsági parlamen
teken felvetett javaslatok érdemi megvizsgálására, 
folyamatos értékelésére, és azok megvalósításáról 
a fiatalok tájékoztatására. Felkérik a KISZ-, a 
szakszervezeti és a szövetkezeti szerveket, hogy 
a jövőben is segítsék elő az ifjúsági parlamentek
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eredményes megrendezését, a sajtó és tömegtájé
koztató szerveket, hogy kísérjék figyelemmel és 
rendszeresen ismertessék tevékenységüket.
Aczél György s. k., Gáspár Sándor s. k.,
a Minisztertanács a SZOT főtitkára
elnökhelyettese

Dr. Maróthy László s. k.,
a KISZ KB első titkára

A pénzügyminiszter 14/1977. (VII. 30.) PM 
számú

r e n d e l e t e
a számviteli képesítés rendjéről

A számviteli képesítéssel, képzéssel és a tovább
képzéssel kapcsolatos feladatok ellátása érdekében 
a következőket rendelem:

Számviteli Képesítő Bizottság

l . §

(1) A számviteli képesítés szerve a pénzügymi
niszter felügyelete alatt és az általa jóváhagyott 
működési szabályzat alapján működő Számviteli 
Képesítő Bizottság (a továbbiakban: Bizottság). 
Feladata a szakképesítés követelményrendszeré
nek kialakítása, a jelöltek vizsgáztatása és a szak- 
képesítés megadása.

(2) A Bizottság elnökből, elnökhelyettesekből, tit
kárból (a továbbiakban: Elnökség), valamint vizs
gáztató bizottsági elnökökből és tagokból áll.

(3) Az Elnökség tagjait határozatlan időre, a 
vizsgáztató bizottsági elnököket és tagokat 3 éves 
időtartamra a pénzügyminiszter nevezi ki.

(4) A Bizottság mellett Titkárság működik.
(5) Az Elnökség feladatai:
a) a számviteli képesítés egyes fokozatain a 

képzés céljának, a továbbképzés irányának, tár
gyának (tárgyainak), követelmény-rendszerének, a 
vizsgáztatással kapcsolatos rendelkezéseknek meg
határozása.

b) a szakvizsgák vizsgáztató bizottsági elnökei
nek és tagjainak kijelölése,

c) a képesített könyvelői szakvizsga és a felvé
teli vizsgák vizsgáztatóinak a megbízások kiadása,

d) a szakképesítést tanúsító oklevelek kiadása 
és nyilvántartásba vétele, valamint a továbbkép
zésről szóló ,,Igazoló okmány”-ok kiadása.

(6) Az Elnökség dönt a vizsgajogosultság elis
mertetésével kapcsolatos fellebbezési, valamint a 
vizsgákkal kapcsolatos felmentési, beszámítási és 
halasztási ügyekben.

(7) Az Elnökség tevékenységéhez kapcsolódó 
ügyviteli feladatokat a Pénzügyminisztérium 
Számviteli és Szervezési Főosztálya látja el.

(8) A Titkárság feladatai:
a) a képesítő, a kiegészítő és a kiegészítő sza

kosító szakvizsgákra jelentkezők kérelmének elbí
rálása,

b) a képesítő, a kiegészítő és a kiegészítő sza
kosító szakvizsgák szervezése és technikai lebo
nyolítása,

c) a számviteli képesítéssel már rendelkezők 
részére továbbképző tanfolyamok szervezése,

d) a vizsgadíjak kezelése és nyilvántartása,
e) az Elnökség hatáskörébe tartozó ügyek elő

készítése.
Képest tési fokozatok

2- §
A számviteli képesítés fokozatai a következők:

I. képesített könyvelői képesítés
II. a) mérlegképes könyvelői képesítés

(ipari, mezőgazdasági és kereskedelmi 
szakon),

b) felsőfokú költségvetési képesítés,
III. okleveles könyvvizsgálói képesítés.

A képesítés megszerzése

3. §
(1) A képesített könyvelői képesítést magában 

foglalja a közgazdasági szakközépiskolában letett 
sikeres érettségi vizsga és a közgazdasági szakkö
zépiskolai kiegészítő érettségi vizsga.

(2) A képesített könyvelői képesítés a 9.§-ban 
meghatározott módon is megszerezhető.

4- §
(1) A mérlegképes könyvelői szakvizsgára je

lentkezés előfeltétele:
a) képesített könyvelői képesítés és
b) legalább 6 éves gyakorlat számviteli vagy 

gazdasági- (pénzügyi-) ellenőrzési munkakörben.
(2) Aki mérlegképes könyvelői képesítést kívánó 

munkakörben dolgozik, az előírt szakmai gyakor
lata megvan, de képesített könyvelői képesítése 
nincs, jelentkezhet mérlegképes könyvelői szak
vizsgára, ha

— középiskolai érettségivel rendelkezik,
— jelentkezését a gazdálkodó szerv vezetője ja

vasolja, és
— a választott szaknak megfelelő ágazati könyv

vitelből eredményes felvételi vizsgát tesz.
(3) A mérlegképes könyvelői szakvizsgák tan

tárgyai :
I. szakvizsga tantárgyai:
a) Politikai gazdaságtan (szóbeli),
b) Gazdasági és pénzügyi ismeretek (szóbeli).
II. szakvizsga tantárgyai:
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a) Számvitel (írásbeli és szóbeli),
b) Gazdasági tevékenység elemzése (írásbeli és 

szóbeli).
III. szakvizsga tantárgyai:
a) Számvitel- és ügyvitelszervezés (írásbeli és 

szóbeli).
b) Ellenőrzés (írásbeli és szóbeli).

(4) A mérlegképes könyvelői képesítést magá
ban foglalja azoknak az egyetemeknek és főiskolák
nak az oklevele, amelyeken a jelölt a (3) bekez
désben meghatározott II. és III. szakvizsgák 
tantárgyaiból szigorlatot vagy államvizsgát tett 
és ezeket a tárgyakat legalább olyan részletesen 
és követelmény-rendszerrel oktatják, mint a Pénz
ügyminisztérium Továbbképző Intézete (a továb
biakban: Intézet) által szervezett előkészítő okta
tás keretében. Ezeknek az oktatási intézményeknek 
a körét a pénzügyminiszter az oktatási minisz
terrel és a felügyeletet ellátó miniszterrel egyet
értésben külön állapítja meg.

(5) Aki a Marx Károly Közgazdaságtudományi 
Egyetemen vagy a Pénzügyi és Számviteli Főis
kola pénzügyi és számviteli karán oklevelet szer
zett, ideértve a 8/1963. (XII. 30.) MM számú ren
delet alapján honosított oklevelet is, hároméves 
számviteli vagy gazdasági- (pénzügyi-), ellenőr
zési gyakorlat után az Elnökségtől „mérlegképes 
könyvelői igazolást” kaphat. A kérelmet a Tit
kársághoz kell benyújtani.

(6) Aki valamely egyetemen vagy főiskolán 
oklevelet szerzett és politikai gazdaságtanból, gaz
dasági és pénzügyi ismeretekből, vagy számvitel- 
és ügyvitelszervezésből szigorlatot vagy állam
vizsgát tett, ezekből a tárgyakból a vizsga letétele 
alól felmentését kérheti. A kérelmet a Titkár
sághoz kell benyújtani.

(7) Akinek a 2. § U/a) pontjában meghatá
rozott szakok valamelyikéből már van mérlegképes 
könyvelői oklevele, az ott meghatározott sza
kok bármelyikén kiegészítő szakvizsgát, továbbá 
közlekedési, építőipari vagy pénzintézeti szakon 
kiegészítő szakosító szakvizsgát tehet, és ily mó
don újabb mérlegképes oklevelet szerezhet.

(8) A kiegészítő szakosító szakvizsga tantárgyai:
a) a szakosításnak megfelelően;
Gazdasági és pénzügyi ismeretek (szóbeli),
Számviteli (írásbeli és szóbeli),
Gazdasági tevékenység elemzése (írásbeli és 

szóbeli);
b) pénzintézeti szakon;
Bankszámvitel,
Banküzemtan és
Nemzetközi pénzügyek.

5. §
(1) A felsőfokú költségvetési szakvizsgára je

lentkezés előfeltétele
a) képesített könyvelői képesítés költségvetési 

szakon, •

b) legalább 6 éves gyakorlat költségvetési mun
katerületen.

(2) A felsőfokú költségvetési szakvizsgák tan
tárgyai:

I. szakvizsga tantárgyai:
a) Politikai gazdaságtan (szóbeli),
b) Költségvetési tervezési ismeretek (írásbeli és 

szóbeli),

II. szakvizsga tantárgyai:
a) Költségvetési pénzügyek és gazdálkodás

szervezés (szóbeli),
b) A költségvetési szervezetek számvitele és 

ügyvitelszervezése (írásbeli és szóbeli).
III. szakvizsga tantárgyai:
a) A gazdasági tevékenység elemzése (írásbeli 

és szóbeli).
b) Ellenőrzés (írásbeli és szóbeli).
(3) A felsőfokú költségvetési képesítést magában 

foglalja azoknak az egyetemeknek és főiskoláknak 
az oklevele, amelyeken a jelölt (2) bekezdésben 
meghatározott II. és III. szakvizsgák tantárgyaiból 
szigorlatot vagy államvizsgát tett, és ezeket a 
tárgyakat, legalább olyan részletesen és követel
mény-rendszerrel oktatják, mint az Intézet által 
szervezett előkészítő oktatás keretében. Ezeknek 
az oktatási intézményeknek a körét a pénzügy- 
miniszter az oktatási miniszterrel és a felügye
letet ellátó miniszterrel egyetértésben külön ál
lapítja meg.

(4) Aki valamely egyetemen vagy főiskolán ok
levelet szerzett és politikai gazdaságtanból vagy 
költségvetési tervezési ismeretekből szigorlatot 
vagy államvizsgát tett, ezekből a tárgyakból a 
vizsga letétele alól felmentését kérheti. A kérel
met a Titkársághoz kell benyújtani.

6. §

(1) Az okleveles könyvvizsgálói szakvizsgára 
jelentkezés előfeltétele:

a) egyetemi (főiskolai) végzettség,
b) legalább 8 éves gyakorlat számviteli, gazda

sági- (pénzügyi-) ellenőrzési vagy költségvetési 
munkakörben és

c) mérlegképes könyvelői vagy felsőfokú költ
ségvetési képesítés.

(2) Az okleveles könyvvizsgálói szakvizsgák tan
tárgyai:

I. szakvizsga tantárgyai:
a) Jogi ismeretek (szóbeli),
b) Szocializmus politikai gazdaságtana (szóbeli),
II. szakvizsga tantárgyai:
a) Állami pénzügyek és gazdaságirányítás (szó

beli),
b) Vezetési és szervezési ismeretek (írásbeli és 

szóbeli),
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III. szakvizsga tantárgyai:
a) Ágazati számvitel (írásbeli és szóbeli),
b) Ágazati gazdasági és pénzügyi ellenőrzés 

(írásbeli és szóbeli).
(3) Aki valamely egyetemen vagy főiskolán ok

levelet szerzett és a Szocializmus politikai gazda
ságtana tárgyból államvizsgát tett, e tárgy vizsgá
jának letétele alól felmentését kérheti. A Jogi 
ismeretek tárgy vizsgájának letétele alól kérheti 
felmentését, aki jogtudományi egyetemet végzett. 
A kérelmet a Titkársághoz kell benyújtani.

A vizsgáztatás rendje

7. §
(1) A vizsgajogosultság elismertetése iránti ké

relmeket — a feltételek meglétét igazoló iratok
kal együtt — a Titkársághoz kell benyújtani. 
A mérlegképes könyvelői, a felsőfokú költségve
tési és az okleveles könyvvizsgálói szakvizsgákra 
azok is jelentkezhetnek, akik a 8. §-ban foglalt 
előkészítő oktatásban nem vettek részt.

(2) A szakvizsgákra a jelentkezési kérelmeket — 
szakvizsgánként — a vizsga időpontját megelő
zően 2 hónappal kell a Titkársághoz benyújtani.

(3) A jelölteknek a képesítés megszerzéséhez elő
írt szakvizsgákat a vizsgajogosultság elismerésétől 
(a jelentkezés elfogadásától) számított 3 éven be
lül kell letenniük. Aki e határidőig az összes 
szakvizsgát (beleértve az esetleges pótvizsgákat 
is) nem tette le, annak a szakképesítést igazoló 
oklevél megszerzéséhez újból kell szakvizsgára je
lentkeznie. Az újbóli jelentkezés esetén a már si
keresen letett szakvizsgákat is meg kell ismételni.

(4) Aki írásbeli vizsgadolgozatára „elégtelen” 
osztályzatot kapott, — abból a tárgyból — szó
beli szakvizsgára nem bocsátható.

(5) A szakvizsgák szóbeli tárgyaiból a jelöltek
nek egy vizsganapon kell a vizsgabizottság előtt 
vizsgázniuk.

(6) A szakvizsgák tantárgyai vizsgaeredményei
nek osztályzatai: jeles (5), jó (4), közepes (3), 
elégséges (2), elégtelen (1).

(7) A vizsgázót abból a tárgyból, amelyből 
elégtelen osztályzatot kapott, pótvizsgára kell uta
sítani. Pótvizsgára a sikertelen vizsga után egy 
hónap elteltével, de legalább 6 hónapon belül le
het jelentkezni. A pótvizsga kétszer ismételhető. 
Aki a másodszori pótvizsgán is elégtelen osztály
zatot kapott, vagy pótvizsgára az előírt határidőn 
belül nem jelentkezett — az előző szakvizsgák 
eredményeinek beszámítása nélkül —, csak újbóli 
jelentkezéssel, kezdheti meg a szakvizsgák leté
telét.

(8) A jelölt a szakvizsgák sikeres letétele után 
oklevelet kap. A szakképesítés minősítését az ok
levélben a sikeresen letett szakvizsgák tantárgyai 
vizsgaeredményének átlagában kell megállapí
tani. Kitüntetéses minősítésű oklevelet az a jelölt 
kaphat, aki az összes tantárgyból jeles eredmény
nyel vizsgázott és pótvizsgára egyszer sem uta
sították.

Előkészítő oktatás
8 - §

(1) Az Intézet a képesítő szakvizsgákra előké
szítő oktatást szervez. Az előkészítő oktatásnak 
esti és levelező tagozata van.

(2) Az előkészítő oktatás tantárgyainak téma
tervét az — Oktatási Minisztériummal egyetér
tésben — a Pénzügyminisztérium határozza 
meg.

(3) Az előkészítő oktatás sikeres elvégzéséről 
az Intézet „Igazoló okmány”-t ad ki. „Igazoló ok- 
mány”-t az kaphat, aki az előkészítés során az 
előírt vizsgákat letette és beszámolási kötelezett
ségének eleget tett.

(4) Az a jelölt, aki az „Igazoló okmány” meg
szerzése után 1 éven belül jelentkezik képesítő 
szakvizsgára, a szakvizsgán felmentést kap azok
ból a tantárgyakból, amelyekből a 12. § (2) bekez
désében, illetve a 13. § (3) bekezdésében meghatá
rozott vizsgákat letette.

9- §
(1) Képesített könyvelői vizsgára — a költség- 

vetési szak kivételével — az Intézet csak a pénz
ügyminiszter és az oktatási miniszter előzetes en
gedélyével, kivételesen indokolt esetekben szer
vezhet előkészítő tanfolyamot. A tanfolyamra je
lentkezés előfeltétele középiskolai végzettség.

(2) Az előkészítő oktatás időtartama 10 hónap, 
a tanfolyamon való részvétel kötelező.

(3) Akik az Intézet által szervezett előkészítő 
oktatáson rendszeresen résztvettek, a tanfolyam 
elvégzése után jelentkezhetnek képesített köny
velői szakvizsgára.

(4) A képesített könyvelői szakvizsga tantárgya 
a választott szaknak megfelelő ágazati könyvvi
tel: számlakeret, zárlati munkák, mérleg- és ered
ménykimutatás;

költségvetési szakon: számlakeret, alapfokú 
költségvetési ismeretek, költségvetési beszámoló.

10. §

(1) A mérlegképes könyvelői előkészítő oktatás
ra jelentkezés előfeltétele:

a) képesített könyvelői képesítés és
b) legalább 3 éves gyakorlat számviteli vagy 

gazdasági- (pénzügyi-) ellenőrzési munkakörben.
(2) Aki mérlegképes könyvelői képesítést kí

vánó munkakörben dolgozik, az előírt szakmai 
gyakorlata megvan, de képesített könyvelői képe
sítése nincs, jelentkezhet mérlegképes könyvelői 
előkészítő oktatásra, ha

— középiskolai érettségivel rendelkezik,
— jelentkezését a gazdálkodó szerv vezetője ja

vasolja, és
— a választott szaknak megfelelő ágazati 

könyvvitelből eredményes felvételi vizsgát tesz.
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П . §
(1) A felsőfokú költségvetési előkészítő oktatás

ra jelentkezés előfeltétele:
a) képesített könyvelői képesítés költségvetési 

szakon,
b) legalább 3 éves gyakorlat költségvetési mun

katerületen.
(2) Aki felsőfokú költségvetési képesítést kí

vánó munkakörben dolgozik, az előírt szakmai 
gyakorlata megvan, de képesített könyvelői ké
pesítése nincs, jelentkezhet felsőfokú költségve
tési előkészítő oktatásra, ha

— középiskolai érettségivel rendelkezik,
— jelentkezését a gazdálkodó szerv vezetője 

javasolja, és
— költségvetési könyvvitelből eredményes fel

vételi vizsgát tesz.

12. §

(1) A mérlegképes könyvelői és a felsőfokú 
költségvetési előkészítő oktatás időtartama 6 
felév.

(2) Az előkészítő oktatás során a hallgatók Poli
tikai gazdaságtan, valamint Gazdasági és pénz
ügyi ismeretek tantárgyakból, felsőfokú költség- 
vetési előkészítő oktatás során az utóbbi helyett 
Költségvetési tervezési ismeretek tantárgyból az 
1. § (2) bekezdése szerinti vizsgabizottság előtt 
vizsgát tesznek, a többi tantárgyból a tanfolyam 
előadója előtt beszámolnak.

13. §

(1) Az okleveles könyvvizsgálói előkészítő ok
tatásra jelentkezés előfeltétele:

a) egyetemi (főiskolai) végzettség,
b) legalább 4 éves számviteli vagy gazdasági- 

pénzügyi-) ellenőrzési munkakörben eltöltött 
gyakorlat és

c) mérlegképes könyvelői vagy felsőfokú költ
ségvetési képesítés.

(2) Az előkészítő oktatás időtartama 8 félév.
(3) Az előkészítő oktatás során a hallgatók Jo

gi ismeretek, valamint Szocializmus politikai 
gazdaságtana tantárgyakból az 1. § (2) bekezdése 
szerinti vizsgabizottság előtt vizsgát tesznek, a 
többi tantárgyból a tanfolyam előadója előtt be
számolnak.

Szaktanfolyamok

14. §
(1) A számviteli alrendszerek módszertani és 

szervezési megoldásainak, valamint a korszerű 
adatfeldolgozási módszerek ismertetésére, továb
bá az ellenőrzési módszerek elsajátítására az Inté
zet speciális szaktanfolyamokat szervez.

(2) A szaktanfolyamok tématervét és tárgyait 
a Pénzügyminisztérium határozza meg.

(3) A szaktanfolyamok hallgatói a tanfolyam 
befejezése után a részvételt hivatalosan tanúsító 
,,Igazoló okmány”-t kapnak. Az „Igazoló ok
m ányát az Intézet adja ki.

Továbbképzés
15. §.

(1) A számviteli szakképesítéssel már rendel
kezők részére a Titkárság továbbképző tanfolya
mokat szervez.

(2) A továbbképző tanfolyamokra való jelent
kezés előfeltétele: okleveles könyvvizsgálói, mér
legképes könyvelői vagy felsőfokú költségvetési 
képesítés.

(3) A továbbképzésben részt vett hallgatók a 
részvételt tanúsító „Igazoló okmány”-t kapnak. 
Az „Igazoló okmány”-t az Elnökség adja ki.

(4) A továbbképző tanfolyamokra a (2) bekez
désben felsorolt feltételek megléte nélkül is le
het jelentkezni, de ebben az esetben a hallgató 
a továbbképzésben való részvételről „Igazoló ok- 
mány”-t nem kap.

Szabadságidő, vizsgadíj, szakképesítéshez 
kötött munkakörök

16. §
(1) A pénzügyminiszter a Munka Törvény- 

könyvéről szóló 1967. évi II. törvény 43. §-a alap
ján — amely a rendkívüli szabadság megadását 
lehetővé teszi — a felügyelete alá tartozó szer
veknél azoknak a dolgozóknak a részére, akiknek 
a szakképesítés megszerzését a gazdálkodó szerv 
vezetője előírta, rendkívüli szabadságot engedé
lyez. Ennek mértéke mérlegképes könyvelői, illet
ve felsőfokú költségvetési szakvizsga esetén szak
vizsgánként 6, okleveles könyvvizsgálói szakvizsga 
esetén szakvizsgánként 8 munkanap.

(2) A szakvizsgák (pótvizsgák) jelentkezési- és 
vizsgadíjait, valamint a továbbképző tanfolyamok 
díját az Elnökség, az előkészítő és a szaktanfo
lyam oktatási díját az Intézet közleményben teszi 
közzé. A költségeket a hallgatók viselik. A mun
káltató (egészben vagy részben) magára vállal
hatja a költségeket.

(3) A gazdálkodó szerveknél azokat a számvi
teli munkaköröket, amelyek betöltéséhez képesí
tett könyvelői, mérlegképes könyvelői, felsőfokú 
költségvetési, valamint okleveles könyvvizsgálói 
képesítés szükséges — a pénzügyminiszter véle
ményének figyelembevételével — a felügyeletet 
gyakorló miniszter (országos hatáskörű szerv ve
zetője) határozza meg. Szövetkezetek tekinteté
ben az ágazati miniszter jár el a pénzügyminisz
terrel és az országos szövetkezeti érdekképviseleti 
szervekkel egyetértésben.

(4) Államigazgatási szerveknél az egyes szám
viteli munkakörökre vonatkozó szakképesítési 
előírásokat a felügyeletet gyakorló miniszter (or
szágos hatáskörű szerv vezetője) a pénzügymi- 
miniszter által meghatározott irányelvek figyelem- 
bevételével állapítja meg.

MAGYAR
TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
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Vegyes és záró rendelkezések
17. §

(1) A rendelet alkalmazásában szakmai gyakor
latnak kell tekinteni az iskolai végzettséget iga
zoló bizonyítvány (egyetemi, főiskolai oklevél) 
megszerzése előtt szerzett szakmai gyakorlatot is.

(2) Azoknak, akik a Marxizmus — Leninizmus 
Esti Egyetemet eredményesen elvégezték, Poli
tikai gazdaságtan tantárgyból, akik a Marxizmus 
—Leninizmus Esti Egyetem szakosított tagozatán 
államvizsgáztak, a Szocializmus politikai gazda
ságtana tantárgyból vizsgázniuk nem kell. Az ott 
szerzett eredmények kerülnek elismerésre.

(3) Azok, akik árszakértői képesítéssel rendel
keznek, a mérlegképes könyvelői képesítést a 
Számvitel- és ügyvitelszervezés, valamint az El
lenőrzés tantárgyakból letett sikeres szakvizsgá
val szerezhetik meg.

(4) Akik az ügyvitelszervezői képzés és képe
sítés rendjéről szóló pénzügyminiszteri rendelet 
alapján szerezték meg az okleveles ügyvitelszer
vezői képesítést, azoknak okleveles könyvvizsgálói 
szakvizsgán a Vezetési és szervezési ismeretek 
tantárgyból vizsgázniuk nem kell.

(5) Az e rendelettel hatályon kívül helyezett 
jogszabályok alapján megszerzett és elismert ké
pesítések továbbra is változatlanul érvényesek. 
Az államháztartási könyvelői képesítést a képe
sített könyvelői képesítéssel, a felsőfokú állam- 
háztartási képesítést pedig a felsőfokú költség- 
vetési képesítéssel kell egyenértékűnek tekinteni.

(6) Az elveszett bizonyítványok és oklevelek 
pótlására az Elnökség a szakvizsga-iratok (nyil
vántartásai) alapján — kérelemre — igazolást ad
hat ki. A kérelmet a Titkársághoz kell benyúj
tani.

(7) A Bizottság és az intézet közleményeit a 
Pénzügyi Közlönyben teszi közzé.

(8) Ez a rendelet 1978. január 1. napján lép ha
tályba. Egyidejűleg a 186/1959. (PK. 33.) PM szá
mú, valamint az ezt módosító 132/1961. (PK. 11.) 
PM számú, a 117/1962. (PK. 7.) PM számú és 
121/1966. (PK. 12.) PM számú utasítások hatályu- 
kaz vesztik. Akik tanulmányaikat az előbb fel
sorolt és hatályon kívül helyezett utasítások alap
ján kezdték meg, a korábbi tanulmányi és vizs
garend szerint 1981. június 30-ig vizsgázhatnak.

Faluvégi Lajos s. k., 
pénzügyminiszter

K özlem én yek  
Pályázali  fe lh ív á so k  * 1

Az MTA Műszaki Kémiai Kutató Intézete (8201 
Veszprém, Pf. 125) pályázatot hirdet tudományos 
segédmunkatársi állások betöltésére az alábbi 
tématerületekre:
1. Vegyipari műveletek intenzív eljárásokkal tör

ténő megvalósításának tanulmányozása, ezzel 
kapcsolatos alap- és alkalmazott kutatások vég
zése.

2. Műszaki kémiai rendszerek modellezése és kísér
leti vizsgálata.

3. Vegyipari transzport folyamatok leírásánál je
lentkező matematikai valamint fizikai feladatok 
megoldása.

4. A rendszerelmélet algebrai és számítástechnikai 
vonatkozású feladatainak tanulmányozása és 
végzése.
Az 1., és 2. témákhoz kapcsolódó munkakörök 

betöltésére pályázhatnak a Veszprémi Vegyipari 
Egyetem Vegyipari Műveletek Tanszékén, illetve a 
Vegyipari Rendszermérnöki ágazaton végzett maxi
mum 4 év gyakorlattal rendelkező okleveles vegyész- 
mérnökök.

A 3., és 4. pont alatti témákkal kapcsolatos 
álláshelyek betöltésére okleveles matematikusok 
és fizikusok pályázhatnak, akik max. 4 éve szerezték 
meg egyetemi végzettségüket.

A pályázat tartalmazza a pályázó munkahelyét, 
beosztását és fizetését is.
A pályázathoz mellékelni kell:

— az oklevél hiteles másolatát
— részletes önéletrajzot
— három hónapnál nem régebbi keletű hatósági 

erkölcsi bizonyítványt
— állami nyelvvizsgát igazoló bizonyítvány 

másolatát (amennyiben ilyen már van)
A pályázónak meg kell felelnie az MTA főtit

kárának 8/1976 (A. K. 1.) MTA —F számú utasításá
ban a kutató-fejlesztő munkát végző tudományos 
dolgozók egységes követelmény-rendszerében foglalt 
általános követelményeknek.

A pályázatokat az Intézet igazgatójához kell be
nyújtani a közzétételtől számított 1 hónapon belül.

Dr. Blickle Tibor s. k.,
igazgató

A Keszthelyi Agrártudományi Egyetem Keszt
helyi Mezőgazdaságtudományi Kara pályázatot 
hirdet az Agrárgazdaságtani Tanszéken betöltendő 
1 fő egyetemi docensi állásra.

A pályázó feladata lesz a Mezőgazdasági jog és 
szakigazgatás tárgy, valamint az Agrárgazdaságtan 
és a Mezőgazdasági termékek forgalmazása tárgyak 
egyes fejezeteinek oktatása.

Az állás betöltéséhez jogász doktori oklevél, 
kandidátusi fokozat, mezőgazdasági jogi ismeretek 
egyetemi szintű oktatásában több éves gyakorlat 
szükséges.

Előnyben részesülnek a vállalati jogászi gyakor
lattal és idegen nyelvtudással rendelkezők.

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

besorolását, illetményét,
— eddigi szakmai munkájának és munkaered

ményeinek részletes ismertetését,
— szakirodalmi tevékenységét,
— esetleges kitüntetéseinek, idegen nyelvismere

tének megjelölését,



128 a k a d é m ia i k ö z l ö n y 1977. szeptember 15.

— oktató-kutató munkájára vonatkozó jövőbe
ni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
— részletes önéletrajzot 2 pld-ban,
— szakképzettségét tanúsító oklevelek hiteles 

másolatát,
— három hónapnál nem régebbi 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 
benyújtani.
Cím: 8361 Keszthely, Deák F. u. 16.

Dr. Varga János s. k.,
egyetemi tanár, 

rektor

A Kertészeti Egyetem pályázatot hirdet a 
Továbbképzési-oktatási, szervezeti egység vezetésére 
egyetemi tanári állásra.

Pályázhatnak akik:
— agrár-, illetve kertészettudományi egyetemi dip

lomával rendelkeznek,
— a rendszerelmélet ismert művelői közül azok, 

akik korábbi munkájukból kifolyólag a vezetők 
és szakemberek továbbképzésével kapcsolatos 
oktatásszervezési, és a továbbképzést szolgáló 
tudományos kutatómunka végzésére alkal
masak,

— fenti tárgykörből tudományos igényű tanul
mányok, előadások tartásával, legalább 10 évig 
felsőoktatási intézményben eredményes oktató, 
kutató munkát folytattak,

— két idegen nyelvet felsőfokú szinten beszélnek.
A kinevezendő egyetemi tanár feladata lesz fenti 

tudományterületről előadások tartása, jegyzetek, 
segédletek megírása, a tárgy elméleti és módszer
tani kérdéseinek továbbfejlesztése. Továbbá a szer

vezett mérnöktovábbképzés irányítása, szervezési és 
elméleti kérdéseinek művelése, pedagógiai kutató
munka végzése.

A pályázatnak tartalmaznia1 kell:
— a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, 

besorolását, fizetését,
— eddigi szakmai munkájának és munkaeredmé

nyének részletes ismertetését,
— szakirodalmi tevékenységét,
— esetleges kitüntetéseinek, idegen nyelvismereté

nek megjelölését,
— oktató és tudományos kutatómunkájára vonat

kozó jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
— részletes önéletrajzot 2 példányban,
— szakképzettséget tanúsító oklevelek hiteles má

solatát,
— három hónapnál nem régibb keletű hatósági 

erkölcsi bizonyítványt,
— az Egyetemtől beszerzett és kitöltött törzslapot.

A pályázatot az előírt mellékletekkel együtt a 
pályázati felhívás megjelenése után 4 héten belül 
kell eljuttatni a Kertészeti Egyetem Személyzeti 
Osztályára. Címe: Budapest, XI. Villányi út 35—43.

Dr. Dimény Imre s. k., 
egyetemi tanár, 

rektor

FOGADÓÓRÁK

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke minden 
hétfőn 16—17.30 óra között —bármilyen természetű 
ügyben — fogadóórát tart. A Magyar Tudományos 
Akadémia tagjainak más időpontokban is rendel
kezésére áll.
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4/1977. (A.K. 12.) MTA—F számú

u t a s í t á s a
a Magyar Tudományos Akadémia Tudományos 
Műszerfejlesztési és Kutatás-automatizálási Koor

dinációs Bizottsága létrehozásáról.
A szocialista országok tudományos akadémiái 

vezetőinek moszkvai értekezletén 1977. február 
18-án aláírt jegyzőkönyvből a Magyar Tudományos

Akadémiára háruló feladatok végrehajtásának koor
dinálására, a hazai tudományos műszerfejlesztési 
és kutatás-automatizálási tevékenység összehango
lásának, valamint a kutatás, fejlesztés, gyártás és 
alkalmazás egységének elősegítésére — a Tudo
mánypolitikai Bizottság 30.001/1977. sz. határoza
tának szellemében — a kohó- és gépipari miniszter
rel, a mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszterrel, 
a nehézipari miniszterrel, valamint az Országos 
Műszaki Fejlesztési Bizottság elnökével egyetértés
ben, Tudományos Műszerfejlesztési és Kutatás
automatizálási Koordinációs Bizottság (a továbbiak
ban: TMKKB) létrehozását határozom el. A 
TMKKB az MTA országos tudománypolitikai sze-
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repének megfelelően hivatott a nemzetközi együtt
működés lehetőségeit kihasználva a feladatkörébe 
tartozó kérdésekben tanácsaival, állásfoglalásaival 
és határozataival a szellemi és anyagi erők haté
konyabb felhasználását előmozdítani.

l . §

A T MKKB feladatai:

(1) Állásfoglalások és ajánlások kidolgozása a nem
zetközi munkamegosztás és a megfelelő országos 
szintű programok figyelembevételével
— a tudományos célú műszerek,
— a kutatásszervezés és a tudományos kutatá

sokkal kapcsolatos mérések adatfeldolgozásá
nak automatizálását szolgáló számítástech
nikai- és egyéb berendezések

kutatásának, fejlesztésének és kísérleti gyártásá
nak, valamint alkalmazásának távlati és közép
távú terveiről a Magyar Tudományos Akadémia 
és más országos irányító szervek számára.

(2) Azoknak a központi koordinációt igénylő kuta
tási, fejlesztési és kísérleti gyártási feladatoknak 
a kialakítása és végrehajtásuk figyelemmel kísé
rése, megfelelő intézmények terveibe való be
illesztésének kezdeményezése, amelyeket a ma
gyar fél a szocialista országok tudományos aka
démiái Koordinációs Bizottságánál a nemzetközi 
együttműködés tervébe felvételre javasol, vagy 
amelyek a hazai kutatóbázisok fejlesztésében 
kiemelkedő jelentőségűek.

(3) A Magyar Tudományos Akadémiához és más 
országos főhatóságokhoz tartozó intézményekkel 
való együttműködés a fejlesztés és a gyártás 
közötti átmenet elősegítésére, a nemzetközi 
együttműködésben vállalt MNK kötelezettsé
gek kutatási, fejlesztési, kísérleti gyártási és 
alkalmazási feladatainak megvalósítása érdeké
ben.

(4) Az országos távlati tudományos kutatási terv 
célkitűzéseihez kapcsolódó tudományos műszer
fejlesztési és kutatás-automatizálási feladatok 
időszakos felülvizsgálata, és az esetleg szükséges 
módosítások kezdeményezése az illetékes irá
nyító főhatóságoknál.

(5) ATMKKB-ban képviselt szervek között a téma
körébe tartozó kölcsönös információcsere bizto
sítása.

(6) A Magyar Tudományos Akadémia kutatóhelyei 
és egyéb intézményei tudományos nagyműszer 
alkalmazási és beszerzési tevékenységének össze
hangolása az akadémiák közötti együttműködés
ből származó műszerfejlesztési és gyártási tevé
kenységgel, az MTA Műszerügyi Bizottságával, 
valamint Műszerügyi és Méréstechnikai Szolgá
latával együttműködve.

(7) Minden olyan egyéb, a Bizottság szakterületét 
érintő feladat ellátása, amellyel az MTA fő
titkára a Bizottságot megbízza:

2-§

(1) A TMKKB a főtitkár által megbízott elnökből, 
elnökhelyettesből, titkárból, országos irányító 
szervek képviselőiből, valamint az MTA meg
határozott kutatóintézeteinek főtitkár által meg
bízott vezetőiből áll. A TMKKB személyi össze
tételéről külön történik intézkedés.

(2) A TMKKB elnöke képviseli a Magyar Tudomá
nyos Akadémiát a Tudományos Műszerfejlesz
tési és Kutatás-automatizálási Nemzetközi Ko
ordinációs Bizottságban.

(3) A TMKKB két ülése között felmerülő teendőket 
a TMKKB elnökéből, elnökhelyetteséből, titká
rából és két tagjából álló vezetőtestület látja el!" 
A vezetőtestület a TMKKB tevékenységi körébe 
tartozó ügyekben az érintett tárcák véleményé
nek figyelembevételével jár el. A vezetőtestület 
tevékenységéről a TMKKB-nek köteles beszá
molni.

(4) A TMKKB üléseinek előkészítését, az állásfog
lalások kialakításához szükséges információk 
beszerzését, a határozatok végrehajtásának fi
gyelemmel kísérését, valamint a TMKKB mű
ködésével kapcsolatos egyéb adminisztratív fel
adatokat a TMKKB Irodája látja el. Az Irodát 
a TMKKB titkára vezeti.

(5) A TMKKB, továbbá annak vezetőtestülete és 
Irodája tevékenységét részletesen a TMKKB 
által kidolgozott működési szabályzat rögzíti. 
A működési szabályzatot a Nemzetközi Koor
dinációs Bizottság létrehozása és ügyrendjének 
elfogadása után kell a Magyar Tudományos 
Akadémia főtitkárához jóváhagyásra felterjesz
teni.

(6) A TMKKB vezetőtestülete és Irodája az állás- 
foglalások kialakítása érdekében munkabizott
ságot hozhat létre, továbbá megbízott szakértő
ket vehet igénybe.

3-§

(1) A TMKKB tevékenységi körét érintő akadémiai 
döntések végrehajtásáról a TMKKB Irodája 
és az MTA Központi Hivatalának főosztályai 
kölcsönösen tájékoztatják egymást.

(2) A nem akadémiai kutató-fejlesztő helyeket és 
gyártó bázisokat érintő bizottsági vélemények 
és állásfoglalások sorsáról az illetékes országos 
felügyeleti szerv képviselője rendszeres tájékoz
tatást ad.

4.§

Ez az utasítás kihirdetése napján lép hatályba.
Márta Ferenc s. k.,

főtitkár
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az 1977. szeptember 27-i üléséről

Előterjesztés
íj genetikai kísérleti módszerek alkalmazásáról 

és annak problémáiról
A közelmúltban olyan új eljárásokat dolgoztak 

d, amelyekkel bármilyen eredetű két desoxyribo- 
lukleinsav-molekulát laboratóriumi körülmények 
cözött össze lehet kapcsolni. Ily módon az élőlé- 
iyekbe új, örökletes tulajdonságokat lehet bevinni. 
\ z  új technika perspektivikusan igen nagy jelentő
ségű. Jelentősen kibővíti a molekuláris biológia 
gyakorlati hasznosítását a gyógyszergyártásban, a 
gyógyításban, a mezőgazdaságban, a környezet- 
/édelemben és más területeken.

Az új technika veszélyeket is rejt magában, 
Бей olyan új genetikai anyagok jöhetnek létre, 
amelyek a természetben nem léteznek, és sajátos
ságaik, hatásuk előre meg nem jósolhatok.

Az új biológiai kutatási irányzat feltételei ha
zánkban adottak, és ilyen kutatások néhány helyen 
Бár folynak. E módszer várható eredményei gya- 
<orlati szempontból is igen kívánatosak, de számol- 
ii lehet és kell bizonyos potenciális veszélytényezők- 
<el.

Az MTA és az EüM közös alkalmi bizottságot 
lozott létre azzal a feladattal, hogy vizsgálják meg 
a genetikai információátvitel-kutatások hazai hely
zetét, és — tekintettel a potenciális veszélyekre — 
tegyenek javaslatot az ilyen kísérleteknél követendő 
'endszabályokra, és az ellenőrzés módjára.

Az elnökség 30/1977. számú határozata
Az elnökség köszönetét fejezi ki a bizottságnak 

az előterjesztés gondos elkészítéséért, és azzal kap- 
:solatban a következőket határozza.
1 . Az elnökség megállapítja, hogy a génátviteli 

kutatásokat — jóllehet azok bizonyos potenciális 
veszélyt rejtenek — ellenőrzött körülmények 
között folytatni kell. Megállapítja, hogy alap- 
kutatási, gyógyászati, mezőgazdasági gyakorlati 
jelentősége miatt fontos kutatási irány.

2. A kutatások ellenőrzésének megszervezése egy
részt tudományos, másrészt közegészségügyi szem
pontból kívánatos. Az elnökség a tudományos 
ellenőrzés feladatával (tervek ellenőrzése, kuta
tási eredmények értékelése, helyszíni ellenőrzés) 
az előterjesztést készítő és más szakemberekkel 
kibővített alábbi bizottságot bízza meg:
elnök: Hollán Zsuzsa akadémikus
tagok: Alföldi Lajos, a biológiai tudományok dok

tora
Barabás Zoltán, a mezőgazdasági tudo

mányok kandidátusa

* A nem teljes szöveggel közölt határozatokat az Aka
démia tagjai részére — kérésükre — a Tudományos Testületi 
Titkárság tájékoztatásul megküldi.

Hídvégi Egon, a biológiai tudományok 
kandidátusa

Milch Hedda, az orvostudományok kandi
dátusa, az OKI tudományos főmunka
társa

Kétyi Iván, az orvostudományok doktora
Nász István, az orvostudományok doktora
Schuler Dezső, az orvostudományok dok

tora
Szabó Gábor akadémikus
Szegi József, a mezőgazdasági tudományok 

doktora
Venetiáner Pál, a biológiai tudományok 

doktora
Vízi E. Szilveszter, az orvostudományok 

kandidátusa, az EüM főosztályvezető
helyettese.

Az elnökség felhatalmazza a bizottság elnökét, 
hogy az Akadémia tudományterületileg illetékes 
alelnökével történő egyetértés után, szükség 
szerint további szakemberekkel is kiegészítheti a 
bizottságot, illetve munkabizottságokat hozhat 
létre.

3. Az elnökség megbízza az Akadémia elnökét, 
javasolja az Egészségügyi Minisztériumnak, hogy 
a tárca gondoskodjék valamennyi érintett orszá
gos főhatósággal egyetértésben a kutatásokkal 
kapcsolatos laboratóriumi egészségügyi előírá
sok és a hatósági ellenőrzés megszervezéséről. 
A kutatás zavartalansága érdekében kívánatos, 
hogy a tudományos bizottság és az egészségügyi 
szervezet szoros kapcsolatot tartson.

4. Az elnökség javasolja, hogy az ellenőrzött körül
mények között végzett génátviteli kutatásokat 
perspektivikus voltuk és jelentőségük miatt a 
Magyar Tudományos Akadémia, az Egészségügyi 
Minisztérium és a többi illetékes országos fő
hatóság erkölcsileg és anyagilag támogassa.

5. Az elnökség a vita alapján megállapítja, hogy az 
in vitro szövetkultúrák mutagén ágensekkel való 
kezelése is hasonló veszélyeket rejthet, mint a 
molekuláris szintű manipuláció. Ezért megbízza 
a 2. pont szerinti bizottságot, hogy a génátviteli 
kísérletek ellenőrzése rendszabályainak kidolgo
zása után és az ebből szerzett tapasztalatok alap
ján szükség szerint tegyen javaslatot arra, hogy 
az elnökség külön foglalkozzon ezzel a kérdéssel 
is, valamint létesítsen ezen szintén fontos prob
léma helyzetelemzésével és javaslatok kidolgo
zásával foglalkozó alkalmi bizottságot.

6. A Magyar Tudományos Akadémia szószólója 
kíván lenni annak, hogy e tudományos módszere
ket az egész emberiség javára alkalmazzák, és 
ne állítsák esetleg háborús tömegpusztító célok 
szolgálatába.



132 a k a d é m ia i k ö z l ö n y 1977. október 31.

Előterjesztés
az akadémiai könyvek és folyóiratok 

hatékonyabb, differenciáltabb és gyorsabb 
megjelentetésére

A kutatási, tudományos eredmények jobb meg
ismerése, a tájékoztatás színvonalának javítása 
megkívánja a tudományos publikációk, információk 
gyorsabb, rugalmasabb és differenciáltabb megjelen
tetését. Ennek előmozdítására az Akadémiai Kiadó 
Kiadói Tanácsa (amelynek valamennyi tudományos 
osztály könyvfelelős akadémikusa tagja) által meg
vitatott és átdolgozott előterjesztés készült, amely 
mind a könyv-, mind a folyóiratkiadás vonatkozásá
ban részletesen elemzi a kiadási tevékenység négy 
szintjén (a szerzői munkánál, a tudományos osztá
lyok, bizottságok és szerkesztőségek tervezői és 
döntési tevékenységénél, a kiadói és a nyomdai 
feladatoknál, valamint a terjesztésnél) jelentkező 
hiányosságokat, megoldásra váró problémákat.

Az elnökség 1977. május 31-i ülésén hozott 
22/1977. számú határozatával az előterjesztés vitá
ját szeptemberre halasztotta, felkérve a tudományos 
osztályokat, hogy belátásuk szerint esetleg szűkebb 
körben vitassák meg a dokumentumot, és véle
ményüket, ajánlásaikat küldjék meg az Akadémiai 
Kiadó Kiadói Tanácsa elnökének, aki ennek figye
lembevételével tegyen előterjesztést az elnökség 
szeptemberi ülésére.

Az elnökség 31)1977. számú határozata
1 . Az 1977. évi közgyűlés állásfoglalása szerint a 

tudományos osztályok feladata koncepciók, 
irányelvek, javaslatok kidolgozása, többek kö
zött az akadémiai könyv- és folyóiratkiadás 
területén. Az elnökség szükségesnek tartja, hogy 
1978. március 31-ig minden tudományos osztály 
készítse el a tudományág jellegzetességeit is 
tekintetbe vevő 1978—1985. évekre érvényes 
kiadási koncepciót.

2. Az eddigi gyakorlattal megegyezően a tudomá
nyos osztályok ívkeretei csak tájékoztató jelle
gűek, és felhasználásukat a kéziratok elkészül
tétől kell függővé tenni.

3. Az elnökség szükségesnek tartja, hogy a kéz
iratoknak a tervbe állítása előtt az Akadémiai 
Kiadó évenként adjon könnyen kezelhető kulcs
számokat a várható költségkihatások érzékel
tetésére. A tudományos osztályok a költségeket 
is ismerve foglaljanak állást a tervbevétel kér
désében.

4. Az elnökség helyesli a különböző honoráriumok 
felülvizsgálatának kezdeményezését. Az Aka
démiai Kiadó 1977. december 31-ig tegyen ja
vaslatot a Kiadói Tanácsnak a hatáskörében el
dönthető honorárium-kérdésekben, más vonat
kozásokban a KiadóiTanács forduljon javaslattal 
a Kiadói Főigazgatósághoz.

5. Az elnökség felhívja a tudományos osztályokat» 
a szerzőket, a lektorokat, hogy csak a szakmai» 
nyelvi, valamint külalaki előírásoknak megfelelő, 
nyomdaérett kéziratokat javasolják kiadásra.

6. Javítani kell a szaklektorálás színvonalát. A 
lektori vélemények, a részletes szerzői nyilat
kozat és a kiadói szerkesztő zárójelentése alap

ján az osztályok foglaljanak állást a kiadás 
kérdésében (egyes osztályok ezt az állásfoglalást 
szedési engedélynek nevezik).

7. A fordítások színvonalának és a fordítások szá
mának emelése érdekében az elnökség javasolja, 
hogy a Kiadói Tanács az intézetek és egyetemek 
munkatársaiból megfelelő szakfordítói gárdát 
válasszon ki. Egyben segítséget kíván nyújtani 
ahhoz is, hogy a szakfordítói gárda itthoni és 
külföldi továbbképzése biztosítva legyen.

8. Az elnökség a szerkesztői munka megfelelő 
színvonalon tartása, illetve továbbfejlesztése 
érdekében javasolja a Kiadói Tanácsnak, hogy 
foglalkozzék az utánpótlás kérdésével.

9. Az átfutási idő rövidítését mindenekelőtt a 
kéziratok időben és nyomdaérett állapotban 
való szolgáltatása biztosítja. Emellett azonban 
gondoskodni kell arról is, hogy az Akadémiai 
Nyomdának megfelelő, korszerű berendezések 
álljanak rendelkezésére. Ezért az elnökség tá
mogatja az Akadémiai Nyomda korszerűsítésére 
vonatkozó kérelmet.

10. A folyóirat-kiadást felül kell vizsgálni abból 
a szempontból, hogy megszüntetésre vagy pro
filváltoztatásra nincs-e szükség. Erre vonat
kozóan az elnökség felkéri a tudományos osztá
lyokat és a Kiadói Tanácsot, hogy 1978. decem
ber 31-ig tegyenek javaslatot az említett vál
toztatásokra.

11. Meg kell javítani a folyóirat-szerkesztőségek 
munkáját a határidők megtartása és a kéziratok 
gondos előkészítése szempontjából. El kell érni, 
hogy a nyomdába adás után az egyes folyóirat
számok a Kiadói és a szerkesztőségek szoros és 
pontos együttműködésével legalább hat hónap
pal megjelenjenek.

12. Egyes tudományos osztályok felvetették: meg 
kell szüntetni azt a gyakorlatot, hogy a terjesz
tési engedélyt az érdekelt osztály adja meg. 
Véleményük szerint ezt a felelősséget a Kiadó
nak kell vállalnia.
Az elnökség a javaslattal egyetért, és felkéri a 
Kiadói Tanácsot, hogy a könyv- és folyóirat
kiadási szabályzatot ennek megfelelően módo
sítsa.

13. Az akadémiai könyvek és folyóiratok terjesz
tésének megjavítására a Kiadó dolgozzon ki 
tervezetet és terjessze a Kiadói Tanács elé. 
Különösen nagy gondot kell fordítani a külföldi 
és vidéki terjesztésre.

14. Az elnökség szükségesnek tartja, hogy az Aka
démiai Kiadó dolgozza ki és megvitatásra ter
jessze a KiadóiTanács elé e határozat részletes 
végrehajtási útmutatóját, különös gondot for
dítva az egyértelmű értelmezésekre.

Javaslat
az Akadémia 1978. évi közgyűlésének jellegére 

és szervezeti rendjére
Az Akadémia 1977. évi munkaközgyűlésével 

kapcsolatos kedvező tapasztalatok alapján a munka
közgyűlés jelleget az előterjesztés 1978-ra is köve
tendőnek ajánlotta. Az érdemi vita elősegítése 
érdekében ajánlásokat fogalmazott meg a tudomá
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nyos osztályok számára, és alternatív javaslatot 
tett a közgyűlést követő osztálygyűlések meg
rendezésére.

Az elnökség 3211977. számú határozata
Az elnökség az 1978. évi közgyűléssel kapcso

latban az alábbiakat határozza.
1 . A közgyűlés munkaközgyülésként kerüljön meg

rendezésre.
2. Annak érdekében, hogy az Akadémia tagjai 

időben tájékozódjanak a közgyűlés súlyponti 
kérdéseiről, a tudományos osztályok elnökei a 
közgyűlést megelőző osztályülésen ismertessék 
az elnökségnek a tárgyra vonatkozó elgondolásait. 
Szükség esetén zárt körben vitassák meg a köz
gyűlés anyagának az osztályt különösen érintő 
vonatkozásait, és segítsék elő az osztályvélemé
nyek közgyűlés előtti ismertetését.

3. A közgyűlés időtartama három nap, időpontja:
1978. május8—10. (hétfő—kedd—szerda)legyen.

4. A közgyűlés zárt jelleggel, az 1977. évi meghívá
sokhoz hasonló összetételben ülésezzen.

5. A közgyűlés tárgysorozata: 
május 8-án, hétfőn, délelőtt:
— elnöki megnyitó
— akadémiai aranyérem és akadémiai díjak át

adása
— tudományos előadás
— a tudományos előadás vitája 
május 8-án, hétfőn, délután:
— az előadás vitájának folytatása
— az előadó válasza a felszólalásokra
— vitaindító előadás a tudományos káderpolitika 

problémáiról
előadó: Szentágothai János, az Akadémia 

elnöke
— vita
május 9-én, kedden, délelőtt:
— a vita folytatása
május 9-én, kedden, délután:
— a vita folytatása
— a hozzászólások megválaszolása 
május 10-én, szerdán, délelőtt:
— az Akadémia módosított Alapszabály-terve

zetének beterjesztése
— az Alapszabály vitája
— egyebek (indítványok, javaslatok)
— határozathozatal
május 10-én, szerdán, délután:
— az Akadémia új alelnökének megválasztása
— a közgyűlés által közvetlenül választandó új 

elnökségi tagok választása
6. A tudományos osztályok üléseire vonatkozó 

alternatívák:
6.1 A ) alternatíva

A tudományos osztályok rendezvényei a tra
dícióknak megfelelően alakuljanak.

Az osztályrendezvények időpontja: 1978. má
jus 11—12—13 (csütörtök, péntek, szombat)

6.2 B) alternatíva
Az osztályrendezvények témája a közgyűlésen 
hozott állásfoglalások ismertetése, az abból 
fakadó osztályfeladatok kialakítására irá
nyuljon. A közgyűlésen hozott állásfoglalások 
alapján az osztályok határozzák meg a terü
letüket érintő főbb feladatokat, és nyilváno
san, osztályülés keretében adjanak arról tá
jékoztatást a tudományterület művelőinek, 
illetve elgondolásaikról nyissanak vitát.
Az osztályrendezvények időpontja — a meg
felelő előkészítő munka érdekében — a köz
gyűlést követő 30 napon belül.

6.3 Mind az A), mind a B) alternatíva esetében 
szükséges, hogy a közgyűlés érdemi vitájának 
elősegítése érdekében a tudományos osztályok 
elnökei a közgyűlést megelőző osztályüléseken 
hívják fel a tagok figyelmét a vitára szánt 
főbb kérdésekre.
A tudományos osztályok maguk döntenek 
arról, hogy osztályrendezvényeiket melyik 
alternatíva szerint tartják meg.

7. A közgyűlés írásos mellékletei:
— a tudományos előadás tézisei
— javaslat a módosított Alapszabály szövegére
— tájékoztató anyagok a testületek és a szak- 

igazgatás elmúlt évi munkájáról.

Javaslat

a távlati tudományos kutatások körében elért jelentős 
eredmények jutalmazásának pályázati rendjére

Az elnökség 1976. április 27-i ülésén hozott 
25/1976. számú határozatával a távlati tudományos 
kutatások körében elért jelentős eredmények jutal
mazási rendszerének továbbfejlesztését határozta 
el (1977—78-tól kezdve pályázati kiírásra kétéven
ként kerüljön sor, kétmillió forintos kerettel, az 
elbíráláshoz hosszabb idő álljon rendelkezésre, a 
tudományos osztályok is adjanak véleményt, konk
réten értékelendő a pályaművek kutatási főirány
hoz való kapcsolata stb.). A rendszer részletes ki
dolgozására az elnökség 3/1977. számú határozatá
val bizottságot küldött ki azzal, hogy javaslatát 
terjessze az elnökség szeptemberi ülése elé.

A bizottság javaslatát a 25/1976. számú elnök
ségi határozatban megszabott elveknek megfelelően 
készítette el, és a pályázat menetrendjét konkréten 
adtam eg— 1977—78-ramégrövidebb határidőkkel.

Az elnökség 34/1977. számú határozata
1. Az elnökség a távlati tudományos kutatások 

körében meghirdetésre kerülő pályázat 25/1976 
számú elnökségi határozattal megszabott új 
rendjére vonatkozó javaslatot elfogadja azzal, 
hogy a pályázatokat nem az Akadémiához, hanem 
a főirány gondozásáért felelős tárcákhoz kell be
nyújtani. A tárca a pályázatokat rangsorolt javas
latával ellátva küldi az Akadémiához, és a döntés
előkészítő bizottság már valamennyi vélemény 
ismeretében alakítja ki állásfoglalását.

2. Az elnökség felhatalmazza az elnököt, hogy a 
végrehajtáshoz szükséges intézkedéseket tegye 
meg.



134 AKADÉMIAI KÖZLÖNY 1977. október 31.

Javaslat
elnökségi alkalmi bizottság kiküldésére 

„A gyógyszerkutatás helyzete” 
című előterjesztés megvitatására

Az elnökség az 1977. II. félévi munkatervéről 
szóló 26/1977. számú határozatában úgy döntött, 
hogy ,,a tudományági helyzetképek előterjesztését 
illetően korábbi gyakorlata szerint kíván eljárni, 
amennyiben ezeket a kiküldött alkalmi bizottságok 
előterjesztése alapján vitatja majd meg”.

„A gyógyszerkutatás helyzete” című, az Orvosi 
Tudományok Osztálya által készített előterjesztés 
megvitatása szerepel a l l .  félévi munkatervben.

Az elnökség 35/1977. számú határozata
1. Az elnökség „A gyógyszerkutatás helyzete” 

című előterjesztés megvitatására a következő 
elnökségi alkalmi bizottságot küldi ki:
elnök: Straub F. Brúnó akadémikus 
tagok: Bognár Rezső akadémikus 

Dénes Géza akadémikus 
Eckhardt Sándor, az orvostudományok 

kandidátusa, intézeti igazgató 
Flerkó Béla akadémikus 
Korányi György, a kémiai tudományok 

doktora, a NIM főosztályvezetője 
Menyhárt János, az orvostudományok 

doktora
Pálos Á. László akadémikus 
Petri Gábor akadémikus 
Teplán István, a kémiai tudományok 

kandidátusa, az MTA Hivatala Ter
mészettudományi II. (Biológiai) Fő
osztályának vezetője 

Tétényi Pál akadémikus 
Vízi E. Szilveszter, az orvostudományok 

kandidátusa, az EüM főosztályvezető
helyettese

2. A bizottság elnöke az előterjesztést a novemberi 
elnökségi ülésre nyújtsa be.

K ö z le m é n y e k
Pályázati felhívások

Az MTA Dunántúli Tudományos Intézete pályá
zatot hirdet földrajzi osztályvezetői munkakörre 
1978. január 1-i hatállyal.
A pályázókkal szembeni követelmények:
— egyetemi végzettség,
— tudományos fokozat vagy a szakterületen elért 

más tudományos eredmény,
— kutatóegység vezetésében szerzett megfelelő 

gyakorlat.
A pályázathoz mellékelni kell:
— az oklevelek hiteles másolatát,
— részletes önéletrajzot 2 példányban,
— erkölcsi bizonyítványt.

Amennyiben a pályázó akadémiai kutató, a 
mellékleteket nem szükséges a pályázathoz csatolni.

A pályázatot az MTA Dunántúli Tudományos 
intézete Igazgatójához (7601. Pécs, Pf. 199.) kell 
1977. november 30-ig benyújtani.

Bihari Ottó
akadémikus, intézeti igazgató

Az MTA Dunántúli Tudományos Intézete pá
lyázatot hirdet közgazdasági és jogi osztályvezetői 
munkakörre 1978. január 1-i hatállyal.
A pályázókkal szembeni követelmények:
— egyetemi végzettség,
— tudományos fokozat vagy a szakterületen elért 

más tudományos eredmény,
— kutatóegység vezetésében szerzett megfelelő 

gyakorlat.
A pályázathoz mellékelni kell:
— az oklevelek hiteles másolatát,
— részletes önéletrajzot 2 példányban,
— erkölcsi bizonyítványt.

Amennyiben a pályázó akadémiai kutató, a 
mellékleteket nem szükséges a pályázathoz csa
tolni.

A pályázatot az MTA Dunántúli Tudományos 
Intézete Igazgatójához (7601. Pécs, Pf. 199.) kell 
1977. november 30-ig benyújtani.

Bihari Ottó
akadémikus, intézeti igazgató

Az MTA Pszichológiai Intézete pályázatot hirdet 
a Fejlődéslélektani Osztályán betöltendő tudomá
nyos munkatársi állásra. A pályázó feladata az 
Intézet középtávú kutatási tervében foglalt fejlődés
lélektani kutatásokban való önálló közreműködés: 
a kisgyermekkori személyiség fejlesztése terén vég
zett kutató tevékenység (különös tekintettel a 
szocializációra és az érzelmi fejlődésre).

Pályázhatnak azok, akik legalább 3 évvel ez
előtt szereztek diplomát pszichológiai szakon, és 
tapasztalatokkal rendelkeznek a fejlődéslélektani 
kutatás területén.

A pályázathoz az alábbi iratokat kell mellékelni 
két példányban:
— tudományos önéletrajz, amely tartalmazza a 

pályázó eddigi szakmai pályafutását, továbbá 
jelenlegi munkahelyét, beosztását, fizetését, 
szakmai érdeklődési területét;

— legalább egy középfokú nyelvvizsgát igazoló 
okmány;

— tudományos közlemények jegyzéke (lehetőleg 
különlenyomatokkal);

— erkölcsi bizonyítvány.
A pályázatot jelen hirdetmény megjelenését 

követő 15 napon belül kell benyújtani az Intézet 
igazgatójához az alábbi címre:

MTA Pszichológiai Intézet, Budapest, VI., 
Szondy u. 83/85.

Dr. Pataki Ferenc 
igazgató

A Magyar Tudományos Akadémia Pszichológiai 
Intézete pályázatot hirdet a Fejlődéslélektani Osz
tály tudományos osztályvezetői munkakörére.
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A pályázókkal szembeni követelmények:
— egyetemi végzettség és legalább kandidátusi 

fokozat;
— jelentős tudományos eredmények az érintett 

tudományterületen;
A pályázatnak tartalmaznia kell:
— a pályázó jelenlegi munkahelyének, besorolásá

nak, beosztásának és fizetésének megjelölését;
— eddigi munkájának és a munka eredményeinek 

ismertetését;
— a pályázó által írt tanulmányok, könyvek pontos 

bibliográfiáját;
— tudományos fokozatának, kitüntetésének, ide

gen nyelvismeretének megjelölését.
A pályázathoz mellékelni kell:
— az oklevelek hiteles másolatát;
— részletes önéletrajzot 2 példányban;
— erkölcsi bizonyítványt.

A pályázatokat az MTA Pszichológiai Intézeté
nek igazgatójához (Bp., VI. Szondy u. 83—85.) 
kell benyújtani 1977. november 15-ig.

Dr. Pataki Ferenc 
igazgató

A Gödöllői Agrártudományi Egyetem pályázatot 
hirdet a Központi Intézetek és Tanszékek Szerve
zete Filozófia Tudományos Szocializmus Tanszékén 
1 fő tanársegédi álláshely betöltésére.

A kinevezendő tanársegéd feladata lesz: rész
vétel a filozófia tárgy oktatásában, valamint a 
Tanszéken folyó kutatómunkában.

Pályázhatnak, akik az ELTE Filozófia Szakán 
szerezték képesítésüket és legalább 2 éves egyetemi 
oktatói gyakorlattal rendelkeznek.

A betöltésre kerülő állás után a 7/1977. (VII. 
27.) OM—MüM sz. együttes rendeletben meghatá
rozott 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 felvilágo
sítást az Egyetem Személyzeti Osztálya (2103 
Gödöllő, Páter Károly u. 1.).
A pályázatnak tartalmaznia kell:
— a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, 

besorolását és illetményét;
— eddigi oktató-nevelő és kutatómunkájának is

mertetését.
A pályázathoz mellékelni kell :
— részletes önéletrajzot;
— egyetemi végzettséget tanúsító oklevelet, vagy 

hiteles másolatát;
— az egyetemtől beszerzett és kitöltött törzslapot.

Dr. Pethő György 
rektor

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem TTK 
Növényrendszertani és Ökológiai Tanszéke a Ma
gyar Tudományos Akadémia a pedagógusok kutató
munkájának elősegítésére létrehozott ösztöndíj
keret terhére egy biológus tanári diplomával ren
delkező személy részére pályázatot hirdet.

Pályázni lehet a Gerecse-hegységi erdőtársulások 
conológiai-ökológiai vizsgálata tárgykörben.

Szükséges, hogy a pályázó jó botanikai alap
ismeretekkel és a kutatási módszerekben alapfokú 
jártassággal rendelkezzen.

A megpályázott ösztöndíjas szerződés egy évre 
köthető. Az ösztöndíj összege havi 500 Ft.

Pályázhatnak felsőoktatási intézményekben ké
pesítést szerzett pedagógusok, akik alsó- vagy 
középfokú oktatási intézményekben, vagy a mű
velődésügyi igazgatás területén dolgoznak, kutató
munkára alkalmasak, szakterületük tudományos 
kérdései iránt érdeklődnek és a kutatómunkákban 
való részvételüket munkahelyük vezetője is támo
gatja.

A pályázatokat a megjelenéstől számított két 
héten belül az ELTE Növényrendszertani és Öko
lógiai Tanszék vezetőjének (1088 Budapest, Mú
zeum krt. 4/a) kell benyújtani.

Dr. Simon Tibor s. k.,
tanszékvezető egyetemi tanár

Az M TA Tudományos Műszer fejlesztési és Kutatás
automatizálási Koordinációs Bizottság személyi 

összetétele
LA  TMKKB elnöke Pál Lénárd, a Központi 

Fizikai Kutató Intézet főigazgatója.
2. A TMKKB alelnöke Pungor Ernő, a BME Ál

talános Analitikai Kémiai Tanszékének vezetője, 
az MTA Műszerügyi Bizottságának elnöke.

3. A Bizottság tagjai:
az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság kép
viseletében Sebestyén János általános elnök- 
helyettes;
a Kohó- és Gépipari Minisztérium képviseletében 
Littvai István miniszterhelyettes; 
a Külkereskedelmi Minisztérium képviseletében 
Udvardi Sándor miniszterhelyettes; 
a Nehézipari Minisztérium képviseletében Szili 
Géza miniszterhelyettes;
a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium 
képviseletében Kovács Imre miniszterhelyettes;
a Számítástechnikai Kormányközi Bizottság ese
tenként kijelölt megbízottja;
Posch Gyula, a Műszeripari Egyesülés elnöke, a 
Magyar Optikai Művek vezérigazgatója; 
Kázsmér János, az MSzR Főkonstruktőri Ta
nács magyar tagja, a VIDEOTON Fejlesztési 
Intézet igazgatója;
Bodonyi Pál, az OKISz képviselője a RADEL- 
KISz elnöke;
Böhm István, a Műszeripari Kutató Intézet 
igazgatója;
Berényi Dénes, az MTA Atommag Kutató Inté
zetének igazgatója;
Keszthelyi Lajos, az MTA Szegedi Biológiai 
Központ Biofizikai Intézetének igazgatója; 
Sándory Mihály, a KFKI Mérés- és Számítás- 
technikai Kutató Intézetének igazgatója;
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Vámos Tibor, az MTA Számítástechnikai és Auto
matizálási Kutató Intézetének igazgatója; 
Csomó István, az MTA Pénzügyi Főosztályának 
vezetője.

4. A TMKKB titkára Vályi Nagy József műszaki 
tanácsadó.

IGAZGATÁSI ÉS JOGI FŐOSZTÁLY

FOGADÓÓRÁK
Szentágothai János, a Magyar Tudományos Aka

démia elnöke minden hétfőn 16—17.30 óra között — 
bármely természetű ügyben — fogadóórát tart.

A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak 
más időpontokban is rendelkezésére áll.

IGAZGATÁSI ÉS JOGI FŐOSZTÁLY

Márta Ferenc, a Magyar Tudományos Akadémia 
főtitkára minden hétfőn 15.30—17 óra között — 
bármily természetű ügyben — fogadóórát tart.

A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak, 
valamint az intézmények vezetőinek más időpon
tokban is rendelkezésére áll.

IGAZGATÁSI ÉS JOGI FŐOSZTÁLY

Kónya Albert akadémikus, a Tudományos Minő
sítő Bizottság elnöke minden kedden 14—15 óra 
között,

Kulcsár Kálmán akadémikus, a Tudományos 
Minősítő Bizottság titkára minden csütörtökön 14— 
15 óra között tart fogadóórát.

Előzetes bejelentés a 126—840 telefonon, a 18— 
64-es mellékállomáson lehetséges.

TUDOMÁNYOS MINŐSÍTŐ BIZOTTSÁG

Helyreigazítás
Az MTA Almanachjának 1976. évi kötetében

l .a  tudományok doktorainak és kandidátusainak
felsorolásából kimaradt:
— HEPP FERENC, a mezőgazdasági tudomá

nyok doktora,
— NEMKY ERNŐ, a mezőgazdasági tudomá

nyok doktora,
— SOLYMOSY FERENC, a biológiai tudomá

nyok doktora,

— FISCHER ERNŐ, a biológiai tudományok 
kandidátusa,

— I’SÓ ISTVÁN, a mezőgazdasági tudományok 
kandidátusa,

— SÁRKÁNY PÁL, a mezőgazdasági tudomá
nyok kandidátusa;

2. tudományág szerint helytelenül szerepel:
— KISS ÁRPÁD, aki nem a biológiai (554. o.), 

hanem a mezőgazdasági tudományok doktora,
— VÖRÖS JÓZSEF, aki nem a mezőgazdasági 

(567. o.), hanem a biológiai tudományok 
doktora,

— VARGA GYULA, aki nem a mezőgazdasági 
(666. o.), hanem a közgazdaságtudományok 
kandidátusa;

3. névelírás:
— Andrási István (553. o.) neve helyesen: 

ANDRÁSSY ISTVÁN,
— Simonies Pál (596. o.) neve helyesen: SIMON- 

CSICS PÁL,
— Stuka József (596. o.) neve helyesen: SUTKA 

JÓZSEF.
(Ez utóbbiak vonatkoznak a névmutatóra is !)

Tudományos Testületi Titkárság

A Teréz Távbeszélő Központban történt szám- 
változások az alábbiakban érintették az Akadémia 
távbeszélő alközpontjait, valamint az Akadémia 
Elnökének távbeszélő fővonalát:

Régi szám Új szám
Székház Központ 113-400 113-400

V. Roosevelt tér 3. 319-181 319-181
126-779 120-675

Irodaház központ 127-291
V. Münnich F. u. 7. 127-294

324-175
126-840

Magyar Tud. Akadémia
Elnök 121-087 327-176
Alelnökök 121-087 327-176

IGAZGATÁSI ÉS JOGI FŐOSZTÁLY

Index: 25.105

AKADÉMIAI KÖZLÖNY, a Magyar Tudományos Akadémia hivatalos lapja. Megjelenik'havonta kétszer. Szerkeszti: dr. Egri Pál az MTA
Központi Hivatala Jogi Osztályának 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 Hirlapirodánál 
(KHI 1900 Budapest V., József nádor tér 1. sz.) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a KHI 215—96 162 pénzforgalmi

jelzőszámlára. Előfizetési díja egy évre 48.— Ft.
Egyes példányok beszerezhetők az 1055 Budapest V., Bajcsy-Zsilinszky út 76. sz. alatti hlrlapboltban. Példányonkénti ára 3,— Ft. 

77.5035 Akadémiai Nyomda, Budapest — Felelős vezető: Bernât György
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S zem ély i rész
A Magyar Tudományos Akadémiai főtitkára 

az Akadémiai elnökével egyetértésben Láng István 
főtitkárhelyettest — egyéb jellegű megbízatásai

miatt — felmentette az Akadémia Ifjúsági Bizott
ságának elnöki tisztsége alól. Egyidejűleg az Aka
démia Ifjúsági Bizottsága elnökévé Köpeczi Béla 
főtitkárhelyettest nevezte ki.

IGAZGATÁSI ÉS JOGI FŐOSZTÁLY
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A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára 
Káldos Mártától, az MTA Mikrobiológiai Csoportja 
dolgozójától az 535. sorszámú „Kiváló Dolgozó” 
kitüntető jelvényt és oklevelet az 5/1970. (A.K.15.) 
MTA —F. sz. utasítás 12. pontja alapján megvonta, 
mert annak viselésére érdemtelenné vált.

SZEMÉLYZETI FŐOSZTÁLY

J o g sza b á ly o k
A Magyar Tudományos Akadémia elnökének
1/1977. (A.K.13.) MTA—E sz

u t a s í t á s a
a távlati tudományos kutatások körében elért jelen

tős eredmények jutalmazásáról

A távlati tudományos kutatások körében elért
jelentős eredmények jutalmazását az alábbiak
szerint szabályozom.

1. §
(1) A Magyar Tudományos Akadémia jutalomban 

(továbbiakban: kutatási jutalom) részesíti 
azokat a kutatókat és egyetemi oktatókat, 
továbbá a kutatással foglalkozó egyéb szak
embereket, akik az országos és tárcaszintű 
kutatási főirányok körébe tartozó feladatok, 
valamint a pályázati kiírásban megjelölt egyes 
társadalomtudományi témák kutatásában jelen
tős új kutatási eredményeket értek el.

(2) A kutatási jutalom kiírására kétévenként, első 
alkalommal 1977-ben kerül sor.

2- §
(1) A kutatási jutalom elnyerhető: 

a,) pályázat útján, vagy
b) szakmailag illetékes akadémiai bizottság 

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

tok esetében is az utasításnak a pályázat rend
jére vonatkozó előírásait kell értelemszerűen 
alkalmazni.

3. §
(1) A kutatási jutalomra pályázni olyan jelentős 

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

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

4- §
(1) Nem vehetők figyelembe azok a pályázatok:

a) amelyek ellenérték (pl. szakértői-, újítási-, 
szabadalmi díj, külön jutalom) fejében vég
zett kutatási tevékenység eredményét tar
talmazzák;

b) amelyek bármilyen kutatási jutalomban már 
részesültek vagy ezzel kapcsolatos érdemi 
elbírálásuk megtörtént, kivéve, ha az el
bírálás óta elért számottevő új tudományos 
eredményt tartalmaznak;

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

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

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

(3) Az utasítás alkalmazása szempontjából nem 
tekinthető ellenértéknek a munkaviszony alap
ján kapott anyagi juttatás, továbbá a már meg
jelent tanulmány, illetőleg könyv szerzői díja 
és a kiadói nívódíj.

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

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

(2) A pályázati anyagot az 1977. évi kiírás során 
1978. február 1-ig kell a kutatóhely vezetőjéhez 
benyújtani, aki azt véleményével ellátva február 
15-ig a főirány gondozásáért felelős tárcához 
küldi meg.

(3) A már benyújtott pályázati anyagot kiegészí
teni vagy módosítani nem lehet.

(4) A pályázati anyagot a főirány gondozásáért 
felelős tárcák a mellékelt űrlap szerint véle
ményezik. A tárcák rangsorolt javaslataikat az 
1977. évi kiírás során 1978. szeptember 15-ig 
küldik meg az Akadémiához.

(5) Az Akadémia tudományos osztályai a pályáza
tokról és a tárcajavaslatokról tájékoztatást 
kapnak.

(6) A kutatási jutalmak odaítéléséről a rangsorolt 
tárcavélemények és a tudományos osztályok 
javaslatai alapján az Akadémia elnöke dönt. 
A határidő után érkezett vélemények és javas
latok a jutalmak odaítélésénél nem vehetők 
figyelembe.

(7) Az 1977. évi pályázati kiírás kutatási jutalmai
nak kiosztására 1978. december hónapban kerül 
sor.

6-§
A kutatási jutalom egyéni pályázó esetében 

5000,— Ft-nál kevesebb és 15000,— Ft-nál több 
nem lehet. Kollektívák esetén a kutatási jutalom 
egy pályázóra jutó összege nem lehet kevesebb 
3000,— Ft-nál és nem haladhatja meg a 15 000,— 
Ft-t.

7-§
(1) 1979-től kezdődően a pályázat meghirdetésére 

minden második év februárjában kerül sor.
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(2) A pályázati anyag benyújtásának határideje a 
kutatóhely vezetőjéhez a meghirdetés évének 
május 30. napja. A kutatóhely vezetője a meg
hirdetés évében június 15-ig továbbítja azt a 
főirány gondozásáért felelős tárcához.

(3) A rangsorolt pályázatokat a tárcák a meghir
detést követő év május 15. napjáig küldik meg 
az Akadémiához.

(4) A jutalmak kiosztására a meghirdetést követő 
év decemberében kerül sor.

(5) A kutatási jutalomban részesített pályamunká
kat az Akadémia — a főirányért felelős tárca
vélemények figyelembevételével — szabadon 
hasznosíthatja. A pályázati kiírásért és a pá
lyázatokkal kapcsolatos feladatok lebonyolí
tásáért a Tudományos Testületi Titkárság 
felelős.

8-§
Ez az utasítás a kihirdetés napján lép hatályba, 

egyidejűleg az 1/1975. MTA — E (A.K.2.) sz. uta
sítás hatályát veszti.

Szentágothai János s. k.,

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának 
5/1977. (A.K. 13.) MTA—F. számú

u t a s í t á s a

a „Kiváló Munkáért” kitüntető jelvény adomá
nyozásáról

Az 1032/1977. (V ili. 17.) Mt. h. sz. határozattal 
módosított 1006/1977. (II. 17.) Mt. h. sz. határozat
18. pontjában kapott felhatalmazás alapján az 
átlagon felüli teljesítményt nyújtó dolgozók mun
kájának elismerése érdekében az alábbi utasítást 
adom ki.

1. §
(1) A Magyar Tudományos Akadémia Központi 

Hivatalának, továbbá az Akadémia felügyelete 
alá tartozó kutatóintézetek, kutató központok, 
kutatócsoportok, kutatólaboratóriumok — ide 
értve az Akadémia által támogatott kutató
helyeket is — vállalatok, szolgáltató és egyéb 
szervek, valamint a Tudományos Minősítő 
Bizottság Titkárságának (a továbbiakban: in
tézmények) nem tudományos munkakörben 
foglalkoztatott dolgozói a Magyar Tudományos 
Akadémia főtitkárától ,,Kiváló Munkáért” ki
tüntető jelvényben (a továbbiakban: kitüntetés) 
részesülhetnek.

(2) Az intézmények tudományos munkakörben fog
lalkoztatott dolgozói csak kivételesen, rendkívül 
indokolt esetben — általában kiemelkedő tudo
mánypolitikai, tudományszervezői tevékeny
ség elismeréseként — részesülhetnek a kitün
tetésben, mivel a kutatómunka elismerése és 
jutalmazása más formában történik.

2-§
A kitüntetést az intézmények dolgozói közül azok
nyerhetik el, akik

a) az Akadémia céljai elérésének érdekében 
tartósan kiemelkedő tudománypolitikai és 
tudományszervezői vagy igazgatási tevé
kenységet fejtenek ki, illetőleg kiemelkedő 
eredményeket érnek el tudományos koncep
ciók kidolgozásában, a korszerű kutató
munka feltételeinek megteremtésében;

b) a kutatómunka segítésében lelkiismeretesek, 
kezdeményezők, magatartásuk és fegyel
mük példamutató, továbbá

c) hosszú időn keresztül aktívan részt vesznek az 
intézmény társadalmi munkájában.

3 . §

(1) A kitüntetéssel 3000 Ft pénzjutalom jár.
(2) A kitüntetéssel járó jutalmat a főtitkári jutal

mazási alapból kell fedezni. A kitüntetéssel járó 
pénzjutalom az évi rendes jutalmazástól füg
getlen, az utóbbi megállapításánál csökkentő 
tényezőként nem vehető figyelembe.

4-§
(1) A kitüntetés ugyanannak a dolgozónak több 

ízben is adományozható. Ismételt kitüntetésre 
— kivételesen indokolt esettől eltekintve — 5 
év elteltével kerülhet sor.

(2) A kitüntetett dolgozó a „Kiváló Munkáért” 
kitüntető jelvény viselésére a munkaviszony 
megszűnését követően is jogosult.

5. §
(1) A kitüntetés adományozására általában éven

ként egyszer, április 4-én, hazánk felszabadulásá
nak évfordulója alkalmából kerül sor.

(2) Kitüntetés adományozható még az intézmény 
fennállásának jubileuma, az intézmény mű
ködésében jelentős egyéb esemény, valamint a 
dolgozó nyugdíjazása alkalmából is.

6. §
(1) A kitüntetés adományozására az intézmények 

(2)—(3) bekezdésben megjelölt vezetői tehetnek 
javaslatot.

(2) Az Akadémia Központi Hivatalának dolgozóira 
a főtitkárhelyettesek, a hivatalvezető, illetőleg 
a főosztályvezetők, a TMB Titkárságának dol
gozóira a TMB Titkárságának vezetője tehetnek 
javaslatot.

(3) Az Akadémia felügyelete alá tartozó intézmé
nyek dolgozóinak kitüntetésére az intézmény 
igazgatója, a támogatott kutatóhelyek akadé
miai állományú dolgozóinak kitüntetésére a 
kutatóhely vezetője tesz javaslatot.

7- §
(1) A kitüntetésre vonatkozó javaslatokat minden 

év február 15-ig az illetékes társadalmi szer
vekkel egyetértésben lehet megtenni. A ki
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tüntetésre irányuló javaslatnak tartalmaznia 
kell a javasolt dolgozó személyi adatait és a 
javaslat indokolását.

(2) A kitüntetésre vonatkozó javaslatokat az 
Akadémia felügyelete alá tartozó intézmények
nek a felügyeletet ellátó főosztályhoz kell elő
terjeszteni. A főosztály a javaslatokat véle
ményével ellátva, rangsorolva, a Személyzeti 
Főosztályhoz továbbítja.

(3) A Központi Hivatal és a TMB Titkárságának 
dolgozóira vonatkozó javaslatokat közvetle
nül a Személyzeti Főosztályhoz kell megküldeni.

(4) A kitüntetés adományozását a Személyzeti 
Főosztály készíti elő döntésre. A Személyzeti 
Főosztály javaslatát az Akadémia felügyelete 
alá tartozó dolgozók vonatkozásában az illeté
kes főtitkárhelyettes, a Központi Hivatal és a 
TMB Titkárságának dolgozói vonatkozásában 
a hivatalvezető jóváhagyásával teheti meg.

.M
A kitüntetés megvonható attól, aki annak viselésére
érdemtelenné vált.

9- §
(1) A kitüntetésekről nyilvántartást kell vezetni. 

A kitüntetést a dolgozó személyi anyagába és 
munkakönyvébe be kell vezetni.

(2) A kitüntetés adományozását, valamint annak 
megvonását az Akadémiai Közlönyben közzé 
kell tenni.

10. §

(1) Az utasítás hatályba lépése előtt adományozott 
„Kiváló Dolgozó” kitüntető jelvényt a ki
tüntetett dolgozók továbbra is jogosultak vi
selni.

(2) Ez az utasítás a közzététel napján lép hatályba. 
Egyidejűleg az 5/1970. (A.K. 15.) MTA —F. sz. 
főtitkári utasítás hatályát veszti.

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának és a 
Közalkalmazottak Szakszervezete Elnökségének

i r á n y e l v e i

az akadémiai törzsgárda mozgalom egységesítésére 
és továbbfejlesztésére

A tudomány növekvő gazdasági és társadalmi 
szerepe miatt a tudományos kutatás eredményes
ségét a jövőben tovább kell fokozni, hatékonyabbá 
kell tenni a tudományos kutatás és fejlesztés ered
ményeinek gyakorlati alkalmazását.

Ezek a követelmények a tudományos kutató- 
intézetektől megkívánják, hogy magas színvonalon 
végzett munkával járuljanak hozzá a kutatómunka 
még eredményesebbé tételéhez. E célokat meg
valósító, hosszabb ideje akadémiai munkaviszony
ban álló dolgozók fokozottabb erkölcsi és anyagi 
megbecsülését segíti elő a törzsgárda mozgalom.

A SZOT Elnökségének irányelvei alapján az aka
démiai intézetekben is létrehozták a törzsgárda 
intézményét. A törzsgárda szabályzatok azonban 
egymástól eltérő módon határozták meg a törzs
gárda feltételeit és a törzsgárda tagsággal együtt 
járó kedvezményeket. Ezért az akadémiai törzs
gárda mozgalom egységesítésére és továbbfejlesz
tésére a következő irányelveket bocsátjuk ki.

1 . Az Akadémia Központi Hivatala és a fel
ügyelete alá tartozó valamennyi költségvetési in
tézmény szakszervezeti bizottsága az intézmény 
vezetőivel egyetértésben, a SZOT Elnöksége által 
1971. márciusában közzétett, és a jelen irányelvek 
keretei között vizsgálja felül a törzsgárda tagság 
feltételeit és a törzsgárda tagsággal együtt járó 
kedvezmények szabályait.

A törzsgárda szabályzat felülvizsgálatát 1978. 
január 31-ig el kell végezni és az 1978. évi ado
mányozások során már az új szabályokat kell al
kalmazni.

2. A törzsgárda időfokozatait egységesen 10, 20, 
25, 30, 35, 40 évben kell megállapítani.

3. A törzsgárda kitüntetés fokozatai:
10 év megszakítatlan munkaviszony esetén bronz

fokozat,
20 év megszakítatlan munkaviszony esetén ezüst

fokozat,
25 év megszakítatlan munkaviszony esetén arany

fokozat,
30 év megszakítatlan munkaviszony esetén ismé

telt arany fokozat,
35 év megszakítatlan munkaviszony esetén arany

koszorús fokozat,
40 év megszakítatlan munkaviszony esetén ismé

telt aranykoszorús fokozat.
Az arany- és az aranykoszorús fokozat a nyug

díjba vonuló dolgozónak akkor is adományozható, 
ha az előírt szolgálati időből a nyugdíjazás idő
pontjában legfeljebb 3 év hiányzik.

4. A törzsgárda felvételnél általában az intéz
ménynél eltöltött folyamatos szolgálati idő vehető 
figyelembe.

Az Akadémia Központi Hivatalától, intézetei
től, vállalataitól és egyéb szerveitől szolgálati ér
dekből áthelyezett dolgozóknál az ott eltöltött 
folyamatos munkaviszony 5 év eltelte után a törzs
gárda tagságnál figyelembe vehető.

Más állami szervtől szolgálati érdekből át
helyezett dolgozó folyamatos munkaviszonyát 10 
év eltelte után lehet a törzsgárda tagságnál fi
gyelembe venni.

Az intézniény vezetője a szakszervezeti bizalmi 
javaslatára — a Szakszervezeti Bizottság titkárá
val egyetértésben — dönti el, hogy az áthelyezés 
szolgálati érdekből történt-e.

A várakozási időtől csak rendkívül indokolt 
esetben lehet eltekinteni. Ilyen eset pl. ha a dolgozó 
szolgálati idejében választott és függetlenített 
funkció betöltése miatt következett be megszakí
tás.
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5. A törzsgárda tagjait a következő erkölcsi és 
anyagi elismerésben indokolt részesíteni:
— törzsgárda jelvény (a fokozatnak megfelelően),
— pénzjutalom,
— jutalomszabadság,
— emléktárgy.

A pénzjutalom összegét a személyi alapbér meg
határozott százalékában indokolt megállapítani. 
Ily módon a törzsgárda mozgalomban is érvényesül 
a munka szerinti elosztás elve és a személyi alapbér 
növekedésével automatikusan emelkedik a meg
állapítható törzsgárda jutalom összege is. Ennek 
megfelelően bronz fokozat esetén a személyi alap
bér 50%-ával, ezüst fokozat esetén a személyi 
alapbér 75%-ával, arany fokozat és aranykoszorús 
fokozat esetén a személyi alapbér 100%-ával cél
szerű a dolgozót jutalmazni.

Indokolt, hogy a törzsgárda jutalom fentiek 
szerinti meghatározása mellett a jutalom legkisebb 
összegét is meghatározza a szabályzat. Ezt bronz 
fokozat esetén 1000 Ft-ban, ezüst fokozat esetén 
2000 Ft-ban, arany fokozat és aranykoszorús foko
zat esetén 2500 Ft-ban célszerű rögzíteni.

Aranykoszorús fokozat esetén a megkülönböz
tetett elismerés kifejezéseként az arany fokozattal 
járó kedvezményeken túlmenően emléktárgy ado
mányozható. Az emléktárgy értékét a törzsgárda 
szabályzatban egységesen kell megállapítani.

A törzsgárda tagsággal járó anyagi juttatásokat 
az intézményeknek saját forrásból kell fedezni.

A törzsgárda tagsággal járó jutalomszabadság 
mértékét összhangba kell hozni a munkaügyi sza
bályokkal. Ennek megfelelően a jutalomszabadság 
mértéke bronz fokozat esetén 2 nap, ezüst fokozat 
esetén 4 nap, arany fokozat esetén 6 nap, arany
koszorús fokozat esetén pedig 8 nap.

A pénzjutalom és a jutalomszabadság minden 
fokozathoz csak egyszer, az adományozás évében 
adható.

6. Helyes, ha a törzsgárda tagjait az egyébként 
azonos feltételekkel rendelkező dolgozókkal szem
ben a munkáltató a bér- és béren kívüli juttatások 
során előnyben részesíti.

7. A törzsgárda szabályzatban rendelkezni kell 
arról, hogy a törzsgárda tagság nemcsak jogokkal, 
kedvezményekkel, hanem kötelezettségekkel is jár. 
A törzsgárda tagtól elvárható, hogy munkáját 
magas színvonalon végezze, munkatársaival szem
ben példamutató magatartást tanúsítson.

Azokat a törzsgárda tagokat, akik súlyosan 
vétenek a munkahelyi fegyelem szabályai ellen, 
a törzsgárdából ki kell zárni. A szabályzatban meg 
kell határozni a kizárás feltételeit, a juttatások és

kedvezmények megvonásának, illetőleg szünetel
tetésének szabályait. Rendelkezni kell arról, hogy 
a fegyelmi büntetés hatálya alatt álló dolgozó törzs
gárda tagsága a fegyelmi büntetés hatályának idő
tartama alatt szünetel, e szünetelés idejével, a 
törzsgárda tagság következő fokozatához megkívánt 
szolgálati idő tartama meghosszabbodik.

8. Helyes, ha a törzsgárda tagság feltételeinek 
fennállása esetén a dolgozó törzsgárda tagsági fel
vételére a munkahelyi vezető a szakszervezeti bi
zalmival egyetértésben Írásban tesz javaslatot. 
E javaslatok elbírálására célszerű törzsgárda bizott
ságot létrehozni. A bizottság tagjai lehetnek: a 
Szakszervezeti Bizottság képviselője, az intézmény 
vezetője vagy képviselője, a pártszervezet és a 
KISZ megbízottja, esetleg a törzsgárda arany vagy 
aranykoszorús fokozattal rendelkező tagjai.

9. A törzsgárda tagsággal és egyes juttatásokkal 
összefüggésben felmerült vitákban az intézmény ve
zetője, a Szakszervezeti Bizottsággal egyetértés
ben dönt. Döntése ellen az intézet felügyeletét el
látó főosztály vezetőjénél panasz terjeszthető elő, 
aki az illetékes megyei (budapesti) szakszervezeti 
bizottsággal egyetértésben dönt.

10. A törzsgárda jelvény és jutalom átadása az 
intézmény vezetőjének feladata. Az átadás idő
pontja április 4. vagy november 7.

11. Az Akadémia felügyelete alá tartozó intéz
mények magasabb vezető állású, főtitkár vagy 
főtitkárhelyettes által kinevezett dolgozóinak törzs
gárdába való felvételre vonatkozó előterjesztését 
a tárgyév március 15. napjáig az Akadémia Hiva
tala Személyzeti Főosztályának kell bejelenteni.

12. Az új törzsgárda szabályzat visszamenő 
hatályú nem lehet. A régi szabályzat szerint meg
szerzett jelvényt a dolgozó megtarthatja, illetve az 
ezzel járó erkölcsi és anyagi elismerés továbbra is 
megilleti.

13. Azok az intézmények, amelyek különösen 
méltányolandó okok miatt az irányelvektől eltérő 
törzsgárda szabályzatot kívánnak kialakítani, ezt a 
felügyeletet gyakorló főosztály engedélye alapján 
tehetik. Engedélyt a főosztály az illetékes megyei 
(budapesti) szakszervezeti bizottsággal egyetértés
ben adhatja meg.

Budapest, 1977. október 27.

Dr. Prieszol Olga s. k., Márta Ferenc s. k.,
a Közalkalmazottak a Magyar Tudományos

Szakszervezetének főtitkára Akadémia főtitkára
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A MAGYAR TU DO M Á N Y O S A K A D ÉM IA  E L N Ö K SÉ G É N E K
HATÁROZATAI*

az 1977. október 25-i üléséről

Beszámoló
a Matematikai és Fizikai Tudományok Osztályának 

tevékenységéről

Az 1976. évi közgyűlés határozata alapján az 
elnökség 1979-ig külön-külön megvitatja a tudo
mányos osztályok tevékenységéről szóló beszámoló
kat, különös tekintettel arra, hogy az osztályok 
mennyire gyakoroltak hatékony elvi és módszertani 
befolyást tudományterületeikre.

Az elnökség 65/1976. számú határozatában meg
jelölte az osztálybeszámolókkal kapcsolatos köve
telményeket, és meghatározta, hogy a beszámolók
ban az osztályok tudományterületenként milyen 
kérdésekre adjanak választ.

Elsőként a III. Osztály beszámolójának elnök
ségi vitájára került sor.

Az elnökség 37/1977. számú határozata

l.A  III. Osztály beszámolójára vonatkozó rész:
1.1. Az elnökség jóváhagyólag tudomásul veszi 

a Matematikai és Fizikai Tudományok Osz
tályának tevékenységéről szóló beszámolót, 
amely nagy súlyt helyez — az Osztály tevé
kenységének vázolása során — a matematika, 
a számítástudomány, a fizika, a szilárdtestek 
kutatása és a csillagászat hazai helyzetének 
tömör bemutatására, a hazai kutatások és a 
világszínvonal összehasonlítására, a feladatok 
megjelölésére, a kutatások és a gyakorlatok 
kapcsolatára, valamint a felsorolt tudomány- 
területekkel kapcsolatos oktatási rendszer 
alakulására, és mindezekben az Osztály és 
bizottságai szerepére.

1.2 Az Osztály bizottságai a hozzájuk tartozó 
tudományterületek szinte valamennyi, ha
zánkban művelt ágáról helyzetelemzéseket 
készítettek, amelyek nagy segítséget nyújtot
tak többek között az OTTKT egyes országos 
és tárcaszintű kutatási feladatainak kidol
gozásához, a kutatóhelyek középtávú ter
veinek összeállításához és azok elbírálásá
hoz.

1.3. A III. Osztály bizottsági rendszere bevált, 
kívánatos azonban annak megvizsgálása, 
hogy a jelenlegi rendszer minden vonatkozás
ban jól tükrözi-e a hazai kutatások mai tar
talmi struktúráját.

* A nem teljes szöveggel közölt határozatokat az Aka
démia tagjai részére — kérésükre — a Tudományos Testületi 
Titkárság tájékoztatásul megküldi.

1.4. Az Osztály az 1978 —1985. évekre érvényes 
könyvkiadási koncepció kidolgozásakor he
lyezzen nagyobb súlyt a számítástudomány, 
a fizika és a csillagászat tárgyú művek ki
adásának szorgalmazására.

1.5. A kísérleti fizikai kutatások tárgyi és személyi 
feltételei több egyetemi tanszéken kedvezőt
lenek, és ez a körülmény a korszerű oktatás 
feltételeit, a szakemberképzési feladatok 
végrehajtását is veszélyezteti. Szükségesnek 
látszik ezért a jobb feltételek között dolgozó 
kutatóintézetek és az egyetemi tanszékek 
közötti kapcsolat szorosabbá tétele.

1.6. Az eddig folytatott módon, újabb formákat 
is keresve, tovább kell növelni az Osztály és 
a bizottságok tudományirányító szerepét és 
felelősségét, fokozni kell befolyásukat a hoz
zájuk tartozó tudományterületek fejlődésére. 
Az Osztály és bizottságai a jövőben is nagy 
gondot fordítsanak az olyan kérdések tudo
mányos és gazdaságpolitikai elemzésére, 
amelyek szélesebb területeket, több tudo
mányágat, az oktatás és a kultúrpolitika 
fontosabb kérdéseit érintik, amelyek a mate
matika, a számítástudomány, a fizika, a 
szilárdtestek kutatása és a csillagászat tár
sadalmi szerepére vonatkoznak.

2. Általános érvényű rész; elsősorban a jövőben
benyújtandó osztálybeszámolók számára:

2.1. A következő osztálybeszámolók során az 
elnökségnek eredeti 65/1976. sz. határozatá
ban foglalt (egyes pontjai tekintetében össze
vonással egyszerűsíthető) szempontok fi- 
gyelemmeltartása mellett még inkább kell 
arra törekedni, hogy kellő mélységben ele
mezzék azt az alapkérdést, hogy az osztály 
az elmúlt években milyen mértékben tudta 
— és milyen eszközökkel kívánja a jövőben 
fokozottan — befolyásolni szakterületének 
fejlődését, illetve orientálni a hazai kutatást 
az alapvető — a gyakorlat és a tudomány 
fejlődéséből adódó — társadalmi igények 
irányában.

2.2. Az elemzés keretében szükséges kitérni arra 
is, hogy melyek a legfontosabb kutatási irá
nyok és arányok, valamint a tudomány- 
terület szempontjából más, fontos kérdések, 
ezek közül melyeknek milyen kapacitással 
történő művelése szükséges, továbbá milyen 
kérdések megvitatása kerüljön az osztály, 
illetve a bizottságok elé, és milyen kérdések 
véleményezése történjék felkért szakértők 
bevonásával.
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Előterjesztés
Csáki Frigyes alelnök elhalálozása folytán meg
üresedett alelnöki tisztségnek az 1978-as köz
gyűlésig elnökségi megbízás alapján való betöltésére

Csáki Frigyes akadémikus halála óta az Aka
démia egyik alelnöki tisztsége betöltetlen.

Az Alapszabályok szerint alelnököt az Akadé
mia közgyűlése a rendes tagok sorából választ 
három évre.

Két közgyűlés közötti időszakban a közgyűlés 
hatáskörét néhány kivétellel gyakorló elnökség 
a megüresedett alelnöki tisztség megbízás útján 
való betöltését határozta el.

Az elnökség 38J1977. számú határozata
1 . Az elnökség a soron következő 1978. évi köz

gyűlésig az alelnöki teendők ellátásával Fülöp 
József akadémikust bízza meg.

2. Feladata:
2.1. a Matematikai és Fizikai Tudományok 

Osztálya,
a Műszaki Tudományok Osztálya, 
a Kémiai Tudományok Osztálya, 
a Föld- és Bányászati Tudományok Osztálya 
együttműködésének elősegítése.

2.2. A testületi tevékenységgel összefüggő nemzet
közi tudományos kapcsolatok feletti felügye
let gyakorlása.

Előterjesztés
a Magyar Tudományos Akadémia tudományos tes

tületi bizottsági hálózatáról

Az elnökség 1977. április 26-i ülésén 19/1977. 
számú határozatával a testületi bizottsági hálózat 
szerkezetéről és összetételéről szóló előterjesztést 
mint tájékoztatót tudomásul vette, és kimondta, 
hogy a dokumentumot tartalmi elemzéssel kiegé
szítve megvitatásra újból az elnökség elé kell ter
jeszteni.

Az előterjesztés röviden áttekinti az Akadémia 
1970. évi reformját követő ciklusokban a bizott
ságok újjáválasztásának előkészítését, rendszerét, 
az újjáválasztáshoz adott útmutatást, és annak ér
vényesítését akadályozó egyes tényezőket, majd 
bemutatja a bizottsági hálózat jelenlegi szerkezetét 
és összetételét.

A hálózatot 308 különböző típusú bizottság 
alkotja, amelynek zöme (292) a tudományos osz
tályok irányításával működik. Az előterjesztés — 
az 1973. évi adatokkal összehasonlítva — a 308 
bizottságból 123-at vizsgál részletesebben.

Az előterjesztés a hálózatot az új tagok aránya 
(25%), a korösszetétele (9% 40 év alatti, 74% 
40—60 év közötti, 17% 60 év feletti), a nők aránya 
(7,4%), a tudományos fokozattal rendelkezők 
aránya (82,5%), a nem akadémiai munkahelyen 
dolgozók aránya (83,3%) szempontjából elemzi.

Megjegyzi, hogy a tudománypolitikai és tudomány- 
szervezési tekintetben lényegesen több lehetőséget 
kínál a téma elemzésre, mint amennyi a felhasznál
ható adatok birtokában ezúttal feldolgozható volt 
és néhány kérdéskör megfogalmazásával utal arra, 
hogy milyen irányokba lenne kívánatos a jelen
legi bizottsági hálózat szerkezetén és összetételén 
túl funkciójára és működésére vonatkozó vizsgálat 
végzése.

Az elnökség 40/1977. számú határozata

1. Az elnökség az MTA tudományos testületi bizott
sági hálózatáról szóló előterjesztést köszönettel 
tudomásul veszi. Hangsúlyozza egyben annak 
igényét, hogy a bizottságokban tömörült szellemi 
értéket mindenekelőtt tudományos problémák 
mély és érdemi elemzése érdekében használja fel 
az Akadémia, és fokozatosan mentesítse e bizott
ságokat a túltengő szervezési, véleményezési 
feladatok ellátása alól.

2. Az elnökség felkéri a tudományos osztályok el
nökeit, hogy az előterjesztésben részben már jel
zett és a vita során kikristályosodott elvek alap
ján az 1978. év során dolgozzák ki, és ahol lehet
séges, az osztály beszámolójának részeként fogal
mazzák meg a felügyeleti körüket képező tudo
mányterület igényeit az eddiginél jobban ki
elégítő bizottsági rendszer koncepcióját. Vizs
gálják meg, hogy alkalmi bizottságokkal mennyi
re tehermentesíthető, illetve csökkenthető a 
bizottsági hálózat.

3. Tekintettel arra, hogy az 1979. évi cikluszáró 
közgyűlésen az elnökségi beszámoló tartalmilag 
és mélységében lényeges részét kell hogy képezze 
a bizottsági munka elemzése, az osztályok 1978- 
ban dolgozzanak ki bizottsági hálózatukra vo
natkozóan olyan információs rendszert, amely a 
tudományterület minden minősítettjéről — a 
TMB nyilvántartásának felhasználásával — to
vábbá a bizottságok tagjairól kielégítő mélységű, 
és az osztály apparátusa által kezelhető és rend
szeresen felújítható, egy évnél nem régibb alap- 
információkat tartalmaz. Ez a nyilvántartás hát
térként támassza alá az osztályoknak a tudo
mányok művelőivel való élő, eleven kapcsolatát, 
illetőleg a kapcsolatot a bizottságok és az illeté
kes tudományterületek között. Az elnökségi 
bizottságok vonatkozásában ugyanezt a felada
tot — értelemszerűen — a Tudományos Testü
leti Titkárság végezze el.

4. A Tudományszervezési Csoport nyújtson mód
szertani segítséget a tudományos bizottságok 
nyilvántartási rendszerének korszerűsítéséhez, 
majd az elnökség és az osztályok tudományos 
bizottságairól elkészült információs anyagot 
dolgozza fel, és gondoskodjék róla, hogy az 1979. 
évi közgyűlés elnökségi beszámolójában a leg
fontosabb tapasztalatok és javaslatok a köz
gyűlés döntései és határozatai alapját képezhes
sék.
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Előterjesztés

a kutatóhelyi tervezés és beszámolás új koncepcióját 
kidolgozó alkalmi bizottság kiküldésére

Az Akadémia múlt évi közgyűlésén felmerült 
annak igénye — és az elnökség 1/1977. számú ha
tározatával fel is hatalmazta az elnököt és a fő
titkárt — , hogy a kutatóhelyi középtávú tervezés 
és beszámolás tapasztalatainak feldolgozására és új 
rendjének kidolgozására küldjenek ki alkalmi bi
zottságot. Figyelemmel a témában felmerült sok
irányú igényre, továbbá tekintettel a kutatásirányí
tás mai szervezetére, az látszott célszerűnek, hogy 
a kutatóhelyi tervezés és beszámolás új, országos 
koncepcióját első lépésként kizárólag a testület 
tagjaiból álló, a sajátos tárcaérdekektől nem be
folyásolt bizottság dolgozza ki, amely olyan elvi és 
koncepcionális javaslatokat terjesztene elő, ame
lyek alapul szolgálhatnak második lépésben a tár
cák vezetői által egyeztetett szabályozás kiadására.

Az elnökség 41/1977. számú határozata

1. Az elnökség a kutatóhelyi tervezés és beszámolás 
új, országos koncepciója kidolgozására alkalmi 
bizottságot küld ki. A bizottság elnöke: Pungor 
Ernő akadémikus
tagjai:

az I. Osztály képviseletében: Imre Samu
akadémikus

a II. Osztály képviseletében: Berend T. Iván
akadémikus

a III. Osztály képviseletében: Nagy Károly
akadémikus

a IV. Osztály képviseletében: Mészáros József
akadémikus

az V. Osztály képviseletében: Knoll József
akadémikus

a VI. Osztály képviseletében: Prohászka János
akadémikus

a VII. Osztály képviseletében: Hardy Gyula
akadémikus

a VIII.  Osztály képviseletében: Keleti Tamás
akadémikus

a IX. Osztály képviseletében: Szalai Sándor
akadémikus

a X. Osztály képviseletében: Grasselly Gyula
akadémikus

titkára: Szántó Lajos, a közgazdaságtudomá
nyok kandidátusa, a Tudományszervezési Csoport 
igazgatója.

2. A bizottság felhatalmazást nyer arra, hogy főleg 
a gyakorlat részéről szakemberek bevonásával 
folytassa tanácskozásait.

3. A bizottság 1978. év őszén tegyen jelentést 
munkájáról az elnökségnek.

Javaslat

elnökségi alkalmi bizottság kiküldésére „A növény- 
védelmi tudományok hazai helyzete és feladatai” 

című előterjesztés megvitatására

Az agrártudományok Osztálya 1976. márciusi 
ülésén vitatta meg ,,A hazai növényvédelmi tudo
mány helyzete és fejlesztésének iránya” című hely
zetelemzés tervezetét, és megadott szempontok 
szerinti átdolgozását határozta el.

Az Osztály 1977. október 18-i ülésén meg
tárgyalta az átdolgozott előterjesztést, amely kitér 
a növényvédelmi tudomány és oktatás hazai hely
zetének elemzésére, a tudományágnak más tudo
mányokkal (főleg biológia, kémia) való kapcsola
tára, vázolja a tudományág várható fejlődését, 
értékeli a növényvédelmi kutatás és a termelés 
összefüggését.

Miután a helyzetelemzés több tudományos 
osztályhoz tartozó tudományterületet érint (IV., 
VIL, VIII.  Osztály), kívánatos, hogy a növény- 
védelmi tudomány helyzetéről, az eddig elért ered
ményekről, problémákról és javaslatokról az elnök
ség alkalmi bizottság véleménye alapján tájékozód
jon.

Az elnökség 42/1977. számú határozata

Az elnökség „A növényvédelmi tudományok 
hazai helyzete és feladatai” című előterjesztés meg
vitatására alkalmi bizottságot küld ki.

A bizottság elnöke: Somos András akadémikus
Tagjai: Gerecs Árpád akadémikus

Győrffy Béla, a mezőgazdasági tudományok 
kandidátusa, az MTA Martonvásári Mező- 
gazdasági Kutató Intézete tudományos osz
tályvezetője

Holló János akadémikus 
Jermy Tibor akadémikus 
Király Zoltán akadémikus 
Korányi György, a kémiai tudományok dok

tora, a NIM Műszaki Fejlesztési Főosztálya 
vezetője

Kozma Pál akadémikus 
Kurnik Ernő akadémikus 
Láng Géza akadémikus 
Matolcsy György, a mezőgazdasági tudományok 

doktora, a MÉM Növényvédelmi Kutató 
Intézete tudományos osztályvezetője 

Nagy Bálint, a MÉM Növényvédelmi és Agro
kémiai Főosztálya vezetője 

Petróczi István, a mezőgazdasági tudományok 
kandidátusa, a Gödöllői Agrártudományi 
Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára 

Szalóczy Bálint, a mezőgazdasági tudományok 
kandidátusa, a MÉM Kutatási és Szakoktatási 
Főosztálya vezetője
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Szántó András, a kémiai tudományok kandi
dátusa, a NEVIKI igazgatója

Tímár Miklós, az orvostudományok kandidá
tusa, az Országos Munka- és Üzemegészség
ügyi Intézet igazgatója

Újvárosi Miklós, a mezőgazdasági tudományok 
doktora, az MTA Vácrátóti Botanikai Inté
zete igazgatóhelyettese

Budapest, 1977. október 31.

2. A bizottság elnöke az előterjesztést a decem
beri elnökségi ülésre nyújtsa be.

Az elnökség egyéb állásfoglalásai
Az elnökségi ülés napirendjén szerepelt még 

a „Beszámoló az eltelt időszak jelentősebb aka
démia testületi és szakigazgatási eseményeiről” 
című tájékoztató.

Szentágothai János s. k„ 
elnök

Pályázati  fe lh ív á so k

A Magyar Tudományos Akadémia Központi 
Hivatala Társadalomtudományi Főosztálya pályá
zatot hirdet a

Filozófiai Intézet
igazgatói munkakörére 1978. január 1-ihatállyal.

A pályázókkal szembeni követelmények:

— egyetemi végzettség és legalább kandidátusi 
fokozat;
jelentős tudományos eredmények a megpályá
zott intézet profiljának megfelelő kutatások 
területén;

— kutatóintézet vagy nagyobb kutatási egység 
vezetésében szerzett megfelelő gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

az intézet tudományos programjára és annak 
megvalósítására vonatkozó tervét;

— a pályázó jelenlegi munkahelyének, besorolásá
nak, beosztásának és fizetésének megjelölését;
eddigi szakmai munkájának és a munka ered
ményeinek az ismertetését;

— a pályázó által írt tanulmányok, könyvek pon
tos bibliográfiai jegyzékét;

— tudományos fokozatának, kitüntetéseinek, 
idegen nyelvismeretének megjelölését.

A pályázathoz mellékelni kell:

— az oklevelek hiteles másolatát;
— részletes önéletrajzot 2 példányban;
— erkölcsi bizonyítványt.

Amennyiben a pályázó az MTA alkalmazásában 
áll, akkor a pályázatnak csupán az intézet tudo
mányos programjára és annak megvalósítására 
vonatkozó tervet kell tartalmaznia.

Az igazgató besorolására és vezetői megbízására 
vonatkozóan a 2/1974. (11.17.) MüM. számú rende
let, valamint az 5/1974. (A.K.7.) MTA —F. számú 
főtitkári utasítás az irányadó.

A pályázatot az MTA főtitkárához címezve az 
MTA Központi Hivatala Társadalomtudományi 
Főosztályához (Budapest, V., Münnich Ferenc u.
7.) kell benyújtani a pályázat közzétételétől számí
tott 21 napon belül.

Rottler Ferenc s. k., 
főosztályvezető

Az MTA Állam- és Jogtudományi Intézete pályá
zatot hirdet a büntetőjogi osztály tudományos 
osztályvezetői munkakörének betöltésére.

A kinevezendő osztályvezető feladata: az osz
tály tevékenységével összefüggő tudományos irá
nyító és szervező munka ellátása.

1. A pályázókkal szembeni követelmények:

— egyetemi végzettség és legalább kandidátusi 
fokozat,

— jelentős tudományos eredmények a megpályá
zott kutatási területen,

— kutatási egység vezetésében szerzett gyakorlat.

2. A pályázatnak tartalmaznia kell:

— a pályázó jelenlegi munkahelyének és beosz
tásának megjelölését,

— tudományos munkásságának rövid ismerteté
sét és publikációinak jegyzékét,

— a megpályázott munkakörre vonatkozó el
képzeléseit,

— tudományos fokozatának, idegen nyelv- 
ismeretének megjelölését.

3. A pályázathoz mellékelni kell:
— az oklevelek hiteles másolatát,
— részletes önéletrajzot,
— erkölcsi bizonyítványt.

Ha a pályázó az MTA alkalmazásában áll, a 
pályázatnak a 2. és 3. pont alatti mellékletét nem 
kell tartalmaznia.
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A pályázatot a közzétételtől számított 1 hóna
pon belül az Intézet igazgatójához kell benyújtani.

Szabó Imre s. k.,
igazgató

FOGADÓÓRÁK

Szentágothai János, a Magyar Tudományos 
Akadémia elnöke minden hétfőn 16 — 1730 óra között 
— bármely természetű ügyben — fogadóórát tart.

A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak 
más időpontokban is rendelkezésére áll.

IGAZGATÁSI ÉS JOGI FŐOSZTÁLY

Márta Ferenc, a Magyar Tudományos Akadémia 
főtitkára minden hétfőn 1530 —17 óra között — bár
mely természetű ügyben — fogadóórát tart.

A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak, 
valamint az intézmények vezetőinek más időpontok
ban is rendelkezésére áll.

IGAZGATÁSI ÉS JOGI FŐOSZTÁLY

Kónya Albert akadémikus, a Tudományos 
Minősítő Bizottság elnöke minden kedden 14 — 15 
óra között,

Kulcsár Kálmán akadémikus, a Tudományos 
Minősítő Bizottság titkára minden csütörtökön 
14 — 15 óra között tart fogadóórát.

Előzetes bejelentés a 126—840 telefonon, a 
18— 64-es mellékállomáson lehetséges.

TUDOMÁNYOS MINŐSÍTŐ BIZOTTSÁG
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J o g sza b á ly o k
A Minisztertanács 1044/1977. (X. 27.) számú 

h a t á r o z a t a
az Állami Díj és a Kossuth-díj Bizottság

személyi összetételének megállapításáról szóló 
1014/1974. (IV. 2.) Mt. h. számú határozat 

módosításáról
A Minisztertanács
Berki Sándor nyugalmazott termelőszövetkezeti 

elnököt és
dr. Tárczy-Hornoch Antal akadémikust 

— a bizottságban végzett eredményes munkájuk 
elismerése mellett — az Állami Díj és Kossuth-díj 
Bizottságban viselt tagsága alól — saját kérésére — 
felmenti, s egyidejűleg |

dr. Pozsgay Imre kulturális minisztert,
dr. Szentágothai János Kossuth- és Állami-Díjas 

akadémikust, tanszékvezető egyetemi tanárt, a 
Magyar Tudományos Akadémia elnökét

az Állami Díj és Kossuth-díj Bizottság tagjává 
és a Bizottság elnökhelyettesévé,

dr. Ábrahám Kálmán építésügyi és városfejlesz
tési minisztert,

dr. Berend T. Iván Kossuth-díjas akadémikust, 
a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem 
rektorát,

Győré Sándort, az abonyi Ságvári Endre Ter
melőszövetkezet elnökét,

dr. Harmatta János akadémikust, az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi 

, tanárát,
Keserű Jánosné könnyűipari minisztert,
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dr. Márta Ferenc akadémikust, egyetemi tanárt, 
a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárát, 

dr. Prohászka János akadémikust, a Budapesti 
Műszaki Egyetem tanszékvezető egyetemi tanárát, 

dr. Romány Pált, a mezőgazdasági tudományok 
kandidátusát, mezőgazdasági és élelmezésügyi mi
nisztert,

dr. Simon Pál nehézipari minisztert,
Vas István Állami Díjast, a Dalmandi Állami 

Gazdaság igazgatóját
az Állami Díj és Kossuth-díj Bizottság tagjává 
kinevezi.

Aczél György s. k., 
a Minisztertanács elnökhelyettese

A MAGYAR TU DO M Á N Y O S AKADÉM IA E L N Ö K SÉ G É N E K
H A T Á R O ZA T A I

az 1977. november 29-i ülésén

Javaslat
elnökségi alkalmi bizottság kiküldésére 

„A klinikai kémia feladata, hazai helyzete, fejlesz
tésének iránya” című előterjesztés megvitatására

Az Orvosi Tudományok Osztálya 1977. novem
ber 15-én tartott osztályülésén megvitatta a napi
rendre vonatkozó jelentést.

Az Osztály a téma fontossága és időszerűsége 
miatt fontosnak tartotta, hogy a jelentésben foglal
takkal az elnökség is foglalkozzon. Az előterjesztés 
amellett, hogy a jelenlegi helyzetet részletesen elem
zi, vázolja a jövőre vonatkozó feladatokat, és a 
fejlesztés irányát is. Ezért indokolt, hogy az elnök
ség alkalmi bizottság véleménye alapján kapjon 
tájékoztatást a témakörről.

Az elnökség 44/1977. számú határozata
l .Az elnökség „A klinikai kémia feladata, hazai 

helyzete, fejlesztésének iránya” című jelentés 
megvitatására a következő összetételű alkalmi 
bizottságot küldi ki:

elnök:
Hollán Zsuzsa akadémikus 

tagok :
Bálint Péter akadémikus
Hársing László, az orvostudományok doktora
Papp Miklós, az orvostudományok doktora
Pálos Á. László akadémikus
Petrányi Gyula akadémikus
Stark Ervin akadémikus
Straub F. Brúnó akadémikus
Takács Lajos, az orvostudományok doktora
Tigyi József akadémikus

2. A bizottság elnöke az előterjesztést az 1978. 
februári elnökségi ülésre nyújtsa be.

Javaslat
Csáki Frigyes akadémikus elhalálozása folytán a 
Magyar Tudomány című folyóirat szerkesztőbizott

ságában megüresedett hely betöltésére

Az elnökség 42/1976. számú határozatával há
rom évi időtartamra választotta meg a Magyar 
Tudomány című folyóirat szerkesztőbizottságát, 
amelyben a Műszaki Tudományok Osztálya kép
viseletében Csáki Frigyes akadémikus vett részt. 
Elhalálozása folytán a szerkesztőbizottságban az 
Osztálynak nincs képviselője.

Az elnökség 46/1977. számú határozata
Az elnökség a Magyar Tudomány című folyóirat 
szerkesztőbizottságába — az 1979. évi közgyűlésig 
terjedő időtartamra — a Műszaki Tudományok 
Osztálya képviseletében Vámos Tibor akadémikust 
választotta meg.

Az elnökség egyéb állásfoglalásai

Az elnökségi ülés napirendjén szerepelt még a 
„Beszámoló az eltelt időszak jelentősebb akadémiai 
testületi és szakigazgatási eseményeiről” című tájé
koztató.
Budapest, 1977. november 30.

Szentágothai János s. k., 
elnök
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K ö z le m én y ek
Az Oktatási Minisztérium Tervezési Főosztályának 
tájékoztatója a felsőoktatási intézmények nappali 
tagozatán 1978. évben végző hallgatók számáról

TUDOMÁNYEGYETEMEK 

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
Bölcsészettudományi Kar
(1052 Budapest, Pesti Barnabás u. 1.)
Nem tanári szakok
magyar—történelem 3 fő
magyar—angol 1 fő
magyar—esztétika 2 fő
magyar—francia összehasonlító ir. 1 fő
magyar—latin—finnugor 1 fő
magyar—német 1 fő
magyar—orosz 1 fő
történelem—földrajz 1 fő
történelem—orosz 1 fő
történelem—tört. spec, tanulmány 3 fő
orosz—ált. nyelvészet 1 fő
orosz—cseh 1 fő
orosz—finnugor 1 fő
orosz—német 1 fő
orosz—ukrán 1 fő
angol 1 fő
angol—ált. nyelvészet 1 fő
angol—esztétika 1 fő
angol—német 1 fő
spanyol 1 fő
iráni—angol 1 fő
filozófia—magyar—esztétika 1 fő
pszichológia—eszperantó 1 fő
könyvtár—angol 1 fő
könyvtár—arab 1 fő
könyvtár—finnugor 2 fő
könyvtár—ideológia 1 fő
néprajz—néprajz spec, tanúim. 2 fő
néprajz—magyar—angol 1 fő
régészet—történelem 4 fő
régészet—régészeti spec, tanúim. 3 fő
népművelés—történelem 2 fő
arab—török 1 fő
pedagógia 2 fő
pszichológia 30 fő
könyvtár— régészet 2 fő
könyvtár—történelem 1 fő
néprajz 1 fő
népművelés—magyar 2 fő
népművelés—esztétika 2 fő
művészettörténet—magyar 
művészettörténet—esztétika—össze

1 fő

hasonlító ir.
művészettörténet—francia—össze

1 fő

hasonlító ir. 1 fő

fizikus 31 fő
vegyész 30 fő
geológus 4 fő
biológus 27 fő
programozó matematikus 85 fő
fizika—meteorológia 1 fő
matematika—meteorológia 4 fő
fizika—csillagász 3 fő
földrajz—térképész 4 fő

József Attila Tudományegyetem, Szeged
Természettudományi Kar 
(6720 Szeged, Pf. 428.) 
Nem tanári szakok:
matematikus 47 fő
fizikus 8 fő
vegyész 20 fő
biológus 17 fő
programozó matematikus 21 fő

Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen
(4010 Debrecen, Pf. 37.) 
Bölcsészettudományi Kar 
Nem tanári szakok:
népművelés—néprajz 2 fő
történelem—földrajz 1 fő

Természettudományi Kar
Nem tanári szakok:
matematikus 34 fő
fizikus 11 fő
vegyész 25 fő
programozó matematikus 30 fő

Pécsi Tudományegyetem, Pécs
Közgazdaságtudományi Kar 
(7622 Pécs, Rákóczi u. 80.)

Iparszak
vállalati tervező-elemző 22 fő
vállalati piacszervezési 16 fő

Belkereskedelmi szak
vállalati tervező-elemző 7 fő
vállalati piacszervezési 12 fő

Agrár szak
vállalati tervező-elemző 9 fő
vállalati piacszervezési 2 fő

Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, 
Budapest

(1092 Budapest, Dimitrov tér 8.)
Általános Közgazdasági Kar 
Népgazdasági tervező-elemző szak

Természettudományi Kar
(1088 Budapest, Múzeum krt. 6—8.)

Nem tanári szakok:
geográfus 2 fő
matematikus 80 fő

elméleti—gazd. politikai 31 fő
matematika—gazdasági 16 fő
vállalati modellező 29 fő

Pénzügyi szak
pénzügypolitikai 20 fő
vállalati pénzügyi 12 fő
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Kereskedelmi Kar 
Belkereskedelmi szak
piackutató (marketing) 20 fő
gazdasági szervező 15 fő
tervező-elemző 19 fő

Külgazdaságtan szak
piackutató (marketing) 49 fő
kereskedelem-politikai és pü. 19 fő
nemzetközi kapcsolatok 31 fő

Ipari Kar 
Ipari szak
tervező-elemző 55 fő
gazdasági, szervező 13 fő
piackutató 14 fő

Közlekedési szak
gazdasági, szervező 16 fő
tervező-elemző 14 fő

Agrár szak
piackutató, tervező-elemző 21 fő

MŰSZAKI EGYETEMEK

Budapesti Műszaki Egyetem
(1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.) 
Építészmérnöki Kar

építészmérnök 102 6
Építőmérnöki Kar

közlekedésépítő 35 fő
szerkezetépítő

magasépítő 14 fő
mélyépítő 17 fő
számítástechnika 9 fő

vízépítő-mérnöki szak
vízellátási és csatornázási 16 fő
mezőgazdasági-vízépítési 8 fő

földmérő-mérnöki 13 fő
műtárgyépítési 15 fő

Gépészmérnöki Kar
gépgyártástechnológia 33 fő
vegyipari gépész 27 fő
gépészmérnöki matematikus 29 fő
általános gépszerkesztő 35 fő
termelési rendszerszervező 24 fő
folyamattervező 40 fő

Közlekedésmérnöki Kar
(1092 Budapest, Kinizsi u. 1 — 7.)

közlekedéstechnikai 18 fő
közlekedés-rendszertervező 17 fő
autógépész 13 fő
vasúti gépész 15 fő
építőgépész 12 fő
anyagmozgatási gépész 17 fő

Hajózási főiskolai szak
tengerésztiszti 4 fő

Vegyészmérnöki Kar
biológia és élelmiszeripari 20 fő
gyógyszeripari 10 fő
könnyűipari 15 fő
műanyagipari . 11 fő
szerves szintetikus vegyipari 9 fő
biológus mérnök 18 fő
üzemmérnök (3 éves képzésben: általános 

és szerves vegyipari; biológiai és élelmi- 
szeripari; gyógyszeripari; könnyűipari; 
műanyagipari) kb. 65 fő

Villamosmérnöki Kar
híradástechnikai digitális számítás- 

technika 13 fő
híradástechnikai műsorközlési 19 fő
híradástechnikai adat és távközlő 20 fő
híradástechnikai mikrohullámú és adás- 

technikai 27 fő
híradástechnikai félvezető technikai 13 fő
erősáramú-villamosgépek és készülékek 25 fő
erősáramú villamosművek 25 fő
erősáramú gépesítési és automatizálási 33 fő
műszer és irányítástechnikai-digitális 

berendezések 9 fő
elektronikus műszertechnikai 18 fő
irányitástechnika 18 fő
elektronikai technológia 32 fő
műszer és irányítástechnika 26 fő
erősáramú 14 fő
híradástechnikai (műszaki fizikai) 16 fő

Nehézipari Műszaki Egyetem, Miskolc
(3315 Miskolc-Egyetemváros)
Bányamérnöki Kar

bányaművelési 1 fő
bányageológusmérnöki 1 fő
bányageológiai-geofizikai 5 fő
hidrogeológiai 6 fő
olajbányászati 2 fő
bányagépészeti és bányavillamossági 3 fő

Gépészmérnöki Kar
gépgyártástechnológiai 40 fő
gépgyártástechnológiai rendszerszervező 13 fő
gépgyártástechnológiai szakfordító 10 fő
szerszámgépészeti 8 fő
alkalmazott mechanikai 9 fő
vegyipari gépészeti 24 fő
vegyipari-szilikátipari gépészeti 6 fő
vegyipari-rendszerszervezői 6 fő
termelési rendszerszervezői 9 fő
általános gépészeti 13 fő

Kohómérnöki Kar
vas és fémkohászati 5 fő
öntészeti 7 fő
kohásztechnológiai (alakítástechnológia) 8 fő
fémtani 2 fő

Veszprémi Vegyipari Egyetem
(8200 Veszprém, Schönherz Z. u. 12.) 

nehézvegyipari — szervetlen kémiai
technológia 10 fő

— rádiókémiai techno
lógia 4 fő
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— petrolkémiai techno
lógiai 7 fő

— szilikátkémiai tech
nológiai 8 fő

— vegyipari folyamat
szabályozási ágazat 17 fő

— szervező vegyész 11 fő
üzemmérnök (3 éves képzésben) kb. 60 fő

MŰSZAKI FŐISKOLÁK,
EGYETEMI FŐISKOLAI KAROK

Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola
Közlekedés-Építési Intézet
(9026 Győr, Ságvári E. u.)

vasútépítési és fenntartási 15 fő
útépítési és fenntartási 26 fő
hídépítési és fenntartási 22 fő

Közlekedésgépészeti Intézet
(9026 Győr, Ságvári E. u.)

autógépész 30 fő
vasútgépész 29 fő
járműgépész 25 fő

Távközlési és Automatizálási Intézet
(9026 Győr, Ságvári E. u.) 

vezetékes távközlési 10 fő
vezetéknélküli távközlési 23 fő
közlekedés automatika 21 fő

Közlekedés és Postaüzemi Intézet
(9026 Győr, Ságvári E. u.) 

vasútüzemi 15 fő
gépjármüüzemi 27 fő
postaüzemi 8 fő

Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola, 
Budapest

Erősáramú Kar
(1300 Budapest, Nagyszombat u. 19.)

villamosgépek 8 fő
villamoskészülékek 13 fő
járművillamosság 12 fő
hajtásszabályozás 14 fő
vezérléstechnikai 14 fő
villamosenergiaipari hálózatok 35 fő
teljesítményelektronika 19 fő

Gyengeáramú Kar
(1431 Budapest, Tavaszmező u. 17.) 

félvezető és mikroelektronika 9 fő
elektroncsövek és fényforrások 10 fő
rádió-televíziótechnikai 11 fő
kapcsolástechnika 12 fő
mikrohullámú technika 10 fő
vezetékes átviteltechnikai 15 fő
elektronikus orvosi készülék 15 fő
folyamatszabályozás —
elektromos műszerek 15 fő
szabályozástechnika 14 fő
számítástechnikai műszaki szervező 19 fő

Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola

Számítógépek Intézet
(8001 Székesfehérvár. Vöröshadsereg u. 45.)

számítógép gyártó 10 fő
számítógép üzemeltető 11 fő

Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola, Budapest
(1081 Budapest, Népszínház u. 8.)

gyártástechnológia-forgácsoló 31 fő
gyártástechnológia-forgácsnélküli alakítás 12 fő
rendszerszervező 30 fő
általános gépész 47 fő

Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskola, 
Kecskemét

(6001 Kecskemét, Izsáki út 10.)
gépipari automatizálás 16 fő
gépipari automatizálás számítógéptechnika 30 fő 
gépgyártástechnológia 30 fő
gépgyártástechnológiai rendszerszervező 13 fő 
szerszámszerkesztő 13 fő
műanyagfeldolgozó 13 fő

Pollack Mihály Műszaki Főiskola, Pécs
(7601 Pécs, Boszorkány u. 2.)
Építőipari Kar

magasépítési 36 fő
mélyépítési 22 fő

Gépészeti Kar
épületgépészeti 41 fő
szilikátgépészeti 14 fő
vegyipari gépészeti 24 fő
épületvillamosítási 13 fő
felvonó-ágazat 8 fő

Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola, Budapest
Építőipari Kar
(1442 Budapest, Thököly u. 74.) 

magasépítési 125 fő
mélyépítési 38 fő
városgazdasági 25 fő

Gépészeti Kar
(4011 Debrecen, Landler Jenő u. 2.)

általános építőgépész 22 fő
házgyári építőgépész 11 fő

Könnyűipari Műszaki Főiskola, Budapest
(1034 Budapest, Doberdó u. 6.)

ruhaipari technológus 15 fő
ruhaipari gyártáselőkészitő és modell

szerkesztő 10 fő
textiltechnológiai-fonó-szövőipari 8 fő

— kötő-hurkolóipari 10 fő
bőrfeldolgozóipari (cipő, bőrdíszmű, 

kesztyű) 16 fő
nyomdaipari formakészítő 15 fő
papíripari gyártó-feldolgozó 9 fő
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Nehézipari Műszaki Egyetem
Kohó és Fémipari Főiskolai Kar, Dunaújváros
(2401 Dunaújváros, Táncsics M. út 1.)

vas-acél és fémkohászati 6 fő
öntési 4 fő
alakítástechnológiai (képlékenyalakítás) 7 fő
gyártmányellenőrzési 12 fő
rendszerszervezési 14 fő
üzemgépészeti-karbantartási 17 fő
üzemgépészeti-anyagmozgatási 11 fő
üzemgépészeti-fémszerkezetgyártási 11 fő

Nehézipari Műszaki Egyetem
Vegyipari Automatizálási Főiskolai Kar, 

Kazincbarcika
(3701. Kazincbarcika, Lenin u. 1.) 

mérés- és automatizálási 38 fő
rendszerszervező 13 fő
gyárszerelő 17 fő

Budapesti Műszaki Egyetem
Vízgazdálkodási Főiskolai Kar, Baja
(6501 Baja, Bajcsy Zs. út 14.)

általános és mezőgazdasági vízgazdálko
dási 36 fő

vízellátási és csatornázási 4 fő

MŰVÉSZETI FŐISKOLÁK
Iparművészeti Főiskola, Budapest
(1121 Budapest, Zugliget út 11 — 25.)

ipari formaterv 9 fő
belsőépítész 6 fő
typo-grafika 6 fő
ötvös 5 fő
kerámia 3 fő
porcelán 3 fő
üvegtervező 2 fő
gobelintervező 1 fő
nyomottanyagtervező 1 fő
ruhatervező 3 fő
szövöttanyagtervező 4 fő
bőr 1 fő
cipő 1 fő

Képzőművészeti Főiskola, Budapest
(1062 Budapest, Népköztársaság u. 71.) 

festő 30 fő
szobrász 16 fő
sokszorosító grafika 5 fő
alkalmazott grafika 5 fő
festő restaurátor 4 fő
szobrász restaurátor 3 fő

Színház- és Filmművészeti Főiskola, Budapest
(1088 Budapest, Vas u. 2/c.) 

színész 33 fő
Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola, Budapest
(1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8.)

művészképző tagozat 70 fő
(zeneszerzés, zenetudomány, hangszeres 

ének)

GAZDASÁGI FŐISKOLÁK 

Pénzügyi és Számviteli Főiskola, Budapest
(1426 Budapest, Buzogány u. 10.)

rendszerszervezési . 41 fő
vállalatgazdálkodási ipari 30 fő
vállalatgazdálkodási mezőgazdasági 44 fő
vállalatgazdálkodási belkereskedelmi 14 fő
vállalatgazdálkodási külkereskedelmi 16 fő
pénzügyi költségvetési 30 fő

Külkereskedelmi Főiskola, Budapest
(1055 Budapest, Néphadsereg u. 1.)

külkereskedelmi-áruforgalmi 53 fő
idegen nyelvű levelező:

orosz—német 16 fő
orosz—angol 24 fő
orosz—francia 15 fő
német—angol 45 fő
német—francia 7 fő
angol—francia 11 fő

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, Budapest
(1054 Budapest, Alkotmány u. 9—11.)

kereskedelmi 62 fő
vendéglátóipari 96 fő

AGRÁRTUDOMÁNYI EGYETEMEK
Agrártudományi Egyetem, Gödöllő
Mezőgazdaságtudományi Kar

növénytermesztő 23 fő
állattenyésztő 31 fő
növényvédelmi 7 fő
üzemszervező 18 fő
üzemmérnök (3 éves képzésben) 60 fő

Mezőgazdasági Gépészmérnöki Kar
mezőgazdasági gépészmérnök 82 fő

Állatorvostudományi Egyetem, Budapest
(1400 Budapest, Landler Jenő u. 2.) 

állatorvos 77 fő

Erdészeti és Faipari Egyetem, Sopron
(9400 Sopron, Bajcsy Zs. út 4.)

erdőmérnök 37 fő
faipari mérnök 23 fő
üzemmérnök (3 éves képzésben) 33 fő

Kertészeti Egyetem, Budapest
(1114 Budapest, Villányi út 33—45.)
Tartósítóipari Kar

konzervipari 9 fő
hűtőipari 8 fő
borászati 10 fő
dohányipari 3 fő

Termesztési Kar
dísznövénytermesztési 15 fő
gyógynövénytermesztési 3 fő
gyümölcstermesztési 16 fő
növényvédelmi 11 fő
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szőlőtermesztési 11 fő
üzemtani 13 fő
zöldségtermesztési 12 fő
táj és kertépítészeti 15 fő
növénynemesítési 2 fő
faiskola-term. 4 fő

Debreceni Agrártudományi Egyetem 

Mezőgazdasági Gépészeti Kar, Mezőtűr
(5401 Mezőtúr, Tolbuchin u. 2.)

gépjavító 22 fő
üzemgépész 24 fő

Debreceni Agrártudományi Egyetem 

Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Szarvas
(5541 Szarvas, Szabadság u. 1—3.) 

üzemmérnök 66 fő

Keszthelyi Agrártudományi Egyetem 

Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Körmend
(9900 Körmend, Rákóczi u. 2.)

gépjavító 21 fő
üzemgépész 18 fő

Keszthelyi Agrártudományi Egyetem 

Agronómiái Főiskolai Kar, Nagykanizsa
(8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 74.)

általános növénytermesztő 18 fő
vetőmagtermesztő 8 fő
gyepgazdálkodó 11 fő

Élelmiszeripari Főiskola, Szeged
(6724 Szeged, Marx tér 7.)

Élelmiszeripari Kar
éleim, techn. húsipari-hőkezeléses 

tartósító 4 fő
éleim, techn. baromfi-húsipari 9 fő
éleim, techn. baromfi keverék-takarmány

ipari 5 fő
éleim, techn. tej-húsipar 5 fő
éleim, techn. tej-keveréktakarmányipar 3 fő
éleim, techn. édes-sütőipar 5 fő
éleim, techn. malom-sütőipar 3 fő
élelmiszeripari gépész 4 fő
élelmiszeripari gépész műszeres 12 fő

Állattenyésztési Kar

(680Г Hódmezővásárhely, Lenin u. 15.)
általános állattenyésztési 18 fő
vadgazdálkodási 13 fő
takarmánygazdálkodási 8 fő

EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLA

(1046 Budapest, Erkel u. 26.)
diétásnővér 32 fő
gyógytornász 37 fő
közegészségügyi és járványügyi ellenőr 111 fő 
védőnő 142 fő

Agrártudományi Egyetem, Debrecen-
(4001 Debrecen, Böszörményi út 138.)

általános agrármérnök 82 fő

Agrártudományi Egyetem, Keszthely
(8360 Keszthely, Deák F. u. 16.)
Mezőgazdaságtudományi Kar

általános agrármérnök 25 fő
agrárkémiai 23 fő
növényvédelmi üzemmérnök (3 éves 

képzésben) 34 fő
Mezőgazdaságtudományi Kar 
(9200 Mosonmagyaróvár, Vár u. 2.) 

általános agrármérnök 41 fő

MEZŐGAZDASÁGI FŐISKOLÁK, 
EGYETEMI FŐISKOLAI KAROK

Mezőgazdasági Főiskola, Kaposvár
(7400 Kaposvár, Dénesmajor Pf. 16.)

állattenyésztési 29 fő
kisállattenyésztési 13 fő
üzemszervezési 43 fő

Mezőgazdasági Főiskola, Nyíregyháza
(4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 69.)

gyümölcstermesztési 10 fő
áruforgalmi 13 fő
mezőgazdasági gépjavító 23 fő
mezőgazdasági repülőgépvezető 24 fő
üzemszervezési 23 fő

Erdészeti és Faipari Egyetem 
Földmérési és Földrendezői Főiskolai Kar
(8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 13,)

földmérő 10 fő
földrendező 5 fő

Kertészeti Egyetem
Kertészeti és Agronómiái Kar, Gyöngyös
(3200 Gyöngyös, Mátrai u. 36.)

szőlőtermesztési 27 fő
zöldségtermesztési 23 fő
növénytermesztési 31 fő

Kertészeti Egyetem
Kertészeti Főiskolai Kar, Kecskemét
(6000 Kecskemét, Erdei Ferenc tér 1—3.)

gyümölcstermelési 19 fő
szőlőtermelési 13 fő
zöldségtermelési 21 fő
dísznövényterm. és kertfenntartó 11 fő
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A Tudományos Minősítő Bizottság Titkárságának 
félfogadási idejéről

A Tudományos Minősítő Bizottság Titkársága 
a munka hatékonyabbá tétele érdekében 1977. 
december 1-től kezdődően félfogadási időt veze
tett be.

A félfogadás időpontjai:
hétfőn 9—11.30 óráig 
szerdán 14—16 óráig 
pénteken 9—11.30 óráig

TUDOMÁNYOS MINŐSÍTŐ BIZOTTSÁG 
TITKÁRSÁGA

P ályázati fe lh ív á so k

A Magyar Tudományos Akadémia Társadalom- 
tudományi Főosztálya pályázatot hirdet az akadé
miai társadalomtudományi kutatóhelyeken dolgozó 
kutatók számára az MTA központi számítógépeinek 
társadalomtudományi kutatásokhoz történő fel- 
használásával foglalkozó pályaművek készítésére. 
A pályázat meghirdetését az indokolja, hogy a 
társadalomtudományok művelése során egyre gyak
rabban van szükség korszerű számítástudományi 
módszerek alkalmazására. Nehézségek jelentkeznek 
azonban a problémáknak gépen történő számításra 
alkalmas formában való megfogalmazása, az adatok 
előkészítése, valamint a számítógépekkel és keze
lőikkel való kapcsolat megteremtése terén.

A pályaműveknek a társadalomtudományi kuta
tóhelyek számítástechnikai módszereket és eszkö
zöket igénylő feladatainak megoldására kell javas
latot tenniök: a programeszközök vonatkozásában 
konkrét programok, programrendszerek kidolgo
zása, beszerzése, vagy a felhasználói programfejlesz
tés intézményes megoldása terén; a technikai eszkö
zök vonatkozásában, pl. az akadémiai számítógép
hálózat szolgáltatásai és termináltípusai vagy az 
adatelőkészítés terén; továbbá kiterjedhetnek a 
számítástechnika hatékony társadalomtudományi 
alkalmazásához szükséges szervezeti, szervezési esz
közökre is.

A pályaműveknek figyelembe kell venniök az 
MTA számítógéphálózatának jelenlegi rendszerét, 
illetve a fejlesztési terveket, és az MTA társadalom- 
tudományi kutatóhálózata sajátosságait. A pálya
munka foglalkozhat egy kutatóhely feladatainak 
számítógépes segítésével és tipikus társadalom- 
tudományi kutatási módszerek általános számító- 
gépes segítésével egyaránt.

A pályamű terjedelme max. 30 oldal és az MTA 
Társadalomtudományi Főosztályához jeligés borí
tékban kell eljuttatni, csatolva hozzá zárt boríték
ban a pályázó nevét, munkahelyét és munkahelye 
címét. Teamek is pályázhatnak. A pályázatokat az 
MTA Számítástechnika-Alkalmazási Bizottsága tár-

f u " *  •
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sadalomtudományi szekciója szakértők bevonásá
val bírálja el 1978. június 30-ig és dönt az alábbi 
pályadíjak odaítéléséről:

I. díj 8000,-
II. díj 5000,— (kettő)

III. díj 3000,— (három)
A fentieknek megfelelő pályázatokat 1978. 

március 31-ig kell benyújtani. A pályázattal kap
csolatban az MTA Társadalomtudományi Főosztá
lyon Sági Márton (172—917) ad felvilágosítást,
valamint a pályázó kérésére segítséget nyújt eset
leges helyszíni tájékozódáshoz.
Budapest, 1977. december

Rottler Ferenc s. k., 
főosztályvezető

A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai 
Kutató Csoportja pályázatot hirdet a Nevelés
szociológiai Osztály tudományos osztályvezetői 
munkakörére.

A pályázókkal szembeni követelmények:
— pedagógiai egyetemi végzettség és legalább 

kandidátusi fokozat,
— legalább 10 év gyakorlat az oktatásügy, 

illetve a pedagógiai kutatások területén,
— az osztály kutatási területébe vágó tudomá

nyos munkásság.

A pályázathoz mellékelni kell:
— az oklevelek hiteles másolatát,
— részletes önéletrajzot 2 példányban,
— az eddigi szakmai munkásság részletes ismer

tetését bibliográfiai jegyzékkel 2 példányban,
— erkölcsi bizonyítványt.
Amennyiben a pályázó akadémiai kutató, a 

mellékleteket nem szükséges a pályázathoz csatolni.
A pályázatot a meghirdetéstől számított 15 

napon belül az MTA Pedagógiai Kutató Csoport 
igazgatójához (1014 Budapest, Úri u. 62.) kell be
nyújtani.

Dr. Horváth Márton s. k., 
igazgató

A Kertészeti Egyetem Kecskeméti Főiskolai 
Kara pályázatot hirdet a Szőlőtermesztési és Borá
szati Tanszékén főiskolai tanári állásra.

A kinevezendő főiskolai tanár feladata a szőlő- 
termesztés és borászat tantárgyak elméleti és gya
korlati oktatásának, kutatásának, valamint a tan
székhez tartozó gyakorló-kísérleti területek irányí
tása és fejlesztése, részvétel a tanszék oktató-nevelő, 
kutató, termelésfejlesztő és egyéb munkájában.

Pályázhatnak olyan okleveles kertészmérnökök, 
akik a szőlőtermesztés irányítása, ill. kutatása vagy 
felsőfokú oktatása területén legalább 10 éves gya
korlattal rendelkeznek és a szakterület fejlesztésé

'M l JH
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ben jelentős gyakorlati vagy tudományos eredmé
nyeket értek el.

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

és fizetését,
— az eddigi szakmai és közéleti munkájának 

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

nyok, közlemények stb. felsorolását, meg
jelölve azok megjelenési helyét és idejét,

— tudományos fokozatát ill. címét, kitünteté
seit, idegen nyelvismeretét, jelentősebb kül
földi tanulmányútjait,

— tudományos és oktató-nevelő munkájára 
vonatkozó jövőbeni terveit.

Mellékelni kell a pályázathoz:
— Részletes önéletrajzot 2 példányban,
— szakképzettségét és tudományos fokozatát, 

címét tanúsító oklevelek hiteles másolatát,
— a Főiskolai Kar Igazgatói Hivatalától kért 

és kitöltött törzslapot,
— hatósági erkölcsi bizonyítványt.
A betöltendő állás után a 7/1977. (VII. 27.) 

OM—MüM számú együttes rendeletben megállapí
tott illetmény jár.

A pályázatot mellékleteivel a Kertészeti Főisko
lai Kar igazgatójához (6000. Kecskemét, Erdei 
Ferenc tér 1—3.) kell eljuttatni, a felhívás közzé
tételétől számított 4 héten belül.

A pályázattal kapcsolatban részletesebb felvilá
gosítást a Főiskolai Kar igazgatója nyújt.

Dr. Dimény Imre s. k., 
egyetemi tanár, rektor

FOGADÓÓRÁK

Szentágothai János, a Magyar Tudományos Aka
démia elnöke minden hétfőn 16—17.30 óra között 
— bármely természetű ügyben — fogadóórát tart.

A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak 
más időpontokban is rendelkezésére áll.

IGAZGATÁSI ÉS JOGI FŐOSZTÁLY

Márta Ferenc, a Magyar Tudományos Akadémia 
főtitkára minden hétfőn 15.30—17 óra között — bár
mely természetű ügyben — fogadóórát tart.

A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak, 
valamint az intézmények vezetőinek más időpon
tokban is rendelkezésére áll.

IGAZGATÁSI ÉS JOGI FŐOSZTÁLY

Kónya Albert akadémikus, a Tudományos Minő
sítő Bizottság elnöke minden kedden 14—15 óra 
között,

Kulcsár Kálmán akadémikus, a Tudományos 
Minősítő Bizottság titkára minden csütörtökön 14— 
15 óra között tart fogadóórát.

Előzetes bejelentés a 126—840 telefonon, a 
18—64-es mellékállomáson lehetséges.

TUDOMÁNYOS MINŐSÍTŐ BIZOTTSÁG
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KÖNYVTÁR

Tárgy- és Számmiitaló
az

Akadémiai Közlöny
1977. évi XXVI. évfolyamához

B E T Ű R E N D E S  TÁRGYMUTATÓ*

a , A

Akadémia 3 éves (1978—80.) testületi rendezvényi terve 
108 (9)

Akadémia 1978. évi közgyűlésének jellege és szervezeti 
rendje 132 (12)

Akadémia Ifjúsági Bizottsága elnöki tisztségében bekövet
kezett változásról 137 (13)

Akadémia tudományos testületi bizottsági hálózatának 
szervezete és összetétele 95 (7)

Akadémiai ankétok, kerekasztal-konferenciák, elnökségi 
klubdélutánok 1977—78. évi témái 108 (9)

Akadémiai könyv- és folyóiratkiadás hatékonyabb, diffe- j 
renciáltabb és gyorsabb megjelentetéséről 104 (8), 132 (12) I 

Alelnöki tisztség megbízás alapján való betöltéséről 143 (13) 
Alelnökök tevékenységi körének megállapítása 110 (9) 
Alkalmi bizottság kiküldéséről „A klinikai kémia feladata, 

hazai helyzete, fejlesztésének iránya” című előterjesztés 
megvitatására 148 (14)

Állami Díj és Kossuth-díj Bizottság személyi összetételének 
megállapításáról szóló 1014/1974. (IV. 2.) Mt. h. sz. 
határozat módosításáról 147 (14)

Általános szempontok az egyes tudományos osztályok tevé
kenységét bemutató elnökségi előterjesztés összeállítá
sához 33 (2)

Az 1977. évi akadémiai aranyérem odaítélése 83 (6)
Az 1977. évi akadémiai díjak odaítélése 83 (6)
Az 1977. évi aspirantúrára érkezett pályázatok elbírálásé- : 

ról 95 (7)
Az 1976 —77. évi ifjúsági parlamentek megrendezésének 

tapasztalatairól 121 (11)

В

Beruházások rendjéről szóló 34/1974. (VIII. 6.) MT számú 
rendelet kiegészítéséről 50 (4)

Beszámoló az állam- és jogtudományok helyzetéről 31 (2) 
Biológiai Tudományok Osztályához tartozó tudományos 

társaságok felügyeletének átadása 60 (4)

Egyes dolgozók alapbérének megállapításáról szóló jogsza
bályok módosításáról 50 (4)

Egyes munkajogi rendelkezések módosításáról és kiegészí
téséről 29 (2)

Egységes akadémiai hivatali szervezet kialakításáról 99 (8) 
Elnökség 1977. I. félévi munkaterve 32 (2)
Elnökség 1977. II. félévi munkaterve 109 (9) 
Együttműködési megállapodás az MTA elnöksége és a TIT 

elnöksége között 34 (2)
Elnökségi alkalmi bizottság kiküldése ,,A gyógyszerkutatás 

helyzete” című előterjesztés megvitatására 134 (12) 
Elnökségi alkalmi bizottság kiküldéséről ,,A növényvédelmi 

tudományok hazai helyzete és feladatai” című előter
jesztés megvitatására 144 (13)

Előterjesztés a tudományos osztályok középtávú kutatási 
beszámolók és tervek véleményezésével kapcsolatos 
munkájának értékeléséről 37 (3)

Értekezések terjedelmének megállapításáról 60 (4)

F

Felsőoktatási intézmények nappali tagozatán végzett pálya
kezdő pedagógusok munkába lépéséről, a pedagógus 
munkakör betöltéséről 1 (1)

I
Ifjúsági parlamentek megrendezésének egyes kérdéseiről 

122 ( 11)
Igazgatási és adminisztratív-ügyviteli létszámgazdálkodás 

szabályozásáról 25 (2)
Irányelvek az akadémiai törzsgárdamozgalom egységesí

tésére és továbbfejlesztésére 140 (13)

J
Javaslat az Akadémiai Aranyérem odaítélését előkészítő 

elnökségi bizottság kiküldésére 60 (4)
Javaslat az 1977. évi akadémiai díjak odaítléséhez kikül

dendő elnökségi bizottság összetételére 60 (4)
Javaslat elnökségi alkalmi bizottság kiküldésére a vírus

kutatás aktuális problémáinak megvizsgálására 38 (3) 
Javaslat az 1978. évi könyvkiadási terv irányszámaira 38 (3) 
Javaslat a laboratóriumi kísérleti állatokkal való ellátás 

országos helyzetének figyelemmel kísérését végző bizott
ság kiküldésére 61 (4)

Javaslat a távlati tudományos kutatások körében elért 
jelentős eredmények jutalmazási rendjének kidolgozá
sára 38 (3)

Jelentés az 1977. évi aspirantúrára érkezett pályázatok el
bírálásáról 88 (6)

К
„Kiváló Dolgozó” kitüntetés megvonásáról 138 (13)
„Kiváló Munkáért” kitüntető jelvény adományozásáról 

139 (13)
Kulturális Kapcsolatok Tanácsának létrehozásáról 115 (10) 
Kulturális Minisztérium Tudományos Koordinációs Bizott

sága létrehozásáról 107 (9)
Kutatóhelyi tervezés és beszámolás új koncepcióját kidol

gozó alkalmi bizottság kiküldetéséről 144 (13)

M
Magfizikai kutatások helyzetéről és a ciklotron program

ról 108 (9)
Magyar Népköztársaság Kormánya és a Laoszi Népi Demok

ratikus Köztársaság Kormánya közötti Műszaki-Tudo
mányos Együttműködési Megállapodás végrehajtásának 
Általános Feltételeiről 76 (6)

Magyar Népköztársaság és a Vietnami Szocialista Köztár
saság közötti műszaki-tudományos együttműködés meg
valósítására vonatkozó általános feltételekről 79 (6) 

„Magyar Tudomány” című folyóirat szerkesztői bizottsá
gában megüresedett hely betöltéséről 148 (14)

Magyar Tudományos Akadémia felhívása az akadémiai in
tézmények vezetőihez az „Alkotó Ifjúság” pályázat ki
írására és kiállítás megrendezésére az 1978—80. évekre 
88 (6 )

Magyar Tudományos Akadémia elnökének tisztségében 
való megerősítéséről 99 (8)
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Magyar Tudományos Akadémia 1/1976. sz. közleménye az 
egyes műszereknek és kutatási-fejlesztési segédberende
zéseknek az országos műszerkataszter céljára történő 
bejelentéséről 6(1)

Magyar Tudományos Akadémia 1977. évi közgyűlési állás- 
foglalása végleges szövegének megállapítása 101 (8)

Magyar Tudományos Akadémia Központi Újítási Szabály
zatának kiadásáról 51 (4)

Magyar Tudományos Akadémia Műszerfejlesztési és Kutatás
automatizálási Koordinációs Bizottsága létrehozásáról 
129 (12)

Magyar Tudományos Akadémia tudományos testületi bi
zottsági hálózatáról 143 (13)

MTA Műszaki Fizikai Kutatóintézete Igazgató Tanácsának 
személyi összetétele 22 (1)

MTA Tudományos Műszerfejlesztési és Kutatás-automati
zálási Koordinációs Bizottság személyi összetétele 135 (12)

MTA nemzetközi tudományos kapcsolatainak főbb irány
elvei az 1976—1980. időszakra 32 (2)

Matematikai és Fizikai Tudományok Osztályának tevé
kenységéről 142 (13)

Munkaviszonyban, munkaköri kötelezettség teljesítéseként 
alkotott tudományos művek felhasználásáról és szerzői 
jogdíjáról 69 (5)

О
Oktatási Minisztérium Tervezési Főosztályának tájékozta

tója a felsőoktatási intézmények nappali tagozatán 1978. 
évben végző hallgatók számára 149 (14)

Országos Távlati Tudományos Kutatási Terv kiegészítésé
ről 69 (5)

Országos Természetvédelmi Hivatal határozatai 7 (1), 39 (3)

R
Régészet helyzete 100 (8)

Sz
Számviteli képesítés rendjéről 123 (11)

T
Távlati tudományos kutatás körében elért jelentős ered

mények jutalmazásának pályázati rendje 133 (12)
Távlati tudományos kutatások terén elért eredmények jutal

mazása 1976. évben 7 (1)
Távlati tudományos kutatások körében elért jelentős ered

mények jutalmazásáról 138 (13)
Tudományos Minősítő Bizottságban viselt tagság alóli fel

mentésről, illetőleg új tag kinevezéséről 82 (6)
Tudós Klub Klubtanácsa tisztségviselőinek megbízása 

110 (9)
U

Új genetikai kísérleti módszerek alkalmazásáról és annak 
problémáiról 131 (12)



AKADÉMIAI KÖZLÖNY III

S Z Á M M U T A T Ó *

Törvények, törvényerejű rendeletek, kormányrendeletek és határozatok, miniszteri rendeletek és utasítások, az MTA 
elnökségének határozatai, az MTA elnökének, és főtitkárának utasításai, egyéb hivatalos közlemények

1976. év

4/1976. (XI. 20.) OM sz. rendelet 1 (1) 
17/1976. (XII. 28.) Mü M sz. rendelet 25 (2) 
19/1976. (XII. 28.) Mü M sz. rendelet 29 (2) 
62/1976. sz. Ein. határozat 31 (2)
63/1976. sz. Ein. határozat 32 (2)
64/1976. sz. Ein. határozat 32 (2)
65/1976. sz. Ein. határozat 33 (2)
66/1976. sz. Ein. határozat 34 (2)

1977. év

1/1977. (A. K. 13.) MTA-Е. sz. utasítás 138 (3) 
1/1977. sz. Ein. határozat 37 (3)
1/1977. (A. K. 4.) MTA-F. sz. utasítás 51 (4) 
2/1977. (II. 17.) MT sz. rendelet 50 (4)
2/1977. sz. Ein. határozat 38 (3)
2/1977. A. K. 5.) MTA-F. sz. utasítás 69 (5) 
3/1977. sz. Ein. határozat 38 (3)
3/1977. (II. 5.) Mü M. sz. rendelet 50 (4)
3/1977. (A. K. 8.) MTA-F. sz. utasítás 99 (8) 
4/1977. sz. Ein. határozat 38 (3)
4/1977. (A. K. 12.) MTA-F. sz. utasítás 129 (12) 
5/1977. (A. K. 13.) MTA-F. sz. utasítás 139 (13) 
6/1977. sz. Ein. határozat 60 (4)
7/1977. sz. Ein. határozat 60 (4)
8/1977. sz. Ein. határozat 60 (4)
9/1977. sz. Ein. határozat 61 (4)
11/1977. sz. Ein. határozat 83 (6)
13/1977. sz. Ein. határozat 83 (6)
14/1977. (VII. 3.) PM sz. rendelet 123 (11) 
14/1977. NET sz. határozat 99 (8)
16/1977. sz. Ein. határozat 88 (6)
18/1977. sz. Ein. határozat 95 (7)
19/1977. sz. Ein. határozat 95 (7)

20/1977. sz. Ein. határozat 100 (8)
21/1977. sz. Ein. határozat 101 (8)

! 22/1977. sz. Ein. határozat 104 (8)I 23/1977. sz. Ein. határozat 108 (9)
24/1977. sz. Ein. határozat 108 (9)
25/1977. sz. Ein. határozat 108 (9)
26/1977. sz. Ein. határozat 108 (9)
27/1977. sz. Ein. határozat 110 (9)
28/1977. sz. Ein. határozat 110 (9)
30/1977. sz. Ein. határozat 131 (12)
31/1977. sz. Ein. határozat 132 (12)
32/1977. sz. Ein. határozat 132 (12)
34/1977. sz. Ein. határozat 133 (12)
35/1977. sz. Ein. határozat 134 (12)
37/1977. sz. Ein. határozat 142 (13)
38/1977. sz. Ein. határozat 143 (13)
40/1977. sz. Ein. határozat 143 (13)
41/1977. sz. Ein. határozat 144 (13)
42/1977. sz. Ein. határozat 144 (13)
44/1977. sz. Ein. határozat 148 (14)
46/1977. sz. Ein. határozat 148 (14)
103/1977. (M. K. 11.) KM sz. utasítás 107 (9)
1008/1977. (III. 2.) Mt. h. 69 (5)
1017/1977. (IV. 22.) Mt. h. 82 (6)
1027/1977. (VII. 12.) Mt. sz. határozat 115 (10)
1030/1977. (VIII. 5.) Mt. h. 121 (11)
1031/1977. (VIII. 5.) Mt. h. SZOZ -  KISZ KB 122 (11) 
1044/1977. (X. 27.) Mt. h. 147 (14)
2009/1977. (IV. 6.) Mt. h. 76 (6)
2010/1977. (IV. 6.) Mt. h. 79 (6)

* A jogszabály (elnökségi határozat) számát követő 
szám az oldalszamot, a zárójelben levő szám a Közlöny 
számát jelzi.
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