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Tudományos Akadémia elnökének előterjesztésére 
— a következőkben állapítja meg :

1. Az intézet elnevezése : A Magyar Tudományos 
Akadémia Közgazdaságtudományi Intézete. Szék
helye : Budapest.

2. A Közgazdaságtudományi Intézet (a további
akban : Intézet) legfontosabb feladata a szocialista 
építés során felvetődő tudományos problémák 
tanulmányozása. Munkájának középpontjába első
sorban a következő kérdéseket kell állítania :

a) A kapitalizmusból a szocializmusba való 
átmenet elméleti problémáinak feldolgozása a mi 
konkrét viszonyainknak, a gazdasági törvényszerű
ségek (a szocializmus alaptörvénye, az értéktörvény 
alkalmazásának kérdése, a népgazdaság tervszerű, 
arányos fejlődésének törvénye stb.) sajátos érvé
nyesülési formáinak és követelményeinek, valamint 
a népgazdaság legfőbb összefüggéseinek beható 
tanulmányozása alapján.

b) Népgazdasági tervezésünk alapjainak fel
tárása a rendelkezésre álló erőforrások és fejlődési 
lehetőségek tudományosan megalapozott felmérése, 
a tervezési tapasztalatok elméleti* általánosítása, 
a legfőbb tervezési módszertani problémák vizs
gálata útján.

c) Az alapvető népgazdasági ágazatoknak, 
valamint fejlesztésük irányának és feltételeinek
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a meghatározásához szükséges összefüggések tudo
mányos vizsgálata, szem előtt tartva a gazdaságos
ság elvének érvényesítését.

d) A szocialista és a szocializmust építő országok 
gazdasági fejlődésének tanulmányozása és az ezen 
országok között létrejövő újtipusú gazdasági kap
csolatok és munkamegosztás alakulásának vizs
gálata.

e) Külkereskedelmünk kérdéseinek tudományos 
feldolgozása.

f) A kapitalizmus általános válsága második 
\ szakaszának, legújabb jelenségeinek állandó tanul

mányozása.
g) A közelmúlt magyar gazdaságtörténete azon 

problémáinak feldolgozása, amelyek elősegíthetik 
a népgazdaság előtt álló legfontosabb feladatok 
megoldását.

h) A marxi közgazdasági elmélet problémáinak 
és legújabb eredményeinek tanulmányozása, a 
különféle burzsoá közgazdasági elméletek harcos 
bírálata, különösen pedig a hazai burzsoá és kis
polgári közgazdasági nézetek kritikai értékelése.

i) A magyar haladó közgazdaságtudomány 
hagyományainak feldolgozása.

3. A közgazdaságtudomány jellegéből, az Intézet 
feladataiból következik kutatási módszerének jellege. 
Ez abban áll, hogy népgazdasági fejlődésünk 
konkrét eseményeit, ezek összefüggéseit tanul
mányozza, és ebből vonja le elméleti megállapításait..

4. Az Intézet 7 osztályra tagozódik. Az osztályok 
a következők :

I. Általános közgazdasági osztály.
II. Ipari osztály.

III. Mezőgazdasági osztály.
IV. Forgalmi osztály.-
V. Pénzügyi osztály.

VI. Nemzetközi gazdasági osztály.
VII. Könyvtári és dokumentációs osztály.
6. Biztosítani kell az Intézet megfelelő kapcso

latát mind az egyes központi gazdasági intézmé
nyekkel (az Országos*Tervhivatallal, a Központi 
Statisztikai Hivatallal, a gazdasági minisztériumok
kal), mind pedig az egyes minisztériumok keretén 
belül működő tudományos kutató intézetekkel és 
csoportokkal.

10. Az Intézet élén az igazgató áll. Az Intézet
mindenkori igazgatóját és helyettesét, valamint 
az Intézet Osztályvezetőit — az osztályvezetőket 
az igazgató javaslatára — a Magyar Tudományos 
Akadémia elnöke nevezi ki. Az Intézet tudományos 
munkatársait és adminisztratív személyzetét az 
igazgató nevezi ki. ,

11. Létre kell hozni az. Intézet Tudományos 
Tanácsát. Az Intézet Tudományos Tanácsának 
tagjait a Magyar Tudományos Akadémia elnöke 
nevezi ki és menti fel.

15. Az Intézet a jelenleg rendelkezésre álló 
lehetőségek (helyiség stb.) között 1954. december 
l-étől kezdve folytatja működését.

16. Az Intézet költségvetését a Magyar Tudo
mányos Akadémia költségvetési keretében kell 
biztosítani. e
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17. Az Intézet felett a főfelügyeletet a Magyar 
Tudományos Akadémia elnöke gyakorolja.

18. Jelen határozat végrehajtásáról a Magyar 
Tudományos Akadémia elnöke — pénzügyi vonat
kozásaiban a pénzügyminiszterrel egyetértésben — 
gondoskodik.

Nagy Imre s. k. 
a Minisztertanács elnöke

*

A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának 
79/1954. (XII. 24.) M. T. számú

r e n d e l e t e
a betegségi biztosításra vonatkozó egyes rendelkezé

sek módosításáról

1. §•
Járványos gyermekbénulásban vagy Little-kór- 

ban szenvedő igényjogosult családtag kórházi 
(gyógyintézeti) ápolásra egy éven át jogosult.

2- §-
(1) Az-а biztosított, aki a betegségi biztosítási 

szolgáltatások jogtalan igénybevételével kárt okoz, 
a kárt köteles megtéríteni. A biztosított kártérítési 
kötelezettsége abban az esetben is fennáll, amikor 
a betegségi biztosítási szolgáltatásokat családtagja 
vette -jogtalanul igénybe. A biztositottat a kár 
megtérítésére írásban kell kötelezni.

(2) Ha a 'kár táppénz igénybevétele folytán 
merült fel, a megtérítendő összeget elsősorban a 
biztosított részére járó további táppénzből kell 
levonni. Amennyiben a kár a táppénzből nem térül 
meg, vagy a kár a betegségi biztosítás egyéb szolgál
tatásai igénybevétele folytán merült fel, azt a 
munkaviszonyban álló biztosított munkabéréből 
kell — a munkabérből való levonásra irányadó 
szabályok szerint — levonni.

(3) Ha a kár összege az előbbi bekezdésben meg
határozott módon nem térül meg,t a megtérítendő 
összeget közadók módjára kell behajtani.

(4) A megtérítési kötelezettség megállapítása 
ellen a szolgáltatásra irányadó szabályok szerint 
jogorvoslatnak van helye.

(5) Ha a biztosított (családtagja) a betegségi 
biztosítási szolgáltatást jóhiszeműen vette igénybe, 
a biztosítottat az igénybevételtől (folyósítástól) 
számított harminc nap eltelte után az okozott kár 
megtérítésére kötelezni nem lehet.

3. §.
Részegség (etilalkohol által okozott heveny 

részegség) miatt keresőképtelenné vált biztosított
nak keresőképtelensége első három napjára sem 
táppénz, sem kórházi (gyógyintézeti) ápolás nem 
jár. A keresőképtelenség első három napja alatt 
kórházba (gyógyintézetbe), vagy kórházból (gyógy
intézetből) történt szállítás vagy utazás költségei 
pedig — ideértve a mentőszállítás költségeit is — 
a biztosítottat terheli.
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4- §•
A jelen rendelet 1955. évi január 1. napján lép 

hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályukat vesztik az 
1927. évi XXI. törvénynek, valamint az ezt módo
sító és kiegészítő jogszabályoknak mindazok a 
rendelkezései, amelyek a jelen rendelettel ellen
tétben állanak. így különösen a 214/1951. (XII. 21.) 
M. T. számú rendelet 17. §-a.

5. §.
A jelen rendelet végrehajtásáról a Szakszerveze

tek Országos Tanácsa gondoskodik.
Apró Antal s. k.

a Minisztertanács elnökhelyettese.

A Magyar Tudományos Akadémia 
elnökének ulasílása

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének 
1/1955. MTA. (A. K. 1.) számú

u t a s í t á s a
a Talajbiológiai Kutató Laboratórium szervezéséről

1. Kultúrtalajaink termelékenységének emelé
sével szorosan összefüggő talajbiológiai kutatások 
az eddiginél szélesebb és önálló keretben való 
fejlesztése érdekében a Magyar Tudományos Aka
démia Vácrátóti Botanikai Kutató Intézetének 
Talajbiológiai Osztályát, Talajbiológiai Kutató 
Laboratóriummá kell szervezni.

2. A Laboratórium elnevezése :
A Magyar Tudományos Akadémia Talajbiológiai 

Kutató Laboratóriuma (a továbbiakban : Labora
tórium). Székhelye : Sopron.

3. A Laboratórium feladata :
a) A kultúr- és erdőtalajok termőképességének 

előmozdításával kapcsolatos és ezek létalapját 
képező talajbiológiai vizsgálatok elvégzése, továbbá 
ezekkel összefüggő elvi jelentőségű kutatások, 
így a talajbiológia tudományának hazai viszony
latban való elmélyítése és továbbfejlesztése ;

b) a talajbiológiai kutatómódszerek további 
kimunkálása és a kutatások eredményeinek a 
gyakorlati mező- és erdőgazdaság szolgálatába való 
állítása ;

c) a magyar talajtani kutatásoknak minél 
szélesebb körben a biológiai alapokra való helyezése 
céljából együttműködés a hazai mező- és erdő- 
gazdasági kutató intézetekkel, különösen az Agro
kémiai Kutató Intézet Talajtani Osztályával és 
az Akadémia Martonvásári Mezőgazdasági Kutató 
Intézetével, valamint más, a Földművelésügyi 
Minisztérium felügyelete alá tartozó hasonló cél
kitűzésű kutató intézetekkel és szükség szerint a 
kutatások egységes biológiai szempontból való 
lefolytatása céljából munkaközösség létesítése ;

d) a mező- és erdőgazdaságoknak helyszíni 
vizsgálatok elvégzésével közvetlen támogatást és 
segítséget nyújt.

t

4. A laboratórium létesítésével a Magyar Tudo
mányos - Akadémia Vácrátóti Botanikai Kutató 
Intézete Talajbiológiai Osztálya megszűnik.

5. A Laboratórium élén a laboratóriumvezető áll. 
A Laboratórium vezetőjét, valamint a Laboratórium 
dolgozóit — tudományos munkatársig bezárólag

— az Akadémia elnöke, a Laboratórium többi 
dolgozóit pedig a Laboratórium vezetője nevezi ki 
(alkalmazza), illetőleg megbízza.

6. A Laboratórium szervezetét és feladatköré
nek részletes szabályait a laboratóriumvezető álla
pítja meg, és azt az Akadémia elnöke hagyja jóvá.

7. A Laboratórium működését 1955. január hó 
1-én kezdi meg, ezen időponttól kezdődően költség- 
vetésileg is önálló gazdálkodó szerv. A Magyar 
Tudományos Akadémia Vácrátóti Botanikai Kutató 
Intézete 1955. január hó 1-ig a gazdasági ügyek 
intézését adja át a Laboratóriumnak. A Laborató
rium létesítése létszámfejlesztéssel nem járhat.

8. A Laboratórium felett a felügyeletet a Magyar 
Tudományos Akadémia elnöke gyakorolja.

A Talajbiológiai Kutató Laboratórium működé
sét a Soproni Erdészeti Főiskolán folytatja.

Jelen utasítás!955. január hó l-ével lép hatályba, 
végrehajtásáról a Magyar Tudományos Akadémia 
Hivatalának vezetője gondoskodik.

Budapest, 1955. január hó 3.

Rusznyák István s. k.
elnök

Miniszleri utasítások
318-130/1954. P. M.

A költségvetési előirányzat alapján gazdálkodó 
szervek, intézetek és intézmények számviteli rend

jének szabályozásáról.

A költségvetési előirányzat alapján gazdálkodó 
szervek, intézetek és intézmények kötelező leltáro
zásáról és számvitelének átszervezéséről szóló
1.049/1952. (XI. 28.) számú minisztertanácsi határo
zatban foglalt felhatalmazás alapján a könyvviteli 
és statisztikai munka egyszerűsítéséről szóló 
2.092/33/1953. számú minisztertanácsi határozat 
végrehajtásaként a következőket rendelem :

■ 1- §•
A költségvetési előirányzat alapján gazdálkodó 

szervek, intézetek és intézmények számviteli rend
jének szabályozásáról szóló 318—151/1952. P. M. 
számú utasítás (P. K. 81. szám) 1. §-ában meg
határozott, valamint a 2. §-ában foglalt rendelkezés 
alapján kijelölt költségvetési szervek (a továbbiak
ban : költségvetési szervek) 1955. január 1. nap
jától könyvvitelüket a Pénzügyminisztérium által 
kiadott új Kötelező Általános Államháztartási 
Számlakeret szerint vezetik.
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(1) A költségvetési szervek a Kötelező Általános 
Államháztartási Számlakeret, illetőleg aíelügyeletet 
gyakorló minisztérium által esetleg kiadott szakmai 
számlakeretek alapján elkészített számlarendek 
szerint tartoznak könyvelni. Ennélfogva a költség- 
vetési szervek sajátosságaik figyelmbevételével tar
toznak — a Kötelező Általános Államháztartási 
Számlakeret, illetőleg a szakmai számlakeretek 
rendelkezéseinek figyelembevételével — számla
rendjüket elkészíteni.

(2) Ha a szakmai számlakeret az általános 
számlakerettől érdemi tekintetben eltér, az eltérés
hez a Pénzügyminisztérium hozzájárulását kell 
kérni ; a jóváhagyott szakmai számlakeretek egy 
példányát a Pénzügyminisztériumnak tájékoztatás 
végett meg kell küldeni.

(3) A szakmai számlakeretekben, valamint a 
költségvetési szervek számlarendjében a szakmai 
sajátosságokat nem mutató számlákat csak abban 
az esetben és csak olyan mértékben lehet tagolni, 
amely esetben és amilyen mértékben azt az általános 
számlakerethez fűzött előírások lehetővé teszik. 
Az ezen túlmenő tagolás csak a Pénzügyminisztérium 
engedélyével történhet.

3. §.
Ez az utasítás az 1955. évi január hó 1. napjával 

lép hatályba.
Antos István s. k. 

a pénzügyminiszter első helyettese

*

31-70/1954. P. M.
A központi költségvetési szervek és intézmények 
és az állami vállalatok költségvetési kapcsolatainak 
számlái (betétkönyvei) a Magyar Nemzeti Banknál 

az 1955. költségvetési évben.

A) K IA D Á SI SZÁM LÁK  
ÉS BETÉTKÖNYVEK

a

I. Hitelszámlák
1. Az állami költségvetésben jóváhagyott kiadá

sok teljesítéséhez szükséges pénzeszközöket a pénz
ügyminiszter költségvetési hitelszámlákon bocsátja 
a minisztériumok és főhatóságok költségvetési 
címeinek rendelkezésére.

2. A Magyar Nemzeti Bank 1955. évtől kezdve az 
alábbi költségvetési hitelszámlákat vezeti :

a) A »Vállalatok pénzellátása« cím részére 
forgóalap- és eredményszámlát, valamint a 34, 35, 
36, 38, 40 és 41 költségvetési kiadási rovatonként 
külön-külön hitelszámlát,

b) a többi költségvetési címek részére címenként 
egy címhitelszámlát vezet. A címhitelszámla magá
ban foglalja az összes kiadási rovatok, így az eddig 
külön vezetett címkiegyenlítő hitel- és bevételi 
számlák kezelését is, a 46. pontban foglalt kivéte
lektől eltekintve.

2. §. 3. A hitelszámlák számozására a 2/a. pont 
alattiaknál a hétjegyű helyrendi és a rovat két
jegyű számjelét, a 2/b. pont alattiaknál csak a 
hétjegyű helyrendi számjelet kell használni.

A hitelszámlák száma után — kötőjellel — a 
számlavezető bankfiók jelzőszámát fel kell tüntetni.

Azoknál a költségvetési címeknél, amelyeknél a 
cím megnevezése megegyezik a hitelszámlatulajdo
nos nevével, a hitelszámla elnevezésében a cím 
nevét nem kell megismételni. Pl. :

a) 30 110 01.34—70 »KGM. : Vállalatok pénz
ellátása, dotáció kiadási hitelszámla«,

b) 30 610 01—70 »KGM : Minisztérium, kiadási 
hitelszámla«.

Valamennyi budapesti és vidéki hitelszámla
tulajdonos szerv hitelszámláit az MNB 70. sz. 
Államháztartási fiókja (Budapest, V., Tanács krt. 
20. szám) vezeti. A vidéki székhellyel rendelkező 
címek részére is 1955. évtől a Bank. 70. sz. Állam- 
háztartási fiókjánál kell hitelszámlát nyitni.

II. Javadalomszámlák, ellátmányszámlák

4. A költségvetési címek keretébe tartozó külső 
szervek részére — a 9. pontban foglalt kivételektől 
eltekintve — egy-egy javadalomszámlát kell nyitni 
a költségvetésükben megállapított kiadások teljesí
tése céljából átutalt javadalmak kezelésére, abban 
az esetben

aj ha székhelyükön bankfiók működik,
b) ha székhelyükön bankfiók nem mőködik, 

de a havi készpénzforgalom nélküli forgalmuk 
(pl. átutalások, inkasszók) az 5000 forintot eléri.

Az a) alatti esetben a szervek részére javadalom
számlán felül »K« betétkönyv kiszolgáltatását csak 
a Bank Pénzforgalmi Igazgatósága engedélyezheti.

5. Hitelszámlatulajdonos szerv részére a 9. 
pontban foglalt kivételtől eltekintve javadalom
számla nem nyitható.

6. A javadalomszámlát a Banknak a számla- 
tulajdonos székhelyéhez legközelebb működő (kivé
telesen a legkönnyebben megközelíthető) fiókja 
vezeti.

7. A javadalomszámla számát a Bank adja meg. 
A számla számlajelzésénél a számlavezető bankfiók 
jelzőszámát is — kötőjellel — fel kell tüntetni.

8. A számlavazető bankfiók nyilvántartásaiban 
a költségvetési cím helyrendi (hétjegyű) számát 
is fel kell tüntetni. A számlanyitás alkalmával a 
helyrendi számot a Bankkal közölni kell.

9. Ha a szerv ugyanahhoz a költségvetési 
fejezethez tartozó több címtől kap javadalmat, 
akkor a részére javadalmat nyújtó költségvetési 
címenként külön-külön kell javadalomszámlát 
nyitni a helyrendi számnak a 8. pontban foglaltak 
szerinti közlése mellett. Ha a szerv kivételesen több 
költségvetési fejezettől kap javadalmat, akkor is 
külön-külön javadalomszámláp kell nyitni. Több 
költségvetési címtől származó javadalom kezelé
sére egy (összevont) javadalomszámlát nem szabad 
nyitni.
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A vidéki székhellyel rendelkező címek (hitel
számlatulajdonosok) részére is lehet javadalom
számlát nyitni a székhelyükön levő bankfióknál.

10. Valamely külső szerv részére költségvetési 
címek szerint külön-külön javadalomszámla, továb
bá hitelszámlatulajdonos szerv részére javadalom
számla megnyitását a pénzügyminiszter engedélyezi.

11. Költségvetési ellátmányszámla nyitását a 
Bank Pénzforgalmi Igazgatósága engedélyezheti.

12. »K« ellátmányszámla nyitását a Bank 
Pénzforgalmi Igazgatósága engedélyezheti.

III. »K« betétkönyvek
13. A költségvetési kiadási hitelből eredő 

készpénzellátmányokat »K« (költségvetési) betét
könyvben kell kezelni akkor,

a) ha a hitelszámla- és javadalom-számlatulajdo
nos szerv székhelyén bankfiók nem működik,

b) ha a külső szervek, melyeknek székhelyén 
bankfiók nem működik, havi készpénznélküii 
forgalma nem éri el az 5000 forintot (ezek részére 
ugyanis a 4. pont szerint javadalomszámla nem 
nyitható).

Az olyan hitelszámla- és javadalomszámla
tulajdonos szervek részére is, melyek székhelyén 
bankfiók működik, a Bank Pénzforgalmi Igazgató
sága — indokolt kérelmükre — a házipénztári 
ellátmány kezelésére »K« betétkönyvek megnyitását 
engedélyezheti.

A »K« betétkönyvben legfeljebb egyhavi kész
pénzszükségletnek megfelelő ellátmány kezelhető.

14. Ha a szerv (házipénztára) ugyanahhoz a 
fejezethez tartozó több költségvetési címtől kap 
ellátmányt, akkor részére költségvetési címenként 
külön-külön »K« betétkönyvet kell nyitni. Ha a 
szerv (házipénztára) több költségvetési fejezettől 
kap ellátmányt, akkor is ezt az eljárást kell követni. 
Több költségvetési cím részére egy (összevont) 
»K« betétkönyvet nem szabad használni.

15. A »K« betétkönyvet a Bank 70. sz. Állam- 
háztartási fiókja szolgáltatja ki, és azon a megfelelő 
költségvetési cím hétjegyű helyrendi számát is 
feltünteti. A »K« betétkönyvet a betétkönyv
tulajdonoshoz legközelebb működő postahivatal 
vezeti.

B) BEVÉTELI SZÁM LÁK
16. A költségvetési bevételeket a Bank 70. sz. 

Államháztartási fiókja által hatjegyű számmal 
ellátott bevételi számlákon kell kezelni.

17. A Bank nyilvántartásaiban a bevételi 
számlák hatjegyű számlaszáma mellett

a) az osztályozott bevételek (forgalmi adó, 
vállalati befizetések) számláit a költségvetési bevé
teli osztályozás számjelével,

b) a tárcabevétetek számláit pedig a költség- 
vetési cím helyrendi* (hétjegyű) számával is meg
jelöli.

A fenti számjelet, illetYé helyrendi számot a 
számlanyitás alkalmával a Bankkal közölni kell.

A bevételi számlák befizetési lapjain, valamint 
a visszatérítési utalványokon, — számlaszámként — 
kizárólag a 16. pontban említett hatjegyű számot 
szabad feltüntetni. A bevételi osztályozás szerinti 
számjelet, vagy a költségvetési helyrendi, illetve 
rovatrendi számot és a szerv könyvelése szempont
jából szükséges egyéb megjelölést a befizetési lap 
»Hivatkozási szám« illetőleg »Tárgy« rovatába kell 
bejegyezni.

18. Minden tárcabevételt kezelő szerv, részére 
egy bevételi számlát (címbevételi számlát) kell 
nyitni a tárcabevételek kezelésére. Ha a szerv áltál 
kezelt tárcabevételek több költségvetési címet 
illetnek, e bevételek kezelésére költségvetési címen
ként külön-külön bevételi számlát kell nyitni.

A tárcabevételi számlák elnevezése egységesen 
»Bevételi számla«.

19. Ha egy szerv részére több tárcabevételi 
számla vezetése szükséges, ezek megnyitását a 
pénzügyminiszter engedélyezi.

C) LETÉTI SZÁ M LÁ K  ÉS »KK« BETÉT
KÖNYVEK

20. Állami szervekhez meghatározott rendel
tetéssel befolyó, de nem a szerv költségvetését 
illető bevételek kezelésére a letéti számlák szolgál
nak. Letéti számláról csak a számla megnyitásával 
egyidejűleg előre meghatározott célra szabad 
kiadást teljesíteni.

21. Állami szerv által kezelt meghatározott 
rendeltetésű; költségvetésen kívüli készpénzbevéte
lek kezelésére »KK« (költségvetésen kívüli) betét
könyvet kell használni, ha a szerv székhelyén 
nincs bankfiók. A »KK« betétkönyvről kizárólag 
az előre meghatározott célra szabad kiadást teljesí
teni.

A »KK« betétkönyvet a Bank 70. sz. Állam- 
háztartási fiókja szolgáltatja ki és azt a betét
könyvtulajdonos szervhez legközelebb eső posta- 
hivatal kezeli.

Q) SZ Á M L A N Y IT Á S I ÉS M EGSZÜNTETÉSI 
JOG

22. Hitelszámla nyitását csak a Pénzügy
minisztérium költségvetési főosztálya rendelheti el.

23. Javadalom- és bevételi számlát a Bank 
akkor is nyithat, ha azt az érdelket állami szerv 
vagy annak felügyeleti szerve kért ; ilyen meg
keresés alapján a szerv részére legfeljebb egy 
javadalomszámla, illetőleg egy bevételi számla 
nyitható. Javadalomszámla nyitását a Bank fiók
irodájától kell igényelni a számlavezető bankfiók 
egyidejű megjelölésével*; bevételi számla nyitását 
a Bank 70. sz. Államháztartási fiókjától kell 
igényelni.

24. Egy szervnél a saját címe részére több 
javadalom- vagy betéti számla nyitását, továbbá* 
az osztályozott bevételek kezelésére szolgáló bevé
teli számlák nyitását csak a Pénzügyminisztérium 
költségvetési főosztálya rendeli el.
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25. »K« betétkönyv kiszolgáltatását az érdekelt 
felügyeleti vagy ellátmányozó szervnek a 13. 
pontban foglalt feltételek betartásával a Bank 

■70. sz. Államháztartási fiókjától kell igényelnie, a 
költségvetési cím helyrendi számának, a betétköny
vet kezelő postahivatalnak, valamint a nyomtat
ványköltséggel terhelendő számlának egyidejű meg
jelölésével.

26. Letéti számla nyitását és »KK« betétkönyv 
kiszolgáltatását csak a Pénzügyminisztérium költ
ségvetési főosztálya rendelheti el.

27. Azokat a számlákat és betétkönyveket, 
melyek fenntartására nincsen szükség, haladék
talanul meg kell szüntetni.

28. A számlák és betétkönyvek megszüntetése 
— általában — annak a szervnek hatáskörébe 
tartozik, mely azok megnyitása iránt intézkedett. 
Ettől az általános szabálytól eltérően feleslegessé 
vált javadalom-, bevételi- és letéti számlák, vala
mint »K« és »KK« betétkönyvek megszüntetése 
iránt a tulajdonos szerv, illetőleg annak megszűnése 
esetén a felügyeleti szerve köteles intézkedni. 
Számlamegszüntetéskor az utódszámlát minden 
esetben ki kell jelölni.

E) VEGYES RENDELKEZÉSEK

29. A költségvetésben jóváhagyott kiadások 
teljesítésére szolgáló pénzeszközöket kizárólag költ
ségvetési hitel-, javadalom- és ellátmányszámlán, 
»K« betétkönyvön, vagy — az erre vonatkozó 
külön rendelkezések szerint meghatározott összeg 
erejéig — házipénztárban (készpérízeliátinányban) 
szabad kezelni.

30. E számlákon és betétkönyveken a tárgyévi 
költségvetésből eredő pénzeszközökön kívül más 
pénzeszközöket (pl. költségvetési vagy költség- 
vetésen kívüli bevételeket, előző évi költségvetési 
hitelmaradványt) kezelni nem szabad.

31. A költségvetési bevételeket bevételi számlá
kon, a készpénzben beszedett bevételeket pedig 
bevételi számlára való befizetésükig — az erre 
vonatkozó külön rendelkezéseknek megfelelően, 
átmenetileg — a házipénztárban szabad kezelni.

32. A 30. és 31. pontba foglalt rendelkezések 
megszégése pénzügyi fegyelemsértés.

33. A költségvetési hitel-; javadalom-, ellátmány 
és bevételi számlákat a költségvetési év végén le 
kell zárni, a »K« betétkönyvekben vagy házi
pénztárban kezelt készpénzellátmányokat pedig 
vissza kell fizetni. Ennek végrehajtásáról évenként 
külön pénzügyminiszteri utasítás rendelkezik.

34. A hitel- és javadalomszámlatulajdonos 
szervek, melyek bankfiók székhelyén működnek és 
»K« betétkönyvvel nem rendelkeznek, a készpénzben 
teljesítendő kiadásaik fedezésére szükséges házi- 
pénztári (készpénz) ellátmányt is csekk útján, 
közvetlenül a számlavezető bankfiók pénztárától 
veszik fel.

1955. január 15

F) Á TM E N E TI RENDELKEZÉSEK

I. Az 1955. évi számlák és »K« betétkönyvek meg
nyitása

35. Az 1955. évi hitelszámlák és osztályozott 
bevételek kezelésére szolgáló bevételi számlák 
megnyitásáról — ideértve a vállalati gazdálkodással 
kapcsolatos valamennyi számlát is — a Pénzügy
minisztérium hivatalból intézkedik.

36. Az 1955. költségvetési évben szükséges új 
javadalomszámlák (ellátmányszámlák) megnyitá
sát a Magyar Nemzeti Bank fiókirodájától 
(Pénzforgalmi Igazgatóságától), bevételi számlák 
és »K« betétkönyvek megnyitását pedig a Magyar 
Nemzeti Bank 70. sz. Államháztartási fiókjától kell 
az érdekelt költségvetési szervnek, illetőleg felü
gyeleti minisztériuma főkönyvelőségének folyó évi 
december hó 27. napjáig igényelnie.

II. Felesleges számlák és betétkönyvek megszüntetése

37. A javadalomszámlatulajdonos szerveknek 
1955. január 1-től kezdve címenként egy-egy 
javadalomszámlájuk lehet, ezért összevont java
dalomszámláikat — folyó évi december hó 31. nap
jával történő megszüntetés céljából — folyó év 
december hó 27-ig a Bank Fiókirodájához bejelen
teni kötelesek.

38. Azok a szervek, melyeknek egynél több 
javadalomszámlára van szükségük, igénylésüket 
felügyeleti szervük útján folyó évi december hó 
24. napjáig kötelesek megküldeni a Pénzügy
minisztérium illetékes finanszírozási osztályához.

39. Azokat a »K« betétkönyveket, ideértve az 
összevont »K« betétkönyveket is, melyek a jelen 
utasítás 13. pontjában meghatározott feltételek
nek nem felelnek meg, a folyó évi december hó 
31. napjával — a maradványoknak »Az 1954. évi, 
költségvetési maradványok elszámolási számla« 
javára való befizetése után — meg kell szüntetni. 
(L. 31-40/1954. P. M. sz. ut. ; P. K. 63. sz.) 
Ezeket a kiegyenlített »K« betétkönyveket a meg
szüntetésről intézkedő levél kíséretében az illetékes 
postahivatal útján a Bank 70. sz. Államháztartási 
fiókjához vissza kell küldeni.

40. A fárcabevételt kezelő szervek 1955. év 
január 1-től kezdve csak egy bevételi számlával 
rendelkezhetnek, ezért a felesleges bevételi számlá
jukat, ideértve az összevont bevételi számlájukat 
is, folyó évi december hó 31. napjával történő meg
szüntetés céljából — folyó évi december hó 27. 
napjáig — a Bank 70. sz. Államháztartási fiókjához 
bejelenteni kötelesek. Egyidejűleg meg kell jelölni 
az utódszámlát is.

41. Azok a szervek, melyeknek címenként 
egynél több bevételi számlára van szükségük, a 
tárcabevételek kezeléséhez, .az erre vonatkozó 
igénylésüket felügyeleti szervük útján folyó évi 
december hó 24. napjáig a Pénzügyminisztérium 
illetékes finanszírozási osztályához kötelesek meg
küldeni.
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42. Azok a szervek, melyek a »K« betétkönyvei
ket a 13. pontban foglaltak szerint megszüntetni 
kötelesek, házipénztárukban pénztárzárlat után 
csak ar Bank által engedélyezett összegű készpénz- 
ellátmányt tarthatnak.
III.  Fenntartandó számlák és »K« betétkönyvek 

1955. évi rendszámának bejelentése
43. A minisztériumok és főhatóságok főkönyvelő

ségei az 1955. évre fenntartandó
a) hatjegyű javadalomszámlák 1955. évi költ

ségvetési (hétjegyű) helyrendi számát a Magyar 
Nemzeti Bank Fiókirodájához,

b) »K« betétkönyvek és
c) osztályozott és tárcabevételi hatjegyű szám

lák rendszámát pedig a 70. sz. Államháztartási 
fiókhoz folyó évi december hó 27. napjáig bejelen
teni kötelesek.

IV. Letéti számlák felülvizsgálata
44. A letéti számlákat a számlatulajdonosok

nak felül kell vizsgálniok, és azokat, amelyeken 
forgalom nincs, vagy esetleg egyébként (más 
letéti számlával való összevonás útján) megszüntet
hetek, az utódszámla kijelölése mellett folyó évi 
december hó 31. napjáig meg kell szüntetni. A Bank 
azokat a letéti számlákat, melyeket a cím költség- 
vetési beszámolójelentésében nem mutatott ki, 
december 31-ével megszünteti, és az egyenleget a 
103.600 számú PM : Egyéb állami bevételek 
bevételi számlára utalja át.

V. Kiegyenlítő számlák megszüntetése
45. 1955. január 1-től kezdve a 60. Kiegyenlítő 

kiadás és 61. Kiegyenlítő bevétel rovatokkal kapcso
latos pénzforgalmat a címhitelszámlán kell le
bonyolítani, oly módon, hogy a 60. Kiegyenlítő 
kiadás rovatot érintő kiadásokkal a címhitel
számlát kell megterhelni, a 61. Kiegyenlítő bevétel 
rovatot érintő bevételeket a címhitelszámlán kell 
bevételként jóváírni. Ez a rendelkezés a kiegyenlítő 
rovatoknak a többi rovatoktól való elkülönítésére 
vonatkozó egyéb (pl. számviteli) rendelkezéseket 
nem érinti.

46. Azok a címhitelszámlatulajdónos szervek, 
melyeknél az eddigi kiegyenlítő számlákon az 
általános kiegyenlítő forgalmat (fizetési előleg stb.) 
meghaladó más természetű és jelentős összegű 
pénzforgalom is lebonyolódott, kivételesen 1955-re 
is fenntarthatják e kiegyenlítő jellegű számláikat.

A kiegyenlítő számlák fenntartására vonatkozó 
igényeket folyó évi december hó 27-ig a következő 
adatok közlésével a Pénzügyminisztérium illetékes 
finanszírozási osztályához kell beküldeni :

a) költségvetési cím helyrendi száma és meg
nevezése,

b) a fenntartandó kiegyenlítő számla száma és 
megnevezése,

c) indokolás.

VI. A számlák jeleit rendelkezők aláírásának 
bejelentése

47. Minden hitelszámlatulajdonos szerv az 
1955. évi hitelszámlák felett rendelkezők aláírását

az 1955. évi költségvetési címek szerint és számla 
típusonként külön-küiön erre a célra szolgáló 
formanyomtatványon — 1954. december 27-ig — 
a Banknak bejelenteni köteles.

48. -Az 1955. évre újonnan megnyitandó java
dalom-, költségvetési ellátmány- és bevételi szám
lák tulajdonosai a számla felett rendelkezésre 
jogosultak aláírását ugyancsak 1954. évi december 
hó 27-ig kötelesek a Banknak bejelenteni.

G) H A TÁ LYB A LÉ P É S
49. A jelen utasítás 1955. évi január hó 1. nap

jával lép hatályba.Hatálybalépésével a 317—2/1952. 
P. M. (P. K. 72. sz.) és a 317-70/1953. P. M. 
(P. K. 74. sz.) számú utasítás, valamint egyéb 
utasításoknak a jelen utasítással ellentétes rendel
kezései hatályukat vesztik.

50. Ennek az utasításnak átmeneti, továbbá a 
számlanyitási és megszüntetési hatáskörökre vonat
kozó rendelkezései azonnal hatályba lépnek. '

An tos István s. к.
a pénzügyminiszter első helyettese

K ö z i e m é n y e k

A Magyar Tudományos Akadémia Hivatala 
Gazdasági Titkársága vezetőjének 108.762)1954. 
számú

k ö r r e n d e l e t é

a korpótlék engedélyezésének szabályozásáról.

A Magyar Tudományos Akadémia felügyelete 
alá tartozó kutató intézetek (kutató csoport) és 
dokumentációs központok részére.

A szolgálati idő beszámítása és a korpótlék 
folyósítása iránt előterjesztett kérelmek elbírálá
sának eddigi rendszerét az alábbiak szerint módosí
tom :

Mindazokban a munkakörökben, ahol a 15/1954. 
MTA. sz. utasítás (megjelent : Akadémiai Közlöny
III. évfolyam 16—17. számában) alapján a kineve
zési (átsorolás), áthelyezési stb. jogkört az intézet 
vezetője gyakorolja, a szolgálati idő beszámítása 
és a korpótlék megállapítása ügyében is az intézet 
vezetője saját hatáskörében dönt.

A korpótlék megállapítása iránti kérelmeket 
a jövőben csak akkor kell elbírálás céljából a Magyar 
Tudományos Akadémia Hivatala Munkaügyi 
Csoportjához megküldeni, ha olyan dolgozóról van 
szó, akinél a hivatkozott elnöki utasítás szerint 
a kinevezési (átsorolás), áthelyezési stb. jogkört 
a Magyar Tudományos Akadémia elnöke vagy 
főtitkára gyakorolja.

Budapest, 1954. december 30.

Biacsi Imre s. k.
a' Gazdasági Titkárság vezetője
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Jogszabályul ulaló
1954. évi december 15-től 1955. január 4-ig.

A közzététel 
helye

A jogszabály száma 
és kelte A jogszabály tárgya

Magyar 75/1954. (XII. 10). M. T, A zeneoktatás reformjáról szóló 68/1952. (VIII. 17.) M. T. számú rendelet
Közlöny (M. K. 101. sz.) módosításáról.

7/1954. (XII. 10.) Bgv. M. 4 Az 1954/55. gazdasági évre kötött termelési szerződések feltételeinek
(M. K. 101. sz.)

1954. évi 33. számú tvr.
(M. K. 103. sz.)

1. 105/1954. (XII. 17.) Mt. h.

megállapításáról.
A Minisztertanács részére az 1955. éves tervek megalkotására adott 

felhatalmazásról.
A Büntetésvégrehajtási Szabályzat kiadásáról.

(M. K. 103. sz.)
Г.107/1954. (XII. 18.) Mt. h.

(M. K. 104. sz.)
1954. évi XI. törvény 

(M. K. 105. sz.)
1.108/1954. (XII. 24.) Mt. h. 

(M. K. 106. sz.)

Az 1954. évben a karácsonyt és újévet megelőző napok munkaidejéről, 
valamint a bérfizetésekről.

Az Ideiglenes Nemzetgyűlés történelmi jelentőségének törvény-beiktatá
sáról.

A kereskedelem tanácsi szakigazgatási szervezetéről.

2.203/1954. (XII. 24.) Alt. h.
(M. K. 106. sz.)

9/1954. (XII. 24.) P. M. ‘ 
(M. K* 106. sz.)

80/1954. (XII. 29.) M. T.
(M. K. 107. sz.)

81/1954. (XII. 31.) M. T.
(M. K. 108. sz.)

Közegészségügyi — járványügyi állomások szervezéséről.

Az alkotóközösségek és munkaközösségek tagjainak adóztatásáról.

A rendeletellenesen használt üzlethelyiségek felszabadításáról.

Az Agrártudományi Egyetem Továbbképző Intézet létesítéséről, és az 
Agrártudományi Egyetem Tanárképző Intézetének megszüntetéséről.

Határozatok 2.254/81/1954. Mt. h. A minisztertanácsi tartalékok kezeléséről. -
Tára (H. T. 81. sz.) 

2.258/82/1954. Mt. h. 
(H. T. 82. sz.)

Az anya- és gyermekvédelem továbbfejlesztéséről.

»

T érv- 1—15/1954. (Tg. É. XII, 6.) Az Állami Földmérési és Térképészeti Hivatal, valamint a felügyelete
gazdasági (Á. F. T. H. (Tg. É. 31. sz.) alá tartozó szervek átszervezéséről szóló 1.092/1954. (XI. 7.) Mt. h. sz.
Ér^sítő

>
1.002/1954. (Tg. É. XII. 20.) 

Kip. M. Á. H. (Tg. É..33. sz.)

határozat végrehajtásáról.
A lakáskarbantartási szolgáltatások, építőipari javítások, karbantartások 

díjának megállapításáról.í 59/1954. (Tg. É. XII. 28.)
0. T. (Tg. É. 34. sz.) 

9/1954. (Tg. É. XII. 28.) 
0. É. Н,—É. M.
(Tg. É. 34. sz.)

10/1954. (Tg. É. XII. 28:) 
0. É. H.—É. M.
(Tg. É. 34. sz.)

Az Egységes Termék- és Árjegyzék termékrendszerének és változatlan 
árrendszerének bevezetéséről.

Az építési (szerelési) munkák átadásáról és elszámolásáról.

Az építési szerződésekről.

Pénzügyi 3.613—400/1954. P. M. Az 1954. évi beruházások évvégi elszámolásáról.
Közlöny (P. K. 63. sz.)

31—40/1954. P. M. A központi költségvetési szervek és intézmények, az előirányzatos folyó-
(P. K. 63. sz.) számlarendben gazdálkodó szervek és az állami vállalatok költségvetési

%
3.613—401/1954. P. M.

(P. K. 64. sz.) 
3.692—20/1954. P. M.

kapcsolatai MNB-nél vezetett számláinak (betétkönyveinek) lezárása 
az 1954. költségvetési cv végén.

A Magyar Beruházási Bank által finanszírozott beruházások 1955. évi 
lebonyolításáról.

Az állami vállalatok év-záró mérlegbeszámolójáról.

.

(P. K. 65. sz.) 
318—120/1954. P. M. 
(P. K. 65. sz.) 

3.691—19/1954. P. M.
(P. K. 65. sz.) 

352—31/1954. P. M.
(P. K. 66. sz.)

Az intézetek, intézmények és vállalatok konytjaanyag-elszámolásáról.

Az állami gazdaságok számviteli rendjének szabályozásáról.

A közületi szervek egymásközti fizetéseinél a készpénzfizetési értékhatár 
felemeléséről.

3.691—22/1954. P. M. Az állami ipari vállalatok könyvviteli rendjének szabályozásán')!.
(P. K. 66. sz.)

AKADÉMIAI KÖZLÖNY, a Magyar Tudományos Akadémia hivatalos lapja. Megjelenik rendszerint havonta kétszer. — A szerkesztésért
felelős : a Magyar Tudományos Akadémia H ivatalának vezetője.

K iadja: az Akadémiai Kiadó, Budapest, V., A lkotm ány-u. 21. — Felelős: az Akadémiai Kiadó igazgatója.

Akadémiai Nyomda, Gerlóczy-u. 2. — 35253/55 — Felelős vezető : ifj. Puskás Ferenc — 500 példány.
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Kiadja :
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 

HIVATALA # B U D A P E S T ,  195 5. J A N U Á R  28.

Személyi rész
TARTALOM

Törvények, rendeletek, 1955. év 2. A »Kossuth-dij« alapításáról szóló 1948. évi XVIII. törvény egyes rendelke-
határozatok. számú tvr. zéseinek módosításáról................................................................................ 10

5/1955. A »Kossuth-dij« alapítására vonatkozó 1948. évi XVIII. törvény módo-
(I. 20.) M. T. sításáról szóló 1955. évi 2. számú törvényerejű rendelet végrehajtásáról 10
1.005/1955. Geofizikai Kutató Laboratórium létesítéséről..............   12
(I. 13.) Mt. h. *

Akadémia elnökének 2/1955. MTA. A könyvviteli (számviteli) képesítéshez kötött munkakörök meghatá-
utasítása. (A. K- 2.) rozásáról............................................ 1............................................................ 12

Miniszteri utasítások. 2/1955. A kártérítések elszámolásáról......................    13
(P. K. 1.) P. M.
3/1955. A költségvetési előirányzat alapján gazdálkodó szervek, intézetek és intéz-
(P. K .1.)P.M . ményeк állóeszközei értékcsökkenésének elszámolásáról.........................  13

J ogszabálymutató. 14

Személyi rész
Jutalmazások

1.
A Magyar Tudományos Akadémia Hivatalának 

vezetője az 1954. év IV. negyedében végzett ered
ményes munka elismeréséül a szaktitkárságok 
vándorzászlóját a Nemzetközi Kapcsolatok Osztá
lyának, míg a Gazdasági Titkárság vándorzászlóját 
a Beruházási Osztálynak adományozta.

2.

A Magyar Tudományos Akadémia Hivatalának 
vezetője az 1954. év IV. negyedében teljesített 
kiemelkedően eredményes és jó munkájukért a 
Hivatal dolgozói közül dicséretben és pénzjutalom
ban az alábbi dolgozókat részesítette :
Senyei Ervin osztályvezetőt .................. 1000 Ft
Csank Lajos főelőadót .............................  700 »
Keszthelyi Ernő osztályvezetőt .............. 700 »
Simon József főelőadót.............................. 700 »
Szőllőssy László csoportvezetőt ......... 700 »

Zsilinszky László főelőadót....................  700 Ft
Ágoston Erzsébet mérnököt .............   600 »
Barek Istvánná főelőadót ........................ 600 »
Kerekes Károly előadót......................:. - 600 »
Molnár József főelőadót............................ 600 »
Somorjai László főelőadót ........................ 600 »
Táskái Andor főelőadót............................ 600 »
Diószegi Péter könyvelésvezetőt ............ 500 »
Palló Tiborné előadót..............................  500 »
Sulla Imréné előadót ...............................   500 »
Csipái Imre gépkocsivezetőt .................... 400 »
Lecjaks Antal gépkocsivezetőt .............. 400 »
Lehoczki Jánosné gyors-gépírót .............. 400 »
Révai Dóra előadót .................................. 400 »
Soproni László gépkocsivezetőt .............. 400 »
Tóth Gyuláné előadót ..............................  400 »
Baranyi Antónia gyors-gépírót................ 300 »
Bencze Lászlóné gyors-gépírót................ 300 »
Garami Illés raktárost .............................. 300 »
Hernádvölgyi Istvánná gyors-gépírót . . .  300 »
Mészárovics Györgyné gyors-gépírót . . .  300 »
Nagy Mária gyors-gépírót ........................ 300 »
Odor Gyuláné könyvelőt ........................  300 »
Szörényi Józsefné gyors-gépírót .............. 300 »
Teres Józsefné takarítót .......................... 300 »
Varsányi Piroska gyors-gépírót .............. 300 »
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Kinevezések

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke 
— 1955. január 1-től kezdődően —

Donáth Ferencet tudományos osztályvezetőnek, 
Csákány Istvánt tudományos munkatársnak, 
Horváth Lajost tudományos munkatársnak, 
Kelemen Zoltánt tudományos munkatársnak, 
Komló Lászlót tudományos munkatársnak, 
Nagy Lórándot tudományos munkatársnak 
a MTA. Közgazdaságtudományi Intézetéhez 

kinevezte.
*

A Magyar Tudományos Akadémia Hivatalának 
vezetője — 1955. január 1-től kezdődően — 

Tamás Györgyöt főelőadónak,
Kovács Gergelynét hivatalsegédnek, — 1955. 

január 7-től kezdődően — Makai Istvánt fűtőnek 
a MTA. Hivatalához kinevezte.

Jogszabályok
A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1955. 

évi 2. számú

törvényerejű rendelete

a »Kossuth-dij« alapításáról szóló 1948. évi XVIII. 
törvény egyes rendelkezéseinek módosításáról

3. §. A jelen törvényerejű rendelet kihirdetése 
napján lép hatályba ; végrehajtásáról a Miniszter- 
tanács gondoskodik.

Dobi István s. k. Darabos Iván s. k.
a Népköztársaság Elnöki a Népköztársaság Elnöki

Tanácsának elnöke. Tanácsának titkára.

*

A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának 
5/1955. (I. 20.) M. T. számú

r e n d e l e t e
a »Kossuth-dij« alapítására vonatkozó 1948. évi XVIII. 
törvény módosításáról szóló 1955. évi 2. számú 

törvényerejű rendelet végrehajtásáról
(Teljes szöveg)

1. §•
(1) Minden év március havának 15. napján 

»Kossuth-díj«-jal lehet jutalmazni azokat a szemé
lyeket, akik az előző 3 évben tudományos munkás
ságukkal, találmányaikkal és újításaikkal, a ter
melő munka módszerének alapvető tökéletesítésével, 
irodalmi és művészi munkásságukkal a legjelentő
sebb eredményeket mutatták fel.

(2) A »Kossuth-díj«-at csoportoknak is oda 
lehet ítélni, ha a kimagasló eredményt a csoport 
tagjai együttes munkával érték el.

(3) A »Kossuth-dij« adományozásánál elsősorban 
egyedi tényleges alkotásokat kell figyelembe venni.

(Teljes szöveg)

1. §. A »Kossuth-dij« alapításáról szóló 1948. évi 
XVIII. törvény 2—5. §-ai helyébe az alábbi rendel
kezések lépnek :

»2. §. (1) Az 1. §-ban meghatározott célból 
minden évben rendkívüli értékű alkotásokért 
hetvenötezer forintos, továbbá ötvenezer forintos, 
harmincötezer forintos és húszezer forintos »Kossuth- 
díj«-ak oszthatók ki.

(2) »Kossuth-díj«-jal a tudományok, talál
mányok és újítások, a termelő munka módszereinek 
alapvető tökéletesítése, valamint az irodalom és 
művészet terén legjelentősebb eredményeket elért 
személyeket kell jutalmazni.

3. §. (1) A »Kossuth-díj«-ra javaslatba hozott 
személyek kijelölésére a Minisztertanács mellett 
állandó jellegű bizottságot kell szervezni Kossuth- 
díj Bizottság elnevezéssel.

(2) A »Kossuth-dij« odaítéléséről a Kossuth-díj 
Bizottság javaslata alapján a Minisztertanács dönt.

(3) A Kossuth-díj Bizottság megalakítását és 
működését a Minisztertanács rendelettel szabá
lyozza.

4. §. A »Kossuth-dij« adományozásával kap
csolatos költségekről a Minisztertanács költség- 
vetésében kell gondoskodni.«

2. §. Az 1951. évi 3. számú és az 1953. évi í. 
számú törvényerejű rendelet hatályát veszti.

2. §. .
»Kossuth-díj«-jal jutalmazhatók azok, akik
1. a tudományok, találmányok, újítások, a 

termelő munka módszerének alapvető tökéletesítése: 
a matematika, fizika, kémia, bányászat, energetika, 
vegyipar, geológia, kohászat, gépgyártás, jármű- 
gyártás, gyenge- és erősáram, műszergyártás, 
könnyű- és élelmiszeripar, építészet, közlekedés, 
mezőgazdaság, egészségügy, filozófia, gazdaságtan, 
állam- és jogtudomány, történelem, filológia, peda
gógia, tankönyvek és népszerű tudományos művek 
megalkotása stb. terén

2. az irodalom és művészet : irodalom, képző
művészet, zene- és Táncművészet, színház- és film
művészet stb. terén.

értek el kimagasló eredményt.

3. §.
(1) A rendkívüli értékű egyedi tényleges alkotá

sokért 75 000 forintos »Kossuth-dij« (Nagydíj) 
adományozható.

(2) A »Kossuth-díj«-nak a Nagydíjon kívül 
három fokozata van.

a) Első fokozat :
50 000 forintos »Kossuth-dij«

b) Második fokozat :
35 000 forintos »Kossuth-dij«

c) Harmadik fokozat:
20 000 forintos »Kossuth-dij«.
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4. §•
(1) A »Kossuth-dij« odaítélésére a Miniszter- 

tanácsnak a Kossuth-díj Bizottság tesz javaslatot.
(2) A Kossuth-díj Bizottság elnökét, elnök- 

helyetteseit és tagjait a Minisztertanács nevezi ki 
meghatározatlan időre.

5. §.
(1) A »Kossuth-dij« odaítélésére számbajöhető 

eredmények, illetve a »Kossuth-dij« adományo
zására vonatkozó javaslatok összegyűjtését az- 
illetékes szervek jelölései útján a Minisztertanács 
Titkársága végzi. A Minisztertanács Titkársága 
szervezi a Kossuth-díj Bizottság munkáját, és 
ellátja a Bizottság működésével, a Kossuth-díjasok 
nyilvántartásával kapcsolatos adminisztratív 
teendőket.

(2) A Magyar Tudományos Akadémia, a Mű
szaki Tudományos Egyesületek Szövetsége elnök
sége, a művészeti szövetségek elnökségei a szak
osztályok jelölései alapján ; az egyetemek rektori 
tanácsai ; a minisztériumok és más állami szervek 
kollégiumai a főosztályok, igazgatóságok, tudo
mányos tanácsaik, illetve műszaki bizottságaik 
jelölései alapján ; a SZOT elnöksége a szakszer
vezetek és azok aktíváinak jelölései alapján minden 
évben felterjesztést készítenek a Kossuth-díj Bizott
sághoz a következő évi »Kossuth-díj«-ak oda
ítélése szempontjából számbajöhető eredményekről. 
A »Kossuth-díj«-ra történő jelölések külön, erre a 
célra összehívott ülésen, általában nagyobb nyil
vánosság előtt történjenek.

(3) A Kossuth-díj Bizottság ülésszakának kez
dete általában minden év december 15-é. A »Kossuth 
díj« odaítélésére számbajöhető eredményekről szóló 
felterjesztést az illetékes szervek vezetői vagy azok 
megbízottai az ülésszak megkezdéséig kötelesek 
beküldeni a Kössuth-díj Bizottsághoz. Az ülésszak 
megkezdése után beküldött javaslatokat már csak 
az új kiosztást követő év odaítélései során lehet 
figyelembe venni.

6. §.

(1) A Kossuth-díj Bizottságnak két főbizottsága 
van : a) a tudományok, a találmányok, újítások, 
a termelő munka módszerének alapvető tökélete
sítése, b) az irodalom és művészet terén elért 
eredmények (alkotások) elbírálására szervezett 
bizottságok. A főbizottságok a szükségnek meg
felelően albizottságokat hoznak létre.

(2) A Kossuth-díj Bizottság működését a 
Minisztertanács által jóváhagyott ügyrend sza
bályozza.

7- §•
(1) A Kossuth-díj Bizottság javaslatát a bizott

ság elnöke a Minisztertanács elé terjeszti döntés 
végett.

(2) A Minisztertanács által »Kossuth-díj«-ban 
részesített személyeknek (csoportoknak) a díjat a 
Minisztertanács elnöke nyújtja át minden év 
március hó 15. napján,

B. §.
(1) A »Kossuth-díj«-jal jutalmazott személyek

nek joguk van a »Kossuth-dijas« elnevezés hasz
nálatára.

(2) A »Kossuth-dij« Nagydíjával egyénileg vagy 
csoporttagként kitüntetett személy a »Kossuth- 
dij« csillaggal ékesített aranyjelvényének viselésére ; 
a »Kossuth-dij« első fokozatával egyénileg vagy 
csoporttagként kitüntetett személy a »Kossuth-dij« 
arany díszjelvényének viselésére ; a »Kossuth-dij« 
második fokozatával egyénileg vagy csoport
tagként kitüntetett személy a »Kossuth-dij« ezüst 
díszjelvényének viselésére ; a »Kossuth-dij« har
madik fokozatával egyénileg vagy csoporttagként 
kitüntetett személy pedig a »Kossuth-dij« bronz 
díszjelvényének viselésére jogosult.

(3) A »Kossuth-dij« díszjelvénye 22 milliméter 
átmérőjű, felül nyitott koszorúba hajló két arany, 
ezüst vagy bronz babérág, amelynek szárát alul 
pirosra zománcozott szalag fogja össze. Az egyik ág 
hátlapján »Kossuth-dij« felírás, a másik ág hát
lapján pedig az az évszám van bevésve, amely 
évben az illető személy »Kossuth-díj«-ban részesült. 
Az arany és ezüst díszjelvény levelei zöldre vannak 
zománcozva. A csillaggal ékesített arany díszjel
vényen vörösre zomnácozott csillag zárja le a 
babérkoszorú felső nyitott részét. A bronz dísz
jelvény teljes egészében bronzból készült, levelei 
domborítottak.

(4) A díszjelvényt a bal mellen, illetőleg a bal 
kabáthajtókán kell viselni.

9. §.
Ha csoport részesül »Kossuth-díj«-ban, a díj 

odaítélésekor rendelkezni kell a díj összegének a 
csoport tagjai közt való felosztásáról is.

10. §.

Ha a »Kossuth-díj«-ban részesülő személy a 
»Kossuth-dij« kiosztásakor már nincs életben, a 
»Kossuth-díj«-at a leszármazó törvényes örökösei
nek, ilyen nemlétében vele együtt élt házastársának 
kell kiadni. Ha sem leszármazó, sem az elhunyttal 
a halálakor együtt élt házastárs nincs, az elhunytat 
csak a »Kossuth-dijas« cím illeti meg.

11. §.
A Minisztertanács indokolt esetben a »Kossuth- 

dijas« megtisztelő cím viselésének jogát megvon
hatja.

12. §.

A »Kossuth-dij« adó és illetékmentes.

13. §.
A »Kossuth-díj«-akat, valamint a Kossuth-díj 

Bizottság működésével és a díjak kiosztásával 
kapcsolatos költségeket a Minisztertanács költség
vetésében kell előirányozni.
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14. §.
Az 1955. év előtt »Kossuth-díjVjal jutalmazott 

személyek, illetőleg csoportok (csoporttagok) okle
velüket és díszjelvényüket megtartják.

15. §.
A 19/1951. (I. 20.) M. T. és a 4/1953. (I. 18.) 

M. T. számú rendeletek, az 1012/1953. (III. 16.) 
számú minisztertanácsi határozat, valamint a 
3500/1948. (III. 27.) V. K. M. számú rendelet 
hatályát veszti.

16. §.
A jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Hegedűs András s. k.
a Minisztertanács első elnökhelyettese.

*

A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának 
1005/1955. (I. 13.) számú

h a t á r o z a t a
Geofizikai Kutató Laboratórium létesítéséről

(Teljes szöveg)
1. Az ország geofizikai tudományos kutatásai

nak előmozdítása, továbbá a kutatások mérési 
módszereinek tudományos kidolgozása, az új mérési 
módszereknek megfelelő műszerek előállítása, vala
mint ezen tudományterületek egységes szervezése 
és irányítása érdekében 1955. január 1-től Geofizikai 
Kutató Laboratóriumot (a továbbiakban : Labora
tórium) kell létesíteni.

A Laboratórium elnevezése: Magyar Tudo
mányos Akadémia Geofizikai Kutató Laborató
riuma. Székhelye : Sopron.

2. A Laboratórium feladata :
a) együttműködés a nemzetközi geofizikai kuta

tásokban, a Magyarországra vonatkozó kutatások 
elvégzése ;

b) a geofizikai mérések, tudományos mód
szereinek megállapítása, a mérési adatok tudo
mányos feldolgozása, szükség szerint megfelelő 
obszervatóriumok létesítése és fenntartása ;

c) hasznosítható ásványi anyagok felkutatására 
új geofizikai módszerek kidolgozása, ásványtani, 
kőzettani, teleptani és földtani adatok gyűjtése a 
geofizikai mérések alkalmazásához ;

d) a geofizika terén az új módszereknek meg
felelő műszerek kutatása, szerkesztésében való 
közreműködés, továbbá az újrendszerű műszerek 
teljesítőképességének vizsgálata ;

e) a népgazdasági érdekek elősegítése céljából 
segítségnyújtás az ipari kutatóintézeteknek, vala
mint egyéb szerveknek a felmerülő geofizikai 
kérdések megoldásában.

3. A Laboratórium élén a laboratóriumvezető 
áll. A Laboratórium vezetőjét és egyéb tagjait a 
Magyar Tudományos Akadémia elnöke nevezi ki,

illetőleg bízza meg. A Laboratórium személyi és 
dologi szükségleteinek fedezéséről a Magyar Tudo
mányos Akadémia költségvetésében kell gondos
kodni.

4. A Laboratórium szervezetét és feladat
körének részletes szabályait a Magyar Tudományos 
Akadémia elnöke állapítja meg.

5. A Laboratórium felett a felügyeletet a Magyar 
Tudományos Akadémia elnöke gyakorolja.

6. Jelen határozat végrehajtásáról a Magyar 
Tudományos Akadémia elnöke gondoskodik.

Hidas István s. k. 
a Minisztertanács elnökhelyettese.

A Magyar Tudományos Akadémia 
elnökének utasítása

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének 
2/1955. MTA. (A. K. 2.) számú

u t a s í t á s a
a könyviteli (számviteli) képesítéshez kötött munka

körök meghatározásáról
A szocialista könyvitel (számvitel) elsajátítása 

és a könyvviteli (számviteli) munka megjavítása 
érdekében a Minisztertanács az 1066/1953. (X. 23.) 
számú határozatával előírta, hogy az állami költség- 
vetési szervek és az állami vállalatok könyvvitelé
ben (számvitelében) foglalkoztatott dolgozók 1956. 
év január 1-ig kötelesek a munkakörük ellátásához 
szükséges képesítést megszerezni.

A Minisztertanács felhatalmazása alapján — a 
pénzügyminiszterrel egyetértésben — a Magyar 
Tudományos Akadémia Hivatalánál, valamint az 
Akadémia felügyelete alá tartozó szerveknél az 
alábbi munkakörökben rendelem el a szükséges 
képesítés megszerzését :

I.
Mérlegképes könyvelői képesítés

A mérlegképes könyvelői képesítést 1956. január
1-ig köteles megszerezni:

a) Az Akadémia Hivatalánál a főkönyvelői 
teendőket ellátó személy, továbbá a főrevizor, vala
mint azok a revizorok, akik a vállalatok revízióját 
végzik.

b) k i  Akadémia Hivatala Vállalati Osztályának 
felelős vállalati pénzügyi főelőadója (előadója), 
az Akadémia felügyelete alá tartozó vállalatok 
(gazdaság) főkönyvelői, ezek helyettesei, szám
viteli osztályvezetők, valamint a forgalmi és 
termelési- könyvelési csoportok felelős vezetői.

II.
Képesített könyvelői képesítés

A képesített könyvelői képesítést 1956. január
1-ig kötelesek megszerezni :

a) k z  Akadémia Hivatalánál a vállalati pénz
ügyi tervezéssel és gazdálkodással kapcsolatos
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összesítő-nyilvántartó feladatokat ellátó előadók 
(főelőadó, könyvelő, segédelőadó).

b) Az Akadémia felügyelete alá tartozó válla
latok (gazdaság) kontírozó könyvelői, ezek helyette
sei, a könyvelési ellenőrök és a vállalati pénz- 

. ügyi előadók.

III.
Államháztartási könyvelői képesítés

Az államháztartási könyvelői képesítést 1956. 
január 1-ig az alábbiaknak kell megszerezni :

a) Az Akadémia Hivatalánál a Revíziós Csoport 
vezetőjének, a költségvetési szervek revíziójával 
foglalkozó revizoroknak, a tárcakönyvelés köny
velési csoportvezetőjének, a beosztott könyvelők
nek, valamint az elemzés és a mérlegbeszámolókat 
készítő előadóknak.

b) Az Akadémia Hivatala Költségvetési 
Osztálya vezetőjének, a költségvetési érdemi ügy
intézőknek (főelőadó, előadó stb.), valamint az 
utalványozási és költségvetési szerkesztéssel ön
állóan foglalkozó közvetlen munkatársaknak.

c) Az Akadémia Hivatala Beruházási Osztálya 
vezetőjének, a könyvelési részleg vezetőjének, 
valamint a beosztott pénzügyi előadóknak és 
könyvelőknek.

d) Az Akadémia Hivatala szaktitkárságaira, 
valamint a Tudományos Minősítő Bizottság Titkár
ságára beosztott költségvetési pénzügyi előadóknak 
és könyvelőknek.

e) Az Akadémia Hivatalánál a Gazdasági 
Hivatal vezetőjének, pénzügyi csoportvezetőjének, 
a beosztott pénzügyi előadóknak és könyvelőknek, 
beleértve a gépkocsi csoport pénzügyi előadóját és 
könyvelőjét is.

f) A jóléti intézmények felelős pénzügyi elő
adójának.

g) Az Akadémia felügyelete alá tartozó összes 
intézetek, intézmények és előirányzatos folyó
számlarendben gazdálkodó tudományos egyesületek 
társulatok és társaságok adminisztrációs (gazdasági) 
osztályvezetőinek, a pénzügyi részlegek vezetőinek 
és az önálló pénzügyi előadóknak, a könyvelési 
csoportok vezetőinek, a kontírozó könyvelői,vala
mint a könyveléssel foglalkozó könyvelők, érvénye
sítők és ellenőrzési feladatokkal megbízott dol
gozóknak.

Felhívom az érdekeltek figyelmét, hogy az előírt 
képesítéseket saját érdekükben a megállapított 
határidőre szerezzék meg, mert 1956. január 1. 
napja után csak azok a dolgozók láthatják el a 
megjelölt munkaköröket, akik a megállapított 
képesítéssel rendelkeznek.

Budapest, 1955. január 18.
Rusznyák István s. k.

elnök.

Felvilágosítást ad : Hídvégi István, MTA. 
Hivatala.

Miniszleri utasítások
2/1955. (P. K. 1.) P. M.

a kártérítések elszámolásáról
Az utóbbi időben a különböző szervek által 

kiszabott kártérítések elszámolásánál bizonytalanság 
és tájékozatlanság mutatkozott, ami szükségessé 
teszi az ezzel kapcsolatos kérdések tisztázását. 
A Munka Törvénykönyve (121. §. (1) bekezdés) 
és az annak végrehajtásáról szóló 53/1953. (XI. 28.) 
M. T. számú rendelet, valamint az ÁEK elnöke 
által az 51/1952. (VI. 26.) M. T. számú rendelet 
alapján megállapított kártérítések a következő 
három csoportba sorolhatók :

1. a vállalat igazgatója által kiszabott kár
térítések,

2. a miniszter, illetve a vállalat felett felügyeletet 
gyakorló szerv által kiszabott kártérítések,

3. Az ÁEK elnöke által megállapított kár
térítések.

A kártérítéseket a csoportosításnak megfelelően 
a következők szerint kell elszámolni :

1. A vállalat igazgatója által kiszabott kár
térítéseket a vállalatnak a különféle nyereségek és 
veszteségek között kell könyvelnie, az általános 
számlakeretek szabályai szerint.

2. A miniszter, illetve a vállalat (intézmény) 
felett felügyeletet gyakorló szerv által kiszabott — 
kártérítések a költségvetést illetik, azokat tehát a 
megfelelő költségvetési cím -  52 Működési és egyéb 
bevételek — számlájára kell befizetni.

3. Az ÁEK elnöke által megállapított kár
térítési összegeket a járási (városi, városi kerületi) 
pénzügyi osztályhoz kell befizetni az illetékes tanács 
égyenesadó beszedési számlájára. A Pénzügyminisz
tériummal való elszámolás teendőit a 17—18/1953. 
P. M. (Pénzügyi Közlöny 1953. január 31-i, 8. 
szám) utasítás szabályozza.

Antos István s. k.
a pénzügyminiszter első 

helyettese.

3/1955. (P. K. 1.) P. M.
A költségvetési előirányzat alapján gazdálkodó 
szervek, intézetek és intézmények állóeszközei 

értékcsökkenésének elszámolásáról

1- §•
(1) A költségvetési előirányzat alapján gazdál

kodó szervek, intézetek és intézmények állóeszkö
zeinek a rendes elhasználódás folytán jelentkező 
értékcsökkenése mértékét a következőkben álla
pítom meg :

az épületek és építmények évi értékcsökkenése
1 °/1 /0*

a berendezések és felszerelések évi értékcsök
kenése 3%,
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a járóművek évi értékcsökkenése 15%, 
a használaton és működési körön kívüli álló

eszközök, valamint a saját jóléti és kulturális intéz
mények állóeszközeinek évi értékcsökkenése az 
előbbiek szerinti állóeszközcsoportonként meg
állapított leírási kulcs.

(2) Az értékcsökkenést nem egyedileg, hanem az 
előbbi bekezdésben meghatározott állóeszköz
csoportonként egy összegben kell elszámolni.

(3) Az értékcsökkenésnek az 1954. évi december 
hó 31-ig való elszámolását a jelen utasítás mellékle
tét képező tájékoztató szerint, az 1955. évi január 
hó 1. napjától pedig a Kötelező Általános Állam- 
háztartási Számlakeret, illetőleg az egyszerűbb 
számvitelt vezető költségvetési szerveknél a jelen 
utasítás mellékletét képező tájékoztató szerint kell 
végrehajtani.

2- §•
Ez az utasítás az 1955. évi január hó 1. napjával 

lép hatályba.

Antos István s. k. 
a pénzügyminiszter első 

helyettese.

Megjegyzés : Az utasításban hivatkozott mellékletet a Pénz
ügyi Közlöny 1955. évi 1. száma tartalmazza.

Közlemény
A Magyar Tudományos .Akadémia Hivatala 

Személyzeti Osztályának 108.046/1955. számú

k ö z l e m é n y e
az Akadémia felügyelete alá tartozó összes 

intézmények részére.

Az Idegen Nyelvek Főiskolájának tájékozta
tása alapján az alábbiakban közlöm az 1955. 
év I. félévére vonatkozóan a nyelvi vizsgaren
det :

A jelenleg folyamatban levő vizsgák befeje
zése után 1955. I. félévére július hó 31-ig be
zárólag lehet összevont nyelvvizsgát tenni.

A vizsgákra mindazon dolgozóknak jelent
kezni kell, akik 1952 április—július időszakban 
felsőfokú nyelvvizsgát, 1953 április—július idő
szakra középfokú vizsgát tettek, tekintve, hogy 
a vizsgák határideje lejár.

A vizsgára való jelentkezés határideje 1955. 
évi február hó 15.

Felhívom az intézmények gazdasági vezetőit, 
hogy a vizsgákra jelentkezők ezirányú kérel
mét összegyűjtve hozzám a fenti határidőre 
küldjék meg.

Budapest, 1955. január 28.

Babos László s. k. 
osztályvezető.

jogszabálymuliiló
1955. január hó 5-től január hó 23-ig.

A
közzététel

helye
A jogszabály 

száma és kelte

Magyar 2/1955. (I. 5.) M. T.
Közlöny (M. K. 1. sz.)

1.002/1955. (I. 5.)
Mt. h.' (M. K. 1. sz.)
1.003/1955. (I. 9.)
Mt. h. (M. K. 2. sz.)
1/1955. (I 9.) 0. T.
(M. К- 2. sz.)
1/1955. (1. 9.) P. M.
(M. K. 2. sz.)
3/1955. (I. 11.) M. T.
(M. K. 3. sz.)
1/1955. (I. 13.) Éti. M.
(M. K. 4. sz.)
1.007/1955. (I. 18.) Mt. h.
(M. K. 6. sz.)
1.008/1955. (I. 18.) Mt. h.
(M. K. 6. sz.)
1955. évi 3. számú tvr.
(M. K. 7. sz.)

A jogszabály tárgya

A Zenei Alap létesítéséről szóló 107/1952. (XII. 31.) M. T. számú rendelet módo
sításáról.

Egyes biztosítási kérdésekről.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság hatáskörének kiegészítéséről.

Egyes alkatrész-cseredarabok átadásáról.

Az egyes köztartozások esedékességéről és a köztartozások késedelmes fizetése 
esetében fizetendő adópótlékról.

A katonai bíróságok szervezetéről.

A kiütéses tífusz elleni védekezésről.

A felszabadulási munkaversenyben résztvevő legjobb üzemek és dolgozóik 
jutalmazásáról.

Az egyetemi és főiskolai hallgatók ösztöndíjrendszerérői és a Szovjetunióban 
tanuló magyar egyetemi és főiskolai hallgatók ösztöndíjáról.

A közlekedési bíróságok hatáskörének kiterjesztéséről.
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A közzététel 
helye

A jogszabály száma 
és kelte A jogszabály tárgya

!
Határozatok

Tára
2.008/1955. (I. 5.) Mt. h. 
(H. T. 2. sz.) 
2.016/1955. (I. 7.) Mt. h. 
(H. T. 4. sz.)
2.017/1955. (I. 7.) Mt. h. 
(H. T. 4. sz.)
2.034/1955. (I. 21.) Mt. h. 
(H. T. 8. sz.)

A kutató intézetek költségvetésének csökkentéséről.

A családi lakóházépítő akciók egységesítéséről. *

Egyes vállalati pénzgazdálkodási szabályok módosításáról.

Az egyetemet, főiskolát végzők kötelező szakmai gyakorlatra való beosztása 
előkészítéséne к szabályozásáról.

Pénzügyi 1/1955. (P. K. 1.) A közületi munkák végzését szabályozó 17—172/1954. P. M. számú együttes
Közlöny P. M. — Kip. M. 

4/1955. (P. K. 1.) P- M.

6/1955. (P. K. 2.) P. M.

7/1955. (P. K. 2.) P. M. 
8/1955. (P. K. 2.) P. M.

9/1955. (P. K. 2.) P. M. 
10/1955. (P. K. 2.) P. M. 
11/1955. (P. K. 2.) P. M.

’

utasítás kiegészítéséről.
Egyes állami tulajdonba került vállalatok biztosítási szerződéseinek meg

szűnéséről.
Vállalati fejlesztési alap képzéséről és a kiegészítő beruházások pénzügyi le

bonyolításáról.
A vállalatfejlesztési alap könyvelésének módosításáról.
A mezőgazdasági vállalatok hitelellátásának részletes szabályairól szóló 355—14/ 

1952. P. M. számú utasítás részbeni módosításáról.
Az írók és zeneszerzők adófizetésének szabályozásáról.
Az üzemi baleseti statisztikai nyilvántartás és bejelentés szabályozásáról.
Az 1955. évi költségvetési előirányzatok összeállításáról az államigazgatás 

központi szerveinél.

AKADÉMIAI KÖZLÖNY, a Magyar Tudományos Akadémia hivatalos lapja, Megjelenik rendszerint havonta kétszer. — A szerkesztésért
felelős : a Magyar Tudományos Akadémia H ivatalának vezetője.

K iadja: az Akadémiai Kiadó, Budapest, V., A lkotm ány u. 21. — Felelős: az Akadémiai Kiadó igazgatója.

Akadémiai Nyomda, Qerlóczy u. 2. — 35328/55 — Felelős vezető : ifj. Puskás Ferenc — 500 példány.
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Személyi rész
A Magyar Tudományos Akadémia Hivatalának 

vezetője — 1955. január 15-étől kezdődően 
Papp Tibort főelőadónak a MTA Hivatalához 
kinevezte.

Kártérítési határozat
Az Állami Ellenőrző Központ elnökhelyettese 

jogtalan díjkifizetések miatt, a társadalmi tulaj
donban okozott kár részbeni megtérítése cél
jából az 51/1952./VI. 26./ M. T. számú rendelet 
25. §-ának (1) és a (2) bekezdés d/ pontja alapján

Mestyán Jánost, az Akadémiai Kiadó volt 
igazgatóját 2000 Ft ;

Érti Mihályt, az Akadémiai Kiadó főkönyvelőjét 
2400 F t;

Rácz Istvánt, az Akadémiai Kiadó osztály- 
vezetőjét 500 Ft ; és

Vass Lajost, az Akadémiai Kiadó volt osztály- 
vezetőjét 300 Ft kártérítés megfizetésére kötelezte,

me r t
a 11.170/1948. (XI. 5.) Korm. számú rendeletben 
foglaltaktól eltérően szabálytalanul jártak el, 
mivel a külső gépírók részére a megállapított leg
magasabb díjtételeket meghaladó összegek folyó
sítását engedélyezték, illetőleg ilyen összegeket 
folyósítottak, továbbá az állományba tartozó 

, gépírók részére feleslegesen és jogosulatlanul külső 
gépírási munkákat adtak ki. Ezen jogszabály

sértő eljárásukkal a társadalmi tulajdonban 48 300 
Ft összegű károsodást okoztak. (XXV. 627/ 
1—4/1954. sz.)

Jogszabályok
A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának

1.014/1955. (II. 2.) számú
h a t á r o z a t a

a Kossuth-díj Bizottság elnökének, elnökhelyettesei
nek és tagjainak kinevezéséről.

A Minisztertanács az 1955. évi 2. számú törvény- 
erejű rendelet 3. §-a értelmében alakított Kossuth- 
díj Bizottság elnökévé Darvas József elvtársat, 
elnökhelyettesekké Erdei Ferenc, Jánosi Ferenc, 
Kiss Árpád, Rusznyák István elvtársakat kine
vezte.

A Kossuth-díj Bizottság tagjai :

I.
Ajtai Miklós, Alföldi Zoltán, Andics Erzsébet, 

Ács Ernő, Biró Ferenc, Bognár Géza, Bognár 
Rezső, Buzágh Aladár, Czottner Sándor, Csanádi 
György, Csűrös Zoltán, Erdey-Gruz Tibor, Fogarasi 
Béla, Friss István, Gerecs Árpád, Gillemot László, 
Gyulai Zoltán, Hajós György, Hevesi Gyula, 
Hetényi Géza, Jóboru Magda, Kolozs Richárd, 
Korach Mór, Kónya Albert, Lukács György, Lux 
László, Magyari András, Manninger Rezső, Márczis 
Antal, Máté Imre, Mekis József, Molnár Erik, 
Németh Gyula, Novobátzky Károly, Nógrádi
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Sándor, Petényi Géza, Poros Tamás, Rényi Alfréd, 
Sedlmayr Kurt, Somos András, Straub F. Brúnó, 
Szádeczki Kardos Elemér, Szekfü Gyula, Szécsi 
Károly, Törő Imre, Trautmann Rezső, Verő 
József, Waldapfel József, Winter Ernő, Zámbó 
János.

II.
Benjámin László, Benkhard Ágost, Domanovszky 

Endre, Ék Sándor, Fábri Zoltán, Gellért Endre, 
Horváth Márton, Illés Béla, Illyés Gyula, Kadosa 
Pál, Király István, Kisfaludi Stróbl Zsigmond, 
Kodály Zoltán, Konecsni György, Kovács András, 
Ladányi Ferenc, Major Máté, Mikus Sándor, 
Nádasdi Kálmán, Szabó Ferenc, Szabó Pál, 
Szabolcsi Bence, Szilágyi Bea, Veres Péter, Zathu- 
reczki Ede.

Apró Antal s. k.
a Minisztertanács elnökhelyettese

\  Magyar Tudományos Akadémia 
elnökének utasításai

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének 
3/1955. MTA (A. K. 3.) számú

u t a s í t á s a
a Geodéziai Kutató Laboratórium létesítéséről.
(1) Az ország geodéziai tudományos kutatá

sainak előmozdítása, továbbá a geodéziai mé
rési módszer tudományos kidolgozása, az új 
mérési módszereknek megfelelő műszerek elő
állítása, valamint ezen tudományterületek kutatá
sainak irányítása érdekében — 1955. január
1-től kezdődően — Geodéziai Kutató Laborató
riumot (a továbbiakban : Laboratórium) kell 
létesíteni.

A Laboratórium elnevezése : Magyar Tudomá
nyos Akadémia Geodéziai Kutató Laboratóriuma. 
Székhelye: Sopron.

(2) A Laboratórium feladata :
a) a geodézia geometriai alapokról fizikai 

alapokra való áthelyezéséből adódó elvi tudományos 
feladatok megoldása ;

b) együttműködés a nemzetközi geodéziai 
tudományos kutatásokban, a Magyarországra 
vonatkozó kutatások elvégzése ;

c) a geodéziai mérések tudományos módszerei
nek megállapítása, a mérési adatok tudományos 
feldolgozása, szükség szerint megfelelő obszervató
riumok létesítése és fenntartása ;

d) a geodézia terén az új módszereknek meg
felelő műszerek kutatása, szerkesztésében való 
közreműködés, továbbá az új rendszerű műszerek 
teljesítőképességének vizsgálata ;

e) a népgazdasági érdekek elősegítése céljá
ból segítségnyújtás az Állami Földmérési és Tér
képészeti Hivatal Műszaki Fejlesztési Osztályának, 
Valamint egyéb szerveknek a felmerülő geodéziai 
kérdések megoldásában ;

f) közreműködés a hazai geodéziai távlati 
tervek készítésében és az ehhez szükséges kutatási 
feladatok elvégzése.

(3) A Laboratórium élén a laboratóriumvezető 
áll. A Laboratórium vezetőjét, valamint a Labora
tórium dolgozóit — tudományos munkatársig 
bezárólag — az Akadémia elnöke, a Laboratórium 
többi dolgozóit pedig a Laboratórium vezetője 
nevezi ki (alkalmazza), illetőleg bízza meg. A Labo
ratórium személyi és dologi szükségleteinek fede
zéséről a Magyar Tudományos Akadémia költség- 
vetésében — a VI. Műszaki Osztály célhitelkerete 
terhére — kell gondoskodni.

(4) A Laboratórium szervezetét és feladatköré
nek részletes szabályait a laboratóriumvezető 
állapítja meg és azt az Akadémia elnöke hagyja 
jóvá.

(5) A Laboratórium működését 1955. január hó 
1-ével kezdte meg, ezen időponttól kezdődően 
költségvetésileg is önálló gazdálkodó szerv. A Labo
ratórium létesítése — a tervezett létszámon kívül — 
létszámfejlesztéssel nem járhat.

(6) A Laboratórium felett a felügyeletet a 
Magyar Tudományos Akadémia elnöke gyakorolja.

Ä Laboratórium működését a Soproni Műszaki 
Egyetemen folytatja.

(7) Jelen utasítás végrehajtásáról a Magyar 
Tudományos Akadémia Hivatalának vezetője 
gondoskodik.

Budapest, 1955. február 1.

Rusznyák István s. k.

_*_

Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának 
4/1955. MTA (A. K. 3.) számú

u t a s í t á s a
a dolgozók szabadságolásának szabályozásáról.

A beérkezett kérelmek alapján megállapítot
tam, hogy egyes vezetők a dolgozók részére járó 
évi teljes szabadságot — különböző okokra való 
hivatkozással — 1954. naptári év folyamán nem 
adták ki és kérték annak engedélyezését, hogy a ki 
nem adott szabadságot 1955. évben adhassák ki. 
Ez az eljárás egyrészt a munka szervezetlenségére, 
másrészt a szabadságok ütemezésének be nem 
tartására vezethető vissza. A fenti hiányosságok 
megszüntetése érdekében a dolgozók szabadságának 
kiadására vonatkozóan a következő utasítást 
adom ki :

(1) A dolgozók részére járó évi rendes szabad
ságot (az alap- és pótszabadságot) a Mt. V. 100. §
(1) bekezdése szerint a szabadságolási terv alapján 
egész évre kell elosztani oly módon, hogy a szabad
ságolás a munka folyamatosságában fennakadást 
ne okozzon és a naptári év folyamán kell kiadni.

A naptári évre járó szabadságot a következő 
naptári évben kivenni, illetve kiadni a Munka 
Törvénykönyvének 101. § (2) bekezdésében fel
tüntetett esetekben (külföldi kiküldetés, tanfolyam
ra vagy iskolára való berendelés, huzamosabb 
betegség vagy tartalékos katonai szolgálat) lehet. 
Egyéb esetekben a naptári évre járó szabad
ságot a következő naptári évben kiadni nem szabad.

f
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(2) Lehetőség szerint a dolgozók a részükre 
járó évi szabadságot egy, legfeljebb két és csak 
indokolt esetben vegyék ki több részletben.

(3) Az 1954. évben tapasztalt hibák elkerülése 
végett a dolgozók szabadságát már a naptári év 
elején az egész évre ügy kell elosztani, hogy a 
szabadságolás a munka folyamatosságában fenn
akadást ne okozzon. Ezért a vezetők a szabad
ságolási tervet — a Munka Törvénykönyvének 
100. §-ában foglalt rendelkezések figyelembe
vételével — különös gonddal készítsék el és 
azt szigorúan tartsák be. A szabadságolási tervtől 
való eltérést a vezető csak egészen kivételes eset
ben engedélyezhet. A szabadságolási terv 1955. 
február 28-ig megküldendő az MTA Hivatala 
Munkaügyi Csoportjának: (A szabadságolási terv 
elkészítésének mintáját a Munkaügyi Csoport 
közvetlenül megküldi az intézményeknek.)

(4) Jelen utasítás az Akadémia felügyelete alá 
tartozó kutató intézetekre, dokumentációs köz
pontokra, az ÉF-es szervekre, az MTA Hivatalára 
és azon egyetemi tanszékekre, illetőleg intézmények
re vonatkozik, amelyek aíkadémiai létszámmal 
rendelkeznek.

Budapest, 1955. február 2.
Osztrovszki György s. k.

főtitkár

Közlemények
A Magyar Tudományos Akadémia Hivatala 

Gazdasági Titkárság vezetőjének 124.046/1955. 
MTA Hiv. G. T. számú

k ö r r e n d e l e t é
az állóeszközök és készletek selejtezéséről.

A pénzügyminiszter a 318—105/1953. P. M. 
számú rendeletének (megjelent : Pénzügyi Közlöny 
46. számában, 1953. VII. 31-én) végrehajtása 
során az Akadémia egyes intézetei eltérően értel
mezték a Selejtezési Bizottság megszervezését 
és hatáskörét. Ezért a tárgykörben felmerült 
kérdések egyöntetű szabályozása végett elren
delem a Magyar Tudományos Akadémia költség- 
vetési előirányzat alapján gazdálkodó szerveinél 
(intézet, intézmény,), hogy a jövőben a használha
tatlanná vált állóeszközök, fogyóeszközök és 
anyagok selejtezését az alábbiak szerint hajtsák 
végre.

Selejtezni lehet mindazokat az állóeszközöket, 
fogyóeszközöket és anyagokat, melyek eredeti 
céljaiknak átdolgozás esetén sem használhatók 
fel, vagy az átdolgozás költségei új értéküket 
jelentős mértékben meghaladják. A pénzügyminisz
ter erre vonatkozó rendelete alapján a selejtezések 
végrehajtására — a gazdálkodó szerveken belül — 
három tagból álló Selejtezési Bizottságot kell 
szervezni, melynek egy tagja műszaki ismeretek
kel rendelkezzen. Az esetben, ha a költségvetési 
szerv a kiselejtezés tárgyát illetően kellő műszaki 
szakismerettel rendelkező tagot a Selejtezési 
Bizottságba jelölni nem tud, ennek kijelölése

végett az MTA Hivatala Beruházási Osztályához 
kell fordulnia.

A selejtezéseket a fenti szerveknél alakított 
három tagú bizottság hajtja végre, s ennek ered
ményéről jegyzőkönyvet vesz fel. Az állóeszközök 
és készletek selejtezése esetén — éves viszonylat
ban — az értékhatárt 10 000 Ft-ban állapítom 
meg.

Az értékhatár (10 000 Ft) felettei selejtezés 
eredményéről felvett jegyzőkönyvet jóváhagyás 
végett az MTA Hivatala Beruházási Osztályához 
kell előterjeszteni, s ennek jóváhagyásáig a selej
tezett tárgyat értékesíteni nem lehet.

Gép és műszer selejtezésénél minden egyes 
esetben (értékhatárra való tekintet nélkül) az MTA 
Hivatala Beruházási Osztályának hozzájárulása 
szükséges. A kiselejtezés során értékesített anyagok 
és fogyóeszközök ellenértékét a gazdálkodó szerv 
címének megfelelő 52. Működési és egyéb bevétel, 
bevételi rovatszámlájára kell befizetni.

Budapest, 1955. január 19.
Senyei Ervin s. k.

Gazdasági Titkárság vezetője 
helyett

' _*_

A Magyar Tudományos Akadémia Hivatala 
Gazdasági Titkárság vezetőjének 120.088/1955. 
MTA Hiv. G. T. számú

k ö r r e n d e l e t é
a Magyar Tudományos Akadémia 1955. évre jóvá

hagyott beszámoló-rendszeréről.
A Magyar Tudományos Akadémia Hivatalának 

osztályai, továbbá az Akadémia felügyelete alatt 
álló intézmények és vállalatok részére az 1955. 
évre érvényes jóváhagyott beszámoló-rendszert 
osztályokra, intézményekre és vállalatokra bontva 
tudomásulvétel céljából az 1. és 2. számú mellék
letek szerint közzéteszem.

A vonatkozó nyomtatványokat az egyes 
statisztikai jelentésben érdekeltek szerezzék be, és 
a jelentéseket a kitöltési utasításoknak megfelelően 
az előírt határidőre a meghatározott felettes 
hatóság részére küldjék meg, figyelembevéve a 
Központi Statisztikai Hivatal esetenkénti utasítá
sait.

Miheztartás végett felhívom a figyelmet az 
állami statisztikáról szóló 1952. évi VI. törvény 
VII. fejezetében foglaltakra.

Jelen körrendelet hatálya az MTA Hivatalára 
és az Akadémia felügyelete alá tartozó intézmé
nyekre vonatkozik.

Ezen körrendelettel egyidejűleg a 120.126/1954. 
Fk-v. sz. körrendelet (megjelent : Akadémiai 
Közlöny 5. számában, 1954. április 1-én) hatályát 

'veszti.
Budapest, 1955. február 2.

Biacsi Imre s. k. 
a Gazdasági Titkárság vezetője

Felvilágosítást ad : Gömöri Kornél, MTA Hivatala
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1. számú melléklet a 120.088/1955. sz. körrendelethez.

A Magyar Tudományos Akadémia
1955. évre jóváhagyott beszámoló rendszere

So
rs

zá
m

A beszámolójelentés Az adatszolgáltatásra kötelezett szervek
. -H ■!

c í m e

milyen
idő

szakon
ként há

ny
pé

ld
án

yb
an

körének
meghatározása

a beszámolójelentést

K. S. H. 
engedély- 

szám
mely szerveknek milyen határidőre

hány
példány

ban
készül küldik meg

1. 2. 3. 1 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1 Iparstatisztikai jelentés
fr. évi 3 Akadémiai Nyomda

KSH Ipari Főosztályá
nak a besz n. é. köv. hó 24-re 2 péld. 10241/1954.

2 Tervei íenőrző beszámoló jel. (301.) n. évi 2 MTA HiV. Beruh. 
Osztály

KSH Beruházási és Épí- 
tőip. Főoszt. a besz. n. é. köv. hó 15-re 1 péld. 10156/1954.

3 Tervben előirányzott népgazdasági be
ruh. adatai összefoglaló jel. (302.) havi 2 « «

a besz. hót követő hó 
20-ra 1 péld. 10157/1954.

4 Üzembehelyezett beruh, összefogl. besz. 
jelentése (303.) havi 2 « '« a besz. hót köv. hó 10-re 1 péld. 10158/1954.

5 Összefogl. jel. a beszámolási hónapban 
átvett lakásokról (304.) havi 2 « «

a besz. hót köv. hó 
10-re 1 péld. 10158/1954.

6 Összefogl. jel. a beruházások n. évi 
részletező adatairól (305.) n. évi 2 « « a besz. n. é. köv. hó 20-ra 1 péld. 10159/1954.

7 Összefoglaló jel. népgazdasági ágak sze
rinti tePesftés és üzembehelyezések
ről (306'.) n. évi 2

MTA Hiv. Beruhá
zási Osztálya

KSH Beruházási és Épi- 
tőip.Főosztály a besz. n. é. köv. hó 20-ig

s  -y.

1 péld. 10159/1954.
8 Összefog!, jel. az építési munkákról ki

vitelezők szerint (308.) n. évi 2 « « a besz. n. é. köv. hó 21-re 1 péld. 10161/1954.
9 Összefogl. jel. a népg. beruházások 

teljesítéséről (307.) n. évi 2 « « a besz. n. é. köv. hó 20-ra 1 péld. 10160/1954.
10 összefogl. jel. a besz. negyedévben 

üzembehelyezett lakások részletező 
adatairól (309.) n. évi 2 « « a besz. n. é. köv. hó 21-re 1 péld. 10162/1954.

И 214. sz. váll. besz. jeh a saját rezsiben 
végzett ép. Ip. tervről és az idegen 
megrendelők részére telj. építési-sze
relési munkákról 3

MTA felügyelete 
alatt álló szervek

MTA-nak és az illetékes 
statisztikai igazgató
ságnak a n. é. köv. hó 14-e 1 péld. 10261/1954.

12 Tavaszi vetésállomány jelentés éves 3 MTA Martonvásári 
Kút. Int. Gazdas.

KSH megyei igazg. MTA 
Hiv. vállalati oszt 1955. VI. 15-re 1—1 péld. 11425/1954.

13 Területjelentés éves 3 « « 1955. VII. 10-re 1—1 péld. 8256/1954.
14 Trágyázási jelentés évente

kétszer 3 « « 1.12. VII. 12. 1—1 péld. 11428/1954.
15
16

Nyári termés zárójelentés éves 3 « « 1955. IX. 28-ra 1—1 péld. 11426/1954.
őszi terméseredmény zárójelentés

éves 3 MTA Martonvásári 
Kút. Int. Gazdas.

KSH megyei igazgatósá
gának, MTA Hiv. Vál
lal. osztálynak 1955. IX. 28. 1—1 péld. 11427/1954.

17 őszi vetések zárójelentése éves 3 « « 1955. XII. 10. 1 -1  péld. 11310/1954.
19 Allatállományváltozási és megoszlási 

jelentés éves 3 « « 1956.1.15. 1-1 péld. 11434/1954.
20 Tejtermelési jelentés éves 3 « « 1956.1. 15. 1-1 péld. 11435/1954.
21 Termény és takarmánykészlet válto

zási jelentés n. éves 3 « « a besz. n. é. köv. hó 18-ra 1-1  péld. 11437/1954.
22 Az állatállomány kor és ivar szerinti 

megoszlása éves 3 « « 1956.1. 15. 1—1 péld. 11439/1954.
24 Havi munkaügyi adatjelentés havonta 3 « « a besz. hót köv. hó 22-re 1—1 péld. 11441/1954.
25 Negyedéves munkaügyi jelentés a mun

kások béralapjának fizetésnemen
kénti összetételéről és a munkaerő- 
hullámzásról n. éves 3 « « a besz. n. é. köv. hó 22-re 1 —1 péld. 11442/1954.

26

'27

Közalkalmazottak munkaügyi adatai
n. éves 2 Az államigazg. közp. 

és helyi szerveinek 
számfejtő helye

MTA Hiv. statisztikai 
előadónak össz. után 
KSH Munkaügyi osz
tályának

a besz. n. é. köv. hó 8-ra, 
illetve 15-re 1 péld. 11303/1954.

Szaktanfolyam statisztikai jelentés

n. éves 2
MTA Hiv. illetékes 

osztálya

MTA Hiv. statisztikai 
előadónak, ill. összesít
ve a KSH-nak

a besz. n. é. köv. hó 9-re, 
illetve 15-re 1 péld. 8052/1953.

28 103. sz. beszámoló jelentés a beruházá-- 
sok üzembehelyezéséről havi 3

MTA Hiv. beruházói 
(Beruh. 0.) KFKI. 
KUTESZ. Eötvös
id. Tud. E., Debre
ceni Tud. E. Szege
di Tud. E. és Bp. 
Műszaki E.

MTA Hiv. Beruh. O.-nak 
és a KSH városi igaz
gatóságnak, vidéken 
megyei igazgatóságnak

.

a besz. hót köv. 5-re 1—1 péld. 10262/1954.
29 105. sz. beszámoló jelentés a beruházási 

terv teljesítéséről havi 3 « « a besz. hót köv. hó 15-re 1 -1  péld. 10263/1954.
30 108. sz. beszámoló jelentés a népgazda

sági beruházásokról kivitelezők sze
rint n. éves 3 « « a besz. hót köv. hó 15-re 1—1 péid. 10264/1954.
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A beszámolójelentés Az adatszolgáltatásra kötelelezett szervek

c í m e

milyen
idő

szakon
ként há

ny
pé

ld
án

yb
an

körének
meghatározása

i

a beszámolójelentést

K- S. H. 
engedély- 

szám
mely szerveknek milyen határidőre

hány
példány

ban

készül küldik meg

1 . 2. 3. J  4. 5. ! 6. j 7. 8. 9.

3i !
■

Beszámoló jelentés a tehergépkocsik, 
vontatók, személygépkocsik és mo
torkerékpárok forgalmáról és költ
ségeiről n. éves 2

MTA gépjármüvet 
üzemeltető intéze
tei és vállalatai

MTA Hiv. Gépkocsi Cso
portjának a besz. n. é. köv. hó 10-re 1 péld. 9674/1954.

31/a 1 « összesítés
n. éves 2 MTA Hiv. Gépkocsi 

Csoport

KPM VI. Autóközleked. 
Trösztnek, KSH Közi. 
Osztályának a besz. n. é. köv. hó 18-ra 1—1 péld. 9674/1954.

~32~
33

Munkabérigénylési kimutatás | havi | MTA vállalatai MNB fiók bérfizetéskor 10136/1954.
Negyedéves béralapbejelentés n. évi MTA Hiv. Munka

ügyi Csoportja
MNB Pénzforgalmi Igaz

gatóság n. é. köv. hó 16-ra 10134/1954.
34

“35

Nemesfémkészlet bejelentés n. éves 2 MTA KUTESZ 
váll. PM. Deviza Főosztálya n. é. köv. hó 30-ra 1 péld. 9995/1954.

Vállalati házipénztári jelentés havi 1 2 MTA vállalatai MNB tárgyhót köv. hó 3-ig 1 péld. 10046/1954.
36 Hitelfedezeti kimutatás havi 2 MTA Mezőgazdasági 

Kút. Int. MNB fiók tárgyhót köv. hót 20-ra 1 péld. 9655/1954.
~ W Állományjelentés havi 2 MTA vállalatai 

(ipari) MNB fiókok tárgyhót köv. hó 20-ra 1 péld. 9507/1954.
“38“ Költségvetési beszámoló jelentés n. éves MTA Hiv. Költség

vet. Oszt. P. M. I. Főoszt.
tárgynegyedévet köv. hó 

30-ra
Engedély- 
számot a 
KSH ké- 

_ sőbb ad
“39“ Zárszámadás éves MTA Hiv. vái. osz

tálya P. M. I. Főoszt. II. hó vége «
Lap- és folyóiratkiadó havi példány

szám jelentése
havi 2

MTA Hiv. vál. osz
tálya, MTA Kiadó

Minisztertanács Tájékoz
tatási Hiv., MTA, 
KFB tárgyhót köv. hó 10-ig 1 péld. 10191/1954.

41 Aspiránsok statisztikai kérdőíve éves
2 MTA, TMB

KSH Kultúrstatisztikai 
Osztály 1955. VIII. 15-ig 1 péld. 10804/1954.

42 Társadalombiztosítási statisztikai je
lentés

havi 2

MTA Hiv. GH. és a 
MTA felügy alá 
tart. int. szám
fejtő helyei

SzTK Alközp. és kiren
deltségei tárgyhót köv. hó 11-re 1 péld. 10270/1954.

~43“ Mérlegbeszámoló

- n. éves
MTA Hiv. vállalati 

osztály P. M. KSH. ОТ. MNB n. évet követő hó 10-ig

Engedély- 
számot a 
KSH ké
sőbb ad

1955. május hóban kifizetett családi 
pótlék utalások gyermekszám szerin
ti részletezéssel

évente
egyszer 2

MTA valamennyi ki- 
fizetőhelye, me
lyek a családi pót
lékot az SZTK-vai 
vagy az illetékes 
szakszervezettel 
számolják el

A területileg illetékes 
SZTK helyi szervhez 
(iparági üzemeknél az 
illetékes szaksz. bpestl 
központjához) 1955. június 15-ig 1 péld. 10272/1954.

45

46~

Nyomdai (kiadói) kimutatás köteles 
példányokról

havonta 5

MTA felügy. alá tar
tozó Nyomda és 
Kiadó

Orsz. Széchenyi Könyv
tár

tárgyhónapot köv. hó 
8-ig 5 péld. 10167/1954.

Beszámoló jelentés a tudományos és 
szakkönyvtárak részére

évente
egyszer 2

MTA felügy. alá tart. 
tudományos és 
szakkönyvtárak

Népművelési Miniszté
rium Könyvtári Fő
osztályának 1 péld.

Engedély- 
számot a 
KSH ké
sőbb ad

47 Beszámoló jelentés a tudományos ku
tató intézet munkájáról évente

egyszer 2

MTA felügy alá tart. 
tud. kutató intéze
tek MTA Elnökség

■

1 péld. 11873/1955.
48 « összesítő évente

egyszer 4 '
MTA Hív. tervezési 

előadója
OT.-nak, KSH Kultúr- 

stat. osztályának 1-1  péld. 11873/1955.
49 Létszám- és munkabéradatok

n. éves 2

MTA felügy. alá tart. 
kiadók, tömeg
szervezetek, szö
vetségek, kama
rák, fordító iroda

KSH Kultúrstatisztikai 
osztályának n. é. köv. hó 10-ig 1 péld. 9889/1954.

50 Közvetlen könyvterjesztés

n. éves 2

MTA felügy. alá tart. 
összes kiadóválla
latok

KSH Kultúrstatisztikai 
sztályának n. é. köv. hó 15-re 1 péld. 5374/1953.

51 Országos állatszámlálás

egyszer 1

Állattal rendelkező 
gazdaságok, válla
latok stb.

KSH egyéni gazdaságok 
osztályának 1955. IV. 1 péld. 8432/1954.

52 Reprezentatív állatszámlálás Г

kétszer 2

Állatállománnyal 
rendelkező gazda
ságok, vállalatok 
stb.

KSH egyéni gazdaságok 
osztályának 1955. VII. 2 péld. 8433/1954.

53 Gazda lajstrom

egyszer 1

Földterülettel ren
delkező gazdasá
gok, vállalatok stb.

KSH egyéni gazdaságok 
osztályának AFTH-tól 1956. III. 1-re 1 péld. 8443/1954.

Megjegyzés ; a 18. és 23. sorszám törölve.
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2. számú melléklet a 120.088/1955. sz. körrendelethez

Magyar Tudományos Akadémia
1955. évre jóváhagyott beszámoló rendszere osztályokra, intézményekre és vállalatokra bontva 

(Az intézmények milyen sorszámú beszámolójelentést kötelesek készíteni.)
1. M TA intézményei : Alkalmazott Matematikai Intézet, Állategészségügyi Kutató Intézet, Biokémiai Intézet, Biológiai 

Kutató Intézet, Botanikai Kutató Intézet, Csillagvizsgáló Intézet, Debreceni Fizikai Kutató Intézet, Dunántúli 
Tudományos Intézet, Elméleti Fizikai Kutató Csoport, Földrajztudománvi Kutató Csoport, Genetikai Kutató Intézet- 
Kísérleti Orvostudományi Intézet, Központi Fizikai Kutató Intézet, Központi Kémiai Kutató Intézet, Közgazdaság- 
tudományi Intézet, MTA Könyvtára, Mezőgazdasági Kutató Intézet, Méréstechnikai és Műszerügyi Intézet, Népzene, 
kutató Csoport, Nyelvtudományi Intézet, Történettudományi Intézet, Geodéziai Kutató Laboratórium, Geofizikai 
Kutató Laboratórium, Talajbiológiai Kutató Laboratórium, Irodalomtudományi Dokumentációs Központ, Műszaki 
és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Közgazdaságtudományi Dokumentációs Központ, Orvostudományi 
Dokumentációs Központ, Akadémiai Kiadó, Akadémiai Nyomda, Kutatási Eszközöket Kivitelező Vállalat, Mező- 
gazdasági Kutató Intézet Gazdasága, Magyar Földrajzi Társaság, Magyar Irodalomtörténeti Társaság, Magyar Nép
rajzi Társaság, Magyar Történeti Társaság, Nyelvtudományi Társaság, Központi Izotop Bizottság. 31, 42.

II. M TA intézetei: Alkalmazott Matematikai Intézet, Állategészségügyi Kutató Intézet, Biokémiai Intézet, Biológiai 
Kutató Intézet, Botanikai Kutató Intézet, Csillagvizsgáló Intézet, Debreceni Fizikai Kutató Intézet, Dunántúli 
Tudományos Intézet, Elméleti Fizikai Kutató Csoport, Földrajztudományi Kutató Csoport, Genetikai Kutató Intézet, 
Kísérleti Orvostudományi Intézet, Központi Fizikai Kutató Intézet, Központi Kémiai Kutató Intézet, Mezőgazdasági 
Kutató Intézet, Méréstechnikai és Műszerügyi Intézet, Népzenekutató Csoport, Nyelvtudományi Intézet, Történet- 
tudományi Intézet, Geodéziai Kutató Laboratórium, Geofizikai Kutató Laboratórium, Talajbiológiai Kutató Labora
tórium, Központi Izotop Bizottság. 26, 31, 42, 44, 47.

III. Dokumentációs Központok: Irodalomtudományi Dokumentációs Központ, Közgazdaságtudományi Dokumentációs 
Központ, Orvostudományi Dokumentációs Központ. 26, 31, 42, 44.

IV. M TA  Központi Fizikai Kutató Intézete : 11, 26, 28, 29, 30, 31, 42, 44, 47.

V. M TA Mezőgazdasági Kutató Intézete : 26, 31, 36, 42, 44, 47.

VI. M TA Könyvtára: 26, 31, 42, 44, 46.

VII. Akadémiai Nyomda 1, 31, 32, 35, 37, 42, 45.

VIII. Akadémiai Kiadó: 31, 32, 35, 40, 42, 45, 49, 50.

IX. Kutatási Eszközöket Kivitelező Vállalat: 11, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 42.

X. Mezőgazdasági Kutató Intézet Gazdasága: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 31, 32, 35, 42, 51, 52, 53.

XI. Előirányzatos folyószámlarendben gazdálkodó szervek, Kiadó: Magyar Irodalomtörténeti Társaság, Magyar Földrajzi 
Társaság, Magyar Néprajzi Társaság, Magyar Történelmi Társaság, Nyelvtudományi Társaság, Műszaki és Természet- 
tudományi Egyesületek Szövetsége, Akadémiai Kiadó. 31, 42, 44, 49.

XII. Oktatásügyi Minisztériumhoz tartozó beruházó intézetek : Eötvös Loránd Tudományegyetem Terv- és Pénzügyi osztálya, 
Műszaki Egyetem Terv- és Pénzügyi osztálya, Kossuth Lajos Tudományegyetem Terv- és Pénzügyi osztálya, Szegedi 
Tudományegyetem Rektori Hivatala. 11, 28, 29, 30.

XIII. Akadémiai státuszhellyel rendelkező idegen intézmények : Eötvös Loránd Tudományegyetem Gazdasági Igazgatósága, 
Budapesti Műszaki Egyetem Gazdasági Igazgatósága, Országos Természettudományi Múzeum Növénytára, Buda
pesti Orvostudományi Egyetem Gazdasági Igazgatósága, Agrártudományi Egyetem Gazdasági Igazgatósága (Gödöllő). 
Szegedi Tudományegyetem Gazdasági Igazgatósága, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Gazdasági Igazga
tósága, Debreceni Tudományegyetem Gazdasági Igazgatósága, Földművelésügyi Minisztérium Agrokémiai Kutató 
Intézete, Trágyabiológiai Laboratórium (Könnyűip. Min.), Földművelésügyi Minisztérium Kísérleti Gazdasága (Sopron- 
horpács), Földművelésügyi Minisztérium Mezőgazdasági Kísérleti Intézete (Szeged), R. M. Nehézipari Műszaki Egyetem 
(Miskolc), Soproni Műszaki Egyetemi Gazdasági Igazgatósága, Budapesti Orvostudományi Egyetem III. sz. Bel
klinikája. 26.

XIV. M TA Hiv. tervezési előadója: 27, 48.

XV. M TA Tudományos Minősítő Bizottsága: 26, 41.

XVI. M TA Hiv. Beruházási Osztálya 2, 3, 4; 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 28, 29, 30.
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XVII. M TA Hiv. Költségvetési Osztálya: 38.

XVIII. M TA Hiv. Vállalati Osztálya: 39, 40, 43.

XIX. M TA Hiv. Munkaügyi Csoportja: 33.

XX. M TA Hiv. Jóléti Csoportja: 26.

XXI. M TA  Hiv. Gépkocsi Csoportja : 31/a.
................................. ............... ■ ■ ■

-

#
Jogszabálymnlaló

1955. január 24-től február 4-ig

A
közzététel

helye
A jogszabály 

száma és kelte A jogszabály tárgya

Magyar
Közlöny

1/1955. (1.28.) Bgy. M. 
(M. K. 10. sz.)

A beadási kötelezettség öregség, munkaképtelenség és katonai szolgálat címén 
történő elengedésének szabályozásáról.

1.015/1955. (II. 2.) Mt. h. 
(M. K. 11. sz.)

A Minisztertanács és a DISZ Vörös Vándorzászlójának odaítéléséről.

Határozatok
Tára

2.035/1955.(1.25.) Mt. h . 
(H.T. 9. sz.)

Az 1955. I. negyedévi népgazdasági terv teljesítésének biztosításához szükséges 
egyes intézkedésekről.

'
Terv-

gazdasági
Értesítő

1/1955.
(Tg.É.l./O .T.)

Az iparvállalatok utókalkluációs kötelezettségéről és az utókalkuláció irány
elveiről.

132—1/1/1955. O.T. 
(Tg. É. 1. sz.)

Az építő és kivitelező hatóságok 1955. évi végleges hatósági szerződéskötéséről.

25—1/1/1955. 0. T. 
(Tg. É. 1. sz.)

Egyes épületgépészeti cikkek értékesítő szervének megváltozásáról.

3.613—8/1955. P .m .-  
О. T. (Tg. É.2.SZ.)

A beruházások és a. felújítások 1955. évi lebonyolításáról szóló utasítások egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról, illetőleg kiegészítéséről.

2/1952. (Tg. É.3.) 
OÉH.—K.G.M.

Gépek és műszerek beruházásokkal kapcsolatos műszaki tervezéséről.

Pénzügyi
Közlöny

12/1955. (P. K .3.)P.M . 

15/1955. (P. K .3.)P.M .

Á könyvviteli képesítésről.

Az 1954. éves költségvetési beszámoló jelentés összeállítása a központi költségvetési 
szerveknél és intézményeknél és az előirányzatos folyószámlarendben gazdál
kodó szerveknél.

19/1955. (P.K. 4.) P.M. A 2.052/17/1952. számú minisztertanácsi határozat alapján lebonyolításra kerülő 
családi ház építési akcióval kapcsolatos díj- és illetékmentességről.

•

AKADÉMIAI KÖZLÖNY, a Magyar Tudományos Akadémia hivatalos lapja. Megjelenik rendszerint havonta kétszer. — A szerkesztésért
felelős : a Magyar Tudományos Akadémia H ivatalának vezetője.

K iadja: az Akadémiai Kiadó, Budapest, V., Alkotmány-u. 21. — Felelős: az Akadémiai Kiadó igazgatója.

Akadémiai Nyomda, Oerlóczy u. 2. — 35497/55 — Felelős vezető : ifj. Puskás Ferenc — 500 példány.
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Akadémiai Közlöny
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Kiadja :
A MAGYAR T U D O M Á N Y O S  A K A D É M I A  

H I V A T A L A mm B U D A P E S T  1 9 55.  F E B R U Á R  28,

TARTALOM
Személyi rész oldal

.Akadémia elnökének 5/1955. MTA. (A. K -4.) Az Akadémia felügyelete alá tartozó vállalatok igazgatóinak jogairól
utasítása és kötelezettségeiről .................................... .. — ....................... 25

Miniszteri utasítások 5/1955. (Tg. É. 4.) O. T. A tudományos kutatások jelentési rendszerének újabb szabályozá
sáról ................................................... ........................................ 31

12/1955. (O, K- 3.) O. M. A Dunántúli Tudományos Intézet és a Gyermeklélektani Intézet fel- '
ügyeletéről......... , .................... ................................................... .3 4

Közlemények l/É/1955. KSH. A teljesített építési-szerelési munkák értékének megállapításáról. 34

Jogszabálymutató

Személyi rész
A Magyar Tudományos Akadémia Hivatalának 

vezetője — 1955. február 1-étől kezdődően — Riedl 
Györgyöt főelőadónak,

Tuna Imrénét takarítónak az MTA Hivatalához 
kinevezte.

A Magyar Tudományos Akadémia 
elnökének nlasílása

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének 
5/1955. MTA (A. K. 4.) számú

u t a s í t á s a

az Akadémia felügyelete alá tartozó vállalatok 
igazgatóinak jogairól és kötelezettségeiről

A Minisztertanács az 1.077/1954, (IX. 21.) 
számú határozatával szabályozta az iparvállala
tok igazgatóinak jogait és kötelezettségeit. A hatá
rozat szövegét az egyes pontokhoz fűzött végre
hajtási utasításokkal együtt — a zárórendelkezé
sek tekintetében kivonatosan — egységes szerke
zetben az alábbiakban közlöm.

[Az állóbetűs szedés az 1.077/1954. (IX. 21.) 
Mt. határozat szövege, a dőlt betűs szedés a végre
hajtási utasítás.]

Jelen utasítás hatálya kiterjed a vállalatok 
irányító szerveire és a vállalatok igazgatóira,

1.

Az igazgató jogállása

1. Az állami iparvállalat felelős egyszemélyi 
vezetője az igazgató, aki törvényes jogkörében 
egyedül dönt a vállalat ügyeiben. A vállalat 
vezetéséért anyagilag, fegyelmileg és büntetőjogi
lag felelős.

Vh. ut. 1. Az egyszemélyi felelősség kidomborítása 
érdekében a vállalatok irányító szervei tartózkodja
nak az ügyek túlzott központosításától és a vállalatok 
ügyeibe való felesleges operatív beavatkozásoktól. 
Az irányító szerveknek nem a vállalatok operatív 
ügyeivel kell foglalkoznak, hanem a vállalatok alap
vető feladatait, működésük irányelveit kell meghatá
roztok. A megadott irányelvek gyakorlati megvaló
sításánál a vállalatok igazgatóinak minél szélesebb 
önállóságot kell biztosítani.

A vállalatok részére utasítást az igazgatót meg
kerülve kiadni nem lehet. Az irányító szervek vezetői 
a vállalatok igazgatói részére csak a legszükségesebb 
esetekben adjanak utasítást és ügyeljenek arra, hogy 
azok világosak és egyértelműek legyenek. A jogszabá
lyokat a vállalatok igazgatói külön utasítás bevárása 
nélkül kötelesek végrehajtani. Ezekről az irányító 
szervek vezetői végrehajtási utasítást csak akkor adja
nak ki, ha a rendelkezéshez valamilyen kiegészítő 
vagy az iparági sajátosságának megfelelő részletesebb 
utasítás feltétlenül szükséges.

2. Az igazgatót a hatásköri listáknak megfelelően 
az irányító szerv vezetője vagy annak felettese 
nevezi ki és menti fel,
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Az igazgató illetményét és prémium-feltételeit 
az állapítja meg, aki az igazgatót kinevezte.

Vh. ut. 2. Az igazgatóra vonatkozó kinevezési jog
kör gyakorlását, valamint illetményének és prémium- 
feltételeinek megállapítását magamnak tartom fenn. 
Az igazgató illetményének és prémium-feltételeinek 
megállapítása érdekében az M T A Hivatala Vállalati 
Osztálya tesz hozzám előterjesztést.

Az igazgató kinevezéséről szóló okiratban meg 
kell jelölni az igazgató munkabérét, továbbá a kineve
zés közlésétől számított 15 napon belül meg kell álla
pítani a prémium feltételeit. Az igazgató és a vállalat 
közötti munkaviszony a kinevező okiratban meghatá
rozott időpontban létesül.

3. Az igazgatót kinevezésre illetékes felettese 
általában saját kérelmére, vagy fegyelmi úton ment
heti fel állásától. Az igazgatót kinevezésre illetékes 
felettese a Munka Törvénykönyve alapján más 
munkakörbe helyezheti, vagy állásától felmentheti 
akkor is, ha fegyelmi eljárásra okot nem szolgálta
tott, de munkáját nem végzi megfelelően, az igaz
gatói munkakör betöltésére nem alkalmas, vagy 
a munkaviszony megszüntetése átszervezés miatt 
szükséges.

Vh. ut. 3. Az igazgató felmentésére a felmondás 
szabályai az irányadók.

Fegyelmi úton történt felmentés esetén a munka- 
viszony megszűnésének időpontja a jogerős fegyelmi 
határozat kézbesítésének napja. Az igazgató áthelye

zése esetén új munkakörét és munkabérét — az új 
munkahely elfoglalására megállapított határidő előtt — 
15 nappal közölni kell.

4. Az igazgató személyében beálló változás ese
tén a felmentett igazgató munkakörét az irányító 
szerv vezetője, illetőleg annak képviselője jelen
létében jegyzőkönyv alapján köteles átadni az új 
igazgatónak.

A jegyzőkönyvet a felmentett igazgató, akadá
lyoztatása esetén szervezet szerint illetékes helyet
tese, az új igazgató s az irányító szerv vezetője 
(képviselője) írja alá.

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a vállalat 
érvényes, alapvető tervmutatóit, azok teljesítésére 
vonatkozó adatokat, a vállalat vagyoni helyzetét 
jellemző fontosabb mutatókat, a folyamatban levő 
fontosabb ügyek, felsőbb rendelkezések, általában 
a vállalat időszerű legfontosabb kérdéseinek jegy
zékét. A jegyzőkönyvhöz csatolni kell a vállalat 
szervezeti szabályzatát és ügyrendjét.

A munkakörét átadó igazgató intézkedéseiért 
az általános elévülési időn belül anyagilag és bün
tetőjogilag munkakörének átadása után is felelős. 
Az átvevő igazgatónak adott tájékoztatásért, az 
átadási jegyzőkönyv tartalmáért az átadás évét 
követő év utolsó napjáig vonható felelősségre.

Vh. ut. 4. Az igazgatói munkakör átadásának 
befejezésére és az átadási jegyzőkönyv elkészítésére 
az M TA  Hivatalának Vállalati Osztálya határidőt 
állapíthat meg. A határidő a régi igazgató felmenté
séről szóló okirat kiadásának napjától számított egy 
hónapi időtartamot nem haladhatja meg. Az igazgatói 
munkakör átadásáról készülő jegyzőkönyvhöz a válla
lat utolsó mérlegbeszámolóját is csatolni kell.

5. Az igazgató közvetlenül csak az irányító 
szerv (iparági igazgatóság, tröszt, ES) igazgatójá
nak és ennek útján az irányító szerv feletteseinek 
(miniszter, illetékes miniszterhelyettes) van alá
rendelve.

Vh. ut.ő.Az igazgató közvetlenül az M T A Hivatala 
Vállalati osztályának, mint irányító szerv vezetőjének, 
ennek útján a Gazdasági Titkárság vezetőjének, ille
tőleg annak felettesének, továbbá az Akadémia főtit
kárának és végső fokon az Akadémia elnökének van 
alárendelve.

6. A vállalat igazgatójának utasítást csak a 
közvetlen felettese, az irányító szerv vezetője és 
főmérnöke, távollétükben szervezet szerinti helyet
teseik vagy pedig ezek bármelyikének meghallga
tásával az illetékes miniszterhelyettes, miniszter 
adhat. Az irányító szerv egyes főosztályainak 
vezetői és dolgozói a vállalati igazgatónak közvet
len utasítást nem adhatnak.

Ez a rendelkezés a külső szervekre (Pénzügy
minisztérium, Magyar Nemzeti Bank, egészségügyi 
intézmények, tűzrendészeti szervek stb.) is vonat
kozik.

Kivételt képez az az eset, ha valamely külső 
szervnek jogszabályokban meghatározott felhatal
mazása van utasítások kiadására, vagy pedig a 
közvetlen irányító szerv igazgatójától esetenkénti 
felhatalmazást kapott közvetlen utasítás kiadására. 
Ilyen esetekben-az utasításban meg kell jelölni a 
felhatalmazás alapját képező jogszabály vagy 
átirat számát.

A vállalati igazgatók kötelesek végrehajtani a 
hatóságoknak (tanács, K. D. B. stb.) törvényes 
hatáskörükben hozott jogerős határozatait is.

Az igazgató hatáskörébe tartozó ügyekben a dön
tés módjára az irányító szerv vezetője sem adhat 
utasítást. Az egységes eljárás biztosítása érdeké
ben azonban ilyen ügyekben az irányító szerv 
vezetője konkréten megfogalmazott irányelveket 
adhat, amelyeket az igazgató a vállalat jellegének 
és adottságainak figyelembevételével saját hatás
körében alkalmaz.

Az igazgató intézkedéseiért felelős akkor is, ha 
azokat az irányító szerv utasítására, annak közre
működésével vagy hozzájárulásával hajtotta végre.

Az igazgatónak jogában áll, hogy az irányító 
szerv azon utasítása ellen, amellyel nem ért egyet, 
az irányító szerv vezetőjének közvetlen felettesé
nél írásban észrevételt tegyen. Az észrevétel meg
tételének az utasítás végrehajtására halasztó hatálya 
nincs.

Az irányító szerv közvetlen felettese az igaz
gató benyújtott észrevételeit 15 nap alatt köteles 
kivizsgálni és döntéséről az igazgatót írásban 
értesíteni.

Vh. ut. 6. A vállalat igazgatójának utasítást csak 
közvetlen felettese, az M T A Hivatala Vállalati Osztá
lyának vezetője, illetőleg távollétében annak helyet
tese vagy pedig bármelyikének meghallgatásával a 
Gazdasági Titkárság vezetője, a hivatalvezető, továbbá 
az Akadémia főtitkára és végsőfokon az Akadémia 
elnöke adhat.
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Szóbeli utasítást csak sürgős esetben lehet adni. 
A szóbeli utasításról az igazgató, illetőleg az irányító 
szerv — amennyiben szükségesnek tartja — 24 órán 
belül hivatalos feljegyzést készít, és ennek egy példá
nyát az utasítást kiadó szervnek, illetőleg a vállalat
nak egyidejűleg megküldi.

Az M TA  Hivatala Vállalati Osztályának egyes 
dolgozói, valamint az Akadémia egyes bizottságai, 
továbbá az Akadémia Hivatalának egyes osztályai, 
csoportjai és dolgozói az irányító szerv vezetőjének 
vagy helyettesének tudta nélkül közvetlen utasítást 
nem adhatnak, csak észrevételt tehetnek. Ha az igaz
gató az észrevételt nem veszi figyelembe, akkor a vita
tott kérdést az M T A Hivatala Vállalati Osztályához 
terjesztheti. Az irányító szerv vezetőjének, illetőleg' 
annak feletteseinek írásban közölt állásfoglalása — ha 
nem az igazgató döntésére tartozó kérdésekről van szó — 
a vállalati igazgatóra kötelező. Az igazgató az utasí
tásra vonatkozóan észrevételt tehet.

Ha az igazgató az irányító szerv ( Vállalati Osz
tály) valamelyik utasításával nem ért egyet, észre
vételeit elsősorban az irányító szerv vezetőjével kell 
közölnie. Ha az irányító szerv vezetője az utasítást 
fenntartja és az igazgató az utasítás ellen az irányító 
szerv vezetőjének közvetlen felettesénél észrevételt tesz, 
annak egy másolatát egyidejűleg az irányító szerv 
vezetőjének meg kell küldeni.

Az irányító szerv, az észrevételekre figyelemmel, 
a kiadott utasítást maga is visszavonhatja vagy módo
síthatja. Sem az irányító szerv vezetőjéhez, sem pedig 
annak feletteséhez küldött észrevételnek az utasítás 
végrehajtására halasztó hatálya nincs. Ha az igazgató 
észrevételezési jogával él és 15 nap alatt értesítést 
nem kap, úgy kell tekinteni, hogy a felettes szerv az 
igazgató álláspontját magáévá tette.

II.
Az igazgató kötelezettségei és jogai

1. Az igazgató felelős azért, hogy a vezetése 
alatt álló vállalat a társadalom szükségleteinek 
kielégítése érdekében tervszerűen, a munkaerő és 
az anyagi eszközök leggazdaságosabb felhasználá
sával, az adott feltételek mellett a legfejlettebb 
technikai színvonalon működjék.

Az igazgató felelős : 
a terv előírásszerű teljesítéséért ; 
a vezetésére bízott állami vagyon megőrzésé

ért, rendeltetésszerű kezeléséért, karbantartásáért 
és gyarapításáért ;

a vezetése alatt álló vállalat termelő és ügy
viteli munkája színvonalának fejlesztéséért ;

a jogszabályok és az irányító szerv által kiadott 
utasítások maradéktalan végrehajtásáért ;

a vezetése alatt álló üzem munkafegyelmének 
és a dolgozók jogainak biztosításáért ;

a vállalat dolgozóinak szakmai továbbképzésé
ért ;

a szocialista munka feltételeinek megterem
téséért. '

Vh. üt. 7. Az igazgatónak az 1. pontban említett 
felelőssége a vállalat vezetése tekintetében áll fenn.

Az igazgató felelőssége nem érinti a főmérnöknek 
és a főkönyvelőnek [123/1951. (VI.  17.) M . T .  és 
a 125/1951. (VI.  17.) M. T. sz. rendeletek], továbbá 
a vállalat többi vezető és beosztott dolgozóinak felelős
ségét.

Az igazgatónak gondoskodnia kell arról, hogy a 
vállalat dolgozói a munkakörüket érintő jogszabályo
kat kellő időben megismerjék, azok betartását pedig 
ellenőriznie, illetőleg ellenőriztetnie kell.

2. Az igazgató feladatainak teljesítéséhez bizto
sítani kell :

a) az állami terv keretében jóváhagyott válla
lati tervet,

b) a terv eredményes végrehajtásához szüksé
ges álló- és forgóeszközöket,

c) a munkatársak megválasztásának, a dolgo
zók felvételének és elbocsátásának, jutalmazásának 
és fegyelmezésének jogát. •

III.
Az igazgató kötelezettségei és jogai a terv 

végrehajtása terén
Az igazgató legfontosabb feladata, hogy a válla

lat a jóváhagyott tervet összességében és a terv
ben kiemelt gyártmányonként! összetételben, az 
előírt minőségben és választék szerint a termelési 
költségvetés és az önköltségcsökkentési előírások 
betartásával teljesítse.

1. Az igazgató feladata, hogy a vállalat dolgo
zóinak a munkáját a terv teljesítése érdekében 
megszervezze, a magas termelékenységű munka 
feltételeit és a termelési folyamat zavartalanságát 
biztosítsa.

2. A vállalat és a vállalati igazgató munkáját 
elsősorban a vállalat alapvető tervmutatóinak telje
sítése alapján kell elbírálni.

Vh. ut. 8. A vállalat alapvető tervmutatói a 
következők :

Akadémiai Nyomdánál :
a) a teljes és befejezett termelési érték terve válto

zatlan és folyóáron ;
b) az irányító szerv által kiemelt gyártmányok 

termelése az elérhető legjobb minőség és választék 
szerinti mennyiségben ;

c) a vállalat összes költséghányada és az önkölt
ségcsökkentés mértéke ;

d) a vállalati eredmény összege ;
e) a globális és bontott béralap betartása ;
f) az igénybevehető forgóeszközök gazdaságos fel- 

használása ;
g) a hitel és pénztári terv betartása ;
h) a beruházási és felújítási keretek teljesítése az 

előírt részletezésben.
Az irányító szerv vezetőjének javaslatára az 

Akadémia elnöke az iparági sajátosságoknak meg
felelően a mutatókat időközben bővítheti.
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Kutatási Eszközöket Kivitelező Vállalatnál :
a) a teljes termelés teljesítése változatlan áron ;
b) a gyártmányok legjobb minőségben való elő

állítása ;
c) a termelési költségvetés betartása ;
d) az önköltségnek előírt mértékben való csök

kentése ;
e) a globális és bontott béralap betartása ;
f) az előírt vállalati eredmény biztosítása;
g) a vállalat által igény bevehető jorgóalapok helyes 

felhasználása ;
h) a vállalat tervében jóváhagyott beruházási és 

felújítási terv teljesítése.

Akadémiai Kiadónál :
a) a teljes teljesítményi érték forgalmi adóval 

együtt ;
b) befejezett termelés folyóáron ;
c) összes költséghányad és önköltség-csökkentés 

mértékének betartása ;
d) a vállalati tervezett eredmény betartása ;
e) a globális és bontott béralap betartása ;
f) a vállalat által igénybevehető forgóalapok 

helyes felhasználása ;
g) a hitel és pénztári terv betartása ;
h) a beruházási és felújítási keretek előírt rész

letezés szerinti teljesítése.
3. A vállalat részlettervét a minisztérium által 

kiadott módszertani utasítások és alapvető terv
mutatók betartásával az igazgató saját hatásköré
ben állapítja meg. Az irányító szerv által jóvá
hagyott éves és negyedéves tervelőirányzatok alap
ján a rövidebb időre szóló operatív termelési terv 
(termelési program) megállapítása az igazgató 
hatáskörébe tartozik.

Az igazgató köteles gondoskodni a jóváhagyott 
állami terv és a saját hatáskörében megállapított 
operatív terv termelő egységekig történő lebon
tásáról.

Vh. ut. 9. A termelés negyedéven belüli egyenletes
ségének biztosítására vonatkozó szabályok az igaz
gatóra változatlanul kötelezőek.

A negyedéves tervek ütemezését az igazgató a jóvá
hagyott tervmutatókban és a szállítási szerződésben 
vállalóit kötelezettségeknek megfelelően úgy köteles 
elkészíteni, hogy az biztosítsa az ütemes termelés fel
tételeit, alkalmazkodjék az egyes hónapokban rendel
kezésre álló munkaidőalaphoz, tegye lehetővé a gépek 
megfelelő karbantartását.

A negyedéves tervek havi bontását helytelen üte
mezés esetén az irányító szerv megváltoztathatja. 
Az igazgatónak a vállalati részlettervek elkészítésénél 
érvényesülő jogait és kötelezettségeit egyéb vonatkozá
sokban a tervutasítások szabályozzák.

4. A vállalati igazgató köteles kidolgozni a 
vállalat termelési feladata körébe tartozó termékek 
(szolgáltatások) jegyzékét (profiljegyzékét). Ez a 
jegyzék szolgál alapul a vállalat termelő tevékeny
ségének a megállapításánál. A jegyzéket az irá
nyító szerv vezetője hagyja jóvá.

Vh. ut. 10. A vállalat profilja azoknak a termé
keknek a köre, amelyekre vonatkozólag a vállalat 
köteles állandóan biztosítani a korszerű gyártás elő
feltételeit.

A vállalatok termelési feladátkörébe tartozó termé
kek pontos jegyzékét elsőízben 1955. év március hó 
31-ig kell elkészíteni, és jóváhagyás végett az említett 
határidőre meg kell küldeni az irányító szervnek.

5. Az igazgató kötelessége, hogy a vállalat 
profiljegyzékébe tartozó termékek (szolgáltatások) 
műszaki fejlesztéséről, korszerűsítéséről, minőségé
nek javításáról, a választék bővítéséről gondoskod
jék. Ennek érdekében új gyártmányokat köteles 
terveztetni és a szükséges kísérleteket köteles 
elvégeztetni.

6. Az igazgató kötelessége, hogy a profiljegy
zékbe felvett gyártmányok (szolgáltatások) kivite
lezésének módját és minőségét technológiai utasí
tásokban és házi szabványokban egyértelműen 
rögzítse.

7. A vállalat profiljegyzékének módosításához 
az irányító szerv vezetőjének jóváhagyása szük
séges. Ha a jegyzék módosítását az irányító szerv 
kezdeményezi, biztosítani köteles az igazgatónak 
azt a jogát, hogy a módosítással kapcsolatos észre
vételeit megtehesse. Az irányító szerv a profil
jegyzék jóváhagyásánál és változtatásánál köteles 
betartani profilozásra vonatkozó jogszabályokat.

Vh. ut. 11. Az igazgató köteles figyelemmel kísérni 
a vállalat profilja szerinti műszaki és tudományos 
kutatás eredményeit. Köteles továbbá figyelembe venni 
a minőség ellenőrző szerveknek, illetőleg a rendelő 
kutató intézetnek a vállalat termékeire vonatkozó 
észrevételeit és ,javaslatát.

A profilváltoztatást az irányító szerv vezetője 
rendelheti el.

8. Az igazgató a jóváhagyott prof il jegyzékben 
szereplő cikkek termelését, illetve szolgáltatások 
nyújtását nem tagadhatja meg abban az esetben, 
ha a cikkre jóváhagyott tervszámot kapott, illetve 
a gyártmányaival (szolgáltatásaival) szemben szük
séglet jelentkezik és a vállalat termelő kapacitását 
az irányító szerv által tételesen jóváhagyott cikkek 
gyártása (szolgáltatások nyújtása) nem kötötte le 
teljesen.

9. A profiljegyzékbe nem tartozó termelési fel
adatok végrehajtását az igazgató megtagadhatja. 
Ilyen esetekben a feladat végrehajtására a vállalat 
igazgatóját csak az irányító szerv felettese kötelez
heti. Abban az esetben, ha a gyártás elrendelése 
előtt véleményét előzetesen kikérték, nem tagad
hatja meg az igazgató valamely cikkből az irányító 
szerv utasításának megfelelő kísérleti gyártás meg
szervezését és prototípusok gyártását.

10. Az igazgató joga és kötelessége, hogy a 
vállalat termékeit közvetlenül vagy értékesítési 
vállalatok útján értékesítse. Ennek érdekében a 
vállalat termékeire (szolgáltatásaira) a jóváhagyott 
terv alapján köteles szállítási szerződést kötni.

11. Ha az irányító szerv által kiemelten jóvá
hagyott termékek (szolgáltatások) gyártása a válla
lat kapacitását nem tölti ki teljesen, az igazgató
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az irányító szerv külön engedélye nélkül terven 
felüli munkát is vállalhat. Terven felüli munkát 
azonban csak abban az esetben vállalhat az igaz
gató, ha ehhez nem használja fel a tervben kiemelt 
termékekhez biztosított anyagokat. Az igazgató 
által vállalt terven felüli munkákra is szállítási 
szerződést kell kötni.

Olyan terméket gyártani (szolgáltatást telje
síteni), amelyre szállítási szerződést nem kötöttek, 
csak az irányító szerv előzetes jóváhagyása alapján 
lehet.

Vh. ut 12. Ha az igazgató az irányító szervtől 
előzetes jóváhagyást kér ahhoz, hogy szállítási szerződés 
kötésének mellőzésével gyártson valamely terméket, a 
jóváhagyás kérdésében 15 napon belül kell dönteni.

IV.
Az igazgató kötelezettsége és jogai a rendelkezésére 

bocsátott eszközök használata terén
Az irányító szerv köteles a vállalati terv ered

ményes végrehajtásához szükséges álló- és forgó
eszközöket a vállalati igazgató rendelkezésére bocsá
tani, vagy ezek saját hatáskörben való megszerzé
séhez a feltételeket biztosítani. A vállalati igazgató 
felelős azért, hogy a rendelkezésére bocsátott esz
közöket a leggazdaságosabban használja fel.

1. A vállalat igazgatója felelős a rendelkezésre 
bocsátott állóeszközök rendeltetésszerű használatá
ért, jó állapotáért és karbantartásáért. Azokat az 
álló- és forgóeszközöket, amelyek gazdaságos kihasz
nálása a vállalatnál nincs biztosítva, köteles a nép
gazdaság rendelkezésére felajánlani és átengedni.

2. Az igazgató a vállalat leltárába felvett álló
eszközöket csak az irányító szerv engedélyével 
idegenítheti el vagy selejtezheti ki. Darabonként 
25 000 Ft leltári érték alatti állóeszközt azonban 
saját hatáskörében is kiselejtezhet.

Vh. ut. 13. Az igazgató a vállalati leltár 25 000 Ft 
alatti értékben felvett állóeszközök kiselejtezése előtt 
köteles az erről készült jegyzőkönyv egy példányát 
az irányító szerv vezetőjének megküldeni.. Az irányító 
szerv vezetője 15 napon belül köteles az állóeszköz 
esetleges átirányításáról dönteni. Amennyiben a határ
időn belül a vállalat az átirányításról értesítést nem 
kap, a kiselejtezett állóeszközzel rendelkezhet, köteles 
azonban annak elidegenítéséről, illetőleg kiselejte
zéséről a Magyar Beruházási Bankhoz jelentést tenni.

Jogában áll a vállalat igazgatójának, hogy a feles
leges, kellően ki nem használt állóeszközöket más 
állami vállalat részére kölcsönadja. A kölcsönzési idő 
alatt az amortizációs hányad befizetése a kölcsönbe 
vevő vállalatot terheli. A kölcsönzés egyéb feltételeit 
a vállalatok egymás között szerződésben szabályozzák. 
A megállapított kölcsönzési idő elteltével a kölcsönbe 
vevő vállalat a kölcsönbevett gépeket és az egyéb fel- 
szerelési tárgyakat munkaképes állapotban köteles 
visszaadni.

Gépi berendezéseknek vagy egyéb felszereléseknek 
kölcsönadása csak egy évnél nem hosszabb időtar
tamra történhet,

Állami szervek és állami vállalatok között, vala
mint állami vállalatok egymásközti viszonylatában 
beruházott vagyontárgyakra (ingatlan, üzemi beren
dezés stb.) bérleti megállapodást kötni nem lehet 
/■372(19)1950. N. T. sz. hat.].

3. Az igazgató feladata, hogy a vállalat terme
lési profiljának és a tervteljesítés érdekének figye
lembevételével az irányító szerv által rendelkezésre 
bocsátott beruházási kereteket ésszerűen és gazda
ságosan használja fel. Az igazgató köteles gondos
kodni arról, hogy az előírt termelésbővítést vagy 
a nem termelő beruházásokat a legkisebb befekte
téssel valósítsák meg.

4. A vállalatnál végrehajtandó beruházások elő
készítésének munkájába az igazgatót előzetesen 
be kell vonni és véleményét meg kell hallgatni.

Vh. ut. 14. A vállalat igazgatója az egyes terv
célokra megállapított beruházási sikereket az egyedi
leg jóváhagyott beruházások kereteinek érintetlenül 
hagyása mellett szabadon használhatja fel és azokon 
belül átcsoportosításokat is eszközölhet ; köteles azon
ban a beruházások lebonyolítására vonatkozó jog
szabályok rendelkezéseit betartani.

Az egyes tervcélokra megállapított beruházási kere
tek között átcsoportosítást csak az irányító szerv 
vezetőjének hozzájárulásával lehet végrehajtani.

5. Az igazgató a beruházások célszerűségéért, 
előkészítéséért és megvalósításáért akkor is felelős, 
ha a feladatok végrehajtásában felsőbb szervek is 
közreműködnek,

6. Fokozottan felelős az igazgató az új létesít
mények és berendezések technológiai tervezéséért, 
ezért a technológiai dokumentációt a főmérnökkel 
együtt köteles aláírni.

7. Az igazgató jogosult a termelés korszerűsí
tését, valamint a munkafeltételek megjavítását 
szolgáló kisebb beruházásokat a vállalat saját 
eszközeiből is megvalósítani. Erre a célra felhasz
nálhatja a terven felüli vállalati nyereség 25%-át, 
valamint évenként a vállalati amortizációs alap 
3%-át. Ezenkívül a rövid idő alatt megtérülő 
beruházások megvalósítására egy éven belül vissza
fizetés kötelezettsége mellett a MNB-tól közvetlen 
hitelt vehet igénybe.

8. Az igazgató dönt a vállalat rendelkezésére 
bocsátott felújítási keret felosztásáról és felhasz
nálásáról.

9. Az igazgató dönt a vállalat rendelkezésére 
bocsátott forgóeszközök kérdésében is. Ennek kere
tében — a főkönyvelő ellenjegyzésével — rendel
kezik a vállalat egyszámlája felett, a munkabér 
és más bérjellegű kiadásokat azonban [23/1953. 
(V. 21.) M. T. számú rendelet 2.§] csak a béralap
ból folyósíthat. Az igazgató utalványozási jogát 
a vállalaton belül más dolgozóra is átruházhatja.

Vh. ut. 15. Az igazgató utalványozási jogát csak 
úgy ruházhatja át, hogy azt helyette két vállalati 
dolgozó együttes aláírással gyakorolja, akik közül az 
egyik minden esetben főkönyvelő, vagy helyettese 
legyen.

10. A normalizált forgóalapból nem fedezhető 
szükségletek biztosítására az igazgató az erre vonat
kozó jogszabályok szerint közvetlenül a Magyar
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Nemzeti Banktól hitelt vehet igénybe. Felelős a 
felvett hitelek időben történő visszafizetéséért.

11. Az igazgató kötelessége a rendelkezésre 
bocsátott forgóeszközök forgási sebességének növe
lése, az elfekvő készletek csökkentése.

Az igazgató a vállalat anyag- és-termékkészletei
nek egy részét saját hatáskörben kiselejtezheti, ha 
a kiselejtezett készlet értéke — ugyanolyan munka
szám alatt gyártott termékeknél együttesen — 
nem haladja meg a 25 000 Ft-ot. A kiselejtezett 
készlet értékét a vállalat eredménye terhére kell 
elszámolni.

Vh. ut. 16. Az egy munkaszámra nem vonatkoz
tatható anyag, segédanyag és forgóeszköz kiselejtezé
sénél a munkaszám helyett az egy hónapi időtartam 
az irányadó. Eszerint az igazgató ezekből havonként 
Összesen 25 000 Ft-ot meg nem haladó értéket selej
tezhet ki saját hatáskörében.

12. A vállalat követeléseinek érvényesítése terén 
meg kell szüntetni azt az állapotot, hogy az igaz
gató minden esetben köteles legyen pert indítani, 
tekintet nélkül az ügy körülményeire. A követelés 
mellőzéséből bekövetkező károsodás a vállalat ered
ménye terhére számolandó el.

Vh. ut. 17. Tekintettel arra, hogy ez a pont a 
zárórendelkezések 1. pontja értelmében csak később 
lép hatályba, végrehajtásáról annak idején külön 
történik intézkedés.

13. A vállalat igazgatója azok ellen, akik a 
vállalat rendelkezésére bocsátott álló- és forgó
eszközöket, hiteleket nem rendeltetésszerűen hasz
nálják, hűtlenül kezelik vagy eltulajdonítják, köte
les fegyelmi úton eljárni és ha szükséges, feljelen
tést is tenni.

Vh. ut. 18. A munkaviszonnyal összefüggő hiva
talból-üldözendő bűncselekmények esetében a vállalati 
igazgató az illetékes ügyészséghez a feljelentést —- ha 
az ügy természete miatt haladéktalan intézkedésre, 
(pl. letartóztatás) nincs szükség — Öt napon belül 
köteles megtenni. Súlyosabb, különösen a társadalmi 
tulajdon ellen, vagy a munkavédelmi szabályok alkal
mazásának elmulasztásával elkövetett bűncselekmény 
esetében az igazgató a feljelentés egy másolatát az 
irányító szervnek is köteles megküldeni.

Tervbűncselekmény esetében — ide nem értve 
a szándékos rongálással elkövetett cselekményeket —. 
az igazgató haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon 
belül köteles az irányító szervnek írásban jelentést 
tenni, mivel ilyen esetben a feljelentést csak a minisz
ter saját hatáskörében teheti meg (1951. évi 31. 
tvr. 36. §-a).

A társadalmi tulajdon elleni, az államtitok és 
hivatali titok védelmére szóló rendelkezésekbe ütköző, 
az állam belső biztonsága, valamint az állam külső 
biztonsága (hazaárulás, kémkedés) elleni bűncselek
mények elkövetése esetében feljelentési kötelezettség áll 
fenn, s így a feljelentés elmulasztása önmagában is 
bűncselekmény.

A 13. pontban említett cselekmény miatt az 
igazgató köteles indokolt esetben kártérítést is meg
állapítani (Munka Törvénykönyve XI X.  fejezet).

V.

Az igazgató kötelezettségei, jogai a vállalat
munkájának vezetése és szervezése terén

1. Az igazgatónak feladatai végrehajtása érde
kében joga van a munkatársak megválasztásához, 
a vállalat dolgozóinak felvételéhez és elbocsátásá
hoz. Az irányító szerv csak az igazgató hozzájáru
lásával helyezhet a vállalathoz dolgozókat. A válla
lat igazgatójától minden esetben javaslatot kell 
kérni, javaslat hiányában meg kell hallgatni azok
nak a vezetőállású dolgozóknak a személyére vonat
kozóan, akiket az irányító szerv vezetője vagy 
ennek felettese nevez ki.

Vh. ut. 19. Tervezői vagy szakértői megbízással 
kapcsolatosan az igazgató a 4.214j1949. ( V i l i .  24.) 
Korm. sz. rendelet alapján intézkedik.

2. A vállalat szervezeti szabályzatát és ügy
rendjét a miniszter által kiadott irányelveknek 
figyelembevételével az igazgató állapítja meg.A szer
vezeti szabályzatot az igazgató köteles jóváhagyás 
végett megküldeni az irányító szervnek. A lénye
ges változásokat esetenként be kell jelenteni, a 
kisebb változásokról minden naptári év végével 
kell az irányitó szervnek beszámolni.

Vh. ut. 20. Az igazgató köteles gondoskodni a 
vállalat szervezeti táblájának és részletes ügyrendjé
nek kidolgozásáról. A szervezeti ábrát és a részletes 
ügyrendet a nem ipari vállalat is köteles elkészíteni.

Az ügyrend elkészítésének határideje : 1955. ápri
lis 15.

3. A vállalat dolgozóit, a főmérnök és a főköny
velő kivételével, az igazgató alkalmazza és bo
csátja el.

Azok a rendelkezések, amelyek egyes vállalati 
dolgozók felvételét, elbocsátását, fegyelmi eljárás 
alá vonását az irányító szerv külön engedélyéhez 
kötötték — kivéve a Mt. 29. § (2) bekezdésben fog
laltakat — hatályukat vesztik.

A vállalati dolgozók alkalmazásánál, fegyelmi 
eljárás alá vonásával, vagy elbocsátásánál az igaz
gató köteles a Munka Törvénykönyvében és annak 
végrehajtási utasításában előírt rendelkezéseket 
betartani.

Vh. ut. 21. Megszűnnek azok a korlátozások, 
amelyek a MEO vezető, főtechnológus, főkonstruktőr, 
főmechanikus, fődiszpécser és időelemző munka- 
viszonyának létesítését és megszüntetését az irányító 
szerv hozzájárulásához kötötték.

4. A vállalat dolgozóinak bérét — a bérfegye
lem és az állománycsoportonként jóváhagyott bér
alap betartása mellett — az érvényes bérrendsze
rek keretén belül az igazgató határozza meg. 
Az igazgató felelős azért, hogy a vállalat dolgozói 
jogtalan keresethez ne jussanak.

5. Az igazgató 1955. január 1-től a műszaki, 
adminisztratív, egyéb állománycsoportok szerinti 
bontáson belül a vállalat státuszát módosíthatja,
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ha ezzel státuszrhüfikahelyek számát és az állo
mánycsoportonként megállapított béralapot nem 
növeli.

6. Az iparági prémiumszabályzat figyelembe
vételével az igazgató állapítja meg a vállalat 
prémiumszabályzatát. Az irányító szerv az ipar
ági prémiumszabályzat egyes feltételeinek kötelező 
alkalmazását rendelheti el.

Az igazgató a prémiumszabályzatra való tekin
tet nélkül, a jóváhagyott béralapon belül az ese
tenként kifizetett prémium 15%-a erejéig prémium
ban részesítheti azokat a dolgozókat is, akiknek 
a munkáját a prémiumszabályzat szerint külön 
elbírálni nem lehet.

7. Az igazgató dönt — az érvényes jogszabályok 
(2.109/1952. (1953. 11. 5.) számú minisztertanácsi 
határozat) keretei között — az igazgatói alap fel- 
használásáról.

8. A vállalat dolgozóival szembeni fegyelmi 
jogkör — a főmérnök és a főkönyvelő kivételével — 
kizárólag a vállalat igazgatóját illeti meg. A válla
lat dolgozója ellen elsőfokú fegyelmi eljárást az 
irányító szerv csak akkor indíthat, ha a dolgozót 
az igazgatóval (főmérnökkel, főkönyvelővel) együtt 
vonja felelősségre.

Vh. ut. 22. Az igazgató a fegyelmi jogkört a 
vállalatvezető beosztásban levő dolgozói útján is gyako
rolhatja (Munka Törvénykönyv V. 173. §/.

Azonnali hatályú elbocsátást vagy alacsonyabb 
munkakörbe való áthelyezést kimondó fegyelmi hatá
rozatot ebben az esetben is csak az igazgató előzetes 
hozzájárulásával lehet hozni.

A vállalatnak egyébként az igazgató fegyelmi 
hatósága alá tartozó dolgozója ellen első fokon a 
fegyelmi eljárást az irányító szerv akkor folytathatja 
le, ha a dolgozó fegyelmi vétséget az igazgatóval, a 
főmérnökkel vagy a főkönyvelővel együtt követte el, 
vagy a cselekményük egyébként összefügg. Ilyen eset
ben az előbb említett vállalati dolgozó is csak az emlí
tett vezetőállású dolgozók fegyelmi hatósága közvetlen 
felügyeleti szervének vezetőjéhez fellebbezhet (Munka 
Törvénykönyv 118.§ (2) bek.).

9. Az igazgató tesz javaslatot — az üzemi 
bizottság véleményének meghallgatásával — a 
vállalati dolgozók kitüntetésére és jutalmazására. 
A vállalati dolgozók kitüntetésére és jutalmazá
sára felsőbb szervek is csak az igazgató meghallga
tásával tehetnek javaslatot.

10. A kollektív szerződést a vállalat dolgozóit 
képviselő üzemi bizottsággal az igazgató köti meg. 
Az igazgató felelős a kollektív szerződésben vállalt 
kötelezettségek teljesítéséért. Az irányító szerv 
nem tehet olyan intézkedést, amely az általa jóvá
hagyott kollektív szerződésbe az igazgatóra háruló 
feladat teljesítését meghiúsítja. Kivételt képez az 
az eset, ha az utasítás jogszabályon alapul.

11. Az igazgató a munkavédelem megszervezé
sével és a biztonságos munkakörülmények meg
teremtésével köteles gondoskodni a dolgozók egész
ségének és testi épségének védelméről.

12. Az igazgató az üzemi bizottság meghallga
tásával rendelkezik a vállalat rendelkezésére bocsá
tott lakásokkal.

Zárórendelkezések
1. A határozat — a IV/12. és az V/4. pont 

kivételével — 1954. október hó 1-én lépett életbe.
Vh. ut. 23. Az igazgató köteles a hivatkozott minisz

tertanácsi határozatban foglaltakat 1955. március 
31-ig a vállalat vezető dolgozóinak, a párt és a szak- 
szervezet képviselőinek bevonásával értekezlet kereté
ben részletesen megvitatni. Ha ezen a megbeszélésen 
a minisztertanácsi határozatnak vagy a végrehajtási 
utasításnak helyes értelmezése tekintetében vitás kér
dés merül fel, vagy egyes rendelkezéseket a végre
hajthatóság tekintetében hézagosnak találnak, az ezzel 
kapcsolatos indokolf észrevételeket és javaslatokat 
1955. április 15-ig az M T A Hivatala Vállalati Osz
tályához kell előterjeszteni.

2. A határozattal ellentétes jogszabályok hatá
lyukat vesztik.

Vh. ut. 24. A jelen utasítással ellentétes határo
zatok vagy utasítások hatályukat vesztik. A határo
zatban foglalt többi pontokra vonatkozóan szükség 
szerint a későbbiekben adok ki utasítást.

4. A nem ipari vállalatok igazgatóinak jogállá
sát, feladatait és jogait jelen határozat szellemé
ben — a népgazdasági ág szerint illetékes miniszte
rekkel egyetértésben a vállalatok felett felügyeltet 
gyakorló miniszterek szabályozzák.

Vh. ut. 25. Mindenütt, ahol a minisztertanácsi 
határozat főmérnököt említ, a nem ipari vállalatoknál 
elhelyezett az igazgató első helyettesét kell érteni.

A Magyar Tudományos Akadémia felügyelete 
alá tartozó Martonvásári Mezőgazdasági Kutató 
Intézet Gazdaságára vonatkozó végrehajtási Uta
sítást külön fogom kiadni.

Budapest, 1955. február 11.
Rusznyák István s. k. 

elnflk

Miniszteri ulasilások
Az Országos Tervhivatal elnökének és a Magyar 

Tudományos Akadémia elnökének 5/1955. (Tg. É. 4.)
О. T. számú

u t a s í t á s a

a tudományos kutatások jelentési rendszerének 
újabb szabályozásáról

A 2.061 /20/1953. Mt. sz. minisztertanácsi hatá
rozat 5. pontjában foglalt felhatalmazás alapján 
— a Központi Statisztikai Hivatal elnökével egyet
értésben — a kutatási jelentések rendszerét az 
alábbiak szerint szabályozzuk :
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b §•
Általános rendelkezések

(1) A tudományos kutató intézeteknek az álta
luk végzett kutató munkáról

időszaki jelentést, ,
zárójelentést, 
összefoglaló jelentést és 
teljes dokumentációt 

kell készíteniök.
(2) A minisztériumoknak, főhatóságoknak 

(továbbiakban : minisztériumok) a kutató inté
zetek jelentései alapján

éves beszámolót és 
a zárójelentések értékelését 

kell elkészíteniök.
(3) Jelen utasítás rendelkezései a felügyeletet 

gyakorló miniszter által külön megjelölt bizalmas 
témákra nem vonatkoznak. A bizalmas témákról 
szóló jelentések elkészítésére esetenként az ille
tékes miniszterek adnak ki utasítást.

2. §•
Az időszaki jelentés,

(1) A tudományos kutató intézeteknek évente 
egyízben időszaki jelentést kell készíteniök. A jelen
tést, melyben az egész évi munkát ismertetik, a 
tárgyévet követő év január hó 31. napjáig kell 
megküldeni a felügyeletet gyakorló minisztérium
nak.

(2) Az időszaki jelentést a felügyeletet gyakorló 
minisztérium által elrendelt formában és tartalom
mal kell elkészíteni. A számszerű adatokat tar
talmazó táblázatos részben azonban csak a KSH. 
elnöke által engedélyezett adatok kérhetők be.

(3) A mezőgazdasági kutató intézetek által 
készítendő jelentés benyújtására az illetékes minisz
ter jelen utasítástól eltérő határidőt állapíthat meg.

3. §.
A zárójelentés

(1) Zárójelentést kell készíteni minden olyan 
témáról, melynek kutatása vagy laboratóriumi 
kísérlete befejeződött. A zárójelentést akkor is el 
kell készíteni, ha a kutatások vagy a kísérletek 
eredménytelenül végződtek, vagy amikor egy-egy 
kutatás során a gyakorlatban alkalmazható rész- 
eredményt értek el.

(2) A zárójelentésnek az alábbiakat kell tar
talmaznia :

A) a téma számát és decimálszáinát, a jóvá
hagyásnál előírt besorolását (I., II. stb. kategória), 
megnevezését, célkitűzését és határidejét a terv 
jóváhagyásának megfelelően ;

B) a kutatás kezdeményezőjét (intézmény, 
illetve személy) ;

C) a témafelelős, valamint a kutatásban részt
vevők nevét munkakörük feltüntetésével, továbbá 
a kutatásban együttműködő vállalat vagy intézet 
megnevezését ;

DJ a kutatási eredmény ismertetését, éspedig :
aj a kutatási téma milyen új eredménnyel 

vitte előre hazai és nemzetközi viszonylatban a 
tudományágat ;

a kutatási téma kidolgozása során megjelent 
publikációk felsorolását a megjelenés helyével és 
idejével ;

a kutatási eredmény elméleti jelentőségének 
rövid leírását ;

b) a téma alkalmazásával kapcsolatos, az inté
zet megítélése szerinti népgazdasági kihatásokat, 
illetve várható gazdasági eredményt, valamint a 
téma kidolgozásához tervezett és felhasznált költ
ségeket és kutatónapok számát ;

c) a technológiai eljárás, illetőleg szerkezet 
rövid leírását ;

d) a megvalósítás szempontjából szükséges leg
fontosabb műszaki-gazdasági előfeltételeket (pl. 
nyersanyagszükséglet, gépszükséglet stb.) ;

ej új anyag vagy gyártmány esetén a felhasz
nálási terület megnevezését ;

f) új gyártmány vagy különleges technológia 
esetén a munkavédelmi és egészségügyi követel
mények ismertetését ;

EJ javaslatot a gyakorlati alkalmazásbavé- 
telre ;

FJ az eredménytelenüTvégződött kutatómunka 
leírását és az eredménytelenség okát ;

GJ az intézet vezetőjének aláírását.
(3) A kutatóintézeteknek az elkészített záró- 

jelentéseket, a kutatások lezárásától számított 20 
napon belül a felügyeletet gyakorló minisztérium
nak — az általa meghatározott példányszámban — 
és a gyakorlati alkalmazás szempontjából érdekelt 
minisztériumnak egy példányban kell megküldeniök. 
Azokról a témákról, amelyeket kiemelt akadémiai 
témának minősítettek a zárójelentés egy példányát 
az MTA-nak is meg kell küldeni.

4. §•

Az Összefoglaló jelentés
(1) Összefoglaló jelentést azokról a témákról 

kell készíteni, amelyekre a felügyeletet gyakorló 
minisztérium a téma kitűzésekor, a zárójelentés 
birtokában, vagy az Országos Tervhivatal, illetve 
a Magyar Tudományos Akadémia kérésére, azt 
elrendeli.

(2) Az összefoglaló jelentés minden lényeges 
kérdést ismertető tanulmány jellegű legyen. Külön 
ki kell emelni azokat az eredményeket, amelyek 
világviszonylatban új eredménynek számítanak és 
fel kell tüntetni a kutatás során felhasznált iro
dalmat.

(3) Az összefoglaló jelentést az elrendeléstől, 
illetve ha az elrendelés a téma kitűzésekor történt, 
a kutatás lezárásától számított 60 napon belül 
meg kell küldeni a felügyeletet gyakorló minisz
tériumnak — az általa meghatározott példány
számban — továbbá esetenként a minisztérium 
által megjelölt szerveknek, illetve személyeknek.
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5. §.
A teljes dokumentáció

Teljes dokumentációt csak a felügyeletet gya
korló minisztérium utasítására kell készíteni. A doku
mentáció tartalmát és elkészítésének határidejét 
az elrendeléssel egyidejűleg a felügyeletet gyakorló 
minisztérium állapítja meg. A dokumentációnak 
tartalmaznia kell minden olyan adatot, mely az 
üzemszerű gyártást, esetleg új üzem megtervezését 
lehetővé teszi.

6. §.

Az éves beszámoló
(1) A minisztériumok által évente egy ízben 

készítendő beszámolónak a következő két részből 
kell állnia :

a) kutatási témákról szóló beszámoló,
b) általános beszámoló.
(2) A kutatási témákról szóló beszámolót szö

veges formában csak az I. kategóriájú témákról 
kell készíteni. I. kategóriájú téma esetében akkor is, 
ha az áthúzódó vagy eredménytelenül végződött. 
A II. stb. kategóriájú témák közül csak azokról 
kell szövegesen is beszámolni, melyeknél már 
gyakorlatban alkalmazható eredmény mutatkozik.

(3) Az általános beszámolóban ki kell térni az 
intézet működésére és javaslatot kell tenni a munka 
megjavítására. A beszámolónak tájékoztatást kell 
adni az Országos Tervhivatal, a Központi Statisz
tikai Hivatal, valamint a Magyar Tudományos 
Akadémia részére azokról a kezdeményezésekről, 
intézkedésekről (újító mozgalom, intézetek és üze
mek közötti kapcsolat stb.), melyek a kutató 
intézetek területén a tárgyidőszakban történtek. 
Ki kell térni továbbá a tudományos kutató 
intézeteknél bekövetkezett azokra a fontosabb szer
vezeti és személyi változásokra, melyek a tervezés 
munkáját befolyásolják.

(4) Az éves beszámolókhoz csatolni kell a jelen 
utasítás mellékleteként közölt összesítő kimuta
tásokat.

(5) A beszámolót a tárgyévet követő év feb
ruár 28. napjáig (a mezőgazdasági kutatásoknál 
április hp 15. napjáig) kell megküldeni egy-egy 
példányban az Országos Tervhivatalnak, a Magyar 
Tudományos Akadémiának és a Központi Statisz
tikai 'Hivatalnak.

7- §•
A zárójelentések értékelése

(1) A zárójelentések értékelésének a követ
kezőket kell tartalmaznia :

a) a minisztérium nyilatkozatát arról, hogy 
elfogadja-e a zárójelentést ;

b) állásfoglalását a kutatási eredmény gyakor- 
latbavételével kapcsolatban ;

c) a minisztérium által már foganatosított és 
tervezett intézkedéseket határidő megjelölésével ;

d) javaslatokat és esetleg más szervek által 
teendő intézkedéseket ;

e) annak közlését, hogy a minisztérium az 
intézetnél elrendelte-e a kutatási téma teljes doku
mentációjának, illetőleg az összefoglaló jelentésnek 
elkészítését.

(2) Ha a kutatás eredményét nem a felügyeletet 
gyakorló minisztérium alkalmazza, az értékelést 
a gyakorlati alkalmazás szempontjából illetékes 
minisztérium végzi el. Amennyiben az értékelés az 
intézet összefoglaló jelentésének ismerete nélkül 
teljes egészében nem készíthető el, a hiányzó adatok
nál meg kell jelölni, hogy mikor tudja megküldeni 
azokat. '

(3) Az értékeléseket a záró jelentések be
nyújtását követő hó végéig összegyűjtve kell meg
küldeni az Országos Tervhivatalnak. Az I. kate
góriájú témák értékeléséhez a téma zárójelentését 
is csatolni kell. A II. stb. kategóriájú témákról csak 
külön kérésre kell megküldeni a zárójelentést.

(4) Ha az értékelést a kutatás eredményét alkal
mazó minisztérium készíti el, úgy azt az Országos 
Tervhivatalnak az intézet felügyeletét ellátó mi
nisztérium útján kell megküldeni.

8. §•

Nyilvántartás és ügykezelés
(1) A minisztréiumoknak a kutató intézetek 

zárójelentése alapján a kutatási eredmények fel- 
használásáról nyilvántartást kell vezetniük, a ku
tatás felhasználását, gyakorlatba vételét pedig a 
kutatást végző intézet által beküldött — a fel
használó intézmény által láttamozott — záró
jegyzőkönyvvel igazolniok. A zárójegyzőkönyv fel
vételéig a kutatás eredményét mint felhasználásra 
váró bevezetendő eljárást kell nyilvántartani.

(2) Jelen utasítás alapján készített jelentéseket, 
valamint az azzal kapcsolatos intézkedéseket a 
titkos ügyintézésre vonatkozó szabályok szerint kell 
kezelni. Ez alól felmentést — indokolt esetben — 
a felügyeletet gyakorló miniszter adhat.

9. §.
Hatálybalépés

Jelen utasítást 1955. január 1-étől kezdődő 
hatállyal kell alkalmazni ; a tudományos kutatások 
jelentési rendszerének szabályozásáról szóló 2200— 
29/1953. (Tg. É. XI. 14.) 0. T. sz. utasítás hatályát 
veszti.
Rusznyák István s. k. Kossá István s. k.

A Magyar Tudományos Az Országos Terhivatal
Akadémia elnöke elnökének első helyettese

Melléklet az 517955. (Tg. É. A.) 0. T. sz. uta
sításhoz.

Küldendő : A tudományos intézetek beszámo
lója 1 példányban az illetékes minisztériumnak, 
1 példány az adatszolgáltatónál marad. A minisz
tériumok és főhatóságok összesítője 1 példányban
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az Országos Tervhivatalnak, 1 példányban a 
Magyar Tudományos Akadémiának, 1 példányban 
a Központi Statisztikai Hivatalnak, 1 példány az 
adatszolgáltatónál marad.

Kitöltési utasítás a beszámoló jelentéshez csato
landó táblákhoz.

A) Kutatási témák adatai :
A tábla 1. rovatában az intézeteket keli felso

rolni. A 2., 3., 4., 5., rovatban a tárgyévben munká
ban levő — a Minisztértanács, illetve a miniszté
riumok által jóváhagyott — I., IL, III. és IV. 
kategóriájú témákat kell darabszám szerint fel
tüntetni. A 6. rovatban a tárgyévben befejezésre 
tervezett I. kategóriájú témák darabszámát, a 7. 
rovatban pedig a tárgyévben befejezésre tervezett 
IL, III. ésIV. kategóriájú témák összes darabszámát 
kell megadni. A 8. rovatban a tárgyévben befejezett 
(zárójelentéssel lezárt) I. kategóriájú témák darab
számát, a 9. rovatban a II., a III. és IV. kategóriájú 
befejezett (zárójelentéssel lezárt) témák összes 
darabszámát kell feltüntetni.

A 10. rovatban az I. kategóriájú, a 11. rovat
ban pedig a l l .  stb. kategóriájú azon témák darab
számát kell feltüntetni, amelyeket a gyakorlatban 
felhasználtak. (A 10. és 11. rovatot csak a minisz
tériumoknak kell kitölteni a témanyilvántartás 
alapján, tehát az intézeti táblában a 11. és 10. 
rovat nem szerepel.)

B) Létszámadatok :
A tábla 1. rovatában az intézetek nevét kell 

felsorolni. A 2. rovatban kell feltüntetni az intézet
nek a tárgyév első napján ténylegesen meglevő 
összlétszámát (nyitólétszám összesen). Ebben a 
rovatban tehát nem a költségvetésben jóváhagyott 
átlaglétszámot kell feltüntetni. A 3. rovatban kell 
feltüntetni az intézetnek a tárgyév utolsó napján 
ténylegesen meglevő záróösszlétszámát. A 4. rovat
ban kell feltüntetni a záró tényleges összlétszámból 
a 931—933 kulcsszámok szerint besorolt vezetők 
számát. Az 5. rovatban a 934—936 kulcsszámok 
szerint besorolt kutatók számát ; a 6. rovatba a 
951—957, 971—974, 987—988 kulcsszámok szerint 
besorolt kutató segédszemélyzet számát, a 7. 
rovatba a 989—991 kulcsszámok szerint besorolt 
munkások számát és a 8. rovatba a 941 — 942, 
975—986, 992—999 kulcsszámok szerint besorolt 
egyéb alkalmazottak számát kell beírni.

C) Pénzügyi adatok :

Az 1. rovatban az intézet nevét kell feltün
tetni.

A 2. rovatba az intézet beszámolási évre vonat
kozó eredeti költségvetési előirányzatát, a 3. rovatba 
az ebből felhasznált összeget kell beírni. A 4. rovatba 
a felhasznált költségvetési összegből a munkabér 
és munkabérjellegű költségeket (költségvetés 01 —05 
és 07—09 rovata szerint) kell felvenni, míg az 5.

rovatban csak a 934—936 kulcsszám szerint be
sorolt kutatók munkabérét kell feltüntetni.

A tábla 6. rovatába az intézet által végzett 
szolgáltatásokért befolyt bevételt kell beírni. A 7. 
rovatban fel kell tüntetni a beszámolási évre jóvá
hagyott beruházás összegét. A 8. rovatba a beszá
molási év folyamán megvalósult beruházások ösz- 
szegét és a 9., 10., 11., 12. rovatokban ennek áru
összetételi bontását kell közölni. A 13. rovatba 
kell beírni a beszámolási évben megvalósult fel
újítások értékét. A 14. rovatban az intézet fenn
állása óta beszerzett, illetve más szervektől átvett 
állóalapok értékét kell felvenni, beleértve a be
számolási időszak alatt történt beruházásokat is.

Az oktatásügyi miniszter 12/1955. (0. K. 3.) 
0. M. számú

u t a s í t á s a
a Dunántúli Tudományos Intézet és a Gyermek

lélektani Intézet felügyeletéről

A Magyar Tudományos Akadémia elnökével 
egyetértésben a következőket rendelem el :

A Dunántúli Tudományos Intézet és a Gyermek
lélektani Intézet 1955. február 1-től a Magyar 
Tudományos Akadémia felügyelete alatt folytatja 
működését.

Erdey-Gruz Tibor s. k. 
miniszter

Közlemények
A Központi Statisztikai Hivatal I/É/1955. 

számú
k ö z l e m é n y e

a teljesített építési- szerelési munkák értékének 
megállapításáról

A teljesített építési-szerelési munkák értéké
nek a statisztikai beszámolójelentésekben történő 
jelentését a 2109/37/1954. M. T. sz. határozat, a 
9/1954. 0. É. H. E. M. sz. együttes utasítás, a 
4/1955. 0. É. H. —Á. H. sz. utasítás, a 24/1955. 
és a 26/1955. sz. B. B. közlemények, valamint a 
8/1954. M. B. B. —M. Sz. B. sz. együttes közlemény 
alapján mind a megrendelő (beruházó), mind a ki
vitelező szervekre vonatkozóan az alábbiakban 
szabályozzuk :

I.
(1) A teljesített építési munkák értékében a 

beszámolójelentések összeállításánál az elvégzett 
munkáknak á költségvetés egységárain számolt, 
regievei és haszonnal növelt értékét, valamint a 
munkák után százalékosan felszámított munka
helyi adottságból származó költségeket és az 
ugyancsak százalékosan felszámított téli munkák 
többletköltségeit kell figyelembe venni. Ezért a 
teljesített építési, szerelési munkák értékének bi
zonylatai :
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Melléklet az 5\1955. (Tg. É. 4.) O. T. sz. utasításhoz 
A Központi Statisztikai Hivatal elnöke 11.873j /955. szám alatt engedélyezte

A  beszámolójelentést rendszeresítő szerv : 
Országos Tervhivatal 

Az adatszolgáltató neve, telephelye : .......
Felügyeleti (irányító) szerv :

Minisztérium (főosztály, igazgatóság) :

Beszámolójelentés :
A tudományos kutatóintézet(ek) munkájáról

A) Kutatási

Számjel : .............. ...............
Beküldési határidő : a tud. kutatóintézetek részére a tárgy

évet követő jan. 31., a minisztériumok és főhatóságok 
részére a tárgyévet követő február 28.

Adatszolgáltatók : valamennyi kutatóintézet, illetve vala
mennyi kutatóintézettel rendelkező minisztérium és fő
hatóság.

Küldendő : a tudományos intézetek beszámolója 1 példány- j 
ban az illetékes minisztériumnak, 1 példány az adatszolgál- j 
tatónál marad. A minisztériumok és főhatóságok összesítője 
1 példányban az Országos Tervhivatalnak, 1 példányban a 
Magyar Tudományos Akadémiának 1 példányban a Köz- j 
ponti Statisztikai Hivatalnak, 1 példány az adatszol- 

témák gáltatónál marad.

Intézet megnevezése

Beszámolási évben 
munkában levő Befejezésre tervezett Befejezett (zárójelentéssel lezárt) Gyakorlatban alkalmazott

I. j  » . ui. 1 ív.
I. kát. témák 

száma
II.. III. és IV.

kategóriájú témák száma
1. kategóriájú témák 

száma
II., III., IV. 
kategóriájú 

témák száma
I. kategóriájú 
témák száma

II., III., IV.
kategóriájú 

témák számakategóriájú témák 
száma

1. 2. j  3. j  4. j  5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Minisztérium (főhatóság) :
B) Létszám adatok

Intézet megnevezése
Tényleges létszám 
összesen az év első 

napján
Évvégi tényleges létszám összesen

E b b ő l

vezető
(931-933)

kutató
(934-936)

kutató
segédszemélyzet

(951-957,
971-974,
987-988)

munkás 
(989 -  991)

egyéb
(941-942,
975-986,
992-999)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7- 8.•

Minisztérium (főhatóság) :
C) Pénzügyi adatok (1000 Ft-ban)

Be
számolási 

és költség- 
vetési elő
irányzata 

\

Felhasznált összegből (3) 
munkabér és munkabér- 

jellegű költség 
(költségvetés 01—05 

07—09 rovatai)

Beszámolási év A megvalósult beruházásbó 1

Intézet megnevezése 2-ből
felhasznált összeg

4-ből
kutatók

munkabére
Intézeti
bevétel tervezett

beruházása
folyamán

megvalósult
beruházás

épület
'

tô P műszer egyéb

t

Megvalósult
felújítások

értéke
Allóalapok 

évvégi értéke

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. и. 12. 13. 14.

1955. február 23. 
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a) A havi átadási jegyzőkönyv, illetve tételes 
jegyzék alapján összeállított havi számla,

b) végszámla, valamint
c) az ideiglenes elszámolás célját szolgáló folya

matos teljesítményi előleg elszámolás.
(2) Havi számla alapján kell megállapítani a 

teljesített építési-szerelési munkák értékét 
azoknál az építkezéseknél, ahol a munkák generál
kivitelezői vállalati összege az 500 000 Ft-ot meg
haladja.

A statisztikai beszámolójelentések összeállitásá- 
nál a kivitelező által benyújtott havi számla »Ösz- 
szesen« sorának a munkahelyi adottságokból szár
mazó költségekkel és a téli munkák többletkölt
ségeivel növelt értékét kel! figyelembe venni.

(3) Az 500 000 Ft generálkivitelezői vállalati 
összeget el nem érő [építési-szerelési munkákat a 
végszámla alapján kell véglegesen a teljesített 
munkák értékébe beszámítani.

Ezeknél a munkáknál a teljesítés értékét a be
nyújtott végszámla »Összesen« sorának »Elvégzett 
munkák értéke« rovatában feltüntetett a munka
helyi adottságokból származó költségekkel és a téli 
munkák többletköltségeivel növelt értéke alapján 
kell megállapítani.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott munkák 
közül azoknál, ahol a generálkivitelezői vállalati 
összeg az 50 000 Ft-ot meghaladja, havonta ideig
lenes elszámolást kell készíteni »Folyamatos telje
sítményi előlegelszámolás« formájában.

Ezeknél a munkáknál a végszámla elkészítéséig 
a »Folyamatos teljesítményi előlegelszámolás« »d« 
rovatában szereplő, az elszámolási hónapra meg
állapított előlegnek a munkahelyi adottságokból 
származó költségek és a téli munkák többletkölt
ségeinek százalékos kulcsával növelt összegét a 
teljesített építési-szerelési munkák értékébe, be kell 
számítani. A végszámla elkészítésekor a teljesített 
építési munkák értékét csak a végszámla összege 
és a már elszámolt folyamatos teljesítményi előleg 
Összege közötti különbözettél szabad növelni.

Az 50 000 Ft értékhatárt el nem érő munkáknál 
a teljesített munkák értékének megállapítása ki
zárólag a (3) bekezdésben meghatározott módon 
(végszámla alapján) történhet.

(5) A (2) és (3) bekezdésben foglalt esetekben 
(havi számla, végszámla) a benyújtott számlákon 
szereplő összegeket a megrendelő utólagosan mó
dosíthatja. Az adatszolgáltatók a számlákon esz
közölt módosításoknak megfelelően a módosítás 
megtörténte, illetve a módosítás kézhezvétele után 
összeállított beszámolójelentés havi, negyedévi, 
illetve évkezdettől számított adatait kötelesek 
csökkenteni vagy növelni, még abban az esetben 
is, ha a módosítást esetleg nem ismerik el.

(6) Ha az adatszolgáltató a számlákon eszközölt 
módosítást nem ismeri el és a felszámított tétel 
jogosságát döntőbizottság előtt vitatja, a vitatott 
tétel a teljesített munkák értékébe mindaddig nem 
számítható be, míg arról a döntőbizottság hatá
rozatot nem hoz. A döntőbizottság határozata alap
ján annak kézhezvételét követően összeállított be

számolójelentési havi, negyedévi, illetve évkezdet
től számított adatát kell csökkenteni vagy növelni.

(7) A teljesített munkáik értékének megállapí
tásakor az előző évet illető módosítások a tárgyévi 
beszámolójelentésekben nem vehetők figyelembe. 
Ezeket a módosításokat csak az előző évre vonat
kozó éves beszámolójelentések teljesítési adatain 
szabad keresztülvezetni.

(8) A teljesített építési-szerelési munkák érték
adatait mindenütt változatlan (1952. I. 1.) áron 
kell megállapítani.

II.
(9) Az építőipari szövetkezetek által teljesített 

építési-szerelési munkák elszámolását a 3.556— 
23/1953. P. M. sz. rendelet szabályozza. Ennek 
értelmében az építőipari szövetkezetek által el
végzett építési-szerelési munkák értékét a

a) havi tétele elszámolás,
b) a két hónapnál rövidebb ideig tartó épít

kezéseknél a végszámla képezi.
(10) Mind a megrendelők, mind a kivitelezők 

beszámolójelentéseiben az elvégzett építési-szerelési 
munkák teljesítéseként a (9) bekezdésben meg
határozott, a kivitelező szövetkezet által benyújtott 
okmányokban szereplő értékeket kell jelenteni.

(11) Az elszámolási okmányokon a megrendelők 
által eszközölt módosítások, valamint a döntő- 
bizottsági határozatokkal megítélt tételek elszámo
lására vonatkozóan az (5), (6). illetve (7) bekezdés
ben közöltek az irányadók.

III.
(12) A nem építőipari vállalatok által saját 

regieben (házilagosan) vagy idegen megrendelők 
részére teljesített építési-szerelési munkák elszá
molását a 355— 17/1952. P. M. sz. és az ezt kiegé
szítő 3.613— 116/1954. P. M. sz. utasítás szabá
lyozza: Ezek értelmében az 1 millió Ft költségvetési 
összeget meg nem haladó építkezéseknél az elvégzett 
munkák értékének végleges elszámolása a vég
számla alapján történik. A végszámla elkészítéséig 
ezeknél az építkezéseknél havonta ideiglenes el
számolást készítenek részszámla formájában. Az 
1 millió forint értékhatárt meghaladó munkák el
számolása a havi tételes jegyzék alapján történik.

(13) Az előző bekezdésben érintett vállalatokra 
— mint megrendelőkre és kivitelezőkre egyaránt — 
vonatkozó beszámolójelentéseken a teljesített épí
tési-szerelési munkák értékét a (12) bekezdésben 
meghatározott okmányokban szereplő, az elvégzett 
munkák értékét tartalmazó összegek alapján kell 
jelenteni. Az iediglenesen részszámlával elszámolt 
munkák értékét teljesítésként kell elszámolni.

Budapest, 1955. február 12.
Központi Statisztikai Hivatal 

Beruházási és Építőipari 
Főosztály
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Jogszabályul ulaló
1955. február hó 5-től február hó 12-ig

A közzététel 
helye A'jogszabály száma

:1
A j o g s z a b á l y  t á r g y a

Magyar
Közlöny

1.017/1955. (II. 6.) Mt. h.
(M. K: 12.)

2/1955. (II. 6.) P. M. (M. K. 12.)

1.019/1955. (II. 9.) Mt. h.
(M. K. 13.)

1.020/1955. (II. 9.) Mt. h.
(M. K. 13.)

A Budapesti Pedagógiai Főiskola megszüntetéséről

A helyreállítási (átalakítási) házadókedvezményre vonatkozó határidő 
meghosszabbításáról 

Az »Ybl Miklós-díj« kiosztásáról

Az erdőgazdaságit termelés fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről szóló 
1.040/1954. (V. 27.) számú minisztertanácsi határozat II. 2. d) pontjának 
módosításáról

Terv-
gazdasági
Értesítő

5/1955. (Tg. É. 4.) OÉH—ÉM. 
17/1955. 0. É. H.

Az átadási tervdokumentáció készítéséről
A kisebb beruházásokra vonatkozó eltérő értékhatárok megállapításáról

AKADÉMIAI KÖZLÖNY, a M agyar Tudományos Akadémia hivatalos lapja. Megjelenik rendszerint havonta kétszer. — A szerkesztésért 
_  felelős : a Magyar Tudományos A kadém FH ivatala T itkárságának vezetője.

Kiadja : az Akadémiai Kiadó, Budapest, V., Alkotmány-u. 21. — Felelős : az Akadémiai Kiadó Igazgatója.

Akadémiai Nyomda, Oerlóczy-u. 2. — 35668/55 — Felelős vezető : ifj. Puskás Ferenc — 500 példány.
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Személyi rész
A Magyar Tudományos Akadémia Hivatalá

nak vezetője — 1955. február 21-től kezdődően 
— Weber Zoltánnét felvonókezelőnek az MTA 
Hivatalához kinevezte.

Jogszabályok
A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsá

nak 9/1955. (II. 15.) M. T. számú

r e n d e l e t e

az államtitoknak tekintendő adatok megállapításáról

(Teljes szöveg)

A Minisztertanács az 1951. évi 21. számú tör
vényerejű rendelet alapján az államtitoknak tekin
tendő okmány, terv, vázlat, rajz, modell, minta 
stb. (továbbiakban : adat) alábbi jegyzékét álla
pítja meg:

I.
Az ország védelmére és biztonságára vonatkozó adatok

1. §
A fegyveres testületek, katonai parancsnoksá

gok, azok egységei (intézetek, intézmények) szer
vezetéről, létszámáról, elhelyezéséről, működéséről, 
harcértékéről, hadrafoghatóságáról, anyagi és pénz
ügyi ellátásáról, mozgósítási és hadműveleti ter
veiről szóló adatok.

2. §
A Magyar Népköztársaság és a vele szövetséges 

államhatalmak között létrejött katonai szerződé
sek, tervek, hadiipari és ipari kapacitások, keres
kedelmi szerződések és árucsereforgalmi megálla
podások, személyi és anyagmozgósítási készletek
ről, állami és katonai tartalékok méreteiről és álla
potáról szóló adatok.

3. §
Mozgósítási és hadműveleti tervek, továbbá az 

ezekkel kapcsolatos államigazgatási, ipari, közle
kedési, híradási, rejtjelzési adatok, tervek és rend
szabályok.

4. §
A hadiipari vállalatok és amennyiben katonai 

jellegű rendeléseknek tesznek eleget, úgy — az 
illetékes, miniszter kijelölése alapján — más ipar
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vállalatok elhelyezése, felszerelése, pénzügyi, ipari 
tervei, állapota, termelőképessége, létszámhelyzete, 
nomenklatúrája és termelési kapacitásáról szóló 
adatok.

5- §
A Magyar Népköztársaság védelmének műszaki 

és egyéb területén történő felfedezések, találmá
nyok, tökéletesítések, kutató- és kísérleti mun
kákról szóló adatok.

6. §
A Magyar Népköztársaság védelmi képessé

gével és biztonságával kapcsolatos iratok, anyagok 
és kiadmányok, úgyszintén ezeken az iratokon, 
anyagokon és kiadmányokon alapuló adatok.

II.
Gazdasági jellegű adatok

7- §
Az egész ipar és annak egyes ágai, a mező- 

gazdaság, kereskedelem és közlekedés helyzetére, 
termelésére, kapacitására vonatkozó országos össze
sítő adatok és tervek, valamint országos áru-, 
termény- és anyagkészletek. (Ilyen adatok állam
titkok alól történő felmentését a Minisztertanács
tól kell kérni.)

8. §
A Minisztertanács által kiemelt vállalatok anyagi 

ellátottságára, termelésére, beruházására, kapacitá
sára, műszaki berendezésére, valamint ipari és 
pénzügyi terveire vonatkozó összesített adatok.

9. §
A Magyar Népköztársaság tulajdonát képező 

deviza- és valutakészletek összesítésére, helyi meg
oszlására vonatkozó adatok, továbbá a folyó évi 
költségvetésről és operatív pénzügyi tervekről 
szóló meghatározott és nyilvánosságra nem hozott 
adatok.

10. §

Az állami nemesfém- és pénzkészlet elhelyezé
séről, őrzéséről és szállítási rendjéről szóló adatok.

П. §
Áruk behozatalával és kivitelével kapcsolatos 

összesített terv és tervelőirányzatok, külkeres
kedelmi áruterv valamely Viszonylatra vagy jelen
tősebb cikkre, valamint a tervek végrehajtásának 
értékeléséről szóló összesített adatok.

12. §

Az ásványkincskészletekről, valamint nemes
és ritkafémek feltárásának lehetőségéről szóló 
a4atok. — ,.... .... ...... ;

13. §
A nem katonai jellegű találmányok, felfedezé

sek, technikai tökéletesítések, valamint a népgaz
daság szempontjából jelentős kutató kísérleti mun
kákra vonatkozó adatok, azok végleges befejezé
sükig, illetve az illetékes miniszter döntéséig.

Hl.
Egyéb jellegű adatok

14. §
A Magyar Népköztársaságnak külföldi államok

kal folytatott tárgyalásairól, kapcsolatairól, meg
állapodásairól, valamint a külpolitika és külkeres
kedelem terén tett intézkedéseiről szóló adatok. 
(A 7. §-ban meghatározott módon felmentés adható).

15. §
Állami rejtjel és rejtjelzett levelezés tartalma.

16. §

Törvénytervezetek, elnöki tanácsi és miniszter- 
tanácsi előterjesztések, a törvények, rendeletek, 
illetve határozatok nyilvános megjelenésükig.

IV.
Zárórendelkezések 

17. §
Jelen rendelet 1955. évi február hó 15-én lép 

hatályba. Ennek alapján a miniszterek (országos 
hatáskörű szervek vezetői) 1955. évi április hó 1-ig 
készítsék el területükre vonatkozó, államtitkok 
körét meghatározó részletes utasításaikat.

Hegedűs András s. k.,
a Minisztertanács első 

elnökhelyettese
*

A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának 
1.024/1955. (II. 20.) számú

h a t á r o z a t a
az Országos Földtani Főigazgatóság 

felállításáról
(Nem teljes szöveg)

1. A Minisztertanács elrendeli, hogy a Szén- 
bányászati Minisztérium keretében működő Föld
tani Igazgatóságot 1955. évi február hó 1. hatállyal 
az ásványi nyersanyagkutatás egységes, tervszerű 
irányítása és perspektivikus fejlesztése érdekében 
önálló Országos Földtani Főigazgatósággá (továb
biakban : Főigazgatóság) kell szervezni.
- 2. A Főigazgatóság feladatköre a következő :

a )  Az Országos Tervhivatallal együtt kidolgozza 
és a Minisztetanács elé terjeszti az országos földtani 
kutatás perspektivikus és éves terveit.
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b) Egyezteti az összes minisztériumok földtani 
kutatásait és fontossági sorrendet állapít meg a 
kutatások keresztülvitelében.

c) Ellenőrzi a kutatási terv végrehajtását ; 
gondoskodik az összes kutatási anyag feldolgozá
sáról.

d) Javaslatot tesz a Minisztertanácsnak az 
ásványanyagok feltárására, felhasználására és 
megmunkálására vonatkozó technológiai kidolgoz
tatásáról.

e) Közreműködik a Minisztériumok iparági 
földtani szolgálatainak megszervezésében, a külön
böző minisztériumok ezirányú tevékenységét egybe
hangolja és elvileg irányítja.

f) Végzi az ásványi nyersanyagok készlet- 
becslését. Ellenőrzi, jóváhagyja és nyilvántartja 
a készletbecsléseket.

Ellátja az ország összes készletszámítási föld
tani anyagának megőrzését, a különböző helyeken 
levő földtani dokumentációs anyag összegyűjtését, 
rendszerezését, valamint értékelését.

g) Irányítja és ellenőrzi a fúrási kutatómunkát 
mélyfúró vállalatain keresztül. Ezzel kapcsolat
ban feladatai a következők.:

1. Üj területek és előfordulások felderítése, 
azok előzetes és részletes megkutatása új bányák 
és külfejtések tervezése érdekében.

2. Azoknak a földtani és hidrogeológiai felvé
teleknek elvégzése az ország egész területén, 
amelyek biztosítják a célszerű bányatervezés és a 
földtani kutatómunka irányításához szükséges tér
képek összeállítását.

3. A működő és épülő bányák, valamint a kül
fejtések területének utólagos részletes megku
tatása.

h) Biztosítja a kutatási és fúrási felszerelések, 
valamint berendezések gazdaságos kihasználását.

i) Közvetlenül irányítja az Állami Földtani 
Intézetet és az Eötvös Loránd Geofizikai Intézetet, 
amelyek ipari kutatóintézetek.

A két intézet feladatkörét a Főigazgatóság 
1955. június 30-ig állapítsa meg.

3. A Főigazgatóság felett a közvetlen fel
ügyeletet a Minisztertanács gyakorolja.

4. A Főigazgatóság irányításának ellátására a 
vezető mellé két helyettest (főmérnököt és főgeoló
gust) kell állítani.

A Főigazgatóság vezetőjét és helyetteseit a 
Minisztertanács, a Főigazgatóság többi dolgozóját 
pedig a Főigazgatóság vezetője nevezi ki.

6. A Főigazgatóság vezetője munkájának támo
gatására műszaki tanácsot kell szervezni. A műszaki 
tanács tagjait a Főigazgatóság vezetőjének javas
latára a Minisztertanács nevezi ki.

7. A népgazdaság 1955. évi költségvetésében 
a Főigazgatóság költségvetését önálló fejezetként 
kell megtervezni.

8. Jelen határozat rendelkezéseit 1955. évi 
február hó 1-től kell alkalmazni.

Hidas István s. k., 
a Minisztertanács 

elnökhelyettese *

*

Az oktatásügyi miszter 1/1955. (II. 26.) 0. M. 
számú

r e n d e l e t e

az egyetemi és főiskolai felvételek szabályozása 
tárgyában kiadott 1/1954. (V. 5.) 0 . M. számú 

rendelet módosításáról

(Teljes szöveg)

Az 1/1954. (V. 5.) 0. M. számú rendeletét 
(a továbbiakban : R.) a felsőfokú oktatási intéz
mények felett felügyeletet gyakorló miniszterekkel 
egyetértésben az alábbiak szerint módosítom :

1 . §

A R. 3. §-ában foglaltak helyébe a következő 
rendelkezések lépnek :

(1) Az egyetem, főiskola a jelentkezést csak 
akkor fogadja el, ha a jelentkezőt az iskoláztatási 
bizottság, illetőleg az üzem vagy a hivatal vezetője 
továbbtanulásra javasolja. A javaslat során a R. 1. 
§-ában meghatározott feltételeken felül a jelent
kező erkölcsi magatartását is vizsgálni kell.

(2) A továbbtanulásra javasolt jelentkezőknek 
az egyetem, illetőleg a főiskola által megjelölt idő
pontban felvételi vizsgán kell megjelenniök.

2- §

A R. 4. §-ának (1) és (2) bekezdésében foglal
tak helyett a következő rendelkezéseket kell alkal
mazni :

(1) A felvételi vizsgán megjelentek közül nem 
kell vizsgázni azoknak, akik a Rákosi Mátyás 
tanulmányi verseny országos döntőjében a válasz
tott szak felvételi vizsgatárgyainak bármelyikéből 
első, második vagy harmadik helyezést értek el.

(2) Az előző bekezdés hatálya alá eső jelent
kezőknek is keh felvételi vizsgát tenniök abban az 
esetben, ha

a) nem abban az évben jelentkeztek felvételre, 
amelyik évben érettségiztek,

b) művészeti főiskolára vagy a Testnevelési 
Főiskolára jelentkeztek,

c) az Építőipari Műszaki Egyetem építésmér
nöki karára jelentkeztek és középiskolai tanul
mányaik során rajzot nem tanultak.

3. §
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba ; 

végrehajtásáról az egyetemek és főiskolák felejti 
felügyeletet gyakorló miniszterek az oktatásügyi 
miniszterrel egyetértésben gondoskodnak.

Erdey-Gruz Tibor s. k., 
oktatásügyi miniszter

Megjegyzés
Az 1/1954. (V. 5.) О. M. sz. rendeletet az Akadémiai
Közlöny 1954. évi 8. száma (megjelent : június 15-én)
tartalmazza.
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A Magyar Tudományos Akadémia 
elnökének utasításai

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének 
6/1955. MTA. (A. K. 6.) számú

u t a s í t á s a

az üzemi baleseti statisztikai nyilvántarás 
és bejelentés szabályozásáról.

Az egészségügyi miniszterrel, a belügyminisz
terrel, a Szakszervezetek Országos Tanácsa elnö
kével, valamint a Központi Statisztikai Hivatal 
elnökével egyetértésben a következőket rende
lem el :

1. §
(1) A statisztikai nyilvántartás és bejelentés 

szempontjából üzemi balesetnek minősül minden 
olyan baleset, amely a kutatóintézetek, az MTA 
Könyvtára, a dokumentációs központok, az EF-es 
szervek, az akadémiai vállalatok, az MTA Hiva
tala, az egyetemi tanszékek és egyéb intézmények 
(továbbiakban : üzem) az Akadémia állományába 
tartozó dolgozóját

a) az üzem területén az üzem működésével 
kapcsolatban ;

b) az üzem területén kívül az üzem érdekében 
végzett munka (kiküldetés, külszolgálat, kihelyezés) 
közben éri.

(2) Munkába menet, illetve munkából jövet 
a dolgozót ért balesetet — bár kártalanítás szem
pontjából üzemi balesetnek minősül — nem kell 
bejelenteni.

2- §
(1) Az intézmények minden üzemi balesetről, 

amely legalább egy napi munkaképtelenséget okoz, 
baleseti statisztikai nyilvántartást (a továbbiak
ban : nyilvántartást) kötelesek vezetni.

(2) A baleset körülményeinek kivizsgálását és a 
fegyelmi eljárás során hozott határozatot a nyil
vántartás »megjegyzés« rovatában röviden fel kell 
tüntetni. Ugyancsak a »megjegyzés« rovatában kell 
feltüntetni a 3. §. szerint bejelentésre kötelezett 
baleseteknél a balesetet jelentő lap elküldésének 
tényét : a bejelentés megtörténtét postakönyvvel 
kell igazolni.

(3) Nyilvántartás és bejelentés szempontjából 
halálosnak kell tekinteni az azonnal halált okozó 
baleseten kívül azt az üzemi balesetet is, amelynek 
következtében a halál nem azonnal, hanem későbbi 
időpontban — de legfeljebb a baleset megtörtén
tétől számított három hónapon belül — a bal
esettel okozati összefüggésben következett be. 
A nyilvántartás megjegyzés rovatában a haláleset 
tényét három napon belül be kell jegyezni.

(4) A nyilvántartásokat öt évig meg kell 
őrizni.

3. §
(1) A halálos, vagy orvosi vélemény szerint 

előreláthatóan 21 napon túl gyógyuló sérülést, 
továbbá az egyidejűleg kettőnél több személy 
sérülését okozó üzemi balesetről a baleset bekövet
kezésétől számított 24 órán belül az üzem ezzel 
megbízott . munkavállalójának (biztonsági meg
bízott) jelentést kell tenni a baleset színhelye szerint 
illetékes I. fokú rendőrhatóságnak.

(2) Azt a körülményt, hogy a sérülés előrelát
hatólag 21 napon túl gyógyuló, az elsősegélyt nyújtó 
orvos a rendőrhatóságnak küldendő balesetet jelentő 
lap 13. és 14. sz. kérdőpontján aláírásával és 
pecsétjével' igazolni tartozik.

(3) Közúti balesetből származó üzemi balese
teket a rendőrhatóságnak ezen utasítás értelmében 
külön jelenteni nem kell ; ezeknek a baleseteknek 
a rendőrséghez történő jelentését a »Közlekedés- 
rendészeti Szabályzat« szabályozza.

(4) Azokat az előreláthatóan 21 napon túl 
gyógyuló baleseteket, melyek az üzem működésével 
kapcsolatban az üzemhez nem tartozó személyeket 
érik az üzem megbízottjának a rendőrhatósághoz 
jelentenie kell.

(5) Három napon túli keresőképtelenséget okozó 
üzemi balesetekről a balesetet követő 72 órán 
belül jelentést kell tenni ;

a) az MTA Hivatala Munkaügyi Csoportjának ;
b) az illetékes szakszervezet területi bizott

ságának.
(6) Amennyiben nem állapítható meg azonnal, 

hogy a keresőképtelenség tartama a három napot 
meghaladja-e, a bejelentést azon a napon kell meg
tenni, amelyen a munkavállaló a baleset követ
keztében már negyedik napja nem dolgozik.

(7) Három napon túli keresőképtelenséget oko
zónak minősül és bejelentés kötelezettsége alá esik 
az a baleset is, amely által okozott negyedik kereső- 
képtelen nap közül egy vasárnap (munkaszüneti 
nap van).

(8) Amennyiben baleset napján a munka- 
vállaló a balesetből kifolyólag négy óránál rövidebb 
ideig dolgozott és ennek következtében táppénzben 
részesült, úgy az a nap is keresőképtelen napnak 
számít. Nem minősül keresőképtelen napnak a 
baleset napja abban az esetben, ha a dolgozó azon 
a napon négy óránál hosszabb ideig dolgozott.

4- §
(1) Amennyiben a baleset
a) a sérült azonnali halálát okozta,
b) következtében valaki testének valamely tag

ját (csonkolás) vagy érzékszervét, beszélő-, 
látó-, hallókészségét vesztette el, vagy el
méje megzavarodott, vagy feltűnően eltorzul,

úgy a balesetről az I. fokú rendőhatóságot, a 
MTA Hivatala Munkaügyi Csoportját és a Szak- 
szervezet Munkavédelmi Osztályát távbeszélőn 
vagy táviratilag nyomban értesíteni kell.

(2) Az üzem berendezésében vagy felszerelésé
ben jelentős kárt okozó eseményeket (robbanás,
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égés, omlás stb.) abban az esetben is jelenteni kell 
az (1) bekezdésben felsorolt szerveknek, ha sze
mélyek sérülését nem is okozták.

(3) Amennyiben balesetből kifolyólag a halál
eset nem azonnali, hanem későbbi időpontban, de 
legfeljebb a baleset megtörténtétől számított három 
hónapon belül következett be, a haláleset a halál 
beálltától számított 24 órán belül — utalással a 
beküldött korábbi jelentésre — ajánlott levélben 
kell jelenteni az MTA Hivatala Munkaügyi Csoport
jának és az illetékes területi szakszervezet Munka- 
védelmi Osztályának. A rendőrhatóságnak ezek
nek az esetről jelentést tenni nem kell.

(4) A halálos balesetről (beleértve a későbbi 
időpontban bekövetkezett halálesetet is — 2. §
(4) bekezdés — (a Központi Statisztikai Hivatal 
Egészségügyi Osztályát az üzemnek a halálesetet 
követő harmadik napon belül ajánlott levélben 
értesítenie kell az elhalt nevének, a halál időpont
jának és az üzem elnevezésének feltüntetésével.

• \

5- §
(1) Az üzem táppénzkifizetéssel megbízott alkal

mazottja (SZTK ügyintéző) a táppénz kifizetéssel 
egyidejűleg köteles jegyzéket vezetni azokról, akik 
üzemi vagy nem üzemi baleset miatt három napon 
túl táppénzben részesülnek. A jegyzékben fel kell 
tüntetni a balesetet szenvedett nevét, és a kereső- 
képtelenség kezdetének időpontját.

(2) A jegyzéket — függetlenül a baleseti nyil
vántartástól — az orvosi igazolás »balesettel 
összefügg-e : igen-nem« rovata alapján ; amennyi
ben ez nincs kitöltve, a kórisme figyelembevételé
vel kell összeállítani. A balesetre utaló kórismék 
felsorolását az SZTK Segélyezési Ügyviteli Útmu
tató tartalmazza.

(3) A biztonsági megbízott köteles legalább 
hetenként az (1) bekezdés értelmében vezetett 
jegyzékben feltüntetett személyek nyilvántartását 
és bejelentését ellenőrizni és az ellenőrzés meg
történtét a jegyzéken aláírásával és az ellenőrzés 
napjának feltüntetésével igazolni.

(4) A biztonsági megbízott köteles az (1) 
bekezdés értelmében vezetett jegyzékben feltün
tetett, de a baleseti nyilvántartásban nem szereplő 
személyek baleseteinek körülményeit kivizsgálni. 
Amennyiben azt állapítja meg, hogy a keresőkép
telenséget üzemi baleset okozta, és az a baleset
nyilvántartásban nem szerepel, haladéktalanul gon
doskodni köteles a nyilvántartásbavételről és a 
bejelentésről.

(5) A biztonsági megbízott köteles kivizsgálni 
a baleset nyilvántartásbavételének és bejelentésé
nek elmulasztását és az észlelt mulasztásokról az 
üzem vezetőjének jelentést kell tennie.

6- §
(1) Az Akadémiai Nyomda, az Akadémiai 

Kiadó, a Kutatási Eszközöket Kivitelező Vállalat 
és az MTA Mezőgazdasági Kutató Intézet Gazda
sága (továbbiakban : vállalat) köteles a három 
napon túli keresőképtelenséget okozó és a halálos

balesetekről összesítő jelentést küldeni a tárgy
hónapot követi hó 5-ig :

a) a Központi Statisztikai Hivatal megyei 
(budapesti) igazgatóságának ;

b) az illetékes szakszervezet területi bizottsá
gának.

.  7- §

(1) A 6. § (1) bekezdésében említett vállalatok 
(az MTA Mezőgazdasági Kutató Intézet Gazdasága 
kivételével) biztonsági megbízottjának a három 
napon túli keresőképtelenséget okozó üzemi bal
esetekről kiállított balesetet jelentő lap kitöltésével 
egyidejűleg baleseti nyilvántartó lap fejrovatát 
(név, születési év, sérülés neme, sérülés napja) 
is ki kell töltenie.

(2) A balesetet jelentő lap elküldésével egyidejű
leg a baleseti nyilvántartó lapot a vállalat SZTK 
ügyintézőjéhez kell eljuttatni.

(3) Az SZTK ügyintézi a baleseti nyilván
tartó lapnak a táppénzes állományra vonatkozó 
részét köteles kitölteni.

(4) Az SZTK ügyintéző a táppénzes állomány 
befejeztével — a befejezéstől számított három 
napon belül — a nyilvántartó lapot a táppénzes 
napok számának feltüntetésével, aláírásával ellátva 
Visszaküldi a biztonsági megbízottnak.

(5) Azonnali halálesetet okozó balesetről nyil
vántartó lapot nem kell kiállítani.

(6) A balesetekből kifolyólag későbbi idő
pontban bekövetkezett halálesetekről a munka- 
képtelen állományban töltött időszak figyelembe
vételével kell a nyilvántartó lapot kitölteni.

(7) A biztonsági megbízott az SZTK ügyintéző
től visszakapott (kitöltött) baleseti nyilvántartó 
lapok alapján negyedévenként, a negyedévet 
követő hó 15-ig jelentést köteles küldeni:

a) az MTA Hivatala Vállalati Osztályának;
b) az illetékes szakszervezet területi bizott

ságának.
(8) A biztonsági megbízott a baleseti nyilván

tartó lapokat három évig tartozik megőrizni.

8- §
(1) Jelen utasításban említett jelentéseken 

kívül más baleset statisztikai adatszolgáltatását 
teljesíteni nem szabad (1952. VI. törvény 10. § (2) 
bekezdés).

(2) Az (1) bekezdés nem vonatkozik a Szakszer
vezeti Társadalombiztosítási Központnak a Köz
ponti Statisztikai Hivatal elnöke által engedélyezett 
táppénzstatisztikai adat gyűjtésére.

(3) Az utasításban említett jelentéseket csak az 
utasításban megjelölt szerveknek szabad meg
küldeni.

9. §
(1) Az 1952. évi VI. törvény 15. §-a szerint 

bűntettet követ el és három évig terjedő börtönnel 
büntetendő az, aki

a) a jelen utasításban elrendelt adatszolgál
tatásokkal kapcsolatban a valóságnak meg
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nem felelő, elferdített, vagy hamis lát
szatot keltő statisztikai adatokat szol
gáltat ;

b) a jelen utasítás megsértésével engedély 
nélküli adatszolgáltatást rendel el, vagy a 
beszámoló jelentéseket, illetőleg az utasí
tásokat önkényesen megváltoztatja.

(2) Az 1952. évi VI. törvény 17. §-a szerint 
kihágást követ el és hat hónapig terjedhető elzá
rással, vagy 5000 forintig terjedhető pénzbünte
téssel büntetendő az, aki a jelen utasításban elren
delt adatszolgáltatásokat (bejelentéseket) elmu
lasztja.

10. §
(1) Jelen utasítás 1955. január 1-én lépett 

hatályba. Hatálybalépésével a baleseti statisztikai 
nyilvántartás és bejelentés rendjét szabályozó 
egyéb utasítások, különösen a 71/2292/1952. sz. 
KSH. elnöki utasítás hatályukat vesztik.

(2) Az (1) bekezdés értelmében megszűnik :
a) a táppénzbe helyező orvos értesítési kötele- 

lezettsége nyolc napon túl gyógyuló bale
setekről ;

b) a nyolc napon tűi, de 21 napon belül gyó
gyuló baleseteknek a rendőrséghez történő 
bejelentése.

(3) Az utasításban említett bejelentési és nyil
vántartási nyomtatványokat a Nyomtatványellátó 
Vállalat sokszorosítja és a budapesti (megyei) 
ÁPISZ szaküzletek útján hozza forgalomba.

Budapest, 1955. február 22.

Rusznyák István s. k., 
elnök

Felvilágosítást ad : Kerék Károly MTA Hiva
tala.

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének 
7/1955. MAT/A. K. 6.) számú

u t a s í t á s a
az egyeztető bizottságok tagjainak újbóli kijelö

léséről

A Munka Törvénykönyve végrehajtási rendele
tének (Mt. V.) 236. §-ában és az 1/1954. MTA. 
számú utasítás 26. §-ában (megjelent : Akadémiai 
Közlöny 1954. évi 3. számában — 1954. március 
1-én) foglalt rendelkezések alkalmazásával — a 
Közalkalmazottak Szakszervezetével egyetértés
ben — a következőket rendelem el :

I.
1. A Magyar Tudományos Akadémia felügye

lete alá tartozó intézményeknél, továbbá az Aka
démia Hivatalánál megalakított egyeztető bizott
ságok tagjainak megbízatása egy évi működésük 
lejártával megszűnik, ezért az egyeztető bizottsá
gokba új tagokat kell kijelölni, illetőleg a régi 
tagokat, vagy azok közül egyeseket újból ki kell 
jelölni (megerősíteni).

A megbízások megszűnése, illetőleg az új kije
lölés az egyeztetőbizottságok póttagjaira is vonat
kozik.

2. Az 1. pontban említett egyeztetőbizottságok 
tagjainak újbóli kijelölésével kapcsolatos eljárás 
tekintetében a továbbiakban is az 1/1954. MTA 
számú utasítás 26. §-ában foglalt rendelkezések az 
irányadók.

3. Az egyeztető bizottságok tagjainak kijelö
lésére illetékes intézmények vezetői és a helyi szak- 
szervezeti bizottságok az újbóli kijelölés során 
kötelesek egyidejűleg értesíteni a volt egyeztető 
bizottsági tagokat megbízatásuk megszűnéséről.

Az 1/1954. MTA számú utasítás 26. §-ának (3) 
bekezdése szerint az Akadémia Hivatala Munka
ügyi Csoportjának küldendő jelentés csak tájékoz
tatás és ellenőrzés céljából szükséges, így az egyez
tető bizottságok minden további jóváhagyás nél
kül, az illetékes szervek kijelölése alapján foly
tatják további működésüket.

4. Az egyeztető bizottsági tagok újbóli kijelö
lésének főbb szempontjai a következők :

a) az egyeztető bizottságok eddigi tagjai, 
vagy egyes tagjai megfelelő működés esetében egy 
év tartamára ismét kijelölhetők ;

b) a felmentendő tagok értesítéséről és helyet
tük új, — a munkájukban kiváló eredményt fel
mutató és ilyen feladatkör ellátására alkalmas 
— dolgozók kijelöléséről és megbízatásukról min
den esetben gondoskodni kell ;

c) az újbóli kijelölésnél mellőzni kell az olyan 
dolgozónak az egyeztető bizottságok tagjaivá jelö
lését, akik munkakörüknél fogva a dolgozók bér- 
és munkaügyeit intézik és így összeférhetetlenség 
miatt nem működhetnek megfelelően az egyeztető 
bizottságokban (pl. munkaügyeket intéző elő
adó stb.) ;

c) az intézmények vezetői, illetőleg az Aka
démia Hivatalának vezetője által kijelölt két tag 
nemcsak a szűkebb értelemben vett hivatali szerv 
ügyintézője, hanem az irányított intézmény vagy 
szerv bármely munkakört betöltő dolgozója is 
lehet.

5. Az egyeztető bizottságok jelenlegi tagjai
megbízatásukat az új tagok működésének meg
kezdéséig továbbra is kötelesek ellátni.

6. Az egyeztető bizottságok ügyeiről készült
iratanyag, továbbá az állami és társadalmi szervek 
részéről az egyeztető bizottságnak — a működésük 
kezdete óta — megküldött vagy átadott különféle 
ügyiratok, továbbá az adminisztratív munka ellá
tásához szükséges egyéb munkaeszközök (jog
szabálygyűjtemények, könyvek, brosúrák stb.)
továbbra is az egyeztető bizottságok használatá
ban maradnak.

Az előbbiekben említett ügyiratokat és eszközö
ket az eddig működtető egyeztető bizottság soros 
elnöke jegyzék kíséretében köteles az újból kijelölt 
egyeztető bizottság soros elnökének az illetékes 
hivatalvezető és a helyi szakszervezet megbízottai- 
nak jelenlétében. Az átadásról, illetőleg az átvé
telről jegyzőkönyvet kell felvenni és annak egy-egy 
példányát az egyeztető bizottság irattárában kell 
megőrizni.
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II.
7. A Mt. V. 235. §-a alapján az 1/1954. MTA 

számú utasítás 25. §-ában meg vannak határozva 
azok az intézmények, amelyeknél külön, illetőleg 
közös egyeztető bizottságok vannak szervezve.

Az Akadémia kutatóintézeti hálózatának bőví
tése során az újonnan létesült, illetőleg a fel
ügyeleti változás során az Akadémia által átvett 
intézményeknél az alábbiak szerint kell az egyez
tető bizottságot megszervezni :

a) a Közgazdaságtudományi Intézetnél és a 
Debreceni Fizikai Kutató Intézetnél külön egyez
tető bizottságot kell szervezni, így az említett inté
zetek a hivatkozott MTA. utasítás 25. § b) pontjá
ban felsorolt intézmények közé tartoznak ;

b) az Elméleti Fizikai Kutató Csoportot, a 
Gyermeklélektani Intézetet, a Dunántúli Tudo
mányos Intézetet, és a Geokémiai Kutató Labora
tóriumot a 25. § c) pontjában felsorolt intézmé
nyek közös egyeztető bizottságához sorolom ;

c) a Geofizikai Kutató Laboratórium, a Geo
déziai Kutató Laboratórium, valamint a talaj- 
biológiai Kutató Laboratórium részére közös egyez
tető bizottságot kell szervezni a Geofizikai Kutató 
Laboratórium székhelyével.

8. Az oktatásügyi miniszter, a földművelésügyi 
miniszter és az egészségügyi miniszter felügyelete 
alá tartozó intézményeknél levő és az Akadémia 
állományába tartozó dolgozók az Akadémia Hiva
tala egyeztető bizottságához tartoznak. Az emlí
tett dolgozók ügyeinek tárgyalásakor az Akadémia 
Hivatalának egyeztető bizottságába az a szakszer
vezeti bizottság küldi ki tagjait, amelyekhez az 
érdekelt dolgozók tartoznak. Ilyen esetben az 
Akadémia Hivatala egyeztető bizottsága soros 
elnökének kötelessége az érdekelt szakszervezeti 
bizottság képviselőit a tárgyalásra tagként meg
hívni.

9. Az Akadémia felügyelete alá tartozó intéz
ményeknél megalakított egyeztető bizottság tag
jait — ide nem értve az Akadémia irányítása alá 
tartozó vállalatok egyeztető bizottságainak tag
jait — évenként a jelen utasítás alapján kell újból 
kijelölni, illetve megbízni külön utasítás bevárása 
nélkül.

Budapest, 1955. február 26.
Rusznydk István s. k., 

elnök

Miniszteri utasítás
30/1955. (P. K. 9.) P. M.
A nytigdíjjártilék fizetésével kapcsolatos egyes kér

dések szabályozásáról.
(Teljes szöveg)

A 69/1954. (XI. 2.) M. T. számú rendeletben 
foglalt felhatalmazás alapján a Szakszervezetek 
Országos Tanácsával egyetértésben a következő
ket rendelem.

1. Az adminisztratív dolgozók és a rendszeres 
prémiumban nem részesülő műszaki dolgozók 
részére jó munkájuk jutalmazásaképpen esetenként 
fizetett prémiumból sem három százalékos nyugdíj
járulékot, sem pedig egy százalékos jövedelemadót 
levonni nem lehet.

2. Az 1. pontban említett prémium után a 
munkáltatót a 7/1954. (XII. 5.) P. M. számú ren
delet 5. §-ának (1) bekezdésében meghatározott 
négy százalékos nyugdíjjárulék fizetése nem terheli.

3. A három százalékos nyugdíj járulék levoná
sánál is az illetékszámfejtéssel kapcsolatos kérdé
sek szabályozásáról szóló 6.263/Hiv. —15) 1950. 
(XII. 24.) I. e. P. M. számú rendelet 5. §-ában 
foglalt kerekítési szabályok az irányadók. Az SzTK 
illetékes alközpontjának (kirendeltségének) meg
küldendő »Összesítő elszámolás« című nyomtatvány 
»Fizetendő társadalombiztosítási járulék« című rova
tában a ténylegesen levont összeget kell feltün
tetni és ezt kell átutalni. A nyomtatvány jegyzet 
rovatában azonban fel kell tüntetni azt a külön- 
bözetet, amellyel a dolgozóktól ténylegesen levont 
nyugdíj járulékok összege a járulék alap végösszegé
nek három százalékát meghaladja, illetőleg ameny- 
nyivel a ténylegesen levont összeg a járulék alap 
három százalékánál kevesebb.

4. Az állami költségvetésben gazdálkodó szer
vek bérszámfejtő csoportjai a dolgozóktól a tárgy
hónapban levont három százalékos nyugdíj járulék 
összegét a hitelszámlán és a javadalomszámlán 
(01, 02 rovat) idegenpénzként tartják nyilván, 
és a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig a 
munkáltatót terhelő betegségi biztosítási járulék 
(18. rovat) átutalásával egyidejűleg és egy (R) 
utalványon — a betegségi biztosítási és a nyugdíj
járulék összegének feltüntetése mellett — utalják 
át az SzTK illetékes alközpontjának (kirendelt
ségének) költségvetési számlájára. Ennek meg
felelően ugyanazon utalvánnyal kell az SzTK 
számlájára az átutalást végezni abban az esetben 
is, ha a nyugdíjjárulékot más rovat terhére kifize
tett bérből kell levonni.

Az előző hónapban levont nyugdíj járulék átuta
lásakor leszámolást kell végezni. Betegség (táppénz 
fizetése) esetében a betegség idejére visszafizetett 
bérek után nyugdíjjárulékot nem kell az SzTK 
számlájára átutalni, az át nem utalt összeget- az 
idegenpénzként nyilvántartott összegből mint térít- 
ményt kell könyvelési úton bevételezni.

5. A 4. pontban foglalt rendelkezéseket értelem
szerűen alkalmazni kell azokra a szervekre, amelyek 
a fennálló rendelkezések szerint a társadalombizto
sítási járulékot a VSZTO-nak fizetik.

6. Ennek az utasításnak a rendelkezéseit az 
1955. évi január hó 1. napjától kezdődően kell 
alkalmazni.

Pogácsás Antal s. k., 
a pénzügyminiszter 

helyettese
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jogszabálymnialó
1955. évi február hó 13-tól 1955. március hó 2-ig.

A közzététel 
helye

A jogszabály száma 
és kelte A j o g s z a b á l y  t á r g y a

Magyar
Közlöny

11/1955. (II. 20.) M. T. 
(M. K. 19.) A névváltoztatásról

1/023/1955. (11.20.) Mt. h. 
(M. K. 19.) Az egészségügyi ellátás megjavításával kapcsolatos egyes feladatokról

1.025/1955.(11.20.) Mt. h. 
(M. K. 19.) Az Országos Bányaműszaki Felügyelőség felállításáról

1955. évi 7. számú tvr. 
(M. K. 20.) A vámjog szabályozásáról szóló 1954. évi 16. számú törvényerejű rendelet módo

sításáról

Határozatok
Tára

2.051/1955. (II. 13.) Mt. h. 
(H. T. 14.) Mezőgazdasági kísérleti tájintézetek létesítéséről

2.058/1955. (II. 19.) Mt. h. 
(H. T. 15.) Az államtitok megőrzéséről

2.065/1955. (II. 23.) 
Mt. h. (H. T. 16.)

Az 1955. I. negyedévi tervek felbontásáról és január hónap tervteljesítésének 
egyes kérdéseiről

Tervgazda
sági

Értesítő

6/1955. (Tg. É. 5.) 0. T. 

18/1955. 0. É. H.

A befejezetlen (üzembe nem helyezett) beruházások állománya alakulásának 
tervezéséről

A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételéről

6/1955.) Tg. É. 6 .) 
0. É. H.

%
A tervezői szerződésekről

7/1955 (Tg. É. 6 .)
0. É. H. Á. H. .

Áz építőipari munkahelyi adottságokból származó költségek felszámítható 
mértékéről

Pénzügyi
Közlöny

25/1955. (P. K. 7.) P. M. Az állami vállalatok, intézmények és szövetkezetek forgalmi adójáról

29/1955. (P. K. 9.) P. M. Önköltségcsökkentő, közszükségleti és exportcikkek termelését bővítő kisebb 
beruházások finanszírozásáról

AKADÉMIAI KÖZLÖNY, a Magyar Tudományos Akadémia hivatalos lapja. Megjelenik rendszerint havonta kétszer. — A szerkesztésért
felelős : a Magyar Tudományos Akadémia Hivatalának vezetője.

Kiadja : az Akadémiai Kiadó, Budapest, V., Alkotnány-u. 21. — Felelős: az Akadémiai Kiadó igazgatója

Akadémiai Nyomda, Gerlóczy-u. 2. — 35911/55 — Felelős vezető : ifj. Puskás Ferenc — 500 példány.
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Személyi t é s i
Kossuth-díjak adományozása

A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa 
1.034/1955. (III. 16.) Mt. számú határozatával 
az 1955. évi Kossuth-díjak odaítélése során a 
Magyar Tudományos Akadémia tagjai, továbbá 
a tudományok doktorai és a tudományok kandi
dátusai közül Kossuth-díj adományozásban az 
alábbiakat részesítette:

i.
A Kossuth-díj nagydíját és a velejáró 75.000 Ft-ot 

kapta :
Lukács György

akadémikus,
egész életművéért, amelynek középpontjában a 
marxista esztétika kidolgozása, valamint a polgári 
filozófia harcos bírálata áll. A marxista elmélet

és békeharc szempontjából munkássága nemzet
közi jelentőségű.

2.
A Kossuth-díj I. fokozatát és a velejáró 50.000 Ft-ot 

kapták :
Bruckner Győző

akadémikus,
az élettani szempontból jelentős polipeptidek és 
fehérjék kémiai szerkezetének és szintézisének 
kutatása terén elért kimagasló eredményeiért ;

Rédei László,
az Akadémia levelező tagja,

algebrai és számelméleti tudományos eredményeiért. 
Munkái közül kiemelkedő jelentőségű a Pell-féle 
egyenletekre, a csoportok és gyűrűk holomorf 
elméletére vonatkozó dolgozata, valamint az 1954- 
ben megjelent »Algebra« című könyve.
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3.
A Kossuth-díj II. fokozatát és a velejáró 35.000 Ft-ot 

kapták :

G eleji Sándor 
akadémikus,

Róth Gyula,
a mezőgazdasági tudományok doktora,

a »Magyar erdőművelés különleges feladatai« című 
1953-ban megjelent munkájáért, amely folytatása 
és befejezése az 1935-ben megjelent »Erdőművelés« 
című kétkötetes művének ;

a fémek képlékeny alakítására vonatkozó, kísérle
tileg is igazolt legújabb elméleti megállapításaiért, 
amelyek az 1952-ben német nyelven megjelent 
könyvében és 1954-ben számos publikációban nyer- - 
tek ismertetést ;

Hetényi Géza 
akadémikus,

Sályi Gyula,
az állatorvosi tudományok doktora,

a »Háziállatok részletes kórbonctana« című 1954- 
ben megjelent munkájáért. A könyv a címében 
kifejezett tárgykör egész ismeretanyagának szin
tézise — a szerző három évtizedes tapasztalatainak 
felhasználásával ;

»A fekélybetegségek időszerű kérdései« című mono
gráfiájáért. A fekélybetegségek kóroktanában vég
zett kiemelkedő kutatásokat, amelyekkel a Pav- 
lov-i tanításokat jelentős mértékben fejlesztette 
tovább ;

Jancsó Miklós 
akadémikus,

aki a sejtek tárolási működésével, a tárolósejtek 
szerkezetével, élettani és immunbiológiai működé
sével kapcsolatban új módszereket dolgozott ki 
és ezzel ismereteinket nagymértékben bővítette ;

Kiss Árpád, 
az Akadémia levelezőtagja,

az aromás szénhidrogénekre, valamint hidratált 
fémionokra és komplex sókra, vonatkozó spekt
roszkópiai kutatásaiban elért eredményeiért ;

Pigler Andor,
a művészettörténeti tudományok kandidátusa,

a »Szépművészeti Múzeum Régi Képtárának kata
lógusa« című művéért, amely Európa egyik leg
jelentősebb képtárának a művészettörténeti tudo
mány legújabb eredményein alapuló, számos új 
képmeghatározást tartalmazó feldolgozása. Nem
zetközileg is kiemelkedő jelentőségű ;

Török Gábor,
a kémiai tudományok kandidátusa,

aki rendkívül sokoldalú munkássága során külö
nösen jelentős eredményeket ért el a sterilizálás 
folyamán történő hőbehatolás törvényszerűségei
nek feltárásában; kiemelkedő eredményeket ért el 
a paktin szerkezetének vizsgálata és alkalmazása 
terén.

4.
Zólyomi Bálint, 

az Akadémia levelező tagja,

aki »A bükkhegységi növényföldrajzi térképezés 
erdővonatkozású eredményei« című csikksorozatá
ban a szovjet Pogrebnyák-féle tipológiai osztályo
zás alapulvételével újszerű erdőtípusokat állapí
tott meg és ezzel nemcsak az elméleti növénytársu
lástant gazdagította, hanem a gyakorlati erdészet 
számára is értékes útmutatással szolgált ;

Baló József,
az orvostudományok doktora,

Baló József né,
az orvostudományok kandidátusa,

az érrendszer kortanának kutatásában elért kima
gasló eredményeikért, a rugalmas rostokat emésztő 
új enzym felfedezéséért. (A díj egyenlő arányban 
megosztva) ;

Dénes Péter,
a műszaki tudományok doktora,

a híradástechnikai iparban nélkülözhetetlen fontos 
por-vasmagokhoz szükséges vas és egyéb ötvö
zet-porok előállítására elektrolitikus eljárás 
önálló kidolgozásáért ;

A Kossuth-díj III. fokozatát és a velejáró 20.000 
Ft-ot kapták :
Máthé Imre, 

az Akadémia levelező tagja,

akinek az elmúlt három évben számos komoly 
tanulmánya jelent meg és a tudományos munkás
ságának egyre inkább gyakorlati iránya van. 
Kölönösen kiemelkedők a fűtársítási és gyökér
fejlődési florisztikai kutatásai, amelyek rét- és 
legelőtelepítések számára nagyjelentőségűek, de 
alapul szolgálhatnak a gyepes szakaszok összetéte
leinek megállapítására is ;

Horváth János ifj.,
az irodalomtudományok doktora,

»Árpádkori latin nyelvű irodalmunk stílusproblé
mái« című könyvéért, amely úttörő kezdeményezés 
a stíluskutatás terén. Eredményei nemcsak a 
hazai, hanem a nemzetközi latinkutatások szem
pontjából is kiemelkedőek ;

Klaniczai Tibor, 
az irodalomtudományok doktora,

»Zrínyi« című monográfiájáért, amely a szerző 
korábbi részletkutatásainak és az előbbi eredmé
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nyéknek nagyméretű szintézise, egyaránt komoly 
nyeresége nemcsak irodalom-, hanem történelem- 
tudományunknak is ;

Korányi Imre,
a műszaki tudományok doktora,

a »Tartók statikája« című 1953—54-ben megjelent 
kétkötetes tankönyvéért, amely a vonatkozó ma
gyar szakirodalomban egyúttal az első teljes, 
a mérnöki gyakorlatot is szolgáló kézikönyv ;

Melczer Miklós,
az orvostudományok doktora,

aki a rák keletkezésének kutatásában eredeti mód
szerekkel tett új megállapításokat ;

Örősi Pál Zoltán,
a mezőgazdasági tudományok doktora,

a méhészet fejlesztésében kifejtett kutatói és 
gyakorlati munkásságáért, illetőleg az eddig három 
kiadásban megjelent »Méhek között« című köny
véért.

Dischka Győző,
a műszaki tudományok kandidátusa,

a textilipari exakt tudományos vizsgálati mód
szerek kialakításában végzett sokirányú tevékeny
ségéért ;

Dallos András,
a műszaki tudományok kandidátusa,

speciális mikrohullámú elektroncsövek és katód- 
sugárcsövek kidolgozásáért. (A díj. Fried Henrikkel 
egyenlő arányban megosztva) ;

Her ke Sándor,
a mezőgazdasági tudományok kandidátusa,

a mezőgazdasági és népgazdasági jelentőségű talaj
tani kutatások terén elért kiemelkedő eredményeiért 
elsősorban a Duna—Tiszá közi rizstermelés mód
szereinek kidolgozásáért és alkalmazásáért ;

Kadocsa Gyula,
a mezőgazdasági tudományok kandidátusa,

aki nemzetközi viszonylatban is elismert növény- 
védelmi szakember, könyveire és tanulmányaira 
a külföldi kutatók is sűrűn hivatkoznak. Tisztázta 
számos kártevő életmódját és ennek alapján meg
állapította az ellenük való védekezés módját ;

Kovács Endre,
a történettudományok kandidátusa,

»Bem József« című monográfiájáért, amelyben 
helyesen rajzolja meg a lengyel és a magyar nép 
közös hősének hiteles arcképét, a munka jelentős 
lépést jelent a népi demokráciák közötti tudo
mányos kapcsolatok és a közös haladó hagyomá
nyok feldolgozásának területén ;

Kovács Ferenc ifj., Zsebők Zoltán, 
az orvostudományok kandidátusai,

»A tüdő kutatásainak röntgenanatómiai alapjai« 
című 1953-ban megjelent munkájukért,amely a tüdő
sebészet és röntgenanatómia számára igen értékes 
ábrázolását adja a hörg-rendszer és tüdők röntgen- 
anatómiájának. (A díj arányosan megosztva.)

Marx György,
a fizikai tudományok kandidátusa,

az elektrodinamika, valamint a magelmélet terén 
elért eredményeiért. Elméleti fizikai dolgozatai 
közül kimagaslik az elektromágneses tér energia 
iinpulzus-tenzorára vonatkozó, valamint a fer- 
minok töltésének megmaradásáról írt munkája.

*

Kinevezések
A Magyar Tudományos Akadémia elnöke

— 1955. január 1-től kezdődően — Gönczöl Györ
gyöt tudományos'osztályvezetőnek, Nagy Tamást 
tudományos osztályvezetőnek az MTA Közgazda
ságtudományi Intézetéhez kinevezte.

*

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára
— 1955. március 1-től kezdődően — Gellért Józsefet 
tudományos munkatársnak az MTA Tihanyi Bioló
giai Kutató Intézetéhez kinevezte.

*

A Magyar Tudományos Akadémia Hivatalának 
vezetője — 1955. március 1-tŐl kezdődően — Erden- 
sohn imrénét előadónak az MTA Hivatalához 
kinevezte.

*

jogszabályok
A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának 

1.030/1955. (III. 6.) számú
h a t á r o z a t a

egyes geodéziai műszerek bejelentéséről 
és nyilvántartásáról

(Teljes szöveg)

A Minisztertanács egyes geodéziai műszerek 
bejelentésével és nyilvántartásával kapcsolatban 
az alábbi határozatot hozta :

1. Az államigazgatási szervek, az állami inté
zetek és intézmények, valamint a vállalatok vezetői, 
illetve igazgatói a rendelkezések alatt álló, a jelen 
határozat mellékletében felsorolt geodéziai műszere
ket, felszereléseket és berendezéseket 1955. évi 
április hó 30-ig — az állami statisztikáról szóló 
1952. évi VI. törvény VII. fejezetében előírt bün
tető rendelkezések terhe mellett — kötelesek az
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állami Földmérési és Térképészeti Hivatalnak (V., 
kér. Guszev utca 19.) bejelenteni.

A bejelentést az Állami Földmérési és Térké
pészeti Hivatal által kiadott és nála igénylendő 
formanyomtatványon kell megtenni.

2. A bejelentések alapján a felsorolt geodéziai 
műszerekről, felszerelésekről és berendezésekről az 
ÁFTH köteles nyilvántartást felfektetni.

3. Az évközbeni legyártásból és az importból
leszállításra kerülő geodéziai műszerek nyilván- 
tartásbavételének biztosítására az Állami Föld
mérési és Térképészeti Hivatal elnöke állapodjék 
meg az ilyen műszereket gyártó, illetve importáló 
vállalatok felett felügyeletet gyakorló miniszte
rekkel. ^

4. A jelen határozat hatálya a honvédelmi 
miniszter felügyelete alá tartozó szervekre nem 
terjed ki.

5. A jelen határozat kihirdetése napján lép 
hatályba.

Hegedűs András s. k.,
a Minisztertanács első. 

elnökhelyettese
*

Melléklet az 1.030)1955. ( I l  1-6.) számú miniszter- 
tanácsi határozathoz

Kötelező bejelentés alá eső geodéziai műszerek, 
felszerelések és berendezések :

1. a húszmásodperces és az ennél pontosabb 
leolvasóképességű szögmérő műszerek (teodolitok) 
berendezéseikkel (astrolabiuin, meridiánkereső, tört- 
okuláris stb.) együtt,

.2. szögmérésre és távmérésre szolgáló műszerek 
(tachiméter-teodolitok),

3. optikai mikrométerrel felszerelt, valamint 
az egyéb (Wild, Zeiss, Kern gyártmányú vagy 
ezekkel egyenértékű, kötött távcsővel és kötött 
szintezőlibellával felszerelt) szintező műszerek,

4. azok a szabatos mérnöki távmérők, amelyek
nél a távmérőlécet mérés közben vízszintesen kell 
elhelyezni,

5. a szabatos szintező-műszerekhez tartozó 
invárbetéteS szintezőlécek,

6. a fixhosszúságú bázislécek,
7. a szabatos mérnöki távmérőkhöz tartozó, 

különleges osztású távmérőlécek,
8. az indilatáns anyagból készült hosszmérő

berendezések felszereléseikkel együtt.
*

A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának 
22/1955. (III. 16.) M. T. számú

r e n d e l e t e
az orvosok részére járó nyugdíj 
folyósításának szabályozásáról

(Teljes szöveg)
A Minisztertanács a dolgozók társadalombizto

sítási nyugdíjáról szóló 1954. évi 28. számú törvény- 
erejű rendelet (továbbiakban : T.) 43. §-ában fog
lalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli :

1- §•
A T. végrehajtásáról szóló 69/1954. (XI. 2.) 

M. T. számú rendelet 47. §-ának (4) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezések lépnek :

(1) Az öregségi nyugdíjra jogosult orvos részére 
a T. alapján megállapított öregségi nyugdíj egy- 
harmad részét abban az esetben is folyósítani kell, 
ha az orvos a munkáltató hozzájárulásával továbbra 
is mint orvos közszolgálati alkalmazásban marad.

(2) A munkaviszonyban álló, vagy kereső fog
lalkozást folytató orvosok nyugdíjának, illetőleg 
a T, 38. §-a szerint járó nyugdíjpótlékának folyó
sítására egyebekben a fennálló rendelkezések az 
irányadók.

2. § .

Jelen rendelet az 1955. évi május hó 1. napján 
lép hatályba.

Hegedűs András s. k., 
a Minisztertanács első 

elnökhelyettese

A Magyar Tudományos Akadémia 
íőiitkárának utasításai

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának 
8/1955. MTA. (A. K. 7.) számú

u t a s í t á s a
az akadémia felügyelete alá tartozó költségvetési 
szervek és vállalatok felújításainak lebonyolításáról

A Magyar Tudományos Akadémia felügyelete 
alá tartozó intézmények és vállalatok tervteljesí
tésének biztosításához szükséges felújításainak le
bonyolítási rendjét az alábbiak szerint szabá
lyozom :

1.
1. Felújítás alatt olyan időközönként vissza

térő az állóeszközök értékéhez viszonyítva jelentős 
költséggel járó nagy javítást kell érteni, amely az 
állóeszköz rendeltetésszerű használata következté
ben válik szükségessé és amely az állóeszköz eredeti 
műszaki állapotát megközelítően vagy teljesen 
visszaállítja, illetőleg az eredeti teljesítőképességet 
korszerűsítéssel növeli.

2. Építési felújítás az épületek, építmények 
használata következtében leromlott állapot helyre- 
állítását szolgáló tevékenység, melynek során sem 
az eredeti alapterület, sem a légtér, sem az eredeti 
rendeltetési cél — nem változhat meg. A szerkezeti 
elemek megváltozása a munka felújítási jellegét 
nem befolyásolja. Ezzel szemben a karbantartás, 
tatarozás, az épületeknek, azok rendeltetésszerű 
működéséhez,szükséges olyan állagmegóvási mun
kák és folyamatos javítások, melyek nem növelik 
az állóeszközök értékét.

3. Gépfelújítás az az általános javítás, melynek 
eredményeképpen a gép (berendezés) működése,
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pontossága, teljesítménye és üzembiztonsága az 
eredeti állapotot megközelíti, azt eléri, vagy esetleg 
túl is haladhatja. Felújításnak minősül a közepes 
javítás is abban az esetben, ha eredménye ugyanaz, 
mint az általános javításé (pl. munkagépek, szer
számgép).

1. A költségvetési szervek és vállalatok köte
lesek gondoskodni arról, hogy elsősorban olyan 
felújítások kerüljenek végrehajtásra, melyek a ter
melési költségek csökkentését, a termelékenység 
emelését, a minőség javítását eredményezik.

2. A felújításokat úgy kell elvégezni, hogy 
műszakilag tökéletesebb, nagyobb kapacitású álló
eszköz jöjjön létre, mint amilyen az régi állapotá
ban volt.

3. Nem újítható fel olyan állóeszköz, melynek 
megvalósítása hátrány nélkül későbbi időpontra 
használható, vagy felújítása nem gazdaságos.

4. A felújítási feladatokat a takarékossági 
követelmények figyelembevételével a legkisebb 
költséggel kell elvégezni.

1. A költségvetési szervek és vállalatok fel
újítási tervét az intézmény igazgatója hagyja 
jóvá. Az így jóváhagyott terv egy-egy példányát 
a vállalatok a Beruházási Banknak, továbbá az 
MTA Hivatala Vállalati Osztályának és a Beruhá
zási Osztálynak küldik meg. A költségvetési szer
vek felújítási tervüket az illetékes akadémiai 
osztály szaktitkárságának és az MTA Hivatala 
Beruházási Osztályának küldik meg.

2. A költségvetési szervek és vállalatok gép-, 
egyéb, valamint építési felújításaikat maguk bonyo
lítják le. A 100 000 Ft-on felüli építési felújításokat 
mind a költségvetési szervek, mind a vállalatok az 
MTA Hivatala Beruházási Osztályának műszaki 
irányítása és ellenőrzése mellett tartoznak elvé
gezni.

IV.
1. A költségvetési szervek és a vállalatok az 

előző negyedévben végzett felújításaikról a tárgy- 
negyedévet követő hó 15. napjáig a felújított 
tárgy megnevezését és a ráfordítás összegét magá- 
banfoglaló jelentést kötelesek küldeni az MTA 
Hivatala Beruházási Osztályának.

2. Az MTA Hivatala Beruházási Osztálya a 
beérkezett jelentések alapján a tárgynegyedévet 
követő hó 30-ig tájékoztatja az illetékes szak
titkárságokat, valamint az MTA Hivatala Vállalati 
Osztályát.

Budapest, 1955. március 22.

Osztrovszki György s. k.,
főtitkár

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának 
9/1955. MTA (A. K. 7.) számú

u t a s í t á s a
az import-vegyszer beszerzésének lebonyolítási 

módjáról

A Magyar Tudományos Akadémia felügyelete 
alá tartozó intézmények és akadémiai témán dol
gozó célhitellel támogatott oktatásügyi intézetek 
import-vegyszer beszerzéseinek megkönnyítése érde
kében az Akadémia 1955. február 1-ével az MTA 
Hivatala Beruházási Osztályának keretében köz
ponti import-vegyszer és gyógyszerbeszerző részle
gét állított fel. A részleg feladata az intézmények 
import-vegyszer és gyógyszer ellátásának legrövi
debb időn belüli biztosítása.

Az import-vegyszer és gyógyszer beszerzésének 
lebonyolítási módját az alábbiakban szabályozom :

1.. Az akadémia felügyelete alá tartozó intéz
mények és a célhitellel támogatott oktatásügyi 
intézetek havonta egyszer, minden hó 25-ig 
import-vegyszer és gyógyszerszükségletüket meg
rendelés formájában — a címzés elhagyásával — 
három példányban kísérőlevéllel megküldik az 
MTA Hivatala Beruházási osztályának (V., Aka
démia u. 2.).

.2. Az intézet a rendelésfen megjelöli, hogy a 
vegyszerre vagy gyógyszerre mennyi forint fede
zetet biztosít. Amennyiben a megjelölt fedezet a 
vegyszerek, illetve a gyógyszerek beszerzésére nem 
elegendő, az MTA Hivatala Beruházási Osztálya 
értesíti az intézetet és az intézet válaszában közli, 
hogy a szükséges hitelfedezet rendelkezésére áll-e, 
vagy a megrendelést módosítja.

3. A pénzügyi lebonyolítás az Akadémia Hiva
tala kiegyenlítő számláján történik. A megrendelő 
intézmények a megrendelt import-vegyszer és 
gyógyszer ellenértékének 50%-ig terjedhető össze
gét a megrendelés után az MTA Hivatala Beruhá
zási Osztályának felszólítására, míg a teljes érté
ket kitevő hátralékot az áru leszállítása előtt 
kiküldött okmányok alapján kötelesek az MTA 
Gazdasági Hivatalának »15—670—07—60jM. T . Д 
Hivatala kiegyenlítő kiadás számla« javára átutalni.

4. Annak érdekében, hogy az érintett intézmé
nyeknél megfelelő fedezet idejében rendelkezésre 
álljon, ugyanakkor felesleges hitelek ne mutat
kozzanak, az MTA Hivatala Beruházási Osztálya az 
érdekeltekkel közli’ az import vállalattól kapott 
szállítási határidőt és az áru hozzávetőleges értékét.

5. Az intézmények az előlegeket végleges kia
dásként könyveljék, az elszámoláskor a vissza
utalásra kerülő összeget pedig térítményként ke
zeljék.

6. Minden év december 15-én a kiegyenlítő 
számlán jelentkező feleslegeket az intézmények 
részére további felhasználás céljából az MTA Hiva
tala Beruházási Osztálya visszautalja és gondos
kodik arról, hogy az év utolsó két hetében áruszál
lítás, illetőleg számlakiegyenlítési kötelezettség ne 
következzék be.
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7. A vegyszer vagy gyógyszer beérkezéséről 
szóló értesítés átvétele után a Budapesten levő 
intézmények az MTA Hivatala Beruházási Osztálya 
által kijelölt helyről tartoznak az áruk elszállításá
ról gondoskodni.

A vidéki székhellyel rendelkező' intézmények 
részére a beérkezett vegyszert vagy gyógyszert az 
MTA Hivatala Beruházási Osztálya — portó
költség felszámítása mellett — postán küldi meg.

Budapest, 1955. március 22.
Osztrovszki György s. k.,

főtitkár

Felvilágosítást ad : Riedl György, MTA Hivatala.

Miniszteri utasí tások
A földművelésügyi miniszter 28/1955. (Mg, É.12.) 

FM számú
u t a s í t á s a

az Agrokémiai Kutató Intézet felügyeletéről
A Magyar Tudományos Akadémia elnökével 

egyetértésben a következőket rendelem el :
Az Agrokémiai Kutató Intézet 1955. évi már

cius hó 1-től a Magyar Tudományos Akadémia 
intézeteként az Akadémia elnökének felügyelete 
alatt folytatja működését.

Erdei Ferenc s. k., 
miniszter

V * *

*

A népművelési miniszter 7/1955./Np. K. 3—4.) 
Np. M, számú

u t a s í t á s a
a tudományos és szakkönyvtárak 

rendszeres adatszolgáltatásáról

Az illetékes miniszterekkel és országos főható
ságok vezetőivel egyetértésben, a Központi Sta
tisztikai Hivatal elnökének 12.027/1955. számú 
engedélye alapján az alábbi utasítást adom ki :

1. §.
(1) Mindazok a tudományos és szakkönyv

tárak, amelyeknek állománya 1954. december 
31-én a 250 kötelet meghaladja, kötelesek a Nép
művelési Minisztérium által rendelkezésre bocsá
tott kérdőíven évenként rendszeresen, a tárgyév 
december hó 31-én fennálló állapot alapján adatot 
szolgáltatni.

(2) A tudományos és szakkönyvtárak adatfel
vételét — a tárgyév december 31-én fennálló 
állapot alapján — a Népművelési Minisztérium 
hajtja végre.

(3) A kitöltött és aláírt adatszolgáltatási íveket 
a tárgyévet követő március hó 20. napjáig kell 
beküldeni a Népművelési Minisztérium tervfőosz
tálya statisztikai csoportjának (Budapest, V., Bá
thory u. 10.).

2. §.

A jelen utasítás szempcntjából tudományos, 
illetőleg szakkönyvtáraknak minősülnek a tudo
mányos intézmények, kutatóintézetek, egyetemek 
és főiskolák, állami káderképző iskolák könyvtárai, 
továbbá az általános tudományos könyvtárak, 
a vállalatok és hivatalok szakkönyvtárai.

(2) Nem terjed ki az adatszolgáltatási kötele
zettség az üzemi, vállalati és hivatali szakszervezeti 
és egyéb tömegszervezeti, az általános és közép
iskolai, az MTH tanulóintézeti, továbbá a fegy
veres alakulatok és a Népművelési Minisztérium 
irányítása alá tartozó megyei, járási, városi, 
községi tömegkönyvtárakra.

3. §•
Az 1952. évi VI. törvény 15. §-a szerint bűn

tettet követ el és három évig terjedhető börtönnel 
büntetendő az, aki szándékosan a valóságnak meg 
nem felelő, elferdített vagy hamis látszatot keltő 
statisztikai adatokat szolgáltat, az adatszolgál
tatással kapcsolatosan a valóságnak meg nem felelő 
felvilágosítást ad, vagy a felvilágosítások szolgál
tatását megtagadja.

Az 1952. évi VI. 'törvény 16. §-a értelmében 
kihágást követ el és hat hónapig terjedhető elzá
rással, vagy ötezer forintig terjedhető pénzbün
tetéssel büntetendő az, aki az adatszolgáltatásra 
megállapított határidőt nem tartja be.

Darvas József s. k., 
népművelési miniszter

*

A pénzügyminiszter és a könnyűipari miniszter 
31/1955. (P. K. 10.) P. M. számú

e g y ü t t e s  u t a s í t á s a
A közületi munkák végzését szabályozó 17—172/ 
1954. (P. K. 50.) P. M. és 1/1955. (P. K. 1.) P. M. -  
Kip. M. számú együttes utasítások kiegészítése

1- §-.
A közületi munkák végzését szabályozó 1/1955. 

(P. K. 1.) P. M. — Kip. M. számú együttes utasítás 
I. részének 2. pontja úgy módosul, hogy a vegyes
ipari szövetkezetek építőipari munkát végző rész
legei és az építőipari tevékenységet ellátó szövetke
zetek — KlSZÖV-engedély alapján — nemcsak 
más kisipari szövetkezetek és földművesszövetkeze-
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1955. március 3-ától március hó 22-ig

A közzététel 
helye A jogszabály száma A jogszabály tárgya

Magyar
Közlöny

1955. évi 6. számú 
N. E. T. határozat. 

! (M. K. 24.)

*
A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának a világ népeihez és parlamentjeihez 

intézett felhívásáról.

1.029/1955/111. 3.)
Mt. h. (M. K. 25.)

A »Felszabadulási Jubileumi Emléklap« kiadásáról.

15/1955. (III. 4.)
M. T. (M. K. 26.)

Az általános jövedelemadóról szóló 13.400/1948 (1949. I. 7.) Korm. számú 
rendelet módosításáról és kiegészítéséről.

17/1955. (III. 4.)
M. T. (M. K. 26.)

A gyermektelenek adójáról szóló 8/1953. (II. 8.) M. T. számú rendelet mó
dosításáról.

1.031/1955. (III. 12.) 
Mt. h. (M. K. 29.)

A Minisztertanács és a SZOT vándorzászlójának az 1954. II. félévi ered
mények alapján történt odaítéléséről.

6/1955. (III. 12.)
P. M. (M. K. 29.)

Egyes illetékekről és díjakról.

1/1955. (III. 12.)
Np. M. (M. K. 29.)

Az írói művek kiadásáról.

1.034/1955. (III. 16.) 
Mt. h. (M. K. 32.)

Az 1955. évi Kossuth-díjak odaítéléséről.

7/1955. (III. 20.)
P. M. (M. K. 35.)

A dolgozok társadalombiztosítási nyugdíjával kapcsolatos kérdések szabá
lyozásáról .

Határozatok
Tára

2.081/1955. (III. 13.) 
Mt. h. (H. T. 19.)

- '■ :
A felesleges készletek feltárásáról, hasznosításáról és jutalmazásáról.

2.082/1955. (III. 13.) 
Mt. h. (H. T. 19.)

Az államapparátus és a vállalati szervek egyszerűsítésére vonatkozó miniszter- 
tanácsi határozatok végrehajtásáról és továbbfejlesztéséről.

tek (földművesszövetkezeti szervek), hanem kis
ipari szövetkezetei szervek részére is jogosultak 
100 000 forint értékhatárig építési munkát végezni.

2. §.

A 17-172/1954. (P. K. 50.) P. M. számú u ta
sítás III. részének 2. b) pontjában említett 
tatarozási munkák — 10 000 forint értékhatárig 
1955. évi december hó 31. napjáig külön engedély 
nélkül kisiparossal is elvégeztethetek, ha azokra 
állami vállalat vagy kisipari termelőszövetkezet 
nem vállalkozik.

3. §.
Ez az utasítás az 1955. évi január hó 1. napjával 

lép hatályba.
Tímár Mátyás s. k., Csikós Nagy Béla s. k.,

a pénzügyminiszter a könnyűipari miniszter
helyettese helyettese

1955. április 10.

Közlemények
A Magyar Tudományos. Akadémia főtitkárának 

108.152/1955. számú
k ö z l e m é n y e

a Közgazdasági Dokumencios Központ 
megszüntetéséről

A Magyar Tudományos Akadémia szervezetébe 
tartozó Közgazdasági Dokumentációs Központ 
1955. évi április hó 15. napjával megszűnik.

Ezzel egyidejűleg kiadványai közül megszűnik 
a »Közgazdasági Irodalmi Tájékoztató a Szovjet
unió és a népi demokráciák gazdaságáról«, a »Köz- 
gazdasági Irodalmi Tájékoztató a tőkés országok 
gazdaságáról«, a »Tájékoztató a népi demokráciák 
sajtójából« és a »Heti jegyzék«.

A közgazdasági Dokumentációs Központ többi 
kiadványának szerkesztését, illetőleg kiadását, 
továbbá egyéb feladatait a Közgazdaságtudományi 
Egyetem Könyvtára, a Közgazdasági Könyvkiadó, 
az Országos Műszaki Könyvtár és a Közgazdaság- 
tudományi Egyetem számviteli tanszéke veszi át.

Budapest, 1955. március 19.
Osztrovszki György s. k.,

főtitkár
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A közzététel 
helye A jogszabály száma A j o g s z a b á l y  t á r g y a

Tervgazdasági
Értesítő

8/1955. (Tg. É. 7.) 0. T.

30/1950. (Tg. É. 7.)
K. P. M. Á. H.■

• .
Egyes vas- és fémkohászati termékek forgalmi rendjével kapcsolatosan az 1954. 

évről 1955. évre való átmenet szabályozásáról.
‘

A gépjárműjavítási díjak módosításáról.

Pénzügyi
Közlöny

'

32/1955. (P. K. 11.) 
P. M.

36У1955. (P. K. 12.) 
P. M.

37/1955. (P. K. 12.) 
P. M.

A költségvetési beszámolójelentések szabályozásáról szóló utasítás módosításáról. 

A közszolgálati dolgozók társadalombiztosítási járulékáról.

»Munkabérek céltartaléké számla rendszeresítéséről.

Egyéb
utasítások

113/1955. (Eü. K. 4.) 
Eü. M.

-

.

Az egészségre ártalmas munkát végző dolgozóknak védőétellel, valamint a hideg 
évszakokban a szabadban dolgozóknak melegítő itallal való ellátásáról szóló 
8.200—11/1954. (Eü. K. 23.) Eü. M. számú utasítás módosításáról.

ELŐFIZETÉSI ÉS TERJESZTÉSI ÜGYEKBEN 
az Akadémiai Közlönyre vonatkozóan az Akadémiai Kiadó (Budapest, V., Alkotmány u. 21.) 

Telefon : 111—010 nyújt felvilágosítást.

AKADÉMIAI KÖZLÖNY, a Magyar Tudományos Akadémia hivatalos lapja. Megjelenik rendszerint havonta kétszer. — A szerkesztésért
felelős: á Magyar Tudományos Akadémia H ivatalának vezetője.

K iadja: az Akadémiai Kiadó, Budapest, V., A lkotm ány u. 21. — Felelős: az Akadémiai Kiadó igazgatója.

Akadémiai Nyomda, Gerlóczy u. 2. — 36070/55 — Felelős vezető : ifj. Puskás Ferenc — 500 példány.
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Személyi rész
Jutalmazás

A Nyomda- és Papíripari Dolgozók Szakszer
vezetének Elnöksége és a Magyar Tudományos 
Akadémia elnöke a munkavédelem terén elért 
kiváló munkája elismeréséül az Akadémiai Nyomdát

»Munkavédelmi mintaüzememé
nyilvánította és a vállalat dolgozóit 2000 Ft-tal 
jutalmazta.

*

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke Puskás 
Ferenc elvtársat, az Akadémiai Nyomda igazgatóját 
a mintaüzemi cím elnyerése során végzett kiváló 
munkája elismeréséül

elnöki dicséretben
részesítette.

Kinevezések
A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára 

— 1955. március 1-től kezdődően —
Tóth Tibort tudományos munkatársnak

az MTA Mezőgazdasági Kutató Intézetéhez kine- 
nevezte.

*

A Magyar Tudományos Akadémia Hivatalának 
vezetője — 1955. március 21-től kezdődően —

Gebei Gyulát technikusnak
az MTA Hivatalához kinevezte.

Jogszabályok
A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának 

1040/1955. (IV. 1.) számú

h a t á r o z a t a
az irodalmi és művészeti díjakról

(Teljes szöveg.)

A Minisztertanács a kiemelkedő szocialista-realis
ta irodalmi és művészeti alkotómunka, valamint a 
kiváló előadóművészi tevékenység kitüntetésére — 
elsősorban fiatal írók és művészek jutalmazására — 
létesített »József Attila«-(irodalmi), »Erkel Ferenc«- 
(zeneszerzői), »Munkácsy Mihály«-(képző- és ipar- 
művészeti), »Liszt Ferenc«-(zenei előadóművészi) 
és »Jászai Mari«- (színművészeti) díjak (a továbbiak
ban : irodalmi és művészeti díjak) odaítéléséről és 
összegének felemeléséről az alábbi határozatot 
hozza.
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1. Az évenként egy alkalommal kiosztásra 
kerülő irodalmi és művészeti díjak száma és 
összege a következő :
»József Attila-díj«

3 darab I. fokozat egyenként 10 000 forintos;
4 darab II. fokozat egyenként •7000’forintos; 
6 darab III. fokozat egyenként 5000 forintos;

»Erkel Ferenc-díj«
1 darab I. fokozat 10 000 forintos;
2 darab II. fokozat egyenként 7000 forintos;
3 darab III. fokozat egyenként 5000 forintos; 

»Munkácsy Mihály-díj«
3 darab I. fokozat egyenként 10 000 forintos;
5 darab II. fokozat egyenként 7000 forintos; 
10 darab III. fokozat egyenként 5000 forintos;

»Liszt Ferenc-díj«
1 darab I. fokozat 8000 forintos;
2 darab II. fokozat egyenként 6000 forintos;
3 darab III. fokozat egyenként 4000 forintos; 

»Jászai Mari-díj«
4 darab I. fokozat egyenként 8000 forintos;
6 darab II. fokozat egyenként 6000 forintos;
8 darab III. fokozat egyenként 4000 forintos.
2. Az irodalmi és művészeti díjakat csak abban 

az esetben lehet kiadni, ha azokra minden tekintet
ben érdemes jelölt van.

3. Az irodalmi és művészeti díjak odaítéléséről 
— az illetékes szakszövetségek javaslata alapján és 
a Szakszervezetek Országos Tanácsa, valamint a 
Dolgozó Ifjúság Szövetsége meghallgatásával — a 
népművelési miniszter dönt.

4. Az irodalmi vagy művészeti díjjal kitüntetett 
személy oklevelet és plakettet is kap, továbbá jogo
sult az elnyert díjra utaló cím viselésére (pl. »Jászai 
Mari-díjas«).

5. Az irodalmi és művészeti díjak költségeit a 
Népművelési Minisztérium költségvetéséből kell 
fedezni.

6. Az 1006/1953. (III. 1.) számú minisztertanácsi 
határozat hatályát veszti.

7. A jelen határozat végrehajtásáról a nép
művelési miniszter gondoskodik.

Apró Antal s. k. 
a Minisztertanács 

elnökhelyettese

A Magyar Tudományos Akadémia 
elnökének utasításai

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének 
10/1955. MTA (A. K. 8.) számú

u t a s í t á s a
a szótárkészítés egységes irányításáról és lebonyo

lításáról
A Magyar Tudományos Akadémia feladat

körébe tartozik azon egy- és többnyelvű szótárak 
szerkesztésének irányítása és kiadása, melyek 
jellegüknél fogva, a Kiadói Főigazgatóság hozzá
járulása alapján az Akadémiai Kiadó kiadásában 
jelennek meg.

Ezeknek a szótáraknak a szerkesztését és 
kiadását az alábbiak szerint szabályozom.

♦
/. A szótárkiadási terv elkészítése

1. Az Akadémiai Kiadó kiadásában meg
jelenő szótárak tervjavaslatának elkészítése az 
Akadémia osztályainak feladata.

2. Az egy- és többnyelvű általános szótárak 
kiadási tervjavaslatát a Nyelv- és Irodalom
tudományok Osztálya, a szakszótárak (műszaki 
és egyéb tudományágak) szótári tervjavaslatát 
az Akadémia illetékes osztályai készítik el.

3. A tervjavaslatot minden év június hó 
15-ig kell elkészíteni.

4. A tervjavaslatnak ki kell terjednie :
a) a szerkesztésre és kiadásra kerülő szótár 

jellegére,
b) a szótárkiadás szükségességének indokolására 

annak a megjelölésével, hogy a szótár kiknek 
számára készül,

c) a szótár terjedelmére (forma, címszószám, 
ív, példányszám),

d) a javaslatbahozott főszerkesztő, szerkesztők, 
szükség esetén a lektorok megjelölésére,

e) a szótárkészítéshez szükséges időtartam meg
jelölésére.

5. Az osztályok tervjavaslatukat a 3. pontban 
megállapított határidőig az Akadémia Könyv és 
Folyóirat Bizottságához terjesztik vélemény- 
nyilvánítás és jóváhagyásra való előkészítés cél
jából.

6. A Könyv és Folyóirat Bizottság minden év 
július hó 15. napjáig tartandó ülésén :

a) felülvizsgálja a javaslatokat, azokat szükség 
szerint koordinálja,

b) határozatot hoz a szótárkiadási tervre vonat
kozóan,

c) határozatát jóváhagyás céljából az Akadé
mia Elnökségéhez felterjeszti.

A Könyv és Folyóirat Bizottság határozat- 
hozatal előtt kikéri az Akadémiai Kiadó véleményét.

7. Az Akadémia Elnöksége dönt a szótár- 
kiadás tervének jóváhagyása felől, a jóváhagyott 
tervet tudomásulvétel és jóváhagyás céljából a 
Kiadói Főigazgatóságnak megküldi.

8. A szótárkészítés terve a Kiadói Tanács 
jóváhagyása után az Akadémiai Kiadó éves könyv- 
kiadási tervébe felveendő.

9. A jóváhagyott terven belüli esetleges terv- 
módosításokat a Könyv és Folyóirat Bizottság 
javaslata alapján az Akadémia Elnöksége hagyja 
jóvá és hozzájárulás végett bejelenti a Kiadói 
Főigazgatóságnak.

II. A szótárkészítési munka irányítása
1. Az egy és többnyelvű általános szótárak 

szerkesztési (lexikográfiai) munkálatait — az 
osztályvezetőség által jóváhagyott szabályzat sze
rint — az Akadémia Szótári Főbizottsága, míg a 
szakszótárak szakmai — szerkesztési — munká
latait a szakmailag illetékes akadémiai osztály 
irányítja elvi síkon. A szakszótárak szerkesztés*
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munkálataihoz az érdekelt osztállyal egyetértésben 
a Szótári Főbizottság filológiai tanácsadót küldhet ki

2. A szerkesztésre és kiadásra kerülő szótár
főszerkesztőjét, szerkesztőjét a Szótári. Főbizottság 
javaslatára az illetékes osztályvezetőség jelöli ki. 
Amennyiben a szótárszerkesztés során szükséges
nek mutatkozik lektor alkalmazása, úgy az alkal
mazás szükségessége, illetőleg a lektor kijelölése 
felől szakmai lektor tekintetében az osztályvezetőség, 
nyelvészeti lektor tekintetében a Szótári Főbizott
ság dönt. .

3. A kijelölt főszerkesztő köteles a szerkesztésre 
kerülő szótár részletes tervét, terjedelmét és 
ütemezését az illetékes osztály vezetősége által meg
adott irányelvek szerint elkészíteni és azt az 
érdekelt osztály vezetőségének, továbbá a Szótári 
Főbizottságnak, valamint az Akadémiai Kiadónak 
megküldeni.

4. Az illetékes osztályvezetőség az Akadémiai 
Kiadó meghallgatása után dönt a főszerkesztő által 
előterjesztett szótárkészítési tervezet felett, hatá
rozatáról az érdekelteket értesíti. Az osztály
vezetőség döntése előtt a szótári munkálat és a 
szerkesztés érdemben meg nem kezdhető.

5. A kijelölt lektorok feladatkörét esetenként 
a szótár főszerkesztője állapítja meg.

6. A szótár főszerkesztője, valamint a kijelölt 
lektorok az érdekelt osztályvezetőséget félévenként 
tájékoztatják a szótárkészítés munkájáról.

7. A főszerkesztő, szerkesztők és lektorok, 
továbbá az Akadémiai Kiadó között felmerült vitás 
esetekben az illetékes osztályvezetőség dönt ; 
döntéséről az érdekelteket értesíti.

III.  A szótárkészítés technikai lebonyolítása

1. Az egyes szótárak elkészítése munkálataira 
az Akadémia osztályainak irányításával az Akadé
miai Kiadónál munkaközösséget kell szervezni.

2. A munkaközösség feladata a szótárkészítési
munkálatok elvégzése a főszerkesztő utasításai 
szerint. ^

3. A szerkesztési munkálatokban való közre
működés történhet állandó alkalmazás, vagy szerző
déses alapon, az utóbbiak díjazása havi díjazás 
szerint, vagy a teljesítmény arányában történhet.

4. A munkaközösség tudományos munkatársait 
a szótár főszerkesztőjének és a Szótári Főbizottság
nak javaslatára az illetékes osztályvezetőség jelöli 
ki, erről az Akadémiai Kiadót értesíti.

Az adminisztratív munkatársak kiválasztása az 
Akadémiai Kiadó feladata.

5. Az Akadémiai Kiadó gondoskodni köteles 
a szótárszerkesztés munkálatainak lebonyolításáról, 
a megfelelő személyzet biztosításáról, amelynek 
során feladata :

a) a szótárkészítéssel kapcsolatos adminisz
tratív és technikai munka központi ellátása,

b) szótárszerkesztési eljárások kidolgozása az 
egyes szótárak különleges jellegének figye
lembevételével, továbbá a szükséges segéd
eszközök rendelkezésre bocsátása,

c) lexikográfiában jártas szakemberek képzése.

IV. Felelősség érvényesítése a szótárszerkesztés során
1. A szótárban levő tudományos és politikai 

hibákért vagy hiányosságokért a főszerkesztő 
felelős a lektorokkal, illetőleg a szótárkészítésben 
résztvevő egyéb személyekkel együtt, a szerkesztés 
során rájuk hárult és elvégzett feladatoknak meg
felelően.

2. Az Akadémia Elnöksége, a Könyv és Folyó
irat Bizottság, az akadémiai osztályok, a Szótári 
Főbizottság, valamint az Akadémiai Kiadó az előző 
pontokban felsorolt feladatkörüknek megfelelően 
felelősek a szótárkészítés munkájáért, annak egy
séges irányításáért és lebonyolításáért.

V. Vegyes rendelkezések
1. A folyamatban levő szótárszerkesztési mun

kák irányítására és ellenőrzésére,'valamint a szótár- 
szerkesztés technikai lebonyolítására és a felelősség 
megállapítására a jelen utasításban foglaltakat kell 
értelemszerűen alkalmazni.

2. Jelen utasítással egyidejűleg a 409/1953. 
számú utasítás, valamint a szótárkészítéssel kap
csolatban korábban kiadott egyéb rendelkezések 
hatályukat vesztik.

Budapest, 1955. március 22.
Rusznyák István s. k. 

elnök

Miniszteri nlasilás
A népművelési miniszter 5/1955. (Np. K.

3—4.) Np. M. számú
u t a s í t á s a

a könyvekből és füzetes kiadványokból köteles- és 
tiszteletpéldányok, valamint egyéb ingyenes pél

dányok szolgáltatásáról
(Teljes szöveg)

A Minisztertanács 2009/1955. (1. 5.) Mt. h. 
számú határozatában foglalt felhatalmazás alapján 
a könyvekből és füzetes kiadványokból járó köteles 
és tiszteletpéldányok, valamint egyéb ingyenes 
példányok szolgáltatását az alábbiak szerint sza
bályozom.

1. A jelent utasítás hatálya kiterjed az Egységes 
Termékjegyzékben 689/1. cikkszám alatt felvett 
sajtótermékekre, tehát a könyvekre — ideértve a 
füzetes nyomtatványokat is — és a zenemű
kiadványokra.

2. Nem terjed ki az utasítás hatálya az 1. pont
ban fel nem sorolt egyéb sajtótermékekre (hírlapok, 
időszaki és nem időszaki lapok, nyomtatott, vagy 
más úton sokszorosított sajtótudósítások, plakátok, 
prospektusok, egyéb grafikai sajtótermékek, meg
hívók stb.).

3. Az 1. pontban meghatározott sajtótermékek
ből (a továbbiakban : könyv) ingyenes példányokat 
a következő címeken kell szolgáltatni :

A) kötelespéldányok,
B) sajtópéldányok,
C) fiszteletpéldányok.
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A) Kötelespéldányok
4. Kötelespéldány azoknak a szerveknek jár, 

amelyek működéséhez e kiadványok nélkülözhetet
lenek. A kötelespéldány az arra jogosult szerv 
tulajdonává válik és a szerv tartozik azt leltárba 
venni.

5. A tudományos célokra szükséges köteles
példányok beszolgáltatására vonatkozólag a 
213/1951. (XII. 18.) M. T. számú rendelet irányadó 
azzal a kiegészítéssel, hogy az Országos Széchényi 
Könyvtár részére járó 12 kötelespéldányból a 
rendelet 6. §-ának (2) bekezdésében felsorolt szer
veken kívül 1 példányt igényelhet a Marx Károly 
Közgazdaságtudományi Egyetem Könyvtára is 
abban az esetben, ha a sajtótermék tárgya, illetőleg 
tartalma a gyűjtőkörének megfelel.

6. Egyéb célokra kötelespéldányok a következő 
szerveket illetnek meg :

a) a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatalát 
1 példány,

b) a Kiadói Főigazgatóságot 1, ha a könyvet 
nem kiadóvállalat adja ki, 5 példány,

c) a Magyar írók Szövetségét a szépirodalmi 
és irodalomelméleti művekből 1 példány,

d) a kiadóvállalatokat általában 16 példány. 
Az egyes kiadókat e címen megillető pél
dányok számát, valamint szétosztásának 
módját a Kiadói Főigazgatóság határozza 
meg.

B )  Sajtópéldányok

7. A belföldi lapok, folyóiratok szerkesztőségi 
könyvtárai részére szépirodalmi és ismeretterjesztő 
művekből legfeljebb 22, egyéb művekből legfeljebb 
10 ingyenes sajtópéldányt lehet szolgáltatni. A sajtó
példányok szétosztását a Kiadói Főigazgatóság 
határozza meg. A 4. pontbán foglalt rendelkezések
a sajtópéldánvokra is vonatkoznak.>

C J  Tiszteletpéldányok
8. A könyvből tiszteletpéldány jár a könyv 

szerzőjének, továbbá azoknak a személyeknek, akik 
a könyv eszmei tartalmának kialakításában közre
működtek, vagy a könyvet kiadó vállalat fel
ügyeletét látják el, illetőleg munkakörükre tekin
tettel indokolt részükre tiszteletpéldány juttatása. 
A tiszteletpéldány az arra jogosult személy tulaj
donává válik.

Szerzői tiszteletpéldányok

9. A szépirodalmi és a Kiadói Főigazgatóság 
által meghatározott ismeretterjesztő mű magyar 
szerzőjét, továbbá a vers műfordítóját szerzői 
tiszteletpéldány címén az első kiadás jogdíjköteles 
példányainak 1 százaléka, de legfeljebb 30, a 
második és további kiadások fél százaléka, de leg
feljebb 15 példány, a fordítót pedig a szerzőnek járó 
példányok fele illeti meg ; a műfordító a fordítói 
tiszteletpéldányok kétharmad, a nyersfordító egy- 
harmad részét kapja.

10. Tudományos, szakmai és tankönyvek első 
kiadásából a szerzőt, illetőleg a társszerzőket együt
tesen legfeljebb 15, a fordítót, illetőleg fordítókat 
együttesen legfeljebb 5 tiszteletpéldány illeti meg.

11. Gyűjteményes művek (antológiák) szer
kesztőit és szerzőit (fordítóit) 1 — 1, de összesen 
legfeljebb 30 tiszteletpéldány illeti meg.

12. A mű illusztrátorát 1, ha a címlapíró más 
személy, őt is 1 tiszteletpéldány illeti meg. Ha az 
illusztráció, a szöveges résszel azonos, vagy azt 
meghaladó terjedelmű, az illusztrátor a 9—10. 
pontokban meghatározott tiszteletpéldányok fele 
illeti meg ; a szerkesztők, a szerzők és az illusztrátor 
részére járó tiszteletpéldányok együttes száma 
azonban ilyen esetben sem haladhatja meg a 9., 
illetőleg 10. pontban megállapított felső határt.

13. A szerzői tiszteletpéldányok számát a mű 
kiadására vonatkozó szerződésben — a jelen 
utasítás keretei között — meg kell határozni.

14. A zeneművek után járó szerzői tisztelet
példányok tekintetében a 9—13. pontokban foglalt 
rendelkezéseket kell értelemszerűen alkalmazni.

15. A külföldi szerzőket és szerveket megillető 
tiszteletpéldányok számára nézve a mű kiadására 
vonatkozó szerződésben kell megállapodni.

Egyéb tiszteletpéldányok
16. A népművelési minisztert és a Magyar 

Tudományos Akadémia elnökét minden könyvből 
1 — 1 tiszteletpéldány illeti meg.

17. A szépirodalmi, továbbá a tudományos és 
ismeretterjesztő művekből 19, a szakmai művekből 
5 tiszteletpéldányt az Állami Könyvterjesztő 
Vállalathoz kell beszolgáltatni. Ezeknek szét
osztását a Kiadói Főigazgatóság határozza meg.

18. A kiadóvállalat felett közvetlen felügyeletet 
gyakorló miniszternek (országos hivatal vezető
jének) továbbá a kiadóvállalat szempontjából illeté
kes helyettesének, valamint a minisztérium illetékes 
szakfőosztálya vezetőjének 1 — 1 — a felügyeleti 
szerv vezetőjének tehát összesen 3 — tisztelet
példány jár. A Kiadói Főigazgatóság felügyelete 
alá tartozó kiadóvállalatok kiadásában megjelent 
könyvekből a miniszternek járó példány a főigaz
gatót, a másik 2 példány pedig helyetteseit illeti 
meg. Ha a felügyeletet társadalmi szervezet gyako
rolja, a 3 tiszteletpéldány megosztásáról az rendel
kezik.

19. Ha a Kiadói Főigazgatóság felügyelete 
alatt álló kiadóvállalat tekintetében a 2062/21/1954. 
Mt. h. számú határozat értelmében valamely 
minisztériumot (országos szervet) szakfelügyeleti 
jog illeti meg, 1 — 1 tiszteletpéldány jár az ügy
körét érintő szakkönyvekből a miniszternek (or
szágos szerv vezetőjének), továbbá az általa ki
jelölt helyettesének vagy főosztályvezetőnek (osztály- 
vezetőnek).

20. A kifejezetten oktatási célt szolgáló kiad
ványokból 1 tiszteletpéldány jár az oktatásügyi 
miniszternek.

21. A Magyar írók Szövetsége főtitkárát 1 
tiszteletpéldány illeti meg a szépirodalmi és iroda
lomelméleti könyvekből, kivéve azokat, amelyek a
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»Magvető« kiadóvállalat kiadásában jelentek még, 
az ilyen kiadványokból az írószövetség főtitkára 
a 18. pont alapján részesül tiszteletpéldányban.

22. A Kiadói Főigazgatóság közvetlen fel
ügyelete alá nem tartozó kiadóvállalatok által 
kiadott könyvekből 1 — 1 tiszteletpéldány illeti meg 
a Kiadói Főigazgatóság vezetőjét és első helyettesét.

23. A kiadóvállalat saját kiadványaiból 1 — 1, 
összesen legfeljebb 17 tiszteletpéldányt juttathat 
belső, vagy a könyv kialakításában résztvevő 
külső munkatársai, illetőleg a kiadó mellett működő 
tanács (szakbizottság) tagjai részére. A szétosztás 
módját a Kiadói Főigazgatóság határozza meg.

24. A 16—23. pont alapján tiszteletpéldányra 
jogosult személyek részére csak egyféle címen lehet 
tiszteletpéldányt juttatni.

Vegyes rendelkezések
25. Változatlan szöveggel történő utánnyomás 

esetén a sajtórendészeti kötelespéldányon (6/b. 
pont), továbbá a szerzői tiszteletpéldányokon 
(9—15. pont) felül más címen ingyenes példányt 
szolgáltatni nem szabad.

26. Az állami könyvkiadóvállalatok ingyenes 
példányt csak a jelen utasításban meghatározott 
keretek között juttathatnak, más címen tehát 
ingyenes példányt elszámolni nem lehet.

27. A Kiadói Főigazgatóság felhatalmazást kap 
arra, hogy ingyenes példányok juttatását — a 
Minisztertanács 2009/1955. (I. 5.) Mt. h. számú 
határozatában megállapított kereten belül — ese
tenként a jelen utasítástól eltérően engedélyezze.

Darvas József s. k. 
népművelési miniszter

Közlemények
A Pénzügyminisztérium és az Országos Terv

hivatal együttes közleménye a beruházások 1955. 
évi lebonyolításáról szóló 3613—401/1954. (P. K. 
64.) P. M., 3613-403/1954. (P. K. 67.) P. M. és 
3613-404/1954. (P. K. 67.) P. M. számú

u t a s í t á s o k
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, illetve 

kiegészítéséről
A Minisztertanács a népgazdaság 1955. évi 

beruházási tervét jóváhagyta. A beruházások 1955. 
évi lebonyolításáról szóló fenti P. M. utasításoknak 
a tervek lebontására és гг éves részlettervek el
készítésére vonatkozó rendelkezéseit az alábbiak 
szerint kell végrehajtani.
I. A Magyar Beruházási Bank által finanszírozott 

beruházások
(A 3613—401/1954. (P. K. 64.) P. M. számú utasítás 

kiegészítése.)

1. A tervek lebontása az Utasítás 1—2. §-ának 
megfelelően történik a következő eltérésekkel :

a) A 2. §. (1) bekezdésétől eltérően a minisz
tériumok és egyéb főhatóságok, valamint a tanácsok 
jóváhagyott tervei beruházókra való lebontásának 
határideje március hó 31.

b) a 2. §. (2) bekezdése^szerinti 10% tartalékot 
az áthúzódások fedezetére nem kell képezni.

c) A 2. §. (5) bekezdésében előírt módon akkor 
is közölni kell a Bankkal a beruházók 1955. évi 
végleges kereteit, ha azok a 3613—8/1955. ОТ—PM 
együttes közlemény (Tg. É. I. 20. és PK. I. 23.) 
szerint közölt tájékoztató jellegű keretektől nem 
térnek el. A Bank a végleges keretek közlésekor a 
tájékoztató jellegű kereteket töröltnek tekinti.

d) A 2. 5. (6) bekezdése — az időközben meg
jelent 11/1954. (Tg. É. XII. 31.) OÉH. sz. utasítás 
rendelkezéseinek megfelelően — akként módosul, 
hogy a beruházót irányító hatóságoknak a Bankot 
arról kell értesíteniök, hogy

a beruházási részlettervek jóváhagyásának jogát 
maguknak tartják-e fenn, vagy azzal a beruházó 
szerv igazgatóságát, illetve vezetőjét bízzák-e meg 
és a kisebb beruházások tervdokumentációjának 
jóváhagyását fenntartják-e maguknak.

A részlettervek jóváhagyására vonatkozó érte
sítést a Bankhoz mindenképpen meg kell 
küldeni ; a tervdokumentáció jóváhagyására vonat
kozó értesítés elmaradása esetén a Bank a kisebb 
beruházások költségvetéseit a beruházó jóvá
hagyásával is elfogadja.

2. A beruházási részlettervek és az egyszerűsített 
költségelőiárnyzatok elkészítését szabályozó 3. §. 
rendelkezéseit az alábbi eltérésekkel kell végre
hajtani :

a) k i  1954. december 31. előtt megkezdett 
beruházások részletterveit — a (4) bekezdésben 
előírt 1955. március 15-i időponttól eltérően — a 
beruházóknak, illetve a beruházót irányító ható
ságoknak (attól függően, hogy a részlettervet mely 
szerv hagyja jóvá) április 15-ig kell a Bankhoz 
beküldeniök. A Bank az említett időpontok után 
beszünteti azoknak a beruházási egységeknek a 
finanszírozását, amelyeknek részletterveit nem 
kapta meg.

b) A (6) bekezdés szerinti felülvizsgálatot úgy 
kell értelmezni, hogy a tervek lebontásánál a Bank 
által február hóban közölt áthúzódásokat figyelembe 
kell venni. Ennek megfelelően a (7) bekezdés 
rendelkezései tárgytalanok.

c) A (11) bekezdésben az »egyszerűsített költség- 
előirőnyzatok« helyett »kisebb beruházások terv
dokumentációját« kell érteni.

3. Az 1955. évben kezdődő beruházások hitelei
nek megnyitásáról és a finanszírozás feltételeiről 
szóló 5. §. a következőkkel egészül ki :

Ha az 1955-ben megkezdett és a 11. §. szerint 
a kivitelezési munkák tekintetében már finanszíro
zott beruházások hitelnyitásának és finanszírozásá
nak feltételéül az 5. §-okban előírt okmányok a 
2/a. pontban megszabott határidőre a Bankhoz 
nem érkeznek be, a Bank a beruházás finanszíro
zását beszünteti.
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4. Az Utasítás 1. sz. függeléke 1. pontjának 
(A beruházási egységek kialakítása) az életvédelmi 
beruházások beruházási egységeinek kialakítására 
vonatkozó tizedik bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép :

»Azokat az alapberuházással összefüggő élet
védelmi beruházásokat, amelyek az alapberuházás 
tervezési feladatában és műszaki tervdokumentáció
jában (költségvetésében) szerepelnek, az alap- 
beruházás beruházási egységén kell megtervezni. 
E beruházások finanszírozását — az általános 
szabályok szerint — a Bank illetékes fiókja végzi.

Önálló, vagy üj beruházással össze nem függő 
életvédelmi beruházások beruházási egységeinek 
kialakítására vonatkozólag a következők irány
adók : A gazdasági és műszaki tervezést igénylő 
önálló életvédelmi beruházásokat külön beruházási 
egységen kell megtervezni. Kisebb beruházásnak 
minősülő több ilyen életvédelmi beruházás egy 
beruházási egységen is tervezhető. Ezen életvé
delmi beruházások finanszírozását — a korábbi 
évek gyakorlatának megfelelően — a Bank buda
pesti 2. sz. fiókja végzi, így e beruházások részlet
terveit ehhez a fiókhoz kell beküldeni.«

5. Egyebekben az Utasítás rendelkezései vál
tozatlanul érvényesek.

*

A Magyar Tudományos Akadémia Hivatala 
Gazdasági Titkársága vezetőjének 130 210/1955. 
MTA Hiv. G. T. számú

k ö z l e m é n y e
a korpótlék engedélyezésének gyakorlati lebonyo

lításáról
A korpótlék engedélyezését a 108 762/1954. 

számú körrendeletemmel (megjelent : Akadémiai 
Közlöny 1955. évi 1. számában — 4. hó 15-én) 
szabályoztam.

A hivatkozott körrendeletben foglalt rendel
kezések gyakorlati lebonyolítása érdekében az 
Akadémia felügyelete alá tartozó kutató intézetek 
(csoport, laboratórium) az Akadémia Könyvtára 
és a dokumentációs központok részére az alábbi 
közleményt adom ki.

Az államigazgatási dolgozók bérezésében a kor
pótlék folyósítása a szakmai gyakorlat elismerését 
jelenti. Korpótlékot lehet fizetni az általános 
igazgatási munkakörökben a munkaviszonyban 
töltött idő szerint.

Az általános igazgatási munkakörökben a 38/ 
1950. (I. 29.) M. T. számú rendelet 9. §-a szerint 
a főfoglalkozású dolgozónak a közszolgálati munka- 
viszonyban eltöltött minden öt év után az alapbér 
2%-a jár korpótlékként. A munkaviszonyban el
töltött idő megállapításában az alkalmazás éve 
teljes évnek számít. A korpótlék kiszámításakor a 
harminc napnál hosszabb időtartamú megszakí
tásokat le kell vonni, a beszámítható időket össze
adni, és az így kapott időt kell a korpótlék alap
jának tekinteni. A betegség, terhesség és szülés 
miatt igazoltan mulasztott idő munkaviszonyban 
töltött időnek számít.

A korpót lékbeszámításánál fizetésnélküli sza
badságból legfeljebb egy évi időtartamot lehet 
figyelembe venni. A közérdekből fizetés nélküli 
szabadságon levő dolgozónak ilyen idejét munka- 
viszonyban töltött időnek kell tekinteni.

Azoknak a dolgozóknak, akik a 38/1950. M. T. 
számú rendelet alapján 5 évet közszolgálatban 
töltenek, korpótlékot — külön kérelem előterjesztése 
nélkül — az illetékes illetményszámfejtő szerveknek 
részükre folyósítani kell.

Az államigazgatási dolgozók közszolgálati körén 
kívül eltöltött idejének beszámítását a 81/1950. 
(III. 19.) M. T. számú rendelet szabályozza. Az így 
beszámított időt kell a korpótlék és a szabadságidő 
alapjául venni.

A rendelet szerint munkaviszonyban töltött 
időnek számít :

a) a meghatározott vagy határozatlan időre 
— szerződéssel vagy kinevezéssel, választás
sal — létrejött alkalmazásban töltött idő ;

b) a Néphadseregben tényleges katonai szol
gálatban töltött idő ;

c) továbbá az az idő, amelyet a dolgozó a 
Csehszlovákiával kötött lakosságcsere-egyez
mény alapján Magyarországra való telepítése 
előtt akár csehszlovák, akár magyar állami 
szolgálatban eltöltött.

A közszolgálaton kívül töltött időt csak akkor 
számítják be, ha a dolgozó 1945 után lépett 
államigazgatási szolgálatba.

A közszolgálaton kívül, a szabadpályán töltött idő
ből be lehet számítani annak a dolgozónak az idejét ;

a) aki munkaviszonyban állott ;
b) vagy képesítő oklevéllej értelmiségi munka

körben önálló tevékenységet folytatott ;
c) tudományos, irodalmi, művészeti tevékeny

séget fejtett ki ;
d) forradalmi (szocialista, antifasiszta) tevé

kenysége miatt kereső foglalkozást nem 
folytathatott.

A szabadpályán letöltött időből legfeljebb húsz 
évet lehet beszámítani a 18. életév betöltése után 
eltelt időből. A beszámítás feltétele, hogy a dolgozó 
a felszabadulás után lépett első ízben közszol
gálatba, s szabadpályán töltött ideje és közszol
gálatának megkezdése között nincs egy évi meg
szakítás. Ha a munkaviszonyban töltött időkben a 
felszabadulást megelőzően megszakítás van, a 
dolgozóknak ezt az idejét be lehet számítani.

A munkaviszonyban töltött idő beszámítását az 
engedélyezi, aki a kinevezésre jogosult.

Ha a megszabott feltételek hiányoznak, az 
érdekelt intézmény vezetője a beszámítás érdekében 
tegyen előterjesztést az Akadémia Hivataía Munka
ügyi Csoportjának, a feltételek hiányában a be
számítást az Akadémia előterjesztésére a 81/1950. 
(III. 19.) M. T. számú rendelet 5. §. (2) bekezdése 
alapján a pénzügyminiszter méltányosságból enge
délyezheti. A munkaviszonyban töltött idő be
számítása tárgyában hozott határozat ellen jog
orvoslatnak nincs helye. Ha a munkaviszonyban 
töltött időt egy ízben már beszámították, újabb 
beszámítást akkor sem kell kérni, ha a dolgozót 
más szervhez helyezték át.
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A beszámítást a közszolgálatba lépés után 
következő három hónapon belül kell kérni. Ha a 
dolgozó ezt elmulasztja, a korpótlékot csak a 
beszámítás iránti kérelem benyújtását követő 
hónap első napjától, időben beadott kérelem 
esetében ellenben az alkalmazás napjától kezdve 
kell folyósítani.

Az ilyen kérelmeket annál a hivatalnál kell 
benyújtani, amelynél a dolgozó munkáját végzi. 
A kérelem előterjesztésére rendszerint szabvány 
nyomtatványt használnak. A kérelemhez csatolni 
kell a megfelelő igazolásokat.

A 3220-692/1952. 0. M. B. sz. határozat 28. 
pontja értelmében a gépkocsivezetők alapbéréhez 
korpótlék nem számítható hozzá.

Budapest, 1955. március 23.

Biacsi Imre s. k. 
a Gazdasági Hivatal 

vezetője

Felvilágosítást ad :
Kerék Károly 
MTA Hivatala

108 182/1955.
Pályázati hirdetmény

A Magyar Tudományos Akadémia Központi 
Fizikai Kutató Intézete pályázatot hirdet az 
Intézet Spektroszkópiai Osztályán a második 
osztályvezető állásra.

Az állás elnyeréséhez megfelelő tudományos 
képesítés és működés igazolása szükséges.

A pályázathoz csatolni kell :
1. a pályázó tudományos képesítésére vonatkozó 

okiratot,
2. a pályázó eddigi működésének igazolását,
3. a pályázó tudományos dolgozatainak fel

sorolását és különlenyomatáit,
4. önéletrajzot.
A pályázatot a Központi Fizikai Kutató Intézet 

igazgatójához (Budapest. XII., Konkoly Thege u. 
13—15) legkésőbb 1955. május 1-ig kell benyújtani.

A kinevezés tárgyában a Magyar Tudományos 
Akadémia elnöke dönt. A kinevezett osztályvezető 
besorolási illetményei tekintetében a 204/1951. 
(XII. 2.) M. T. sz. rendelet 7. sz. melléklete (IX. B. 
fejezet) szerint történik.

Budapest, 1955. március 28.

Kovács István s. k. 
a KFKI igazgatója
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Jogszabálymulaló
1955. március 23-ától április 11-ig

A közzététel 
helye A jogszabály száma A jogszabály tárgya

Magyar
Közlöny

1/1955. (III. 26.)
V.K.G.M.(M.K.36.) 

1955. évi 11. sz. tvr.
(M. K. 39.)

1955. évi 8. sz. N. E. T. 
határozat (M. K. 39.)

A családi lakóházépítési akciók egységesítéséről

Az ország határain kívül tartózkodó magyar állapolgárok tekintetében kegvelem 
gyakorlásáról

Hazánk felszabadulásának tizedik évfordulója alkalmából kegyelem gyakor
lásáról

Tervgazdasági
Értesítő

,

9/1955. (Tg. É. 8.) 
0. T.

10/1955. (Tg. É. 8.) 
0. T.

11/1955. (Tg. É. 8.) 
0. T.

12/1955. (Tg. É. 8.) 
0. T.

33/1955. (Tg. É. 8.) 
KPM. ÁH.

Az építtető és kivitelező hatóságok 1955. évi végleges hatósági szerződéseiről

A közületek fűtőberendezéseire vonatkozó egyes rendelkezések hatályonkívül 
helyezéséről

Az alkatrészelhasználódási normajegyzék készítéséről

Az 1956. évre készítendő alkatrészelhasználódási normajegyzékről

A gépjárműveken vagy azok alkatrészein végzett javítási munkálatok legmagasabb 
díjának megállapításáról

Pénzügyi
Közlöny

40/1055. (P. K. 13.) 
P. M.

42/1955. (P. K. 14.) 
P. M.

Az önköltségcsökkentő átszervezések és kisebb beruházások, valamint a köz
szükségleti és exportcikkek termelését bővítő kisebb beruházások tervezéséről 
és elszámolásáról

Az állami vállalatok, intézmények és szövetkezetek forgalmi adójáról szóló 
25/1955. (P. K. 7.) P. M. számú utasítás egyes rendelkezéseinek módosításáról

í

AKADÉMIAI KÖZLÖNY, a Magyar Tudományos Akadémia hivatalos lapja. Megjelenik rendszerint havonta kétszer. — A szerkesztésért
felelős : a Magyar Tudományos Akadémia H ivatalának vezetője.

K iadja: az Akadémiai Kiadó, Budapest, V., A lkotm ány u. 21. — Felelős: az Akadémiai Kiadó igazgatója.

Akadémiai Nyomda, Oerlóczy u. 2. — 36206/55 — Felelős vezető : ifj. Puskás Ferenc — 500 példány.
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A Népköztársaság Elnöki Tanácsa

Lukács György akadémikusnak 70. születés
napja alkalmából eredményes munkássága elisme
réséül

a »Magyar Népköztársaság érdemrendje«,
kitüntetést adományozta.

*

A Népköztársaság Elnöki Tanácsa
hazánk felszabadulásának 10. évfordulója alkal
mából, kiváló munkájúk elismeréséül

Szekfü Gyula akadémikusnak, az Elnöki Tanács 
tagjának,

a »Munka Vörös Zászló érdemrendje«,

Ernszt Jenő akadémikusnak, a Pécsi Egyetem 
Biofizikai Intézet igazgatójának,

a »Munka Érdemrend«

kitüntetést adományozta.

A Népköztársaság Elnöki Tanácsa
az Egészségügyi Minisztérium területén végzett 

kiváló munkája elismeréséül Babies Antal akadé
mikusnak, a budapesti Orvostudományi Egyetem 
tanárának

a »Munka Érdemrend«
kitüntetést adományozta.

*
A Népköztársaság Elnöki Tanácsa

kiváló eredményei elismeréséül
Búza Lászlónak, a Magyar Tudományos
Akadémia levelező tagjának

a »Munka Érdemrend«
kitüntetést adományozta.

*
A Népköztársaság Elnöki Tanácsa

Dudich Endrének, a Magyar Tudományos 
Akadémia levelező tagjának, az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Élet- és Földrajztudományi 
Kar Állatrendszertani tanszéke vezetőjének kiváló 
munkája elismeréséül 60. születésnapja alkalmából

a »Munka Érdemrend«
kitüntetést adományozta.
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Jogszabályok
A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának 

26/1955. (IV. 12.) M. T. számú
r e n d e l e  t e

az államigazgatási é?  Vállalati ügyvitel egyszerű
sítésével kapcsolatos egyes kérdésekről

(Teljes szöveg.)

(1) A jelen rendelet hatálya — a (2) bekezdés
ben foglaltak kivételével — kiterjed

a) mindazon alkalmazottakra, akiknek munka- 
viszonyát az 1955. évi február 28. napja és május 
hó 31. napja között,

b) az állami költségvetés keretébe tartozó 
oktatási intézmények azon alkalmazottaira, akiknek 
munkaviszonyát az 1955. évi március hó 1. napja 
és június hó 30. napja között közölt felmondással 
a vállalat megszűnése, vagy átszervezés miatt 
(Mt. 29. §. (1) bekezdése a) — b) pont) meg
szüntetik, vagy akiket ezen idő alatt közölt u ta
sítással áthelyeznek.

. (2) A rendelet intézkedéseit nem lehet alkal
mazni :

a) a munkásállománycsoportba,
b) a forgalmi termelő állománycsoportba tartozó 

dolgozókra,
c) a forgalomtól függő állománycsoportba tar

tozó kereskedelmi dolgozókra,
d) az idényszakmákban az idény tartamára 

alkalmazott dolgozókra,
e) a második állást vagy mellékfoglalkozást 

betöltő dolgozókra, a második állás, illetőleg mellék- 
foglalkozás megszüntetése esetén,

f) a kisipari és a mezőgazdasági termelő- 
szövetkezeteknél,

g) a magánmunkáltatóknál foglalkoztatott dol
gozókra

h) és a fegyelmi határozatokkal elbocsátott 
vagy áthelyezett dolgozókra.

(3) A jelen rendeletben szereplő állomány- 
csoport meghatározás alatt a felmondás, illetve az 
áthelyezés idején érvényes állománycsoportot kell 
érteni.

2- §.
Az alkalmazott részére felmondás esetén a fel

mondási illetményen felül egy havi átlagkereseté
nek megfelelő összeget kell kifizetni. Megilleti ez az 
összeg azt a dolgozót is, aki munkabére mellett 
nyugdíjat is kapott, vagy aki a felmondás után 
nyugdíjazását kéri.

3. §.
(1) A felmondás az alkalmazott munkaviszo

nyának folyamatosságát nem szakítja meg, feltéve, 
hogy munkaviszonya megszűnésétől számított 6

hónapon belül elhelyezkedik. A munkaviszony 
folyamatossága 6 hónapon belül akkor sem szakad 
meg, ha az alkalmazott új munkaviszonyba lép 
és ezen munkaviszonya még a hatodik hónap 
eltelte előtt megszűnik.

(2) A felmondás során elbocsátott alkalmazott, 
illetőleg igényjogosult családtagja a betegségi 
biztosítás folytán járó szolgáltatásokra — táppénz 
kivételével —, valamint a családi pótlékra újabb 
elhelyezkedéséig, legfeljebb azonban 6 hónapig 
továbbra is ugyanúgy jogosult, mintha munka- 
viszonyban állana. Nem vonatkozik ez arra az 
esetre, ha az alkalmazott nyugdíjas és a nyug
ellátás alapján társadalombiztosítási szolgáltatá
sokra egyébként is jogosult.

(3) A betegségi biztosítás szolgáltatásaira való 
jogosultság megszerzése szempontjából, valamint 
az 1955. évi rendes szabadság mértéke szempont
jából az (1) bekezdésben megjelölt időt nem lehet- 
munkaviszonyban töltött időnek tekinteni.

4- §•
A munkaviszonynak az 1. §. alapján történő 

megszüntetése esetén a munkakönyvbe »felmondás 
a vállalat részéről (ügyvitel egyszerűsítése)« be
jegyzést kell írni.

5. §•

(1) A kötelező szakmai gyakorlaton levő dolgo
zót az 1. §. (1) bekezdésben meghatározott idő
szakban a szakmai gyakorlat teljesítése alól a 
vállalat felett felügyeletet gyakorló miniszter is 
felmentheti. Egyetemet vagy főiskolát végzett 
dolgozó felmentése esetén a felmentésről egy
idejűleg az iskola felett felügyeletet gyakorló 
minisztert is értesíteni kell.

(2) A kötelező szakmai gyakorlat alól felmentett 
dolgozó munkaviszonya a felmentés folytán hatá
rozatlan időre létesített munkaviszonnyá alakul át.

6. §-

(1) A munkaviszonynak az 1. §-ban meghatáro
zott időszakban átszervezés miatt történő meg
szüntetését az 53/1953. (XI. 28.) M. T. számú 
rendelet (Mt. V.) 38. §. (1) bekezdés szempontjából 
különösen indokolt esetnek kell tekinteni.

(2) Az 1. §-ban meghatározott időszakban a 
Munka Törvénykönyve végrehajtásának egyes kér
déseiről szóló 37/1954. (VI. 30.) M. T. számú 
rendelet 1. §-ában foglaltakat akkor is alkalmazni 
kell, ha a munkaerők átcsoportosítása nem azonos 
minisztériumhoz (felügyeleti szervhez) tartozó válla
latok között történik.

7- §•

(1) Áthelyezés esetén az alkalmazottat az új 
munkakörében megillető munkabéren felül a követ
kező térítés illeti meg :

a) Ha az áthelyezés alacsonyabb alapbérrel járó 
alkalmazotti (műszaki, adminisztratív, kisegítő stb 
állománycsoportba tartozó) munkakörbe történt 
egyszeri bérkiegészítésként az áthelyezést meg
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előző hónapokban elért átlagkereset és az új munka
helyen a munkaviszony első 30 napjában elért 
kereset közötti különbözet jár. Ha az alkalmazott 
új munkahelyéről 30 nap eltelte előtt kilép, csak 
arra az időre jár a különbözet, ameddig dolgozott.

b) Ha az áthelyezés munkás munkakörbe 
történik, egyszeri bérkiegészítésként másfél havi 
átlagkeresetet kell kifizetni.

c) Ha a b) pont esetében az áthelyezés olyan 
munkakörbe történik, melynek ellátásához be
tanulásra vagy alapfokú szakképzésre van szükség, 
a b )  pontban meghatározott bérkiegészítésen felül 
a betanulás, illetve alapfokú szakképzés harmadik 
és további hónapjaira — legfeljebb azonban három 
hónapon át — az áthelyezést megelőző hónapban 
elért átlagkereset és az új munkakörben kapott 
kereset közötti különbözet 50 százaléka jár.

d) Ha az áthelyezés Budapestről, megyei jogú 
városból vagy megyei székhelyről gépállomásra, 
állami gazdaságba vagy termelőszövetkezetbe 
munkavállalóként történt, az а- c  pontokban meg
határozott kiegészítésen felül további 2 heti átlag- 
kereset jár.

(2) A jelen rendeletben említett átlagkeresetek 
kiszámításánál a Mt. V. 140. §-ában foglaltak 
szerint, kell eljárni.

(3) Az (1) bekezdés b) és d) pontjaiban meg
határozott egyszeri bérkiegészítéseket az áthelyezés 
jogerőre emelkedése napján, az (1) bekezdés a) és
c) pontjában meghatározott keresetkülönbözetet 
az új munkahelyen szokásos bérfizetési napon kell 
a dolgozónak kifizetni.

8. §.

(1) Ha a dolgozó az áthelyezést nem fogadja el, 
joga van a munkaviszonyt felmondással meg
szüntetni. Ebben az esetben megilletik a 2—3. 
§-ban meghatározott kedvezmények.

(2) Amennyiben a dolgozó felmondási jogával 
az áthelyezés közlésétől számított 8 napon belül 
nem él, köteles az áthelyezést elrendelő utasításnak 
eleget tenni.

9. §.
A jelen rendelet szerint járó azokat az összegeket 

amelyeket a felmondáskor, illetve az áthelyezéskor 
kell kifizetni (2. §. 7. § b) és d) pont, 8. §), a fel
mondó, illetve az áthelyező vállalat, az új munka
helyen felmerülőket (7. § a) és c) pont) az új 
vállalat köteles fizetni. Ezeket a kifizetéseket a 
vállalat béralapjának terhére kell elszámolni.

10. §.

(1) Az 1. §. (1) bekezdésben meghatározott fel
mondás során elbocsátott dolgozók elhelyezésének 
megkönnyítése érdekében jelen rendelet mellék
letében felsorolt munkakörökbe az 1955. évi április 
hó 15. napjától kezdődően július hó 31. napjáig 
bezárólag Budapesten, a megyei jogú városokban 
és a megyei székhelyeken új dolgozót felvenni csak 
a munkaerőgazdálkodási szervek kötelező munka- 
közvetítése alapján szabad.

(2) A miniszter az M. T. H. elnökével egyet
értésben az (1) bekezdésben foglaltak alkalmazását 
más helységben levő vállalatokra is kiterjesztheti.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltak az áthelye
zésre, valamint a szakiskolát és szaktanfolyamot 
végzetteknek a szervezett elosztás során történő 
felvételére nem vonatkoznak.

П. §•• .
(1) A dolgozók kötelező közvetítését a tanácsok 

munkaerőgazdálkodási szervei látják el.
(2) A vállalatok kötelesek a megyei (fővárosi, 

megyei jogú városi) tanács munkaerőgazdálkodási 
osztályához minden hó 20. napjáig a következő havi 
munkaerőszükségletet és a felesleget, valamint 
folyamatosan a hó közben felmerülő munkaerő
szükségletet és felesleget bejelenteni.

12. § .

A dolgozók közvetítése »munkaerőirányító 
lap«-pal történik. A közvetítésnél a dolgozó kíván
ságait figyelembe kell venni. Ha a dolgozó a részére 
kijelölt munkahelyet nem fogadja el, ezért a további 
munkaközvetítés tekintetében semminemű hát
ránnyal nem sújtható.

13. §.
(1) A vállalatok a kötelező közvetítéssel irányí

tott dolgozót, amennyiben az a munkakör ellátásá
hoz szükséges, szakmai és egyéb feltételeknek nem 
felel meg, nem kötelesek alkalmazni. Ebben az 
esetben a vállalat újabb dolgozó közvetítését 
kérheti.

(2) Amennyiben a munkaerőgazdálkodási szerv 
a vállalat bejelentésétől — következő havi igény 
bejelentésénél a következő hó 1. napjától — 
számítva 14 napon belül megfelelő dolgozót köz
vetíteni nem tud, a vállalat a bejelentett munka
körre közvetítés nélkül is alkalmazhat dolgozót.

14. §.
(1) jelen rendelet rendelkezéseit az 1955. évi 

február hó 28. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet végrehajtásáról az illetékes 

miniszter, a 10—13. §-okban foglalt rendelkezések 
végrehajtásáról pedig a Munkaerőtartalékok Hiva
talának elnöke köteles gondoskodni.

(3) A rendelet hatálybalépésével a racionali
zálással kapcsolatos létszámcsökkentés során el
bocsátott dolgozók helyzetének könnyítéséről szóló 
68/1954. (X. 16.) M. T. számú rendelet hatályát 
veszti, rendelkezéseit azonban a hatályossága 
idején közölt felmondásokkal és áthelyezésekkel 
kapcsolatban továbbra is alkalmazni -kell.

Hegedűs András s. k.
a Minisztertanács első 

elnökhelyettese
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Melléklet a 26/7955. (IV . 12.) M. T. számú 
rendelethez

KIMUTATÁS
azon munkakörökről, illetve iparágakról, amelyek
nek betöltéséhez kötelező közvetítés szükséges

A ) к  népgazdaság, minden területén — a 
fegyveres testületek kivételével :

a) adminisztratív és műszaki munkakör, kivéve 
a közszolgálati I., II. állománycsoportjába tartozó 
munkaköröket és a művészeti munkaköröket,

b) betanítást igénylő gépmunkás munkakör,
c) raktárkezelői munkakör,
d) üzemi konyhák, napköziotthonok, bölcsődék 

munkahelyei,
e) az О. T. 11 640/1951. számú körrendeletében 

felsorolt (idős és csökkent munkaképességű dolgozók 
által betölthető) munkakörök.

B) k i  egyes minisztériumok területén :
a) a Kohó- és Gépipari Minisztériumnak, a 

Hiradástechnikai, Közszükségleti Tömegcikk, Ipari 
Tömegcikk és a Műszeripari Igazgatósága vállalatai
nál minden munkahely, kivéve a vezetői munka
köröket és a szakmunkásképzettséget igénylő 
munkaköröket,

b) a Belkereskedelmi Minisztérium és a 
SZÖVOSZ vállalatainál kereskedelmi alkalmazott, 
csomagoló, pénztáros és vendéglátóipari felszolgálói 
munkakör, ha betöltése szakképzettséget nem 
kíván meg,

c) Könnyűipari Minisztérium területén a textil
ipari üzemek női munkahelyei, a helyiipari válla
latoknál minden bedolgozói és a válialalon belüli 
női munkahelyek a szövetkezeti alkalmazottak tekin
tetében minden bedolgozói és a szövetkezeten 
belüli női munkahelyek.

A Magyar Tudományos Akadémia 
főlilkárának utasításai

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének 
11/1955. MTA (A. K. 9 -1 0 .) számú

u t a s í  t á s a
a Geokémiai Kutató Laboratórium létesítéséről

1. Az ország földtani megismerését szolgáló 
elméleti tudományos kutatások és vizsgálatok elő
mozdítása érdekében, továbbá népgazdaságunk 
ásványi nyersanyag szükségletének biztosítását 
elősegítő elméleti vizsgálatok elvégzésére — 1955. 
április 1-től kezdődően — Geokémiai Kutató 
Laboratóriumot (a továbbiakban : Laboratórium) 
kell létesíteni.

A Laboratórium elnevezése : Magyar Tudo
mányos Akadémia Geokémiai Kutató Laborató
riuma. Székhelye : Budapest.

2. A Laboratórium feladata :
a) az országban folyó ásványtani, kőzettani, 

geokémiai kutatásokkal kapcsolatos elméleti vizs
gálatok elvégzése ;

b) az ipari kutatóintézetekben folyó geokémiai 
jellegű kutatások elvi kérdéseinek tudományos 
megoldása, az egyes munkálatok irányítása és 
összefogása ;

c) a kutatásokhoz szükséges tudományos anyag- 
gyűjtés, az anyagok vizsgálata és szükséghez 
mérten muzeális kutatógyűjtemény felállítása ;

d) a nagyobb, összefüggő tudományos kérdések 
monografikus feldolgozása, a'Laboratóriumon kí
vüli kutatók ezen munkálatainak irányítása, támo
gatása, az eredmények ismertetése.

3. A Laboratórium élén a laboratóriumvezető 
áll. A Laboratórium vezetőjét, valamint a Labora
tórium dolgozóit — tudományos munkatársig 
bezárólag — az Akadémia elnöke, a Laboratórium 
többi dolgozóit pedig a Laboratórium vezetője 
nevezi ki (alkalmazza), illetőleg bízza meg.

A Láboratórium személyi és dologi szükség
leteinek fedezéséről a Magyar Tudományos Akadé
mia költségvetésében — а VI. Műszaki Tudományok 
Osztálya célhitelkerete terhére — kell gondoskodni.

4. A Laboratórium szervezetét és feladat
körének részletes szabályait a laboratóriumvezető 
állapítja meg és azt az Akadémia elnöke hagyja 
jóvá.

5. A Laboratórium működését 1955. április hó 
l-ével kezdi meg, ezen időponttól kezdődően költ- 
ségvetésileg is önálló gazdálkodó szerv. A Laborató
rium létesítése — a tervezett létszámon felül — 
létszámfejlesztéssel nem járhat.

6. A Laboratórium felett a felügyeletet a 
Magyar Tudományos Akadémia elnöke gyakorolja.

A Laboratórium működését a Budapesti Eötvös 
Loránd Tudományegyetemen (Ásványközettani 
Tanszék) folytatja.

7. Jelen utasítás végrehajtásáról a Magyar 
Tudományos Akadémia Hivatalának vezetője gon
doskodik.

Budapest, 1955. április hó 1.

Rusznyák István s. k. 
elnök

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének 
12/1955. MTA (A. K. 9 -1 0 .) számú

u t a s í t á s a

a tudományos kutatások j elentési rendszerének 
szabályozására vonatkozó 635/1953. MTA. sz. 

utasítás módosításáról

Az 5/1955. (Tg. É 4.) О. T. számú utasítás 
alapján a Magyar Tudományos Akadémia kutató- 
intézeteiben (laboratóriumokban, csoportokban), 
továbbá a 2072/26/1954. Mt. számú határozatban 
foglalt jogomnál fova a céltámogatásban részesülő 
intézményekben a kutatási jelentések rendszerét 
az Országos Tervhivatal elnökével egyetértésben 
az alábbiak szerint szabályozom :
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I.

Jelentési kötelezettség

Az akadémiai intézetek (csoportok, laborató
riumok) és a céltámogatott intézmények a hivat
kozott 0. T. számú utasítás értelmében — a Marton- 
vásári Mezőgazdasági Kutató Intézet, a Vácrátóti 
Botanikai Kutató Intézet, a Talajbiológiai Kutató 
Laboratórium, a Genetikai Intézet kivételével — 
évenként január hó 31-ig időszaki jelentést kötele
sek készíteni az intézet működéséről és a kutatási 
témák helyzetéről. A Martonvásári Mezőgazdasági 
Kutató Intézet, a Vácrátóti Botanikai Kutató 
Intézet, a Talajbiológiai Kutató Laboratórium, a 
Genetikai Intézet évenként február hó 28-ig 
kötelesek jelentést készíteni az intézet munkájáról 
és a kutatási témák helyzetéről. Az intézetek 
(laboratórium, csoport), időszaki jelentése két 
részből áll :

a )  általános beszámoló,
b) témabeszámoló.

II.

A  b e s z á m o l ó  t a r t a l m a

a )  Általános beszámoló tartalma

1. Az intézet vezetésének értékelése. Az Akadé
mia illetékes osztálya irányításának és ellenőrzésé
nek érvényesülése. (Milyen a kapcsolat az Akadé
mia illetékes osztálya és az intézet között?)

2. Az intézet Tudományos Tanácsának mű
ködése. (Milyen főkérdéseket vitatott meg és milyen 
javaslatokat hozott? A javaslatokat megvalósítot
ták-e?)

3. Az intézet, külső kapcsolatai. (Üzemekkel 
intézményekkel stb a nyújtott, illetve kapott 
segítség.) Külföldi tanulmányút vagy dokumen
táción keresztül elért eredmények.

4. Az intézet munkája szakpropaganda terén. 
(Előadások tartása, ankétok, kiállítások, brosú
rák stb.)

5. A szakmai és ideológiai képzések módja.
6. Milyen új eljárásokat vezetett be az intézet 

és annak eredményei. Az intézetben, illetőleg más 
szervtől átvett, a kutató munka szempontjából 
jelentős újítások.

7. Az intézetre vonatkozó rövid szervezeti és 
személyi változások, amelyek a kutató munkát 
befolyásolják.

8. Egyéb. (Javaslatok a hibák kijavítására.)
9. Az általános beszámolóhoz az Akadémia 

felügyelete alá tartozó kutató intézetek (csoportok, 
laboratóriumok) az 5/1955. 0. T. számú utasítás 
mellékletét képező kimutatásokat évenként január 
hó 31-ig kötelesek elkészíteni és 2 példányban meg
küldeni a Magyar Tudományos Akadémia Hivatala 
vezetőjének.

10. A céltámogatott intézményeknek általános 
beszámolót nem kell készíteni.

b) A témabeszámoló tartalma

A kutatási témákról szóló beszámolót szöveges 
formában kell elkészíteni az Akadémia intézeteinél 
az i ntézetekben folyó összes kutatási témákról 
egyedileg. A céltámogatott intézményeknél azon 
kutatási témákról kell témabeszámolót készíteni, 
amelyek pénzügyi és esetleges egyéb szükségleteiről 
az Akadémia gondoskodik (céltámogatott témák).

Az egyes témákkal kapcsolatban közlendő :
1. A téma címe. Megjelölve, hogy »kiemelt 

akadémiai témáról«, avagy egyéb, az Akadémia 
kutatási tervét képező témáról van szó. (Téma
címként az Akadémia tervjóváhagyásában szereplő 
címet kell feltüntetni.)

2. A kutatás helye és határidői. (Kezdet, 
befejezés.)

3. A témafelelős neve és a-munkatársak meg
nevezése.

4. A téma célja, elvi és gyakorlati jelentősége.
5. A kutató munka állásának rövid szakszerű 

ismertetése. (A téma befejezése esetén fel kell 
tüntetni a zárójelentés elkészültének, illetve be
küldésének időpontját és azt, hogy kik kapják, 
illetőleg kapták a zárójelentést.)

6. A témával kapcsolatos következtetések, illető
leg javaslatok. (Milyen intézkedések vannak folya
matban, illetőleg milyen intézkedéseket tart szük
ségesnek az intézet, céltámogatott intézmény, 
kutató csoport, laboratórium. A kutatás ered
ményét mikor és hol alkalmazták, illetőleg alkal
mazzák.)

7. A kutatás során kiadásra került cikkek 
vagy szakkönyvek címei és megjelenésük helye.

8. Egyéb.

III.

A  z á r ó j e l e n t é s ,  a z  ö s s z e f o g l a l ó  j e l e n t é s ,  a  t e l j e s  
d o k u m e n t á c i ó

1. Az 5/1955. 0. T. számú utasítás 3., 4. és 5. 
§-ában megjelölt zárójelentést, összefoglaló jelentést, 
valamint teljes dokumentációt az Akadémia a 
Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, a Társa
dalom- és Történettudományok Osztálya, a Biológiai 
és Orvosi Tudományok Osztálya területén — a 
Genetikai Intézet kivételével — folyó kutatásokról 
nem kell készíteni.

2. Az Akadémia Matematikai és Fizikai Tudo
mányok Osztálya, az Agrártudományok Osztálya, 
a Műszaki Tudományok Osztálya és a Kémiai Tudo
mányok Osztálya területén, valamint a Genetikai 
Intézet minden befejezett kutatási témáról a kutatás 
lezárásától számított 20 napon belül a kutatást 
végző intézménynek zárójelentést kell készíteni és 
azt két példányban, illetve az osztály által esetleg 
igényelt több plédányban kell megküldeni az 
illetékes osztályvezetőségnek.

Az említett osztályok felügyelete alá tartozó 
kutató intézetek, céltámogatott intézmények össze-
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foglaló jelentést, illetve teljes dokumentációt az 
esetben kötelesek készíteni, ha azt az osztálytitkár 
elrendeli.

3. Az 5/1955. 0. T. számú utasítás 3. §. D/b 
pontjában foglalt »a téma kidolgozásához fel
használt költségeket és a kutató napok számát« a 
zárójelentés készítésére kötelezett kutatóintézetek 
becslés szerint közöljék.

4. A zárójelentéseket III/2. pontban foglalt 
osztályok az 5/1955. 0. T. számú utasítás 7. §-a 
alapján értékeljék és a zárójelentés és az értékelés 
egy-egy példányát a hivatalvezető útján az Országos 
Tervhivatal Műszaki Fejlesztési Főosztályának 
küldjék meg.

IV.

A jelentések kezelésével kapcsolatos szervezeti kérdések

k i  időszaki jelentéseket a kutatóintézetek, 
céltámogatott intézmények az I. fejezetben meg
jelölt határidőre az Akadémia illetékes osztályához 
2 példányban küldjék meg.

Az, osztály a beküldött j elentéseket felül
vizsgálja, a jelentések egy példányát véleményével 
együtt a hivatalvezető útján az Elnökséghez 
ju ttatja  el évenként február 20-ig, a mező-
gazdasági jellegű kutató intézetek esetében, március 
hó 31-ig.

Az osztály véleménye tartalmazza a jelentés 
pontjaival kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat 
és a tervezett, illetőleg végrehajtott intézkedéseit. 
Amennyiben a kutatás a befejezéshez közeledik az 
osztály véleményében közölje, hogy az egyes 
kutatási feladatokat gyakorlatban alkalmazható 
részeredménynek, elméleti, módszertani, vagy nega
tív eredménynek tekinti.

V.

Alaki követelmények

A beszámolót áttekinthetően kell elkészíteni, az 
egyes pontokra a válasz világosan és érthetően 
fogalmazandó meg. Külön kiemelendők a téma 
kutatásával kapcsolatos következtetések. Az aka
démiai intézetek a beszámolót bekötött formá
ban küldik meg.

VI. .

Záró rendelkezés

1. 'Az Akadémia Matematikai és Fizikai Tudo
mányok Osztálya, az Agrártudományok Osztálya, 
a Műszaki Tudományok Osztálya és a Kémiai 
Tudományok Osztálya szaktitkárságai, az aka
démiai kutatóintézetek, céltámogatott intézmé
nyek zárójelentése alapján az 5/1955.0. T. számú 
utasítás 8. §-ában foglaltak szerint a kutatási 
eredmények felhasználásáról nyilvántartást köte
lesek vezetni.

2. Amennyiben a kutatási jelentések, az azzal 
kapcsolatos intézkedések kimerítenék az állam

titok fogalmának körét, úgy azokat a titkos ügy
kezelésre vonatkozó szabályok szerint kell kezelni.

3. A jelen utasításban foglaltakat első ízben az 
1955. évi kutatási témákról szóló beszámoló jelen
téseknél kell alkalmazni..

4. jelen utasítással egyidejűleg a 635/1593. 
MTA számú utasítás (megjelent: Akadémiai 
Közlöny 1953. évi 18. számában) hatályát veszti.

Budapest, 1955. április 15.
Rusznyák István s. k. 

elnök.

Felvilágosítást ad : Szokira József MTA Hivatala

Miniszteri utasí tások
A Munkaerőtartalékok Hivatala elnökének 

33/1955. (MTH. K. 8.) M. T. H. számú

u t a s í t á s a

az államigazgatási és vállalati ügyvitel egyszerűsítése 
során elbocsátott dolgozók munkaközvetítéséről

A 26/1955. (IV. 12.) M. T. számú- rendelet 
(a továbbiakban: R.) 10—13. §-aiban foglalt 
rendelkezések végrehajtására az államigazgatási 
és vállalati ügyvitel egyszerűsítése (a továbbiak
ban : ügyviteli egyszerűsítés) során elbocsátott 
dolgozók munkaközvetítése tárgyában a következő 
utasítást adom ki :

1- §•
(1) A vállalatok, a hivatalok és az intézmények 

(a továbbiakban : vállalatok) az R, 11. §-ának (2) 
bekezdésében meghatározott munkahelybejelentési 
kötelezettségüket írásban kötelesek megtenni. Buda
pest, a megyeszékhelyek, valamint a megyei jogú 
városok területén levő vállalatok a bejelentési 
kötelezettségüknek személyes közlés, vagy táv
beszélő útján is eleget tehetnek.

(2) A munkahelybejelentést a munkahely pontos 
megnevezésével, a' szükséges munkaerők számának, 
nemének (férfi, nő) és munkakörének, valamint a 
munkakör szerinti átlagos bérezésnek feltüntetésével 
kell megtenni. A munkahelybejelentés során külön 
kell megjelölni azokat a munkahelyeket, amelyek 
az R. 10. §-ának (1) bekezdése alapján csak a munka
erőgazdálkodási szervek kötelező munkaközvetítése 
alapján tölthetők be.

(3) A vállalatok kötelesek a bejelentett munka
helyekben bekövetkezett változásokról a tanácsok 
munkaerőgazdálkodási szerveit azonnal értesíteni.

2. §•

(1) A tanácsok munkaerőgazdálkodási szervei 
kötelesek a bejelentett munkahelyeket nyilván
tartásba venni.

(2) A tanácsok munkaerőirányító kirendelt
ségei (a továbbiakban : kirendeltségek) a kötelező



1955. május 10 AKADÉMIAI KÖZLÖNY 69

munkaközvetítésre fenntartott munkahelyekre 
csak az ügyviteli egyszerűsítés során - elbocsátott 
dolgozókat közvetíthetnek.

(3) A kirendeltségek a közvetítésre fenntartott 
munkahelyekre más, nem az ügyviteli egyszerű
sítés során elbocsátott dolgozókat is közvetíthetnek, 
amennyiben a munkahelyet — a bejelentéstől 
számított 8 napon belül — az ügyviteli egyszerűsítés 
során elbocsátott alkalmas dolgozó jelentkezésének 
hiányában betölteni nem tudják.

3 . §. , :

(1) A kirendeltségek kötelesek a jelentkező, 
ügyviteli egyszerűsítés során elbocsátott dolgozók
kal egyénileg foglalkozni. A beszélgetés során 
meg keli ismerni a jelentkező dolgozók életkörül
ményeit, kívánságait és azok ismeretében kell 
részükre a nyilvántartott munkahelyek valame
lyikét felajánlani.

(2) Az ügyviteli egyszerűsítés során elbocsátott 
dolgozók közül a fizikai munkára alkalmas dolgozó
kat a termelői munkakörökbe, az idős és csökkent 
munkaképességű dolgozókat pedig — amennyiben 
arra lehetőség van — alkalmazotti munkakörökbe 
kell közvetíteni.

(3) Ha az ügyviteli egyszerűsítés során el
bocsátott dolgozó a felajánlott munkahelyet el
fogadja, részére két példányban munkaerőirányító 
lapot kell kiállítani. A munkaerőirányító lap bal 
felső sarkára feltűnő módon »közvetítés« szót kell 
rávezetni.

(4) Amennyiben az ügyviteli egyszerűsítés 
során elbocsátott dolgozó a felajánlott munka
helyet nem fogadja el, vagy őt a kijelölt munka
helyen nem alkalmazzák, úgy részére újabb munka
helyet kell felajánlani.

4. §•

(1) A vállalatok az R. 11. §-ának (2) bekezdésé
ben meghatározott munkaerőfelesleg bejelentést a 
jelen utasítás 1. §. (1) bekezdésében foglaltak szerint 
tehetik meg.

(2) A munkaerőfeleslegek bejelentésénél külön 
kell megjelölni az ügyviteli egyszerűsítés során 
elbocsátott dolgozókat.

(3) A bejelentés során közölni kell a feleslegessé 
váló munkaerők számát, nemét, valamint a vál
lalatnál betöltött munkakörüket.

5. §.

(1) Azon vállalatoknál, ahol az ügyviteli egy
szerűsítés során egyszerre nagyobb (20 vagy ennél 
több) számban bocsátanak el dolgozókat, a dolgozók 
egy részének közvetítését közvetlenül a vállalatnál 
kell végrehajtani.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak megfelelő 
végrehajtását a vállalatok vezetői (megbízottai) 
és a kirendeltségek vezetői együttesen szervezzék 
meg az alábbiak szerint :

a) a kirendeltségek a nyilvántartott munka
helyek közül bocsássanak a vállalatok rendel
kezésére az ügyviteli egyszerűsítés folytán el
bocsátásra kerülő dolgozók számának és nemének 
megfelelően munkahelyeket úgy, hogy a dolgozók 
a munkahelyek között válogathassanak,

b) a vállalatok vezetői (megbízottai) a kirendelt
ségek által nyújtott munkahelyeket ajánlják fel 
az elbocsátásra kerülő dolgozók részére,

c) a vállalatok azon dolgozóik részére, akik a 
fentiek szerint felajánlott munkahelyeket elfogad
ják — az olyan munkahelyek tekintetében, 
melyek betöltése a kirendeltségek kötelező munka- 
közvetítéséhez van kötve, — kérjék a kirendelt
ségektől a közvetítőlapok kiállítását. A kirendelt
ségek a munkaerőközvetítőlapokat a vállalat kérése
kor azonnal, legkésőbb 24 órán belül állítsák ki, s 
bocsássák a vállalat rendelkezésére.

6. §.

(1) A vállalatok kötelesek a kirendeltségek által 
közvetített; dolgozókkal érdemben foglalkozni és 
felvételükről, illetve a felvétel elutasításáról rövid 
időn belül dönteni.

(2) A vállalatok kötelesek a munkaerőirányító
lap másodpéldányának hátlapjára rávezetni, hogy 
a dolgozót milyen munkakörben alkalmazták, 
illetve, hogy miért nem alkalmazták. Az ily módon 
kitöltött munkaerőirányítólap másolatát a döntés
től számított 24 órán belül a kirendeltségre kell 
eljuttatni.

(3) A vállalatok kötelesek a munkaerőirányító
lap első példányát három hónapig megőrizni, s azt 
a munkaerőgazdálkodási szervek kívánságára fel
mutatni.

7. §.
A nem az ügyviteli egyszerűsítés során el

bocsátott dolgozók munkába irányítására vonat
kozólag a 6/1954. M. T. H. számú utasításban 
foglalt rendeltkezések az irányadók.

8. §.

(1) A vállalatok vezetői, valamint a tanácsi 
munkaerőgazdálkodási osztályok vezetői a jelen 
utasításban foglaltak végrehajtásáért fegyelmi 
felelősséggel tartoznak.

(2) A tanácsok munkaerőgazdálkodási szervei 
a jelen utasításban foglaltak végrehajtását a vál
lalatoknál ellenőrizhetik.

9. §•
Ez az utasítás 1955. évi április hó 15. napján lép 

életbe, s rendelkezéseit 1955. évi július hó 31. 
napjáig kell alkalmazni.

Pécsi János s. k.
a Munkaeró'tartalékok 
Hivatalának elnöke.
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közlemények
A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának 

108.207/1955. MTA számú
k ö z i  e m é n y e

Állam- és Jogtudományi Intézetnek a Magyar 
Tudományos Akadémia felügyelete alá helyezéséről

' A Minisztertanács határozata értelmében az 
Állam- és Jogtudományi Intézet felett a felügyeleti 
jogkört 1955, év fnájus hó 1. napjától kezdődően a 
Magyar Tudományos Akadémia elnöke gyakorolja.

Budapest, 1955. április 20.
Osztrovszki György s. к

fó'titkár
*

A Magyar Tudományos Akadémia Hivatala 
Gazdasági Titkársága vezetőjének 120.289/1955. 
MTA Hiv. G. T. számú

к ö z 1 e m é n у e
a költségvetési szervek készleteinek nyilván

tartásáról

A Pénzügyminisztérium 318/31/1955. sz. alatt 
a Magyar Tudományos Akadémiához a következő 
átiratot intézte :

»A Magyar Nemzeti Bank a költségvetési 
szerveknél megtartott készletvizsgálatok során 
megállapította, hogy

1. az anyagnyilvántartások vezetése sok szerv
nél nem naprakész, a tényleges készletek azokból 
gyakran nem állapíthatók meg. Az elmaradás néha 
több hetes és így a költségvetési szervek a meg
rendeléseiknél a nyilvántartásokra nem támasz
kodhatnak, az anyaggazdálkodás nem ellenőrizhető ;

2. gyakori eset, hogy egyes anyagokat a rak
tárra érkezésükkor azonnal kiadnak az osztályok
nak. Ilyenkor az anyagnyilvántartás nem mutat 
megfelelő készletet annak ellenére, hogy az osztá
lyokon esetleg feleslegesen halmozódnak fel a 
készletek ;

3. a költségvetési szervek nem fordítanak meg
felelő gondot az anyaggazdálkodásra és az ezzel 
kapcsolatos nyilvántartások helyes vezetésére. 
Ennek következtében az anyagnyilvántartás nem 
nyújt megfelelő áttekintést sem a gazdálkodó, sem 
az ellenőrző szerveknek a készletek alakulásáról.

A költségvetési előirányzat alapján gazdálkodó 
szervek, intézetek és intézmények állóeszközeinek, 
valamint készleteinek nyilvántartásáról szóló 318/ 
140/1952. P. M. számú utasítás (megjelent : a 
Pénzügyi Közlöny, 1952. évf. 80. számában) I. 
mellékletét képező tájékoztató szerint a népgazda
sági vagyon helyes kezeléséhez és megőrzéséhez 
fűződő érdekek parancsolóan szükségessé teszik a 
költségevetési szervek készleteinek folyamatos és 
pontos nyilvántartását. Ennek biztosítása érdeké
ben a tájékoztató szerint az anyagnyilvántartást az 
anyagmozgatással egy időben kell vezetni ; nem 
ehet tehát a bevételi és kiadási bizonylatokat

másnap vagy később felvezetni. Minthogy az anyag
nyilvántartás rendeltetése, hogy minden pillanatban 
a valóságnak megfelelő készletet mutassa, a tájékoz
tató szerint a pontos készletmennyiségek meg
állapítása érdekében a gondnoki hivatal köteles a 
raktárban az év folyamán meghatározatlan idő
pontokban kémpróbaszerűen ellenőrzést végezni. 
Az ellenőrzéseknek ki kell terjedni az anyagszámla- 
lapok készletmennyiségének a fejlap készletmeny- 
nyiségével való egyeztetésére, továbbá az anyagnak 
felmérés útján való rovancsolására.

A tájékoztató szerint az anyagokat meghatáro
zott időpontban lehetőleg osztályonként össze
vontan kell igényelni. Emellett szem előtt kell 
tartani az anyagtakarékosságot és ezért figyelem
mel kell kísérni, hogy anyagok a munkahelyen 
feleslegesen ne halmozódjanak fel.

A Magyar Nemzeti Banknak a készletvizs
gálatokkal kapcsolatos megállapításaiból arra kell 
következtetnem, hogy a költségvetési szervek vagy 
egyáltalán nem, vagy felületesen tartják be az 
anyagnyilvántartások pontos, folyamatos és napra
kész vezetésére vonatkozó rendelkezéseimet.«

A társádalmi tulajdon fokozottabb védelméhez, 
a felesleges kiadások csökkentéséhez, az anyag- 
gazdálkodás ellenőrzésének lehetővé tételéhez, az 
árulapok felesleges igénybevételének megszünteté
séhez és a felesleges készletek felhalmozódásához 
fűződő fontos érdekekre való tekintettel kérem, az 
anyagnyilvántartásokra vonatkozó rendelkezések 
legszigorúbb betartását.

Felhívom a figyelmet arra is, hogy az 1049/1952. 
(XI. 28.) M. T. számú határozat szerint a költség- 
vetési szervek számvitelére vonatkozó pénzügy
minisztériumi utasítás rendelkezéseinek megszegői 
ellen súlyosabb esetben a tervgazdálkodás büntető
jogi védelméről szóló 1950. évi 4. sz. törvényerejű 
rendelet 8. §-ba ütköző cselekmény elkövetése miatt 
büntető feljelentést kell tenni és az Állami Ellen
őrző Központ elnöke kártérítésre kötelezheti azt, 
aki a pénzügyminisztérium rendelekzéseinek meg
szegésével a társadalmi tulajdonban kárt okoz.

Tájékoztatásul felhívom a figyelmet, hogy a 
körlevél 2. pontjában foglalt figyelmeztetés azon 
intézeteinknél, amelyek külön központi raktárral 
nem rendelkeznek, hanem helyette a készleteket 
közvetlenül az osztályokhoz, vagy laboratóriumokba 
(műhelyekbe) telepített ún. osztályraktárakban 
kezelik, úgy értelmezendő, hogy az osztályraktári 
nyilvántartásból nem szabad jelentősebb tételeket 
kiadásba helyezni »munkahelyre kiadás« címen. 
Ez másként annak a már korábban is kiadott 
szabálynak a megerősítését jelenti, hogy a tételes 
mennyiségi nyilvántartásvezetés körén már kívül 
eső szorosan értelmezett munkahelyi készletek 
mértéke nem haladhatja meg azt a mennyiséget, 
amely a folyamatos napi munkavégzéshez szük
séges. A munkahelyi készlet tehát nem ölthet 
raktári tartalék jelleget.

Budapest, 1955. április 15.
Biacsi Imre s.k. 

a Gazdasági Titkárság 
vezetője
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A Magyar Tudományos Akadémia Hivatala 
Gazdasági Titkárság vezetőjének 130.294/1955. 
MTA. Hiv. G. T. számú

k ö z l e m é n y e
a Közgazdaságtudományi Egyetemet végzettek bér

pótlékának megszűnéséről
A Minisztertanács 2085/1955. (III. 27.) sz. 

határozata alapján 1955. április 1-ével a Köz
gazdaságtudományi Egyetemet végzettek pótléka 
megszűnt.

A fenti időponttól kezdve e címen pótlékot 
fizetni nem szabad, és a keresetcsökkenések el
kerülése végett azon dolgozók alapbérét, akik a 
pótlékot kapták, a pótlék összegének megfelelő 
összeggel fel kell emelni.

A Minisztertanács fenti számú határozatával az 
5201/1950. 0. M. B. sz. határozat hatályát veszti.

Budapest, 1955. április 8.
Biacsi Imre s. k. 

a Gazdasági Titkárság 
vezetője

jogszabálymulató
1955. évi április hó 12-től 1955. április hó 19-ig.

A közzététel 
helye

A jogszabály száma 
p: és kelte A jogszabály tárgya

Magyar
Közlöny 1955. évi 12. számú tvr. 

(M. K. 40.)
1955. évi 13. számú tvr. 

(M. K. 40.)
25/1955. (IV. 10.) M. T. 

(M. K. 40.)
1041/1955. (IV. 10.) Mt. h. 

(M. K. 40.)
1042/1955. (IV. 15.) Mt. h. 

(M. K. 42.)
1045/1955. (IV. 17.) Mt. h. 

(M. K. 43.)

2/1955. (IV. 17.) Np. M. 
(M. K. 43.)

A képzőművészeti és iparművészeti alkotások, valamint dekorációs anyagok 
többszörösítésének és forgalombahozatalának szabályozásáról.

A műsoros előadásokról.

A Képzőművészeti Alap létesítéséről szóló 24/1952. (III. 27.) M. T. számú rendelet 
módosításáról és kiegészítéséről.

A képző- és iparművészet egyes kérdéseinek rendezéséről.

Az 1954/1955. évi fűtési idény befejezéséről.

A képzőművészeti és iparművészeti alkotások, valamint dekorációs anyagok 
többszörösítésének és forgalombahozatalának szabályozásáról szóló 1955. évi 
12. számú törvényerejű rendelet végrehajtásáról.

A nyári időszámítás bevezetéséről.

Pénzügyi
Közlöny

49/1955. (P. K.15.) P. M. 
52/1955. (P. K. 15.) P. M. 
53/1955. (P. K. 16.) P. M.

A kölcsönös elszámolásokról.
Az üdülőépületek házadókötelezettségéről.
A döntőbizottsági eljárási illeték szabályainak módosításáról.

Q
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Személyi rész
KITÜNTETÉSEK

A Népköztársaság Elnöki Tanácsa 
kiváló munkája elismeréséül

Révai Józsefnek,
az Elnöki Tanács elnökhelyettesének, az Akadémia 
tiszteleti tagjának

a »Magyar Népköztársaság Érdemrendje«
kitüntetést adományozta.

*

A Népköztársaság Elnöki Tanácsa 
hazánk felszabadulásának 10. évfordulója alkal
mából az Oktatásügyi Minisztérium területén vég
zett kiváló munkája elismeréséül

ár. Pattantyús Á. Gézának,
az Akadémia levelező tagjának, a Budapesti 
Műszaki Egyetem tanszékvezető egyetemi taná
rának

a »Munka Érdemrend«
kitüntetést adományozta.

A Népköztársaság Elnöki Tanácsa 
Marót Károlynak,

az Akadémia levelező tagjának, az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem tanszékvezetőjének 70. születés
napja alkalmából

a »Munka Érdemrend«
kitüntetést adományozta.

*

KINEVEZÉSEK

A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége 
1955. május hó 14-én tartott ülésén tudomásul vette

Osztrovszky György elvtárs,
a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának — 
más fontos beosztása miatt — a főtitkári teendők 
ellátása alól kért felmentését.

*

A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége
1955. május hó 14-én tartott ülésén

\

Bognár Rezső elvtárs, akadémikust
megbízta a Magyar Tudományos Akadémia fő
titkári teendőinek ideiglenes ellátásával.
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A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára
— 1955. április 1-étől kezdődően — Lakatos Imrét 
tudományos munkatársnak az MTA Alkalmazott 
Matematikai Intézetéhez kinevezte.

*

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára
— 1955. május 1-étől kezdődően — Antal Jánosáét 
főelőadónak a Magyar Tudományos Akadémia 
Hivatalához kinevezte.

A Magyar Tudományos Akadémia Hivatalának 
vezetője Hídvégi Istvánt, az MTA Hivatala Revizori 
Csoportjának mb. vezetőjét írásbeli figyelmeztetésben 
részesítette, mert az Elméleti Fizikai Kutató 
Csoportnál tartott vizsgálatát követő intézkedés
tervezetét részben téves revizori megállapításokra 
alapozva készítette el. (105 128/1955. sz.)

*
A Magyar Tudományos Akadémia Hivatala 

Gazdasági Titkárságának, vezetője Jenőfi Lőrincet, 
az MTA Hivatal Gépkocsi Csoportjának vezetőjét 
szolgálati mulasztás miatt írásbeli figyelmeztetésben 
részesítette (105 099/1955. sz.).

Jogszabályok
1955. évi
I. törvény

a Magyar Népköztársaság 1955. évi költségvetéséről 
és az 1954. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 

jelentés jóváhagyásáról
(Teljes szöveg)

1. §. Az Országgyűlés a Magyar Népköztársaság 
1955. évi költségvetésének

bevételeit 47.011,362.000 (Negyvenhétmilliárd- 
tizenegymillióháromszázhatvankettőezer) forintban,

kiadásait 45.502,017.000 (Negyvenötmilliárd- 
ötszázkettőmilliótizenhétezer) forintban,

többletét 1.509,345.000 (Egymilliárdöfszáz- 
kilencmillióháromszáznegyvenötezer) forintban 
határozza meg.

2. §. A költségvetésben előirányzott, valamint 
az ezt esetleg meghaladó többletet, továbbá a költ
ségvetésben a Minisztertanács tartaléka címén 
számításba vett összeget a Minisztertanács az év 
közben felmerülő szükségletek fedezésére és a 
pénztári készletek gyarapítására használhatja fel.

3. §. A törvény 1. §-ában meghatározott 
kiadások 55,5 %-át kitevő 25 254 millió forintot 
— az 1955. évi népgazdasági terv célkitűzéseinek 
megfelelően — a népgazdaság további fejlesztésére, 
ezen belül a nehézipar erősítésére, a közszükségleti 
cikkek gyártásának fokozására, a mezőgazdasági 
termelés, különösen a mezőgazdaság szocialista 
szektorának fellendítésére, a közlekedés javítására, 
teljesítőképességének növelésére, új lakások, szociá
lis és kulturális létesítmények építésére, valamint 
más — elsősorban tanácsi kezelésben levő — kom
munális létesítmények hálózatának fejlesztésére és 
gyarapítására kell fordítani.

4. §. (1) A szociális és kulturális intézetek és 
intézmények fenntartására, fejlesztésére és szolgál

tatásaik színvonalának emelésére, valamint egyéb 
szociális és kulturális feladatokra a törvény 1. 
§-ában meghatározott kiadások 22,9 %-át, 10 446 
millió forintot kell fordítani.

(2) Az (1) bekezdésben említett összegből :
1. az oktatási és népművelési intézmények, 

különösen az óvodák és napközi otthonok, az 
általános és középiskolák, az iparitanuló-intézetek 
és technikumok, a főiskolák és egyetemek, továbbá a 
tanfolyamok, tudományos kutatóintézetek, múzeu
mok és könyvtárak, kultúrházak, kultúrotthonok 
és színházak, sport- és testnevelési intézmények 
fenntartására és fejlesztésére, valamint egyéb 
kulturális és népművelési célok megvalósítására 
3469 millió forintot,

2. az egészségügyi ellátás és az egészségvédelem 
további fejlesztésére, különösen a kórházak, kli
nikák és rendelőintézetek, továbbá szülőotthonok, 
bölcsődék, anya- és csecsemővédelmi intézmények 
fenntartására és hálózatuk bővítésére, valamint 
egyéb szociális feladatok megvalósítására 2349 
millió forintot,

3. a szakszervezetek, illetőleg a Szakszervezeti 
Társadalombiztosítási Központ által ellátott egész
ségügyi és szociális feladatokra, különösen a bizto
sítottak, valamint az igényjogosult családtagjaik 
egészségügyi ellátására, a részükre nyújtott üdül
tetési támogatásra, nyugdíjakra, táppénzre, beteg
ségi, gyermekágyi és temetkezési segélyekre, családi 
pótlékra, továbbá a természetben kiszolgáltatott 
gyógyszerekre és gyógyászati segédeszközökre 4628 
millió forintot kell fordítani.

5. §. Honvédelmi célokra, népünk békés alkotó 
munkájának biztosítására 5683 millió forintot, a 
törvény 1. §-ában meghatározott kiadások 12,5 %-át 
kell fordítani.

6. §. Rend- és jogbiztonsági kiadásokra 2086 
millió forintot, a törvény 1. §-ában meghatározott 
kiadások 4,6 %-át kell fordítani.

7. §. Igazgatási jellegű kiadásokra 2033 millió 
forintot, a törvény 1. §-ában meghatározott kiadások 
4,5 %-át kell fordítani.

8. §. A törvény 1. §-ában meghatározott be
vételek forrásai :

1. a népgazdaság ipari, mezőgazdasági, keres
kedelmi, közlekedési és szolgáltató vállalataitól 
befolyó forgalmi adó, nyereség és egyéb befizetések 
33 654 millió forint, a bevételek 71,6 %-a,

2. a szövetkezetek által fizetendő adók 1200 
millió forint, a bevételek 2,6%-a,

3. a lakosságtól származó adóbevételek 3764 
millió forint, a bevételek 8 %-a,

4. a különféle bevételek, elsősorban a hosszú- 
lejáratú hitelek visszafizetése, a tanácsok és a 
költségvetési szervek saját bevételei, valamint az 
Állami Mezőgazdasági Gépüzemtől befolyó be
vételek együttesen 4119 millió forint, a bevételek 
8,7 %-a,

5. a szakszervezetekhez, illetőleg a Szakszer
vezeti Társadalombiztosítási Központhoz bizto
sítási járulékként befolyó járulékbevétel 4274 
millió forint, a bevételek 9,1 %-a.

9. §. (1) A tanácsok költségvetési kiadásainak 
fedezésére a tanácsok bevételei.szolgálnak. A taná-
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csők bevételeiből nem fedezhető kiadásokat állami 
hozzájárulásból és a különféle szabályozó bevéte
lekből kell fedezni.

(2) A szabályozó bevételek és az állami hozzá
járulás arányát, valamint a szabályozó bevételek
ből való részesedés mértékét a Minisztertanács 
állapítja meg.

10. §. A törvény 1. §-ában a kiadásokra meg
határozott összeget a költségvetési éven túl fel
használni nem lehet.

11. §. Az Országgyűlés az 1954. évi költség- 
vetés végrehajtásáról szóló jelentést

45.286.639.000 (Negyvenötmilliárdkettőszáz- 
nyolcvanhatmillióhatszázharminckilencezer) forint 
bevétellel,

43.980.136.000 (Negyvenhárommilliárdkilenc- 
száznyolcvanmillióegyszázharminchatezer) forint 
kiadással, és

1.306.503.000 ' (Egymilliárdháromszázhatmillió- 
ötszázháromezer) forint bevételi többlettel jóvá
hagyja.

12. §. A jelen törvény végrehajtásáról a Minisz
tertanács a pénzügyminiszter útján gondoskodik.

Dobi István s. k. Darabos Iván s. k.
a Népköztársaság Elnöki a Népköztársaság Elnöki

Tanácsának elnöke Tanácsának titkára

*

1955. évi

II. törvény
a Magyar Népköztársaság Alkotmánya 24. §-a űj 

szövegének megállapításáról

(Teljes szöveg)
1. §. Az Országgyűlés a Népköztársaság Elnöki 

Tanácsa által az Alkotmány 20. §-ának (5) bekezdése 
értelmében bemutatott, az új minisztériumok fel
állításáról szóló 1954. évi 29. számú törvényerejű 
rendeletet, valamint az Állami Gazdaságok Minisz
tériuma és az Országos Erdészeti Főigazgatóság fel
állításáról szóló 1954. évi 30. számú törvényerejű 
rendeletet tudomásul veszi.

2. §. Az 1. §-nak megfelelően az Alkotmány 24. 
§-ának új szövege a következő :

»24. §, A Magyar Népköztársaság minisztériu
mai :

a külügyminisztérium, 
a belügyminisztérium, 
a honvédelmi minisztérium, 
a pénzügyminisztérium, 
az igazságügyminisztérium, 
a kohó- és gépipari minisztérium, 
a szénbányászati minisztérium, 
a vegyipari és energiaügyi minisztérium, 
a könnyűipari minisztérium, 
a város- és községgazdálkodási minisztérium, 
a földművelésügyi minisztérium, 
az állami gazdaságok minisztériuma, 
a külkereskedelmi minisztérium,

a .belkereskedelmi minisztérium, 
az élelmiszeripari minisztérium, 
a begyűjtési minisztérium, 
az építésügyi minisztérium, 
a közlekedés- és postaügyi minisztérium, 
a népművelési minisztérium, 
az oktatásügyi minisztérium, 
az egészségügyi minisztérium«.

Dobi István s. k. Darabos Iván s. k.
a Népköztársasági Elnöki a Népköztársasági Elnöki

Tanácsának elnöke Tanácsának titkára

Miniszteri utasítások
64/1955. (P. K. 20.) P. M.

A költségvetési, valamint az elöirányzatos folyó
számlarendben gazdálkodó szervek felesleges álló
eszközeinek és anyagainak feltárásáról és értéke

sítéséről
Egyes költségvetési intézményeknél jelentős 

mennyiségű felesleges vagy nélkülözhető álló és 
forgó eszközt tárolnak. A takarékosság ésszerű 
szempontjai megkövetelik, hogy ezek az eszközök 
felhasználásra kerüljenek. Ennek érdekében — a 
2081/1955. (III. 13.') számú minisztertanácsi hatá
rozatban foglalt felhatalmazás alapján — az 
alábbiakat rendelem :

1 . §•

(1) A felesleges készletek feltárása és haszno
sítása (értékesítése) a vállalatok, valamint az állami 
költségvetés keretében gazdálkodó szervek állandó 
jellegű feladata.

(2) A jelen utasítás rendelkezései a fegyveres 
testületek kivételével a költségvetési (központi és 
tanácsi) szervek, intézetek és intézmények, vala
mint az elöirányzatos folyószámlarendben gazdál
kodó szervek (a továbbiakban : szervek) felesleges 
készleteinek, eszközeinek feltárására és értékesí
tésére vonatkoznak. A vállalatok, valamint a 
fegyveres testületek felesleges készletei, eszközei 
hasznosításának módját külön újítások szabályoz
zák.

(3) A szervek vezetői kötelesek állandóan felül
vizsgálat alatt tartani a vezetésük alatt álló 
szervek állóeszközeit és anyagkészleteit — ide
értve a fogyóeszközöket is — (a továbbiakban : 
eszközök) abból a szempontból, hogy ezek közül 
melyek feleslegesek, illetve nélkülözhetők.

(4) Feleslegesek azok az eszközök, amelyek 
rendeltetésüknél fogva a szerv működéséhez, fel
adatának ellátásához nem szükségesek (elfekvő, 
inkurrens eszközök).

(5) Nélkülözhetők azok az eszközök, amelyek 
értéke meghaladja a később rovatonkénti részlete
zéssel kidolgozandó értékhatárt. E szabályozásig 
nélkülözhetőnek kell tekinteni :

a) irodai papírnál (nyomtatványokat kivéve), 
írószereknél, takarító eszközöknél, tisztogató- és 
féregtelenítő anyagoknál, gyógyszereknél, köt-
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szereknél az utolsó három hónapi átlagos fogyasz
tást meghaladó mennyiséget (egyes gyógyszereket 
az egészségügyi miniszter, laboratóriumi vizs
gálatokhoz szükséges egyes vegyszereket pedig a 
vegyipari és energiaügyi miniszter mentesíthet az 
utasítás hatálya alól). Indokolt esetben a három 
hónapi átlagos fogyasztás mennyiségén felül a fel
ügyeleti hatóság egy hónapi biztonsági tartalékot 
engedélyezhet ;

b) a textilneműeket, amelyek a mellékletben 
felsorolt készletnormákat meghaladják ;

c) a szépirodalmi és ismeretterjesztő könyveket, 
amelyek tartalma a szerv szakmai működési 
területét nem érinti, továbbá a szakmai könyveknek 
azokat a másod-, harmad- stb. példányait, amelyek 
feleslegesek (ide nem értendő a szerv szakszervezeti 
könyvtárának könyvállománya; a szerv vezetője 
dönt abban a kérdésben, hogy a másod-, harmad- 
stb. példányok feleslegesnek tekintendők-e) ;

d) az élelmiszereket az alább felsorolt idő
tartamra eső átlagos fogyasztási mennyiségen felül :
da) hús (tőkehús, töltelékáru, belsőség

stb.) .......................................    3 nap
db) zsírféleség (zsír, olaj, margarin stb.) .. 30 nap
de) szalonna ........................   60 nap
dd) lisztféleség (liszt, dara, rizs s tb .) ........  30 nap
de) tésztafélék (tarhonya, spagetti, maka

róni, kocka, szálas metélt, száraz
tészta s tb . ) .......................................... 30 nap

df) cukor ............ ; ..........' ........................  30 nap
dg) száraz hüvelyes nyáron ...................  30 nap
dh) száraz hüvelyes télen .........   90 nap
di) burgonya nyáron .............. ; .............  14 nap
dj) burgonya télen .......................   180 nap

(Ez a rendelkezés nem vonatkozik a saját
gazdaságok termelvényeire. A felügyeletet ellátó 
szakminiszter a fenti időtartamokat meghosszab
bíthatja azoknál a szerveknél, amelyeknél a 
magaslati vagy lakott helytől távoli elhelyezés az 
élelmiszerek szállítását megnehezíti. Az időtartam 
meghosszabbítására vonatkozó írásbeli engedélyt 
az ellenőrzés alkalmával fel kell mutatni.)

e) mindazokat a
ea) járműveket (gépkocsit, motorkerékpárt, 

kerékpárt, szekeret, kocsit, triciklit stb.) ;
eb) irodagépeket (számoló- és írógépeket stb.) ;
ec) műszereket,
ed) szerszámokat ;
ee) alkatrészeket és egyéb olyan eszközöket,
amelyek nincsenek kellőképpen hasznosítva ;
f) mindazokat az anyagokat és fogyóeszközöket, 

amelyek hat hónapnál hosszabb idő óta raktáron 
vannak. A hat hóuapi időtartamot a felügyeleti 
hatóság indokolt esetben egy évre felemelheti.

2. §.
(1) A felesleges és nélkülözhető eszközök fel

tárását és értékesítését a Magyar Nemzeti Bank a 
helyszínen ellenőrzi. Az eszközök feltárásában és

értékesítésében a Banknak a szerveket segítenie 
kell.

(2) Ha a Bank és a szerv között vita merül fel 
arra nézve, hogy valamely eszköz használaton 
kívüli, vagy nélkülözhető-e, akkor eszközféleségen
ként 1000 Ft értékhatáron alul, véleményeltérés 
esetén, a szerv álláspontját kell elfogadni, ezen az 
értékhatáron felül a Bank a szerv felett felügyeleti 
jogkört gyakorló hatósághoz (tanácsi szervek esetén 
a területileg illetékes megyei tanács végrehajtó 
bizottságának illetékes szakosztályához, állami 
szerv esetén pedig az illetékes minisztériumhoz, 
vagy országos főhatósághoz) fordul döntésért. 
A felügyeleti hatóság döntése kötelező a Bankra és 
a szervekre egyaránt. Ha a felügyeleti hatóság 15 
napon belül nem dönt a vitás kérdésben, úgy a 
Bank álláspontját kell elfogadottnak tekinteni.

3. §.

(1) Az 1. §. (5) bekezdésének a) és d) pontja 
szerint nélkülözhetőnek minősülő eszközöket 
továbbra is raktáron lehet tartani, ilyen eszközöket 
azonban mindaddig nem szabad beszerezni, míg 
az eszközök mennyisége az idézett pontokban meg
jelölt mértéket meghaladja.

(2) A szerv köteles a nélkülözhetőnek, valamint 
feleslegesnek minősülő eszközök közül az anyag
fajtánként 3000 Ft értékhatárt meghaladó és anyag- 
gazdálkodás alá tartozó anyagokat az anyag 
értékesítésével foglalkozó országos értékesítő szerv
nek vételre felajánlani. Az országos értékesítő szerv 
a működési körébe tartozó, anyagfajtánként 3000 Ft 
értékhatár feletti tételeket 14 napon — a szak- 
miniszter és a pénzügyminiszter által megállapított 
indokolt esetben 30 napon — belül köteles átvenni.

(3) A )2) bekezdés alá nem tartozó nélkülözhető
nek, valamint feleslegesnek minősülő eszközök 
közül :

a) a lakosság részére felhasználható eszközöket 
elsősorban az állami kereskedelmi szerveknek, 
másodsorban a szövetkezeteknek kell vételre fel
ajánlani ;

b) A lakosság részére fel nem használható 
eszközöket azoknak a költségvetési szerveknek, 
előirányzatos folyószámlarendben gazdálkodó szer
veknek vagy állami vállalatoknak kell az 5. §-ban 
szabályozott módon felajánlani, amelyeknek ezekre 
az eszközökre szükségük van.

(4) Az irodabútorokat továbbra is a Bizományi 
Áruháznak kell átadni.

(5) Az állami kereskedelmi szervek terven 
felül kötelesek átvenni mindazokat a kereskedelmi 
tevékenységük körébe tartozó eszközöket, amelyek 
jelenlegi állapotukban a lakosság részére értékesí
tésre alkalmasak. Az áru mozgatásával felmerülő 
és az egyébként a kereskedelmet terhelő költségeket 
a vételárból az állami kereskedelmi szervek levon
hatják.

(6) A (2)—(4) bekezdésekben foglaltak szerint 
nem értékesíthető és az 5. §-ban foglaltak szerint át 
nem csoportosítható eszközöket a Műszaki Bizo
mányi Vállalat, vagy pedig, — ha az eszközökre a 
Műszaki Bizományi Vállalat nem tart igényt — a
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feleslegessé vagy nélkülözhetővé válás megállapí
tásától számított 6 hónapon belül a Melléktermék- 
és Hulladékértékesítő Vállalat (MÉH) útján kell 
értékesíteni. A szervek az eszközöket magánosoknak 
nem adhatják el.

4 - §•

(1) Az. eszközök átadási árát az átvevő szervvel 
egyetértésben az elhasználtság figyelembevételével 
a mindenkor érvényes árszabályok alkalmazásával 
kell megállapítani. Árvita esetén a felügyeleti 
szervek 8 napon belül kötelesek dönteni.

(2) Az eladott eszközök szállítási költségét az 
eladási árból kell fedezni.

5. §•
(1) A lakosság részére nem értékesíthető esz

közöket át kell adni olyan szervek vagy vállalatok 
részére, amelyek ezeket az eszközöket rendeltetés
szerűen fel tudják használni. Az eszközök átcsopor
tosítását a felügyeletet ellátó hatóságok szervezik 
meg.

(2) Az átcsoportosítandó eszközöket az állam- 
igazgatási szervek a felügyeletet ellátó minisz
tériumhoz, országos főhatósághoz ; a tanácsi szervek 
a megyei tanácsok végrehajtó bizottsága illetékes 
osztályához (pl. szakorvosi rendelőintézet az egész
ségügyi osztályhoz) első ízben 1955. évi július, hó 
1-ig kötelesek bejelenteni.

(3) A megyei tanács végrehajtóbizottságának 
szakosztályai a (2) bekezdés szerint hozzájuk be
jelentett eszközöket a szükségletnek megfelelően 
a megye területén levő szervekhez vagy vállalathoz 
csoportosítják át. Ha erre lehetőség nincs, a 
megyei tanács vb. szakosztálya a bejelentést 
továbbítja az illetékes minisztériumhoz (pl. az 
egészségügyi osztály az Egészségügyi Minisztérium
hoz).

(4) Az 1955. július 1. után átcsoportosíthatóvá 
minősített eszközöket bármikor be' lehet jelenteni 
a (2) bekezdésben említett hatóságokhoz.

(5) A (2) és (4) bekezdés szerint bejelentett 
eszközök felett a bejelentő szerv 1955. évi szeptember 
hó 30-ig, illetve — 1955. július hó 1. után történő 
bejelentések esetében — a bejelentés napjától 
számított három hónapon át nem rendelkezhet. 
Ha a felügyeletet ellátó hatóság eddig az idő
pontig a bejelentett eszközökét nem csoportosítja 
át, a szerv köteles ezeknek az eszközöknek az 
értékesítéséről — a jelen utasítás idevonatkozó 
rendelkezéseinek megfelelően — saját hatáskörében 
gondoskodni a 3. §-ban foglaltak szerint.

(6) Az egyes minisztériumok területén felesleges 
eszközök más minisztériumok részére is felajánl
hatok és más minisztériumok felügyelete alá 
tartozó szervek részére is átadhatók.

(7) Az átadandó eszközök szállítási költsége az 
átvevő szervet terheli.

(8) Ha a szervek átcsoportosítás folytán jutnak 
olyan eszközök birtokába, amelyek beszerzési ára 
költségvetésükben elő van irányozva, az átcsoporto
sított eszközök értékének megfelelő előirányzatot

zárolásra fel kell ajánlaniok, az esetleg már kiadott 
megrendelésüket pedig vissza kell vonniok.

(9) Az állóeszközöknek költségvetési szervek, 
előirányzatos folyószámlarendben gazdálkodó szer
vek, valamint állami vállalatok közötti átadása 
könyvátírással történik. Anyagokat és fogyó
eszközöket könyvátírással átadni nem szabad, 
ezek értékét tehát az átvevő szervnek meg kell 
térítenie, de erre a célra póthitel nem vehető 
igénybe. A megtérített összegeket — a 6. § 
szerinti levonások után — az 52 Működés és egyéb 
bevétel rovaton kell elszámolni. Állami szervek és 
szövetkezetek, valamint szövetkezeteket irányító 
szervek között az átadás kizárólag térítés ellenében 
történhet.

(10) Az átadott készletek könyvelésénél és 
nyilvántartásánál a 18. és 21. számú államszám
viteli tájékoztatóban foglaltak (Pénzügyi Közlöny
1953. évi július hó 31-i 46. és augusztus hó 28-i 
50. szám) szerint kell eljárni.

6 . § .

(1) Utasítás alapján értékesítésre kerülő esz
közök árából befolyó bevételek 10%-át a 10—15. 
rovat bármelyikén, vagy a 20 Beszerzés rovaton 
térítményként lehet bevételezni és a rovat jellegé
nek megfelelő kiadások fedezetére felhasználni. 
A bevételeknek állóeszközök esetén 1 %-át, forgó
eszközök esetén 2%-át jutalmazásra lehet fel
használni. Ugyancsak jutalmazásra lehet fel
használni az átcsoportosítás alapján az előirányzat
ból zárolt összegek 1 %-át. Ebben az esetben a 
jutalom összege fele-fele arányban illeti meg az 
átadó és az átvevő szerv dolgozóit. Az átcsoporto
sított eszközök értéke egyébként nem lehet a 
jutalmazás alapja.

(2) A szerv vezetőjének jutalmát a közvetlen 
felügyeletet gyakorló szerv, a többi dolgozó jutal
mát a szerv vezetője állapítja meg. Egy személy 
részére kifizetett jutalom negyedévenként nem 
haladhatja meg az 1000 forintot. Nem lehet olyan 
személyt jutalomban részesíteni, aki az eszközök 
feltárásában, értékesítésében, más szervhez való 
átcsoportosításában nem vett részt, valamint aki 
felelős az eszközök felhalmozódásáért és elfek- 
véséért.

(3) A jutalomnak megfelelő összeget a bevételi 
számláról (főfolyószámláról) a szerv, illetve a 
felettes hatóságának letéti számlájára kell — mint 
tartozatlan befizetést — átutalni. A jutalmat a 
letéti számláról kell kiutalni. A csoportosítás 
miatti zárolás alapján jutalmat csak az értékesítés
ből egyébként befolyt bevételek terhére lehet 
kifizetni.

7- §•
(1) A felesleges vagy nélkülözhető eszközök fel

tárását, értékesítését, átcsoportosítását az összes 
szerveknek minden további intézkedés bevárása 
nélkül azonnal meg kell kezdeniük. Az elért ered
ményt a negyedévi beszámolók indokolásában 
számszerűén ismertetni kell. Ugyancsak szám
szerűen ki kell mutatni az elért eredményt az egész
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fejezetre (tanácsi szerveknél : megyére ; Buda
pesten a főváros egész területére) nézve összefog
lalva. A számszerű ismertetésnek az alábbi adatokat 
kell magában foglalnia :

a) az utasítás alapján a beszámolási időszakban 
feltárt felesleges vagy nélkülözhető eszközök értéke ;

b) az értékesítésre került eszközök eladási 
árából bevételi számlára a beszámolási időszakban 
befolyt összeg ;

c) az átcsoportosítás alapján az előirányzatból 
zárolásra felajánlott összeg ;

d) a beszámolási időszakban kifizetett jutalmak 
összege. (Az a )—d) alatti adatokat halmozottan 
kell megadni, tehát a költségvetési év elejétől a 
beszámoló időszak végéig.)

(2) A jelen utasítás végrehajtása során a szervek 
a szükségesség szempontjából vizsgálják felül a 
már kiadott, de még nem teljesített megrendelései
ket és a feleslegessé vált megrendeléseiket vonják 
vissza. Az ilyen megrendelések visszavonása követ
keztében fizetendő kötbérek a folyó évben a 10 
Irodai és gazdasági kiadás rovaton külön engedély 
nélkül is elszámolhatók.

(3) Az utasítás végrehajtásáért a szerv vezetője 
felelős. Pénzügyi fegyelemsértésnek minősül az, 
ha valamelyik dolgozó felesleges vagy nélkülözhető 
eszközt szándékosan elrejt, feltárását és értékesí
tését szándékosan nehezíti, vagy akadályozza.

(4) A felügyeletet ellátó miniszter indokolt 
esetben a pénzügyminiszterrel egyetértésben a 
fentiektől eltérő eljárást is engedélyezhet.

(5) A jelen utasítás az 1955. évi április hó 30. 
napjával lép hatályba.

Pogácsás Antal s. k. 
a pénzügyminiszter helyettese

Megjegyzés : Az utasítás mellékleteit a Pénzügyi Közlöny 
20. száma (1955. május 7.) tartalmazza.

Az oktatásügyi miniszter 30/1955. (0. K. 8.) 0. M. 
számú

u t a s í t á s a

a levelező oktatás kiterjesztéséről

A 128/1951. (VI. 17.) M. T. számú rendelet 
1. §. (2) bek. és 3. §. (2) bekezdésében foglalt fel
hatalmazás alapján az alábbiakat rendelem el :

1. Azokon a tudományegyetemi szakokon, 
amelyeken eddig levelező oktatás nem volt, a jelen 
utasításban foglalt külön feltételek mellett bizto
sítani lehet egyes személyek részére a szak levelező 
formában történő elvégzését.

2. A jelen utasítással szervezett levelező oktatás
ban az a főiskolai, illetve egyetemi végzettséggel 
rendelkező személy vehet részt, aki egyetemi 
képesítést, illetve munkaköre megfelelő ellátásához 
második szakból vagy második egyetemen kíván 
képesítést szerezni.

Indokolt esetben ezeken a szakokon kivétel
képpen a levelező oktatásban olyan személyek is

részt vehetnek, akik főiskolai vagy egyetemi vég
zettséggel nem rendelkeznek, azonban a kérdéses 
szakmában megfelelő gyakorlatuk van.

3. A felvételi kérelem elbírálásánál azt a tényt, 
hogy a felvételre jelentkező munkája az új szak 
elvégzését megkívánja, illetőleg — egyéb oknál 
fogva — indokolt a magasabb képesítés megszer
zése, pedagógusok esetében az illetékes megyei 
tanács VB. Oktatási Osztálya, felsőoktatási intéz
mények dolgozói esetében az intézmény vezetője — 
minden más esetben a jelentkező munkahelye 
felett felügyeletet gyakorló minisztérium szak
főosztálya vezetőjének igazolása alapján kell figye
lembe venni.

4. A felvételi kérelmet a fenti igazolással együtt 
az érintett kar dékánjához kell benyújtani az 1955. 
évben május 31-ig, egyébként április 30-ig.

A dékán megvizsgálja, hogy a 6—9. pontban 
foglaltak figyelembevételével van-e lehetőség a meg
felelő szak elvégzésére, tekintetbe véve a jelentkező 
előképzettségét, továbbá azt a körülményt, hogy a 
jelentkező munkaköre szükségessé teszi-e a kért 
szakon a tanulmányok elvégzését és a felvételről 
15 napon belül a rektornak javaslatot tesz.

5. A rektor a dékán javaslafa alapján dönt.
A jelentkezőt csak akkor szabad felvenni, ha

kiképzése a tanszékek részéről külön oktatólétszám, 
illetve dologi igénnyel nem jár.

6. A hallgató :
aj az elméleti tananyagot jegyzetek és könyvek 

alapján önálló tanulással sajátítja el ;
b )  tanulmányai elvégzéséhez a nappali tagozat 

előadásait hallgathatja és a nappali tagozat hall
gatóihoz hasonlóan részt vehet tanszéki konzul
tációkon ;

c) általában köteles a nappali tagozat gyakor
lati foglalkozásain részt venni, kivéve, ha az egyes 
tanszékek a gyakorlatok elvégzését külön idő
pontban — az oktatószemélyzet megterhelése nél
kül — tudják biztosítani ;

d) a szakképzés megszerzéséhez általában a 
tantervben a nappali tagozat hallgatói részére 
előírt valamennyi tárgyból köteles vizsgát tenni.

Korábbi tanulmányok alapján egyes vizsgák 
letétele alól a dékán felmentést adhat.

A felmentés elbírálásakor — mind a gyakor
latok, mind a vizsgák tekintetében — szem előtt 
kell tartani azt az elvet, hogy a hallgatónak tanul
mányai befejezésekor a megfelelő szak nappali 
tagozatán végzett hallgatókkal azonos értékű kép
zettséget kell szereznie.

7. Egyéb jogszabályoknak a levelező oktatásra 
vonatkozó rendelkezéseit — a fentiekben foglaltak 
kivételével — a jelen utasítás alapján felvett hall
gatókra is alkalmazni kell azzal az eltéréssel, hogy 
ahol korábbi tanulmányok jelentősebb mértékben 
beszámíthatók, ott a képzési idő a nappali tagozat 
képzési idejénél rövidebb is lehet.

8. A jelen utasitás kihirdetése napján lép 
hatályba.

Erdey-Gruz Tibor s. k. 
miniszter
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Közlemények
108 253/1955. sz.

H i r d e t m é n y

a Magyar Tudományos Akadémia 1955. évi Nagy
gyűléséről

A Magyar Tudományos Akadémia 1955. évi 
Nagygyűlése május hó 23 -29-ig  tart.

A Nagygyűlés programja.

Az Akadémia osztályainak együttes ülése:

Május 23-án, hétfőn délelőtt 10 órakor :
Rusznyák István akadémikus :
Elnöki megnyitó.
Friss István levelező tag :
Népgazdaságunk fejlődésének üteméről.

Május 23-án hétfőn délután fél 4 órakor :
Lukács György akadémikus :
Az esztétikai visszatükrözés problémája.

Május 24-én, kedden délelőtt 10 órakor :
Kodály Zoltán akadémikus :
Szentirmaytól Bartókig.

Május 24-én, kedden délután fél 4 órakor : 
Kovács István levelező tag :
A Központi Fizikai Kutató Intézet szerepe a fel- 
szabadulás utáni magyar fizikai kutatás ki
alakításában.

Május 27-én, pénteken délután fél 4 órakor : 
Záróülés:
Főtitkári beszámoló.
Kitüntetések adományozása.
Az együttes ülések helye :

Magyar Tudományos Akadémia, díszterem 
Budapest, V., Akadémia-u. 2.

A tudományos osztályok nagygyűlési programja:
Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya :
Május 25-én, szerdán délelőtt 10 órakor :

Bóka László levelező tag :
Osztály titkári beszámoló.

Május 25-én, szerdán délután fél 4 órakor :
Kniezsa István akadémikus :
A magyar állami és jogi terminológia eredete.

Május 26-án, csütörtökön délelőtt 10 órakor : 
Turóczi-Trostler József akadémikus :
Petőfi világirodalmi jelentősége.
Az előadások helye :

ELTE Jogtudományi kar diszterem 
Budapest, V., Egyetem-tér 1—3.

Társadalmi- és Történeti Tudományok Osztálya :
Május 25-én, szerdán délelőtt 10 órakor :

Mátrai László levelező tag :
Osztálytitkári beszámoló.
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Május 26-án, csütörtökön délután 4 órakor : 
Székely Endréné, a neveléstudományok kandidá
tusa :
A szovjet pedagógia tudományos eredményeinek 
alkotó felhasználása a magyar pedagógiai tudo
mányban.
Az előadások helye :

Marx Károly Közgazdaságtudományi Egye
tem I. sz. tanterem 
Budapest, IX., Dimitrov-tér 8.

Matematikai és Fizikai Tudományok Osztálya :
Május 25-én, szerdán délután 4 órakor:

Hajós György akadémikus :
Osztálytitkári beszámoló.

Május 26-án, csütörtökön délelőtt 10 órakor : 
Egerváry Jenő akadémikus :
A függőhidak elméletének megalapozása és fel
építése a matrixszámítás segítségével.

Május 26-án, csütörtökön délután 4 órakor :
Rédei László levelező tag :
Hazai vizsgálatok a véges csoportok elméletében. 
Fuchs László, a matematikai tudományok 
doktora :
Magyar kutatók eredményei a végtelen csoportok 
elméletében.
Az előadások helye :

Bolyai János Matematikai Társulat, előadó
terem.
Budapest, V., Reáltanoda-u. 13—15.

Május 27-én, pénteken délelőtt 11 órakor :
Simonyi Károly, a fizikai tudományok kandi
dátusa :
Magfizikai gyorsító berendezések tervezésének és 
kivitelezésének néhány problémája.
Az előadás helye :

Magyar Tudományos Akadémia, díszterem 
Budapest, V., Akadémia-u. 2.

Agrártudományok Osztálya :

Május 25-én, szerdán délelőtt 9 órakor :
Somos András levelező tag :
Osztálytitkári beszámoló.

Május 25-én, szerdán délután 3 órakor :
Schandl József levelező tag :
Szarvasmarha tenyésztésünk termelékenységének 
fokozása.

Május 26-án, csütörtökön délelőtt 9 órakor : 
Porpáczy Aladár levelező tag :
A heterozis-nemesítés kertészeti vonatkozásai.

Május 26-án, csütörtökön délután 3 órakor : 
Somos Adrás levelező tag :
Öntözéses zöldségtermesztés irányelvei.
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Május 27-én, pénteken délelőtt 9 órakor :
Lelley János, a mezőgazdasági tudományok 
kandidátusa :
A gabonafélék nemesítésének és a termésered
mények gyors növelésének tudományos kérdései.
Az előadások helye :

Műszaki- és Természettudományi Egyesületek 
Szövetsége, díszterem Budapest, VI., Rudas 
László-u. 45.

Május 27-én, pénteken délelőtt 9 órakor :
Soós István, a mezőgazdasági tudományok 
doktora :
A gyümölcs- és szőlőtermesztés rekonstrukciós 
problémái.
Az előadás helye :

Kertészeti Főiskola, Budapest, XI., Ménesi 
út 44—46.

Biológiai- és Orvosi Tudományok Osztálya :
Május 25-én, szerdán délelőtt 10 órakor :

Törő Imre akadémikus :
Osztálytitkári beszámoló.

Május 25-én, szerdán délután 4 órakor :
Molnár Béla az orvostudományok kandidátusa : 
Az antibiotikumok a sebészetben.

Május 26-án, csütörtökön délelőtt 10 órakor : 
Bárczi Gusztáv:
A ,magyar gyógypedagógia a pavlovi fiziológia 
szemléletében.

Május 26-án, csütörtökön délután 4 órakor : 
Haynal Imre akadémikus : 
Hyphophysis-hypotalamus rendszer correlatió- 
jának zavarán alapuló kórképek.

Május 27-én, pénteken délelőtt 10 órakor : 
Maucha Rezső akadémikus :
A fotoszintézis jelentősége a vizek potenciális 
termelésének meghatározásakor.
Az előadások helye :

Orvosegészségügyi Szakszervezet, Semmel- 
weis-székház előadóterem 
Budapest, Vili., Szentkirályi-u. 21.

Műszaki Tudományok Osztálya :
Május 25-én, szerdán délelőtt fél 10 órakor:

Hevesi Gyula levelező tag :
Osztálytitkári beszámoló.
Az előadás helye :

Magyar Tudományos Akadémia, díszterem 
Budapest, V., Akadémia-u. 2.

Május 25-én, szerdán délután 3 órakor :
Geleji Sándor akadémikus :

A nagy alakváltozásokkal járó képlékeny fém
alakítás mechanikájának továbbfejlesztése.

1955. május 23.

Fonó Albert levelező tag :
Acéliparunk hőenergia gazdálkodásának fel
adatai.
Az előadások helye :

Magyar Tudományos Akadémia, felovasó- 
terem Budapest, V., Akadémia-u. 2.

Május 26-án, csütörtökön délután 5 órakor : 
Major Máté levelező tag :
Az építészet dialektikája. Az építészetelmélet- 
kutatás eddigi eredményei.
Az előadás helye :
Magyar Tudományos Akadémia, díszterem 

Budapest, V., Akadémia-u. 2.
Május 27-én, pénteken délelőtt fél 10 órakor : 

Heller László levelező tag :
Atomerőművek felépítésével kapcsolatos új termo
dinamikai szempontok és lehetőségek.
Az előadás helye :

Magyar Tudományos Akadémia, díszterem 
Budapest, V., Akadémia-u. 2.

Kémiai Tudományok Osztálya :
Május 25-én, szerdán délelőtt 10 órakor :

Erdei László levelező tag :
Osztálytitkári beszámoló.
Az előadás helye :

Magyar Tudományos Akadémia, felolvasó
terem. Budapest, V., Akadémia-u. 2.

Május 25-én, szerdán délután fél 4 órakor :
Varga József akadémikus :
Aszfaltos kőolaj hőbontása oldószer és hidrogén 
jelenlétében.

Május 26-án, csütörtökön délelőtt 10 órakor : 
Erdei László levelező tag : 
Differenciáltermogravimetria.
Schulek Elemér akadémikus :
Adatok a kén hidrolíziséhez és a poliszulfidok 
kémiájához.
Az előadások helye :

Magyar Tudományos Akadémia, díszterem 
Budapest, V., Akadémia-u. 2.

*

A Magyar Tudományos Akadémia Hivatala 
Gazdasági Titkársága vezetőjének 105 137/1955. 
MTA. Hiv. G. T. számú

k ö z l e m é n y e
a túlfogyasztó gépkocsikra vonatkozó jelentésekről

A Tervgazdasági Értesítő VI. évfolyam 21. 
számában (1954. július 14.) megjelent a közúti gép
járművek hajtó és kenőanyag normájának újabb 
megállapításáról szóló 2001/1954. (Tg. É. VII. 14.)
0. T. számú utasítás.

AKADÉMIAI KÖZLÖNY
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Az utasítás 6. §. (2) bekezdése kötelezően el
rendeli, hogy az üzemben tartott, a rendeletben 
megállapított normánál többet fogyasztó gép
kocsikról havonta kimutatást kötelesek készíteni az 
üzembentartó szervek és annak egy példányát a 
felügyeletet gyakorló főhatóságnak egy példányát 
pedig a Közlekedés- és Postaügyi Minisztériumnak 
tartoznak megküldeni.

A Tervgazdasági Értesítő VII. évfolyam 5. 
számában (1955. február 18.) megjelent 132—12 
(I.) 1955. számú közlemény szabályozza részletesen 
a 6. § (2) bekezdésében meghatározott jelentési 
kötelezettséget.

Annak ellenére, hogy az alaprendelet és a végre
hajtási utasítás a jelentési kötelezettséget előírja, 
tudomásomra jutott, hogy jelentési kötelezettségé
nek nem minden szerv tesz maradéktalanul eleget.

Felhívom az akadémiai intézmények vezetőit, 
hogy az említett rendeletben foglaltakat maradék
talanul hajtassák végre.

Budapest, 1955. április 23.
Biacsi Imre s. k.

a Gazdasági Titkárság vezetője

Felvilágosítást ad : Jenőfi Lőrinc, MTA. Hivatala

jogszabálymulaló
1955. évi április hó 20-ától 1955. évi május hó 12-ig

A közzététel 
helye

A jogszabály száma 
és kelte A jogszabály tárgya

Magyar
Közlöny

2/1955. (IV. 23.) B. M.
(M. K. 46. sz.) 

1.046/1955. (IV. 26.) 
Mt. h. (M. K. 47.)

A névváltoztatásról szóló 11/1955. (II. 20.) M. T. számú rendelet végrehajtásáról, 
valamint a névviseléssel kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről.

Az országos szocialista munkaversennyel kapcsolatos egyes kérdésekről.

Pénzügyi
Közlöny

59/1955. (Eü. K. 8. P. M. 

67/1955. (P. K. 21.) P. M.

Az orvosok nyugdíjának és nyugdíjpótlékának folyósításával kapcsolatos kér
dések szabályozásáról.

A vállalatok önálló gazdálkodásának és fizetési fegyelmének megszilárdítására 
. irányuló hitel ügyi és pénzforgalmi intézkedésekről.

Egyéb
utasítások

68/1955. P. K. 21.)
P. M.

1/1955. T. K. 31.) KSH.

Az egyetemek, főiskolák, technikumok, mezőgazdasági akadémiák és egyéb 
iskolák hallgatóinak baleseti biztosításáról.

A statisztikai dolgozók képzéséről.

AKADÉMIAI KÖZLÖNY, a Magyar Tudományos Akadémia hivatalos lapja. Megjelenik rendszerint havonta kétszer. — A Szerkesztésért
felelős: a Magyar Tudományos Akadémia Hivatalának vezetője.

Kiadja : az Akadémiai Kiadó, Budapest, V., Alkotmány u. 21. — Felelős: az Akadémiai Kiadó igazgatója.
Akadémiai Nyomda, Gerlóczy u. 2. — 36553/55 — Felelős vezető : ifj. Puskás Ferenc — 500 példány.
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Személyi rész A Népköztársaság Elnöki Tanácsa

KITÜNTETÉSEK
A Népköztársaság Elnöki Tanácsa

a Magyar Tudományos Akadémia 1955. évi Nagy
gyűlése alkalmával, kiváló munkájuk elismeréséül

Bárczi Géza akadémikusnak,
Schay Géza akadémikusnak,
Bulla Béla levelező tagnak,
Erdei László levelező tagnak,
Kovács István levelező tagnak,
Tolnai Gábor levelező tagnak,
Simonyi Károly kandidátusnak,
Seidner Mihály doktornak és 
Zilahy Márton kandidátusnak

a »Munka Érdemrend«
kitüntetést adományozta.
Nagy Dániel s. k. 

a Népköztársaság 
Elnöki Tanácsának 

helyettes elnöke

Darabos Iván s. k.
a Népköztársaság 

Elnöki Tanácsának 
titkára

a Magyar Tudományos Akadémia területén vég
zett kiváló munkájuk elismeréséül

Bálint Péter egyetemi tanárnak,
Arató Endrének, a Történettudományi Intézet 

igazgatóhelyettesének,
Páris Jánosnak, az MTA szaktitkárának és 
dr. Juvancz Ireneusznak, az Alkalmazott Mate

matikai Intézet csoportvezetőjének

a »Szocialista Munkáért Érdemérem«,

Imre Samunak, a Nyelvtudományi Intézet 
tudományos munkatársának,

Varga Balázsnak, az Irodalomtörténeti Társaság 
ügyvezető titkárának,

Palásti Ilonának, az Alkalmazott Matematikai 
Intézet tudományos segédkutatójának,

Hazai Lászlónak, az MTA csoportvezetőjének, 
Jenő fi Lőrincnek, az MTA csoportvezetőjének és
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Schleicher Aladárnak, a műszaki tudományok 
doktorának

a »Munka Érdemérem«
kitüntetést adományozta.

Nagy Dániel s. k.
a Népköztársaság 
Elnöki Tanácsának 

helyettes elnöke * *

Darabos Iván s. k.
a Népköztársaság 
Elnöki Tanácsának 

titkára

Traian Savulescu botanikus, a Román Tudo
mányos Akadémia elnöke,

Gustav Hertz, fizikus, a ' Német Tudományos 
Akadémia tagja,

Y. H. Toivonen nyelvész, a Finn Akadémia 
tagja.

Külső tag :
J. Böhm archeológus, a Csehszlovák Tudományos 

Akadémia másodelnöke.

A Magyar Tudományos Akadémia újraválasztott 
Elnöksége, az Akadémia új tiszteleti, külső, rendes 

és levelező tagjai
A Magyar Tudományos Akadémia 1955. év 

május 28-án tartott CXV. közgyűlése újraválasz
totta és harmadik alelnökkel, valamint akadémiai 
titkárokkal bővitette ki az Elnökséget, egyidejűleg 
megválasztotta az Akadémia űj tiszteleti, külső, 
rendes és levelező tagjait.

Az Elnökség tagjai az 1955. évi közgyűlés után :
Elnök :

Rusznyák István akadémikus.
Alelnökök :

Gombás Pál akadémikus,
Ligeti Lajos akadémikus,
Fogarasi Béla akadémikus.

Főtitkár :
Bognár Rezső akadémikus.

Akadémiai titkárok :
Jánossy Lajos akadémikus,
Major Máté levelező tag.

Elnökségi tagok :
Alexits György akadémikus, 
Erdey-Grúz Tibor akadémikus,
Hevesi Gyula levelező tag,
Lukács György akadémikus,
Molnár Erik akadémikus,
Novobátzky Károly akadémikus, 
Sedlmayr Kurt akadémikus,.
Straub F. Bruno akadémikus.

*
V,.

A Magyar Tudományos Akadémia új tiszteleti, 
külső, rendes és levelező tagjai : •

Tiszteleti tagok :
A. M. Pankratova történész,
Varga Jenő közgazdász, '
L. M. Vinogradov matematikus, a Szovjetunió 

Tudományos Akadémiájának tagjai,
Jan Dembowski biológus, a Lengyel Tudományos 

Akadémia elnöke,
J. Heyrovsky kémikus, a Csehszlovák Tudo

mányos Akadémia rendes tagja,
C. /. Par hon orvos, a Román Tudományos 

Akadémia díszelnöke,

Rendes tagok :
Erdei László,
Fodor Gábor,
Ivanovics György,
Rédei László és 

. Somos András. ■
Levelező tagok :

Detre László és 
Sőtér István.

KINEVEZÉSEK

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára 
— 1955. május 1-től kezdődően — Geszti P. Ottót 
önálló osztályvezetőnek a Magyar Tudományos 
Akadémia Hivatalához kinevezte.

A Magyar Tudományos Akadémia Hivatalának 
vezetője — 1955. május 1-től kezdődően — Simor 
Antalnét gyors-gépírónak a Magyar Tudományos 
Akadémia Hivatalához kinevezte.

Jogszabályok
A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának 

29/1955. (VI. 2.) M. T. sz.
r e n d e l e t e

a Budapesten ideiglenesen lakó személyek tartóz
kodásával kapcsolatos egyes kérdések szabályozásáról

(Teljes szöveg)

M
(1) A budapesti állami vállalatok, hivatalok, 

intézmények stb. és kisipari szövetkezetek csak 
olyan személyeket alkalmazhatnak, illetőleg a 
szövetkezetek csak olyan személyeket vehetnek fel 
a szövetkezet tagjai közé, akik állandó budapesti 
lakosok, vagy akiknek a Belügyminisztérium ille
tékes budapesti kerületi osztálya az ideiglenes 
tartózkodást engedélyezte, illetőleg meghosszab
bította.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés 
nem vonatkozik azokra a munkavállalókra, akik 
vidéki állandó lakóhelyükről naponként járnak 
be budapesti munkahelyükre.

2.§
Budapesten ideiglenes tartózkodási enge

déllyel rendelkező személy munkaviszonyának bár
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mely okból történő megszűnéséről az állami vál
lalat, hivatal, intézmény stb. illetőleg kisipari 
szövetkezet vezetője írásban köteles értesíteni a 
Belügyminisztériumnak a munkavállaló budapesti 
ideiglenes lakóhelye szerint illetékes kerületi osz
tályát.

3.§
(1) Akinek Budapesten az ideiglenes tartóz

kodást nem engedélyezték, illetőleg akinek az 
ideiglenes tartózkodási engedélyét nem hosszab
bították meg, köteles egy hónapon belül lakásából 
kijelentkezni és Budapest területét elhagyni.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések 
végrehajtását a lakónyilvántartókönyv vezetője 
köteles ellenőrizni.

(3) Amennyiben az ideiglenesen Budapesten 
tartózkodó személy az (1) bekezdésben foglalt 
rendelkezéseknek nem tesz eleget, a lakónyilván
tartókönyv vezetője köteles ezt a tényt a Belügy
minisztérium illetékes kerületi osztályán huszon
négy órán belül bejelenteni.

4-§
(1) Aki a jelen rendelet rendelkezéseit megszegi, 

vagy kijátssza, — amennyiben cselekménye súlyo
sabb büntető rendelkezés aiá nem esik — szabály- 
sértést követ el és 500 Ft-ig terjedhető pénzbír
sággal büntetendő.

(2) A szabálysértés miatt az eljárás a rendőri 
szervek hatáskörébe tartozik.

5-§
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

Végrehajtásáról a belügyminiszter utasításban ren
delkezik.

Hegedűs András s. k. 
a Minisztertanács elnöke

A Magyar Népköztársaság' Minisztertanácsának 
31/1955. (VI. 5.) M. T. számú

r e n d e l e t e
a kötelező szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről

(Teljes szöveg)

1- §
A Munka Törvénykönyvének végrehajtásáról 

szóló 53/1953. (XI. 28.) M. T. számú rendelet 
221. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

»Annak érdekében, hogy a szakmai gyakorlatra 
kötelezett dolgozók iskolai képzettséget kiegészítő 
gyakorlati szakismereteket megszerezzék, a szak- 
középiskolát végzőket a szakmájuknak megfelelő 
szakmunkási, illetőleg gyakornoki munkára kell 
beosztani. A kiváló elméleti és gyakorlati felké
szültséggel rendelkezők ennél magasabb munkakör
be is beoszthatok.«

2- §
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Hegedűs András s. k. 
a Minisztertanács elnöke

Mlniszleri utasítások
72/1955. (P. K. 23.) P. M.

A költségvetési szervek jóléti hiteleinek tervezé
séről és felhasználásáról

A költségvetési szervek jóléti hiteleinek terve
zését és felhasználását a Szakszervezetek Országos 
Tanácsával egyetértésben az alábbiakban szabá
lyozom :

I.
Előirányzás

1. A központi és tanácsi költségvetési szervek és 
intézmények dolgozói után fejenként 50 Ft irányoz
ható elő jóléti keretként.

2. A jóléti keret összegéből a miniszter a fel
ügyelete alá tartozó szervek engedélyezett össz- 
létszáma után 5%-os (fejenként 2,50 Ft) tarta
lékkeretet képezhet. A kiszámított tartalékkeret 
összegét a Minisztérium cím 40 Alkalmazot
tak jóléti és kulturális támogatása rovatán külön 
tételben kel! előirányozni.

3. A tartalékkeret biztosítása után a jóléti 
keretből fennmaradó összeg (dolgozónként 47,50 Ft) 
előirányzása a következőképpen történik:

aj A minisztériumok közvetlen felügyelete 
alá tartozó, a központi költségvetésben szereplő 
(továbbiakban: központi) szerveknél (intézmények
nél) az engedélyezett létszám után annál a költség- 
vetési címnél, ahol az állományba tartozó dolgozók 
béralapjának előirányzata szerepel.

b) A tanácsok szakigazgatási szervei és a felü
gyeletük alá tartozó költségvetési intézmények 
dolgozóinak jóléti keretét összevontan kell elő
irányozni. Ezért a megyei, járási, városi és községi 
tanácsok költségvetései valamennyi címénél jóvá
hagyott létszám után a megyei tanács költség- 
vetésében, a fővárosi, illetve megyei jogú városi 
és városi kerületi költségvetésekben engedélyezett 
léjszám után a fővárosi tanács, illetőleg a megyei 
jogú városi tanács költségvetésében a Tanács és 
VB. címen kell az előirányzatot biztositani. Az 
előirányzatot a) Közalkalmazottak, b) Orvos- 
Egészségügyi Dolgozók, c) Pedagógusok Szak- 
szervezete szerinti csoportosításban kell részle
tezni.

4. A jóléti keret összegét a költségvetésben a 
40 Alkalmazottak jóléti és kulturális támogatása 
rovat 5 tételén kell előirányozni.

II.
A hitelkeret rendeltetése

1. A jóléti hitelkeretből a központi és tanácsi 
költségvetési szervek és intézmények dolgozóinak 
szükségleteit kielégítő kulturális, sport- stb. intéz
mények fenntartási és- működési költségeit kell 
biztosítani.

A jóléti hitelkeretből fedezhetik :
a) a kulturális nevelő munkával kapcsolatos 

kiadások, ideértve a kultúrotthonok, kultúr-
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termek, klubok, olvasótermek és egyéb kulturális 
létesítmények, intézmények, művészeti csoportok, 
kulturális és szakkörök, könyvtárak, filmvetítők 
stb. fenntartási és működési költségeit, továbbá a 
kulturális rendezvényekkel kapcsolatos kiadá
sokat, a létesítményeket, intézményeknél, csopor
toknál foglalkoztatott dolgozók (kultúrotthonok, 
kultúrtermek, könyvtárak, szak- és művészi 
csoportok vezetői és oktatói) illetményeit és az 
azok után járó közterheket ;-

b) a sportmunkával kapcsolatos kiadások, ide
értve a sportkörök, sportcsoportok és sportlétesít
mények fenntartásával és működésével, versenyek
kel és egyéb rendezvényekkel kapcsolatos kiadáso
kat, a sportoktatók és a sportmunka egyéb terüle
tén foglalkoztatott dolgozók illetményeit és az azok 
után járó közterheket

c) kulturális és sportcélokat szolgáló beruhá
zások, kivéve azokat, amelyek fedezetéről a nép- 
gazdasági tervben történik gondoskodás ;

d) kivételesen indokolt esetben a hivatal- 
vezető hozzájárulásával a szociális jellegű kiadá
sok is.

2. A tömegszervezetek részére a jóléti hitel
keretek terhére támogatás nem adható. Tömegszer
vezeti függetlenített funkcionárius fizetése a jóléti 
hitelkeretből nem fedezhető.

• 3. A jóléti hitelkeret terhére nem lehet elszá
molni az üzemi konyha fenntartási és működési 
költségeit, illetőleg az alkalmazottak étkeztetésé
hez történő hozzájárulást, a munkaruhák és védő
ruhák költségeit, vagy dekorációs kiadásokat.

4. A jóléti hitelkeret összege évközben nem 
módosítható még új állások szervezése esetén sem, 
kivéve, ha átszervezés folytán költségvetésileg 
biztosított hitelnek a másik szerv költségvetésébe 
való átvitelére kerül sor.

III.

Felhasználás
1. A jóléti hitelkeretből minisztériumi szinten 

képzett és a minisztériumnál előirányzott tartalék- 
kerettel csak az illetékes szakszervezeti központ 
elnökségének a miniszterrel egyetértésben hozott 
határozata szerint lehet rendelkezni. A tartalék- 
keret összege az illetékes szakszervezeti központ
nak erre a célra az Országos Takarékpénztárnál 
nyitott Alkalmazottak jóléti tartalékkeret számláján 
is kezelhető.

2. A központi szerveknél a jóléti hitelkeretek fel- 
használására — a dolgozók javaslatainak figye
lembevételével — a szerv helyi szakszervezeti 
bizottsága felhasználási tervet köteles készíteni 
negyedéves ütemezéssel. A felhasználási tervet az 
erre kijelölt, szakszervezeti szerv véleménye alap
ján a hivatalvezető hagyja jóvá.

3. Azoknál a központi szerveknél, ahol önálló 
sportkör működik, a jóléti keretnek a sportkiadá
sokra fordítható részét a sportkör OTP szám
lájára egy összegben kell átutalni. A sportkiadások 
rendeltetésszerű felhasználását a sportkör költség

vetésében kell biztosítani és ezért a • sportkör 
elnöksége felelős.

A költségvetési szerv a ,2. pont szerint meg
állapított felhasználási terv ütemezése alapján, 
negyedévenkénti részletekben utalja át a jóléti 
keret összegét a helyi szakszervezeti bizottság, 
illetve a sportkör számlájára.

4. A tanácsi szervek jóléti hitelkeretének fel
használási tervét az illetékes megyei, fővárosi szak- 
szervezeti területi bizottságok (Közalkalmazottak, 
Országos Egészségügyi Dolgozók, Pedagógusok 
Szakszervezete) készítik el az érintett szervek 
dolgozói javaslatainak figyelembevételével.

A felhasználási tervben a jóléti hitelkeretnek 
kulturális célokra felhasználandó részéről részletes 
előirányzatot kell kidolgozni felhasználási helyek 
szerinti bontásban. A sportcélokra fordítandó 
részt a felhasználási tervben egy összegben kell 
csak beállítani. A jóléti keret sportkiadásokra eső 
részét az illetékes sportegyesület (Bástya SE) 
jóváhagyott költségvetésének figyelembevételével 
kell megtervezni.

A felhasználási tervet' a fővárosi, megyei, 
megyei jogú városi tanács költségvetésében elő
irányzott jóléti keret kialakításánál számításba 
vett valamennyi közalkalmazott, egészségügyi, 
pedagógus dolgozó után készíti el az illető szak- 
szervezet megfelelő megyei, illetőleg fővárosi terü
leti bizottsága. A felhasználási tervek elkészítésé
nél ügyelni kell a már meglevő létesítmények fenn
tartási költségeinek biztosítására.

5. Az elkészített felhasználási terveket az előző
4. pontban foglaltak szerint területileg illetékes 
tanács végrehajtó bizottságának elnöke és az ille
tékes szakszervezeti területi bizottság együttesen 
hagyja jóvá.

A felhasználási terv esetleges módosítására és 
annak jóváhagyására értelemszerűen a fentiek 
az irányadók.

6. A jóváhagyott felhasználási terv alapján 
a sportkiadásokra eső részt az illetékes sport
egyesületek megyei területi szerveinek számlájára, 
a kulturális kiadásokra eső részt pedig a 4. 
pont első bekezdése szerint felhasználási tervet 
készítő szakszervezeti területi bizottságoknak erre 
a célra az Országos Takarékpénztárnál külön 
nyitott Jóléti csekkszámlája javára kell. negyed- 
évenkénti részletekben átutalni.

7. A kulturális kiadásokra eső összegnek a 
jóváhagyott felhasználási terv szerint történő fel
használásáról a szakszervezeti területi bizottságok 
gondoskodnak és a jóléti csekkszámlára átutalt 
összegnek a megállapított felhasználási helyre való 
eljuttatásáról is a területi bizottság intézkedik. 
A jóléti keret terv szerinti elosztásáért az illetékes 
szakszervezet területi bizottságának elnöke, fel- 
használásáért pedig a felhasználó szakszervezeti 
(üzemi)' bizottság elnöke felelős. A jóléti keretek 
felhasználása a helyi szervek szakszervezeti bizott
ságai útján történik.
. Az átutalásokról úgy kell gondoskodni, hogy a 
megfelelő összegek a negyedév első hónapjának

/
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10. napjáig a felhasználási tervben kijelölt rendel
tetési helyükön legyenek.

IV.

Ellenőrzés, beszámolás
1. A kötelezettségvállalási és utalványozási jog a 

felhasználási helyeken — a jóváhagyott felhasználási 
terv alapján — az illetékes szakszervezeti szervek 
elnökeit illeti meg, a szakszervezeti bizottság által 
erre a feladatra kijelölt személyek ellenjegyzése 
mellett.

2. A jóléti hitelkeret felhasználása állami esz
közök igénybevételét jelenti, ezért a felhasználási 
terv végrehajtásáról központi szerveknél a helyi 
szakszervezeti bizottság, a tanácsi szerveknél pedig 
a területi (fővárosi, megyei, megyei jogú városi) 
szakszervezeti bizottságok minden évben egyszer, 
legkésőbb a tárgyév után következő január hónap 
30. napjáig kötelesek beszámolót készíteni és ezt a 
központi szerv, illetve az illetékes tanács (fővárosi, 
megyei, megyei jogú városi) végrehajtó bizottsága 
pénzügyi osztályának (főkönyvelőségének) felül
vizsgálat végett megküldeni.

A pénzügyi osztályok (főkönyvelőségek) az 
elszámolás alapján ellenőrzik, hogy a jóléti keret 
felhasználása a jóváhagyott felhasználási terv 
szerint történt-e.

A szerv, amelynek költségvetésében a jóléti 
keret elő van irányozva, jogosult annak felhaszná
lását a felhasználás helyén is bármikor ellenőrizni 
és a vizsgálat eredményessége érdekében a szak- 
szervezeti bizottságoknak erre vonatkozó pénztári 
feljegyzéseibe és számadásaiba betekinteni.

3. A jóléti keretek felhasználása a szakszerve
zeti bizottságok, illetőleg a sportkörök (sport
egyesületek) számláin keresztül történik, ezért a 
központi szerv, illetve a fővárosi, megyei, megyei 
jogú városi tanács költségvetési számláján csak a 
negyedévenkénti egy összegben történő átutaláso
kat kell nyilvántartani. Ugyanígy kell eljárni a 
minisztériumoknál előirányzott tartalékkeret fel- 
használásával kapcsolatban is.

A szakszervezeti szervek nyilvántartási és szám
adási kötelezettségéről a Szakszervezetek Országos 
Tanácsa a pénzügyminiszterrel egyetértésben intéz
kedik.

A sportegyesületek és sportkörök számadásait ' 
az érvényben levő utasítások szerint kell vezetni.

4. A felhasználó szervek szakszervezeti bizott
ságai a jóléti keretek felhasználásáról kötelesek 
— az előírt rendszerben — a szakszervezet illetékes 
területi bizottságai részére és a területi bizottságok 
a szakszervezet elnöksége részére beszámoló- 
jelentést adni.

5. A szakszervezeti bizottságok kötelesek fél
évenként legalább egyszer a dolgozókat tájékoz
tatni a jóléti keretek felhasználásáról.

6. A költségvetési év végén felhasználatlanul 
maradt jóléti hitelkeret tekintetében a 31—40/1954. 
(P. K. 63.) P. M. számú utasítás 24. pontjában fog
laltak szerint kell eljárni.

V.
Vegyes rendelkezések

1. A jelen utasítás rendelkezéseit — az alábbi
2. pontban foglaltak kivételével — visszamenőleges 
hatállyal 1955. január hó í. napjával kell alkal
mazni.

2. Az I. rész 2. pontjában meghatározott tar
talékkeret csak 1956. évtől képezhető. Az 1955. évre 
ennek megfelelően a központi és. tanácsi költség- 
vetési szervek és intézmények dolgozói után fejen
ként 50 Ft irányozható elő, az utasítás I. részének
3. a) és b) pontjában foglaltak szerint.

3. Az utasítás hatálya nem terjed ki a fegyveres 
testületekre, ezek tekintetében az illetékes* minisz
terek rendelkezései az irányadók..

4. A jelen utasítás végrehajtásából kifolyóan 
felmerülő vitás kérdésekben a Szakszervezetek 
Országos Tanácsa a Pénzügyminisztériummal egyet
értésben dönt.

5. A jelen utasítás hatálybalépésével a 6.283/ 
Vegy/8/1951. I. a (P. K. 38. sz.) a 6283/Vegy/8-3/ 
1951. I. a. (P. K. 58), a 31-267/1952. Ht., a 
31-57/1953. Ht. és a 315-1/1953. (P. K. 29.) 
P. M. számú utasítások hatályukat vesztik.

Pogácsás Antal s. k. 
a pénzügyminiszter helyettese
*

74/1955. (P. K. 23.) P. M.
Az ügyvitel egyszerűsítése folytán elbocsátott, ille
tőleg áthelyezett dolgozók nyügdíjával kapcsolatos 

egyes kérdések szabályozásáról
A 69/1954. (XI. 2.) M. T. számú rendeletben 

foglalt felhatalmazás alapján a Szakszervezetek 
Országos Tanácsával egyetértésben a következőket 
rendelem.

1. A munkáltatót és a dolgozót terhelő nyugdíj
járulék fizetése, továbbá a nyugdíj megállapításá
nak alapjául szolgáló munkabérátlag számítása 
szempontjából a 26/1955. (IV. 12.) M. T. számú 
rendelet 7. §-a (1) bekezdésének b) és d) pontja 
alapján kifizetett összegeket az áthelyezés idő
pontjában egyösszegben esedékes munkabérként, 
az a) és c) pontja alapján kifizetett összegeket 
pedig esedékességüknek megfelelően járó munka
bérként figyelembe kell venni.

2. Sem a nyugdíjjárulék fizetése, sem pedig a 
munkabérátlag számítása szempontjából nem lehet 
figyelembe venni a 26/1955. (IV. 12.) M. T. számú 
rendelet 2., illetőleg 8. §-a alapján járó összegeket.

3. A nyugdíjra való jogosultság megszerzése 
szempontjából a 26/1955. (IV. 12.) M. T. számú 
rendelet 3. §-a (1) bekezdésében említett hat hónapi 
időtartam munkaviszonyban töltött időnek nem 
tekinthető.

4. A 69/1954. (XÍ. 2.) M. T. számú rendelet 
24. §-a (5) bekezdésében meghatározott elismerési 
díj fizetését a dolgozó a hathónapos jogfenntartási 
idő befejezését követő három hónapon belül 
kezdheti meg.

Pogácsás Antal s. k. 
a pénzügyminiszter helyettese
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közlemények
A Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium Autó- 

közlekedési Főigazgatóságának 71/Hiv—1206/1955. 
számú •

k ö z l e m é n y e .
a közületi személygépkocsik használatával kapcso

latos változásról.
A közületi gépjárművek iizembentartásával 

kapcsolatos kérdések szabályozásáról szóló 65/1950. 
(111. 2.) M. T. számú rendelet végrehajtási utasítása 
az 1/1954. (Tg. É. I. 13.) K. P. M. számú utasítást, 
valamint ennek módosításait egységes végrehajtási 
utasításban tervezem kiadni. Az egységes végre
hajtási utasítást azonban egyelőre elkészíteni 
nem lehet, mivel a gépjárművek beszerzésével 
kapcsolatos kérdések is változni fognak és annak 
végleges formája még nem alakult ki.

Az előadottak miatt az áliami személygépkocsik 
használatával kapcsolatban — a Pénzügyminisz
tériummal történt megállapodás alapján — az 
alábbiakat közlöm :

1. A személyi használatú gépkocsik használatá
val kapcsolatos kérdéseket az 1/1954. (Tg. É. I. 13.)
K. P. M. számú utasítás 10. §-a szabályozza. Ezen 
§ (2) bekezdése úgy módosul, hogy negyedéven 
belül a havi 600 km-es keret tetszés szerint fel
használható, azonban havonta 1200 km-nél többet 
egy-egy személyi használatú személygépkocsival

megtenni, illetőleg ezen a címen költséget elszámolni 
nem lehet. Ugyancsak nem lehet egyik negyedévről 
a másik negyedévre átvinni a megtakarítást, 
vagy a következő negyedévről kín-keretet előre
hozni.

Ha valaki egy hónapban 1200 km-nél többet 
teljesít vagy negyedéves bontásban 1800 km-nél 
többet tesz meg, ellene a 4/1954. (XI. 23.) K. P. M. 
számú rendeletben foglaltak szerint kell eljárni.

2. Szolgálati útra vállalati dolgozónak család
tagját is csak külön írásbeli engedéllyel szabad 
[4/1954. XI. 23. K. P. M. sz. rendelet 1. (4) bekez
dése] vinni. Amennyiben ilyen útra a vállalat, 
közület, szerv vezetője kívánja saját családtagját 
magával vinni, úgy erre a közvetlen felügyeleti szer
vének vezetőjétől kell engedélyt kérnie.

3. A szabálytalan gépkocsihasználatok esetén 
a K. P. M. Autófelügyelet által a 4/1954. (XI. 23.)
K. P. M. számú rendelet 7. §-a alapján kivetett 
térítési díjakra rendkívül indokolt esetben az 
illetékes minisztérium (főhatóság) javaslata alapján 
— a megállapított összeg nagyságától függően — 
az Autófelügyelet esetenként 6—12 havi részlet- 
fizetési kedvezményt engedélyezhet.

Kérem, hogy a fentieket saját területén megfele
lően alkalmazni és az érdekeltek tudomására hozni 
szíveskedjék.

Budapest, 1955. évi május 17. napján.
Szentaskó • Antal s. k. 

főigazgató

]og$zaiiálynuilaló
1955. évi május 13-ától 1955. június 7-ig

A közzététel 
helye

A jogszabály száma 
és kelte A jogszabály tárgya

Magyar
Közlöny

1955. évi III. törvény
(M. к. 60.)

3/1955. (V. 27.) Np. M.
(M. K. 55.)

1.053/1955. (V. 29.) Mt. h. 
(M.K.56.)

1.054/1955. (V. 31.) Mt. h. 
(M. K. 57.)

1.056/1955. (VI. 5.) Mt. h. 
(M. K. 60.)

Az Albán Népköztársaság, a Bolgár Népköztársaság, a Magyar Népköztársaság, 
a Német Demokratikus Köztársaság, a Lengyel Népköztársaság, a Román 
Népköztársaság, a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége és a Csehszlovák 
Köztársaság között Varsóban, az 1955. évi május hó 14. napján kötött barátsági, 
együttműködési és kölcsönös segélynyújtási szerződés törvénybeiktatásáról.

A műsoros előadásokról szóló 1955. évi 13. számú törvényerejű rendelet végre
hajtásáról.

A középiskolai végzettséggel nem rendelkezők művészeti főiskolákra való fel
vételéről.

A kukoricátermelés fejlesztéséről.

Az áruvédelem és az országos raktárgazdálkodás rendjéről.

Pénzügyi
Közlöny

71/1955. (P. K. 22.) P. M. 

73/1955. (P. K. 23.) P. M. 

76/1955. (P.K.  25.) P.M.

A felesleges készletek feltárásáról, hasznosításáról és a Műszaki Bizományi Vállalat 
ezzel kapcsolatos működéséről..

A vállalati szakszervezeti kulturális nevelőmunka anyagi eszközeinek elkülönített 
kezeléséről és számviteli nyilvántartásáról.

A nemesfémtermékek gazdálkodási rendjéről.

Tervgazda
sági Értesítő

8/1955. (Tg. É. 11.) 1 
OÉH—ÉM.

15/1955. (Tg.
É. 12.) 0. T.

Az építési naplóról.

Használaton kívüli villamos forgógépekről.

AKADÉMIAI KÖZLÖNY, a M agyar Tudományos Akadémia hivatalos lapja. Megjelenik rendszerint havonta kétszer. — A szerkesztésért
felelős : a 'M agyar Tudományos Akadémia H ivatalának vezetője.

K iadja : az Akadémiai Kiadó, Budapest, V., A lkotm ány u. 21. — Felelős: az Akadémiai Kiadó igazgatója

Akadémiai Nyomda, Gerlóczy u. 2. — 36779/55 — Felelős vezető : ifj. Puskás Ferenc — 500 példánv.
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Személyi rész
A Magyar Tudományos Akadémia Hivatalának 

vezetője — 1955. június 10-től kezdődően — 
Somlai Rudolfnét előadónak az MTA Hivatalához 
kinevezte.

FEGYELMI BÜNTETÉS
A Magyar Tudományos Akadémia elnöke 

Vagács Andrást
az MTA Földrajztudományi Kutató Csoportjának 
tudományos munkatársát 1955. május hó 1-től — 
1955. november hó 1-ig terjedő időtartamra ala
csonyabb munkakörbe helyezte át, mert felettesei
nek utasításait nem hajtotta végre és a takarékosság 
elvét többízben megsértette.

(108 105/1955. sz.)

Jogszabályok
A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1955. évi 

18. számú törvényerejű
r e n d e l e t e

az egyesületekről
(Teljes szöveg)

Az egyesület célja
1. §. (1) A Magyar Népköztársaság a dolgozók 

társadalmi, gazdasági és kulturális tevékenységének

fejlesztése érdekében alkotmányosan biztosítja az 
egyesülési jogot (Alkotmány 56. §. (1) bekezdés).

(2) Az egyesületnek (szövetségnek, társaságnak, 
társulatnak, körnek stb., .a továbbiakban : egyesü
letnek) működésével a népi demokrácia társadalmi, 
gazdasági és kulturális célkitűzéseit kell szolgálnia. 
Az egyesület megalakítása és működése az Alkot
mánnyal, illetőleg a jogszabályokkal nem ellen- 
kezhetik.

Az egyesület megalakulása
2. §. (1) Egyesület akkor jön létre, ha legalább 

tíz személy az egyesület megalakulását önként és 
együttesen elhatározza, alapszabályát megállapítja 
és írásba foglalja, ügyintéző és képviselő szerveit 
kirendeli és az egyesületet az annak működési 
köre szerint illetékes felügyelő szerv nyilván
tartásba veszi.

(2) Az egyesületek mint országos, vagy helyi 
egyesületek működnek. Az országos egyesületek 
helyi csoportokat szervezhetnek, a hasonló cél
kitűzésű helyi egyesületek pedig közös szövetségbe 
tömörülhetnek..

Az egyesület tagjai
3. §. (1) Az egyesületnek tagja lehet minden 

nagykorú magyar állampolgár.
(2) Az egyesület alapszabálya rendelkezhetik
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arról, hogy az egyesületnek kiskorú személyek is 
tagjai lehetnek, illetőleg, hogy az egyesület ifjúsági 
csoportokat, vagy köröket is létesíthet, amelyekben 
a kiskorúak működésüket kifejthetik.

(3) Külföldi állampolgár akkor lehet az egyesü
letnek tagja, ha Magyarországon állandó lakása van, 
felvételét az alapszabály nem zárja'ki és felvételé
hez a felügyelő szerv hozzájárult.

(4) A fegyveres és rendészeti testületek tagjainak 
egyesületi tagságát az illetékes miniszter a jelen 
törvényerejű rendelet rendelkezéseitől eltérő módon 
szabályozhatja.

4. §. (1) Az egyesület tagjait egyenlő jogok 
illetik meg. Az egyesület tagjai résztvesznek az 
egyesület munkájában és hozzájárulnak az egyesület 
feladatainak teljesítéséhez.

(2) Az egyesület tagjai csak az alapszabályban 
meghatározott vagy az alapszabályszerűen meg
állapított díjakat tartoznak az egyesületnek meg
fizetni, az egyesület tartozásaiért a tagok saját 
vagyonukkal nem tartoznak felelősséggel.

Az egyesület alapszabálya
5. §. Az egyesület alapszabályában rendelkezni 

kell különösen az egyesület nevéről, székhelyéről, 
működési területéről, céljáról, tárgyáról, szerveze
téről, ügyintéző és képviselő szerveiről, a tagság 
keletkezéséről és megszűnéséről, valamint a tagok 
jogairól és kötelességeiről.

Az egyesület (helyi csoport) nyilvántartásba vétele
6. §. (1) Az egyesületet a felügyelő szerv veszi 

nyilvántartásba. Nyilvántartásba vételnek akkor 
van helye, ha az egyesület célja megfelel a jog
szabályoknak, az egyesület megalkotta alapszabá
lyát, az egyesületnek a^ alapszabályban meg
határozott számú, de legalább tíz tagja van, és a 
felügyelő szerv megállapítása szerint az egyesület 
működésre képes. A már nyilvántartásba vett 
egyesület helyi csoportját a felügyelő szerv akkor 
veszi nyilvántartásba, ha az egyesület a helyi 
csoport megalakulásához hozzájárult és a helyi 
csoport működésre képes.

(2) Ha az egyesület (helyi csoport) az előző 
bekezdésben említett feltételeknek nem felel meg, 
a felügyelő szerv a nyilvántartásba vételt meg
tagadja.

Az egyesület szervezete
7. §. (1) Az egyesület közgyűlése az egyesület 

legfőbb szerve.
(2) Az egyesület közgyűlése végső fokon dönt 

az egyesületet érintő minden kérdésben, továbbá 
minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, vagy 
az alapszabály a hatáskörébe utal.

(3) A közgyűlés választja meg az egyesület ügy
intéző és képviselő szerveit, továbbá az alapszabály
ban esetleg megjelölt egyéb szerveket. Az egyesület 
szervei a közgyűlésnek tartoznak felelősséggel.

(4) A közgyűlésnek kell megtárgyalnia az egye

sület évi költségvetését, az ügyintéző szerv évi 
beszámolóit és döntenie kell a következő évi 
munkáról.

(5) Az országos egyesületek közgyűlés helyett 
küldött közgyűlést tarthatnak.

8. §. (1) A közgyűlést legalább évenként egyszer 
össze kell hívni, közgyűlést kell összehívni a tagok 
egyharmadának kívánságára is.

(2) A közgyűlés határozatképességéhez a tagok 
felének jelenléte szükséges ; ha a határozatképesség 
hiánya miatt a közgyűlést el kell halasztani, a 
másodszorra összehívott közgyűlés a megjelentek 
számára tekintet nélkül határozatképes.

(3) A közgyűlés határozatait egyszerű szó
többséggel hozza.

(4) Az alapszabály elrendelheti, hogy a köz
gyűlést kisebb időközökben hívják össze, meg
határozott kérdésekben a határozat meghozatalához 
minősített többséget írhat elő, kimondhatja, hogy 
a határozatképességre vonatkozó szabályokat a 
közgyűlésnek határozatképtelenség miatti elhalasz
tása után másodszor összehívott közgyűlésre is 
alkalmazni kell, végül az alapszabály az (1) be
kezdéstől eltérően állapíthatja meg, hogy a tagok 
mekkora hányadának kívánságára kell rendkívüli 
közgyűlést összehívni.

(5) A küldött közgyűlésre ugyanazokat a szabá
lyokat kell alkalmazni, mint a közgyűlésre, azzal az 
eltéréssel, hogy a küldött közgyűlést legalább 3 éven
ként kell összehívni.

Az egyesület jogképessége

9. §. (1) Az országos helyi egyesület jogi személy.
(2) Az alapszabály az országos egyesület nagyobb 

működési területre kiterjedően szervezett, vagy 
nagylétszámú helyi csoportjait is meghatározott 
körben önálló jogképességgel felruházhatja, ha 
erre az egyesület és a helyi csoport működésének 
érdekében szükség van. Azt, hogy a helyi csoport 
jogképességgel felruházása szükséges-e a helyi 
csoport nyilvántartásba vételekor a felügyelő szerv 
vizsgálja és annak elismerését a nyilvántartásba 
bejegyzi.

(3) Az egyesület képviseletéről az alapszabály 
rendelkezik. Az egyesület helyi csoportja — az 
alapszabály külön rendelkezése nélkül is — az 
egyesület képviselő szerveként, az egyesület nevé
ben jár el.

Az egyesület megszűnése
10. §. (1) Az egyesület megszűnik, ha feloszlását 

a közgyűlés kétharmad szótöbbséggel kimondja, 
ha tagjainak száma az alapszabályban meghatáro
zott szám alá csökken, ha más egyesülettel egyesül, 
vagy abba beleolvad, ha felügyelő szerve feloszlatja, 
végül, ha a felügyelő szerv megállapítja az egyesület 
megszűnését annak következtében, hogy egy évnél 
hosszabb idő óta nem fejt ki működést.

(2) A megszűnt egyesületet a nyilvántartásból 
törölni kell.
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Az egyesület vagyona

11. §. (1) Az egyesület tartozásaiért saját vagyo
nával felel.

(2) Az egyesület megszűnése esetén vagyoná
ról az alapszabályban vagy a közgyűlés által meg
állapított módon kell rendelkezni. Az ezzel kapcso
latos teendők ellátása a felszámolók feladata; 
felszámolóként ellenkező rendelkezés hiányában a 
felügyelő szerv felügyelete alatt a megszűnt egye
sület volt ügyintéző szerve jár el.

(3) Ha a vagyon hovafordítása felől az alap
szabály, vagy a közgyűlés nem rendelkezett, 
továbbá ha az egyesület feloszlatással szűnt meg, 
illetőleg ha a felügyelő szerv megállapítja az 
egyesület megszűnését, vagyona a hitelezők kielé
gítése után társadalmi tulajdonba kerül és azzal a 
volt egyesület tevékenységi köre szerint illetékes 
felügyelő szerv rendelkezik.

tagok érdekét, a felügyelő szerv az egyesületet fel
oszlatja.

(3) A felügyelő szerv megállapíthatja az egye
sület megszűnésének tényét, ha az egyesületnek 
egy évnél hosszabb idő óta szervei nincsenek és 
alapszabályszerű működést egyébként sem fejt ki.

(4) Az országos egyesület a helyi csoportjainak, 
az egyesületek szövetsége pedig a tagegyesületei
nek működését a felügyelő szerv előzetes engedé
lyével felfüggesztheti, illetőleg megszüntetheti, 
vagyonkezelését pedig ellenőrizheti.

Az egyesületek szövetsége

14. §. Az egyesületek területi és országos szövet
ségeinek legfőbb szerve a tagegyesületek küldöttei
ből álló küldött közgyűlés. A szövetség nyilván- 
tartásbavételére, jogképességére, szervezetére és 
működésére egyébként az egyesületekre irányadó 
szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

Az egyesület felügyelete 
és ellenőrzésé

12. §. (1) Az országos egyesületek felett a fel
ügyeletet az egyesület alapszabályszerű célja szerint 
illetékes minisztérium (országos hatáskörű szerv), 
ha pedig az egyesület alapszabályszerű célja több 
minisztérium területét érinti, a leginkább érdekelt 
minisztérium (országos hatáskörű szerv) a többi 
érdekelt minisztériummal (országos hatáskörű 
szervvel) egyetértésben gyakorolja.

(2) A helyi egyesületek, valamint az országos 
egyesület helyi csoportjai felett a felügyeletet a 
járási, városi, illetőleg a megyei tanács végrehajtó
bizottságának az egyesület alapszabályszerű célja 
szerint illetékes szakigazgatási szerve gyakorolja. 
A helyi szakigazgatási szerv felügyeleti joga nem 
érinti az országos központ felett felügyeletet gya
korló minisztériumnak (országos hatáskörű szerv
nek) a helyi csoportok feletti felügyeleti jogát, 
a helyi egyesületek tekintetében pedig az illetékes 
minisztérium (országos hatáskörű szerv) a fel
ügyelet jogát magához vonhatja.

(3) A fegyveres és rendészeti testületek tag
jainak helyi egyesületei, valamint országos egye
sületeinek helyi csoportjai felett a felügyeletet 
a fegyveres, illetőleg a rendészeti testület meg
felelő szerve gyakorolja.

13. § (1) A felügyelő szerv feladata az egye
sület (helyi csoport) nyilvántartásba vétele és az 
alapszabály megtartásának, valamint az egye
sület vagyonkezelésének az ellenőrzése.

(2) A felügyelő szerv az egyesület törvény- 
ellenes, vagy egyébként a dolgozók érdekeit sértő 
határozatait megsemmisíti. Ha az egyesület veze
tése az egyesület működését veszélyezteti, vagy 
ha annak tevékenysége alapszabállyal ellentétes, 
a felügyelő szerv az egyesület önkormányzatát 
felfüggeszti és felügyelőbiztost rendel az egyesület 
vezetésére. Ha az egyesület működése sérti, vagy 
veszélyezteti a Magyar» Népköztársaság állami, 
társadalmi, vagy gazdasági rendjét, illetőleg a

A törvényerejű rendelet hatálya
15. §. (1) A jelen törvényerejű rendelet hatálya 

nem terjed ki a szakszervezetekre, a Magyar Nők 
Demokratikus Szövetségére, valamint a Dolgozó 
Ifjúság Szövetségére, továbbá azokra a szerveze
tekre, amelyeknek megalakulásáról és működé
séről külön jogszabály rendelkezik, illetőleg ame
lyeket külön jogszabály a jelen törvényerejű ren
delet hatálya alól kivon. A jelen törvényerejű 
rendelet hatálya alá nem tartozó szervezetek kereté
ben működő sport- és más hasonló jellegű szerve
zetek azonban a jelen törvényerejű rendelet hatálya 
alá tartoznak.

(2) Az előző bekezdésben nem említett tömeg
szervezeteket (Magyar Szovjet Társaság, Magyar 
Vöröskereszt stb.), továbbá a jelen törvényerejű 
rendelet hatálybalépésekor jóváhagyott alap
szabály alapján már megalakult szervezeteket a 
jelen törvényerejű rendelet alapján működő szer
vezeteknek kell tekinteni.

Hatálybalépés

16. §. (I) A jelen törvényerejű rendelet az 1955. 
évi július hó 1. napján lép hatályba, egyidejűleg az 
egyesületekre vonatkozó jogszabályoknak a jelen 
törvényerejű rendelettel ellentétes rendelkezései 
— így különösen a 77.000/1922. (Rendeletek Tára, 
233. lap) B. M. számú, 5.084/1919. M. E., 289.000/ 
1946. (V. 16.) B. M., 438.300/1947. B. M., 1.140/ 
1948. (11. 13.) Korm. számú rendeletek — hatá
lyukat vesztik.

(2) A jelen törvényerejű rendelet végrehaj
tására vonatkozó szabályokat az illetékes minisz
ter (országos hatáskörű szerv vezetője) állapítja 
meg.

Dobi István s. k.,
a Népköztársaság 
Elnöki Tanácsának 

elnöke

Darabos Iván s. k.,
a Népköztársaság 
Elnöki Tanácsának 

titkára .
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A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsá
nak 33/1955. (VI. 14.) M. T. sz.

r e n d e l e t e
a munkaerőgazdálkodással kapcsolatos 

egyes rendelkezésekről
(Teljes szöveg)

1. §•
(1) Az önkényes kilépőt vagy fegyelmi határo

zattal elbocsátottat alkalmazni csak munkaközve
títés útján szabad.

(2) Az a dolgozó, aki az (1) bekezdésben meg
határozott kötelező munkaközvetítés útján lépett 
munkaviszonyba, munkábalépése napját követő 
hat hónapon belül — munkaviszonyának bármely 
ok miatt történt megszűnése esetén is — csak 
munkaközvetítés útján léphet újabb munkavi
szonyba.

(3) Munkaközvetítés útján sem alkalmazhat
nak önkényes kilépőt, illetőleg fegyelmi határo
zattal elbocsátottat a kisipari szövetkezetek, vala
mint a magánmunkáltatók.

2. §•
( 1 )  A  kötelező munkaközvetítést a Munkaerő- 

tartalékok Hivatalának irányítása mellett Buda
pesten a Fővárosi Tanács végrehajtóbizottsága 
munkaerőgazdálkodási osztályának munkaerő
irányító kirendeltségei, vidéken a járási, illetőleg 
a városi tanácsok végrehajtóbizottságának munka
erőgazdálkodási csoportjai végzik.

(2) A kötelező szakmai gyakorlatát töltő dol
gozó új munkahelyét önkényes kilépés vagy fegyelmi 
határozattal történő elbocsátás esetén a miniszter 
jelöli ki (53/1953.[XI. 28] M. T, számú rendelet 
227. §).

(3) A dolgozókat elsősorban annak a minisz
tériumnak a területére és ezen belül is olyan szakma 
szerinti munkahelyre kell közvetíteni, mint ahon
nan kiléptek.

3. §.
(1) Az önkényes kilépés, illetőleg a fegyelmi 

határozattal történt elbocsátás a táppénzszolgál
tatás időtartamának megállapítása szempontjá
ból a munkaviszony folyamatosságát megszakítja.

(2) Az önkényes kilépő, illetőleg a fe'gyelmi 
határozattal elbocsátott részére újabb elhelyez
kedéséig táppénz egyáltalán nem jár, új munka
helyén pedig táppénze a munkábalépéstől számí
tott egy éven át csak átlagos munkabérének 50%-a 
lehet.

4- §•
Az önkényes kilépőt vagy fegyelmi határozattal 

elbocsátottat a munkaviszonyának megszűnésétől 
számított hat hónapon belül kisipari szövetkezetbe 
tagként felvenni nem szabad.

5. §.
(1) A helyi ipari vállalatok — az építőipar1 

vállalatok kivételével — a kisipari szövetkezetek’ 
valamint a magánmunkáltatók az 1. §-ban fog
lalt korlátozáson túlmenően az 1955. évi június

hó 15. napjától december hó 31. napjáig csak az 
államigazgatási és vállalati ügyvitel egyszerűsítése 
folytán elbocsátott dolgozókat vagy iparengedé
lyüket visszaadó kisiparosokat alkalmazhatnak. !

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom alól a 
Munkaerőtartalékok Hivatalának elnöke a munka
erőhelyzetre tekintettel egyes területekre vagy meg
határozott időszakra felmentést adhat.

(3) Nem terjed ki a tilalom a mezőgazdaságban, 
valamint a háztartási alkalmazotti munkakörben 
foglalkoztatott dolgozókra.

6. §.

(1) Szabálysértést követ el és 1000 Ft-ig ter
jedhető pénzbírsággal büntetendő a vállalat (hiva
tal, intézmény, intézet stb.) igazgatója és azon 
alkalmazottja, aki dolgozót az 1. §-ban foglalt 
tilalom ellenére alkalmaz vagy a jogszabályoknak 
az önkényes kilépőkre vonatkozó rendelkezéseit 
megszegi, vagy kijátssza.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak ismételt vagy 
csoportos elkövetése esetén a vállalat igazgatója 
vagy alkalmazottja ellen a munkaerőgazdálkodás 
rendjének és a népgazdasági terv teljesítésének 
veszélyeztetése miatt a terv büntetőjogi védelméről 
szóló rendelkezések alapján a büntető eljárást 
meg kell indítani.

7- §•
Ez a rendelet az 1955. évi június hó 15. napján 

lép hatályba.
Gerő Ernő s. k.,
a Minisztertanács 

első elnökhelyettese

Miniszleri rendeleiek 
és utasítások

Az egészségügyi miniszter 4/1955. (VI. 15.) 
Eü. M. számú

r e n d e l e t e
az »Általános Balesetelhárító

és Egészségvédő Óvórendszabály« kiadásáról

Az érdekelt miniszterekkel és a Szakszerveze
tek Országos Tanácsa elnökével egyetértésben a 
következőket rendelem :

1. §•
(1) A dolgozók életének, testi épségének és 

egészségének megóvása céljából minden munka
helyen, ahol munkavállalókat foglalkoztatnak, a 
jelen rendelettel egyidejűleg kiadott »Általános 
Balesetelhárító és Egészségvédő Óvórendszabály«- 
ban (a továbbiakban : Általános Óvórendszabály) 
foglalt előírások szerint kell eljárni.

(2) Az Általános Óvórendszabály egyes elvi 
jelentőségű előírásainak helyes értelmezésével kap
csolatban a balesetelhárítási kérdésekben a Szak- 
szervezetek Országos Tanácsa (a továbbiakban : 
SZOT) elnökének az egészségügyi miniszterrel és az 
érdekelt miniszterekkel, az egészségvédelmi kér
désekben pedig az egészségügyi miniszternek a
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SZOT elnökével és az érdekelt miniszterekkel 
egyetértésben adott magyarázata az irányadó.

2. §•
(1) Az a munkáltató (vállalat, üzem, műhely, 

műhelyrészleg vezetője, munkát végeztető), aki 
az Általános Óvórendszabályban foglalt előíráso
kat nem tartja meg, amennyiben a mulasztás 
büntető rendelkezés alá nem esik, a 240/1950. 
(IX. 23.) M. T. számú rendelet 9. §-a értelmében 
szabálysértést követ el.

(2) Azt a munkavállalót, aki az Általános 
Ővórendszabályban foglalt előírásokat nem tartja 
meg, amennyiben a mulasztás büntető rendelkezés 
alá nem esik, fegyelmi eljárás útján kell felelős
ségre vonni.

3. §■
A jelen rendelet az 1955. évi július hó 1. napján 

lép hatályba, hatálybalépésével egyidejűleg az 
»Általános Balesetelhárító Óvórendszabály«, az »Ál
talános Balesetelhárító Óvórendszabály Erőgépekre, 
Közlőművekre és Munkagépekre«, továbbá az 
egyes iparági óvórendszabályoknak azok az elő
írásai, amelyek az Általános Óvórendszabállyal 
ellentétesek, hatályukat vesztik.

4- §•
Az Általános Óvórendszabály füzet alakú kiad

ványban kerül kibocsátásra és a Népszava Könyv
kiadó Vállalatnál szerezhető be.

Dr. Román József s. k., 
egészségügyi miniszter

*

77/1955. (P. K. 26.) P. M.
A központi költségvetési szervek és intézmények 

számviteli rendjének szabályozása
A társadalmi tulajdon fokozottabb védelme, 

a pénzügyi fegyelem további megszilárdítása szük
ségessé teszi a központi költségvetési szervek és 
intézmények számvitelében az egységesség érvényesí
tését. Ezért — a költségvetési előirányzat alapján 
gazdálkodó szervek, intézetek és intézmények 
kötelező leltározásáról és számvitelének átszerve
zéséről szóló 1.049/1952. (XI. 28.) számú miniszter- 
tanácsi határozatban foglalt felhatalmazás alap
ján — a következőket rendelem :

1. A központi költségvetési szervek és intéz
mények könyvvitelét 1956. évi január hó 1. nap
jától a Pénzügyminisztérium által kiadott Kötelező 
Általános Államháztartási Számlakeret szerint kell 
vezetni.

2. Az 1. alatt említett kötségvetési szervek a 
következők :

a) valamennyi központi költségvetési cím (hitel
számlán gazdálkodó szerv),

b) valamennyi javadalomszámlán gazdálkodó 
költségvetési szerv és intézmény,

c) valamennyi előirányzatos folyószámlarend
ben gazdálkodó szerv,

d) egyéb, a pénzügyminiszter által az érdekelt 
miniszterrel (főhatóság vezetőjével) egyetértésben 
kijelölt gazdálkodó szerv.

3. A minisztériumok és főhatóságok főkönyvelő
ségei (pénzügyi osztályai) felülvizsgálat céljából 
folyó évi július 15-ig a Pénzügyminisztérium szám
viteli osztályához bejelenteni tartoznak, hogy a fel
ügyeletük alatt álló költségvetési szervek és intéz
mények közül hol történt a könyvelés a KÁLÁSZ 
rendszertől eltérő módon.

4. A Pénzügyminisztérium az illetékes minisz
térium vagy főhatóság főkönyvelőségének (pénz
ügyi osztályának) indokolt javaslatára a 2. bj — d) 
pontokban említett költségvetési szerveknél kivé
telesen a KÁLÁSZ-szal alapelveiben egyező egy
szerűbb könyvelést engedélyezhet. Ennek a köny
velésnek a rendszerét a Pénzügyminisztérium külön 
fogja közölni.

5. A jelen utasítás hatálybalépésével a 318— 
130/1954. (P. K. 65.) P. M. számú utasítás 1. §-a 
hatályát veszti.

Pogácsás Antal s. k.,
a pénzügyminiszter 

helyettese
*

Az Országos Tervhivatal elnökének 17/1955. 
(Tg. É. 13.) O. T. számú

u t a s í t á s a  
a beruházási programról

A beruházások és felújítások tervezésének 
és lebonyolításának egyszerűsítéséről szóló 2.109/ 
37/1954. M. T. h. számú határozat 1/2. és II/l. pontjá
nak végrehajtására a következőket rendelem :

1. §•
A beruházási program a beruházások gazda

sági-műszaki tervezését megelőzően kidolgozásra 
és jóváhagyásra kerülő dokumentum, amely a 
beruházás szükségességét, rendeltetését, kapacitás- 
adatait, telepítését, megvalósításának tájékoztató 
költségeit és egyéb fontosabb adatait tartalmazza.

2. §•
Beruházási programot azokra a beruházásokra 

kell kidolgozni, amelyeknek költségelőirányzata a 
kisebb beruházásokra megállapított értékhatárt 
meghaladja. Azt meghaladó, de építkezéssel nem 
járó ún. beszerzés jellegű beruházásokra — költség- 
előirányzatukra tekintet nélkül — beruházási 
programot kidolgozni nem kell.

3. §.
(1) A beruházási programot az alapberuházásra 

(beleértve a járulékos létesítményeket is) kell 
kidolgozni, a programnak azonban tartalmaznia 
kell a kapcsolódó beruházások fontosabb adatait is. 
A kapcsolódó beruházások — mint önálló beru
házások — programjának egyidejű kidolgozásáról 
a kapcsolódó beruházás tárgya szerint illetékes 
hatóság köteles gondoskodni az alapberuházás 
programját kidolgozó (kidolgoztató minisztérium 
felkérésére.

(2) A beruházás egyes létesítményeire külön 
beruházási programot kidolgozni nem szabad. 
A beruházási programban kell meghatározni, hogy



94 AKADÉMIAI KÖZLÖNY 1955. július 5.

a beruházás egészére egy vagy egyes meghatáro
zandó részeire külön tervezési feladatot kell kidol
gozni. Ha a beruházásra több tervezési feladatot 
kell kidolgozni, a programot is ennek megfelelően 
részletezve kell elkészíteni.

(3) A programban kell javaslatot tenni arra nézve, 
hogy a beruházás műszaki tervezése — az egyéb
ként fennálló rendelkezéseknek megfelelően — 
két vagy három ütemben történjék-e.

4- §•
(1) Az értékhatáron felüli beruházások prog

ramjának minden esetben tartalmaznia kell a 
beruházás és a beruházó megnevezését ; a telepítés 
helyét ; a beruházás költségelőirányzatát ; a kap
csolódó beruházások adatait ; a tervezési előíráso
kat és határidőket ; a generáltervező megnevezé
sét ; a beruházás megvalósításának becsült idő
tartamát, valamint a beruházás szükségességének, 
gazdaságosságának és megalapozottságának indo
kolását. Ezeken túlmenően :

a) ipari és egyéb termelő beruházások program
jánál meg kell határozni a profilt; ismertetni kell 
a kapacitásadatokat (főbb termékek megnevezése), 
a főbb üzemeltetési tényezőket (munkaerő, fon
tosabb nyersanyagok, szén-, villamosenergia- és 
vízszükséglet) ; a gazdaságossági mutatókat ;

b) mezőgazdasági beruházások programjánál meg 
kell határozni a profilt ; a terület nagyságát és a 
megoszlást (főbb művelési áganként és főbb üzem
egységenként) ; fel kell sorolni a főbb termékeket ; 
a fontosabb üzemeltetési tényezőket (munkaerő, 
villamosenergia- és vízigény ; szerves- és műtrágya
szükséglet) ; gazdaságossági mutatókat ;

c) nyomvonaljellegü beruházásoknál a nyom
vonal meghatározását (végpontok és érintendő 
főbb települések), kapacitásra jellemző mutatókat 
(szélesség, hoszúság, teherbírás stb.) ;

d) nem termelő beruházásoknál a rendeltetési 
egységek mennyiségi meghatározását ;

e) lakásépítési beruházásoknál ugyancsak a ren
deltetési egységek meghatározását, valamint a 
lakásépítéssel kapcsolatban megvalósítandó egész
ségügyi, kulturális, kommunális, belkereskedelmi 
és helyi ipari létesítmények mennyiségét és költ
ségét ;

f) bővítések esetén külön fel kell tüntetni a 
bővítés előtti és utáni állapotot.

(2) A beruházási programnak a kapcsolódó 
beruházás megnevezését, telepítési helyét, kapa
citását és keretösszegét kell tartalmaznia.

(3) Az értékhatáron aluli beruházásoknál a 
beruházó miniszter az (1) bekezdésben előírt egyes 
adatok kidolgozása alól felmentést adhat.

(4) A beruházási program összeállításánál gazda
sági-hatékonysági számításokat kell végezni. A szá
mításokat a beruházási program mellékleteként 
csatolni kell.

(5) A beruházó miniszterek — a lakásberuházá
sok tekintetében a város- és községgazdálkodási 
miniszter — az (1) bekezdésben meghatározottak 
figyelembevételével dolgoztassanak ki iparágan
ként, szakmai áganként programmintát, továbbá 
a beruházási program adatainak megalapozásához 
szükséges műszaki és egyéb számításokra nézve

irányelveket és ezeket az Országos Tervhivatal 
elnökével egyetértésben 1955. július 11-ig adják ki.

(6) A beruházási programban szereplő kapaci
tásadatokat az 1954. évi 1. sz. Kapacitásfelügyeleti 
Előírás »Segédletéiben foglalt irányelvek, illetőleg 
annak alapján kiadott minisztériumi szakmai uta
sítás szerint kell kimunkálni.

5. §.
(1) A beruházási programot a beruházó — még 

meg nem alakult vállalat, intézmény esetén a 
beruházót irányító hatóság (minisztérium, más 
országos hatóság, megyei, fővárosi, megyei jogú, 
városi tanács) — köteles kidolgozni. A központi 
lakásépítési keretből megvalósítandó lakásberu
házások programját a város- a községgazdálkodási 
miniszter, a megyei (fővárosi, megyei jogú városi) 
tanács végrehajtóbizottságával egyetértésben dol
gozza ki.

(2) A beruházási program összeállításakor 
felmerült kérdéseket — szükség esetén tervezők 
és szakértők bevonásával — az illetékes szervekkel 
egyeztetni, az egyeztetés eredményét írásban rög
zíteni kell. Amennyiben a kapcsolódó beruházások 
más irányító hatósághoz tartoznak, ezek vélemé
nyét is be kell szerezni. A szakvéleményeket meg 
kell őrizni. Az egyeztetésben való részvételre ille
tékes szerv a megkereséstől számított 14 napon 
belül köteles állásfoglalását írásban közölni. Ameny- 
nyiben az egyeztetésben résztvevő szerv 14 napon 
belül nem válaszol, ez a javaslathoz való hozzá
járulását jelenti. A beruházási programot az eset
leges eltérő vélemény feltüntetésével kell jóvá
hagyásra előterjeszteni.

6. §.

(1) Az értékhatáron felüli beruházások prog
ramját a Minisztertanács, az értékhatáron aluli 
beruházások programját pedig a beruházót irányító 
hatóság vezetője (tanácsi beruházásoknál az ille
tékes megyei, fővárosi, megyei jogú városi tanács 
végrehajtóbizottságának elnöke) hagyja jóvá.

(2) A központi lakáskeretből megvalósítandó, 
értékhatáron aluli lakásberuházások programjait 
a város- és községgazdálkodási miniszter az ille
tékes megyei (fővárosi, megyei jogú városi) tanács 
végrehajtóbizottságának elnökével egyetértésben 
hagyja jóvá.

7- §•
(1) A minisztériumok (országos hatóságok) az 

értékhatáron felüli beruházásokra vonatkozó prog
ramokat kötelesek ötéves tervjavaslatukhoz csa
tolni. A tanácsok értékhatáron felüli beruházásai
nak programjait a szakminisztériumok kérik be 
és csatolják saját tervjavaslatukhoz.

(2) Az értékhatáron felüli beruházások prog
ramját — a (3) és (4) bekezdésben megjelölt beru
házások kivételével — az Országos Tervhivatal 
terjeszti az ötéves terv mellékleteként jóváha
gyásra a Minisztertanács elé.

(3) Az ötéves terv jóváhagyása előtt csak abban 
az esetben lehet valamely értékhatáron felüli 
beruházás programját jóváhagyásra a Miniszter- 
tanács elé terjeszteni, ha a beruházás megkezdé-
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sének időpontja miatt — különösen a műszaki 
tervezés időtartamára tekintettel — szükséges a 
beruházás programjának korábbi jóváhagyása.

(4) Az ötéves terv jóváhagyása után csak abban 
a kivételes esetben lehet valamely értékhatáron 
felüli beruházás programját jóváhagyásra a Minisz
tertanács elé terjeszteni, ha az ötéves tervjavaslat 
elkészítésének időpontjáig nem volt lehetőség a 
program kidolgozására, továbbá olyan esetekben, 
amikor a beruházás szükségessége ezen időpont 
után merült fel.

(5) Az Országos Tervhivatal a (3) és (4) bekez
dés esetében a beruházási programokat — a minisz
tériumok javaslatai alapján — csoportosan ter
jeszti jóváhagyásra a Minisztertanács elé.

(6) A minisztériumok az értékhatáron felüli 
beruházások programjavaslatait az érintett szer
vek állásfoglalásának feltüntetésével, három pél
dányban kötelesek az Országos Tervhivatalhoz 
megküldeni.

8 . § .

(1) Al l .  ötéves tervben megkezdendő, továbbá 
a korábban megkezdett, de a II. ötéves tervben 
folytatandó értékhatáron felüli beruházásokra 
nézve — amennyiben azok programját még nem 
hagyták jóvá —a jelen utasításban foglaltak szerinti 
programot kell kidolgozni a (2) bekezdésben foglalt 
kivételektől eltekintve.

(2) Nem kell az utasításban foglaltak szerinti 
programot kidolgozni azokra a jóváhagyott prog
rammal még nem rendelkező beruházásokra, ame
lyeknek megvalósítása a II. ötéves terv előtt már 
megkezdődött, vagy megkezdődik és addig a meg
valósítás összegének 70%-ig elkészül, illetőleg a
II. ötéves terv során megvalósítandó részének 
költségei a 10 millió forintot nem haladják meg.

(3) Annak érdekében, hogy az ötéves terv- 
javaslat a korábban jóváhagyott beruházási prog
rammal rendelkező, értékhatáron felüli beruházások 
programadatait is megfelelően tartalmazza, ezen 
adatokat a minisztériumok ötéves tervjavaslatá
hoz kell csatolni.

9. §.
Az értékhatáron aluli beruházások programját 

oly időpontig kell kidolgozni, illetőleg jóváhagyni, 
hogy a beruházás az értékhatáron aluli, minisz
tériumi éves terv felbontásának időpontjáig lehe
tőleg műszaki tervekkel és költségvetéssel vagy 
legalább tervezési feladattal rendelkezzék.

10. § .

(1) A beruházónak a jóváhagyó hatóságtól a 
beruházási program módosítását kell kérnie, ha a 
tervezési feladat kidolgozása során a jóváhagyott 
beruházási programtól lényeges kérdésben (profil, 
technológia, kapacitásadatok, nyomvonal, költség- 
előirányzat, épület jellege, megvalósítási határidő 
stb.) jelentős mérvű eltérés szüksége merül fel.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknál kisebb 
eltérést a tervezési feladatban részletesen indo
kolni kell. Ilyen esetben a tervezési feladat jóvá
hagyását a jóváhagyott beruházási program mó
dosításához való hozzájárulásnak is kell tekinteni.

1 1 . § .

Tervezési megbízás — a beruházási prog
ramhoz esetleg szükséges gazdasági és műszaki 
tanulmány kivételével — csak jóváhagyott beru
házási program alapján adható és fogadható el.

12. § .

(1) A beruházási program jóváhagyása után 
a beruházó, még meg nem alakult vállalat, intézmény 
esetében a beruházót irányító hatóság köteles 
gondoskodni arról, hogy a tervező (generáltervező) 
a műszaki tervezés megkezdéséhez szükséges kiin
dulási adatokat időben megkapja.

(2) A kiindulási adatok a beruházási program 
részletesebb feldolgozását tartalmazzák abból a 
célból, hogy a helykijelölés és a tervezési feladat 
kidolgozása elkezdhető legyen.

(3) A kiindulási adatokat a beruházó dolgozza 
ki és a beruházót irányító hatóság hagyja jóvá 
és küldi meg — vagy megküldeti a beruházóval — 
a tervező részére.

(4) A kapcsolódó beruházások szerint illetékes 
beruházót irányító hatóságok kötelesek gondos
kodni arról, hogy az alapberuházás tervezéséhez 
szükséges, a kapcsolódó beruházásokra vonatkozó 
kiindulási adatokat a tervező (generáltervező) 
az alapberuházási program jóváhagyásától számí
tott 30 napon belül megkapja.

Ezeket az adatokat az alapberuházás szerint 
illetékes beruházó (beruházót irányító hatóság) 
útján kell a generáltervezőnek megküldeni.

13. §.
Ez az utasítás a közzététel napján lép hatályba, 

egyidejűleg a beruházási programról szóló 2.300— 
89/1953. (Tg. É. 30.) 0. T. számú utasítás hatályát 
veszti.

Béréi Andor s. k.,
az Országos Tervhivatal 

elnöke

Közlemények
P. 17/1955. sz. MNB.

Munkabérfizetéssel és elszámolással kapcsolatos 
eljárás egyszerűsítése

A Pénzügyminisztérium által a munkabérből 
betegség, mulasztás stb. címén történő levonások
kal kapcsolatban az állami költségvetésben gazdál
kodó központi szervek részére kiadott 32/a—70/ 
1955. II. a. P. M. számú körirat rendelkezéseinek 
végrehajtása érdekében a munkabérfizetések és 
elszámolások módját a következőképpen szabá
lyozzuk :

a) Az állami költségvetésben gazdálkodó szer
vek munkabérelszámolásukat a második félhavi 
bérfizetés összegének a Banktól történő felvétele 
előtti munkanapon délelőtt 10 óráig tartoznak a 
számlájukat vezető bankfióknál benyújtani. Ezál
tal lehetővé válik, hogy a szervek a munkabérek
ből betegség, mulasztás stb. címén történő levo
násokat a tárgyhó végéig figyelembe vehessék és a 
Banktól csak ezekkel a levonásokkal kisebbített 
összeget igényeljék.
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A betegség, mulasztás stb. címén a Banktól fel 
nem vett összegeket a szerveknek a munkabér- 
elszámoláson kötelező megtakarításként (az »Üres 
állások száma és az azokra eső béralap összege« 
rovatban) kell szerepeltetniük.

Ha a szerv a munkabérelszámolás benyújtását 
elmulasztja, vagy a Bank felhívására annak egyez
tetésére nem jelenik meg a Bankban, a bank
fiókok a következő havi béreket az elszámolás 
beérkezéséig, illetve annak egyeztetéséig nem folyó
síthatják.

b) A’felesleges pénzforgalom kiküszöbölése érde
kében a szerveknek nem kell átutalási megbízást 
benyújtaniok a Bankhoz a dolgozóktól levont 
illetményelőleg-részletekről, ha a szerv a levont 
részleteket ugyanazon a bankszámlán kezeli, amely
ről az illetmények kifizetése történik. Ilyen esetben 
a szervnek a munkabércsekk hátoldalán »Illetmény
előleg törlesztés« jelzéssel külön kell közölnie a 
levont összeget és a munkabérelszámoláson »A Bank 
a tárgyhavi béralap terhére már folyósított« rovatban 
tényleges bérigénybevételként kell szerepeltetnie.

Magyar Nemzeti Bank
*

A pénzügyminisztérium 3/1955. államszám
viteli

t á j é k o z t a t ó j a ,
a költségvetési szervek felesleges állóeszközeinek 
és készleteinek átadásával és értékesítésével kap

csolatos könyveléséről

A költségvetési, valamint az előirányzatos 
folyószámlarendben gazdálkodó szervek a feles
leges és nélkülözhető álló- és forgóeszközeiket 
a 64/1955. (P. K. 20.) P. M. számú utasítás (a 
továbbiakban : utasítás) értelmében feltárni és 
hasznosítani tartoznak.

A feltárt felesleges és nélkülözhető állóeszközök 
és készletek könyvviteli elszámolásánál a követ
kezőképpen kell eljárni :

Állóeszközök értékesítése
Az utasítás szerint állóeszközöknek átadása, 

illetőleg átvétele általában könyvátírással történik, 
de történhet térítés ellenében is. Mindkét esetben 
az állóeszközök értékét a KÁLÁSZ rendelkezései 
szerint kell kivezetni.

Ha az állóeszköz átadása térítés ellenében tör
ténik, a bevételeket a 332—52. Működési és egyéb 
bevételek számla terhére könyveljük a 974—52. 
Selejtezési bevétel számla elismerése mellett.

Az utasítás 4. §-ának (2) bekezdése szerint 
»az eladott eszközök szállítási költségét az eladási 
árból kell fedezni«. Ennek megfelelően a szállítási 
költséggel a 332—52. Működési és egyéb bevételek 
számlát el kell ismerni a 974—52. Selejtezési bevé
tel számla terhére. Ha a szállítási költséget az 
átvevő fizeti ki, az átadónak csak a kifizetett szál
lítási költséggel csökkentett vételárat utalja át ; 
ezt az összeget kell az átadónak a 332—52. Működési 
és egyéb bevételek számla terhére és a 974—52. 
Selejtezési bevétel számla javára elszámolnia. Az 
átvevő költségvetési szerv mind az átadó helyett

fizetett szállítási díjat, mind a szállítási díjjal csök
kentett vételárat a 20. rovatról téríti meg és mind
két összeggel az 1. számlaosztály megfelelő szám
láját terheli a 311. Magyar Nemzeti Bank kiadási, 
illetőleg a 319. Pénztár számla elismerése mellett. 
Az utasítás 6. §-ának (1) bekezdésében foglalt 
rendelkezés szerint az »értékesítésre kerülő eszközök 
árából befolyó bevételek 10 százalékát a 10—15. 
rovat bármelyikén, vagy a 20. Beszerzés rovaton 
térítményként lehet bevételezni«. Az MNB által 
térítményként átvezetett összeggel a 332—52. 
Működési és egyéb bevételek számlát elismerjük és a 
311. Magyar Nemzeti Bank kiadási számlát ter
heljük meg.

Állóeszközöknek 
könyvátírással való átadása

A könyvátírással átadott állóeszközök szállí
tási költségeit az átvevő szerv tartozik viselni. 
Ebben az esetben a szállítási költségekkel az átvevő 
szerv az 521 — 10. Irodai és gazdasági költségek 
számlát terheli a 311. Magyar Nemzeti Bank 
kiadási, illetőleg a 319. Pénztár számlával szemben. 
A leghelyesebb, ha a könyvátírással átadott álló
eszközöket az átadó szerv úgy szállíttatja, hogy a 
szállítási költségeket a fuvarozónak az átvételkor 
közvetlenül az átvevő fizeti.

Készletek értékesítése
A feleslegessé és nélkülözhetővé vált készletek 

(fogyóeszközök) értékesítése esetén az eladott kész
letek nyilvántartási értékével a 2. számlaosztály
beli megfelelő számla elismerése mellett az 592. 
Értékesített készletek számlát terheljük. Az árbevé
tel könyvelésénél a jelen tájékoztatónak az álló
eszközök értékesítésének könyvelésére vonatkozó 
részében foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni.

Készleteknek
könyvátírással való átadása

Készleteknek könyvátírással való átadása esetén 
a könyvelés a 21. számú államszámviteli tájékoz
tatóban (P. K. 1953. évi 20. szám) foglaltak szerint 
történik.

Jutalmazásra fordítandó összegek 
elszámolása

Az utasítás 6. §-ának (1) bekezdésében foglalt 
rendelkezés szerint az állóeszközök értékesítéséből 
befolyt bevételeknek egy százalékát és a készletek 
értékesítéséből befolyt bevételeknek két százalékát 
jutalmazásra lehet felhasználni.

Ugyancsak jutalmazásra lehet felhasználni az 
utasítás 6. §-ának (1) bekezdésében foglalt rendel
kezés szerint az átcsoportosítás alapján az elő
irányzatból zárolt összegek egy százalékát is, 
amelynek fele az átadó, fele pedig az átvevő szerv 
dolgozóit illeti. Az értékesítésből befolyt bevételek 
egy, illetőleg két százalékát a bevételi számláról 
a költségvetési szerv, illetőleg a felettes hatóság 
letéti számlájára kell átutalni. Ha a költségvetési 
szervnek a Magyar Nemzeti Banknál van letéti 
számlája és így a jutalmazásra felhasználható
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összeg átutalása a költségvetési szerv letéti szám
lájára történik, az átutalt összeggel a 332—52. 
Működési és egyéb bevételek számlát elismerjük 
és a letéti számlát megterheljük. Ha a költség- 
vetési szervnek nincs a Magyar Nemzeti Banknál 
letéti számlája s így a jutalmazásra felhasználható 
összeget a felettes hatóság letéti számlájára kell 
átutalnia, az átutalt összeggel a 332—52. Működési 
és egyéb bevételek számlát elismerjük és a 355^357. 
Egyéb elszámolási számlák keretében nyitott (a 
felettes szerv neve) jutalmazási letét elszámolási 
számlát megterheljük.

Az átcsoportosítással kapcsolatos zárolást a 
KALÁSZ rendelkezései szerint könyveljük. Átcso
portosítással kapcsolatos zárolás esetén az átvevő 
költségvetési szerv — ha a felesleges és nélkülözhető 
eszközök értékesítéséből tényleges bevétele van — 
a zárolt összeg 0,5 százalékának megfelelő összeget 
saját, illetőleg felettes szerve letéti számlájára 
íratja át. Ezzel az összeggel elismeri a 332—52. 
Működési és egyéb bevételek számlát és megterheli 
a letéti számlát, illetőleg a felettes szerv jutalmazási 
letéti elszámolási számláját, a zárolt összeg másik 
0,5 százalékával pedig a 332—52. Működési és
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egyéb bevételek számla elismerése mellett a 974—52. 
Selejtezési bevétel számlát terheli. Az átadó viszont 
az átvevő által átutalt összeggel megterheli a 
letéti számláját, illetőleg felettes szervének jutal
mazási letéti számláját és elismeri a 974—52. 
Selejtezési bevétel számlát.

A jutalmazásra kifizetett összeggel a letéti 
számla, illetőleg a felettes hatóság letéti számlájá
nak elismerése mellett a 974—52. Selejtezési bevétel 
számlát terheljük.

A jutalmazás célját szolgáló és letétszámlán 
kezelt összegeket az analitikus számadások kere
tében az egyéb letétektől el kell különíteni.

Elszámolás az egyszerűbb könyvelést vezető 
költségvetési szerveknél

Azoknál a költségvetési szerveknél, amelyek 
könyvelésüket nem a KÁLÁSZ szerint vezetik, 
az elszámolást és a jutalmazás céljára szolgáló 
összegeket a megfelelő nyilvántartásokban úgy kell 
feljegyezni, hogy az utasítás 7. §-ának (1) bekezdé
sében kívánt adatok megállapíthatók legyenek.

jogszabálymulaló
1955. év június 8-tól 1955. év június hó 20-ig

A közzététel 
helye

A jogszabály száma 
és kelte A jogszabály tárgya

Magyar
Közlöny 1955. évi 17. számú tvr. 

(M. K.61.)
32/1955. (VI. 8.) M. T.

(M. K.61.)
1057/1955. (VI. 8.) Mt. h. 

(M. K.61.)
11/1955. (VI. 9.) F. M.

(M. K. 62.)
1058/1955. (VI. 12.) Mt. h. 

(M. K.63.)
34/1955. (VI. 14.) M. T. 

(M. K. 64.)
10/1955. (VI. 15.) P. M.

(M. K. 65.)
1060/1955. (VI. 19.) Mt. h. 

(M. K. 67.)
1/1955. (VI. 19.) K. K. M. 

(M. K.67.)

A kihágás intézményének és a kihágási bíráskodásnak megszüntetéséről.

A szabálysértési ügyek intézéséről.

A kihágás intézményének megszüntetésével kapcsolatos egyes kérdésekről. 

Egyes növényvédelmi feladatok végrehajtásának szabályozásáról.

Az 1955. évi aratási és cséplési munkákról.

Az államigazgatási és vállalati ügyvitel egyszerűsítésével kapcsolatos egyes kérdé
sekről szóló 26/1955. (IV. 12.) M. T. sz. rendelet kiegészítéséről.

A pénzügyi és vámszabálysértésekről.

Az 1955. évi terménybegyűjtésről.

Az új exportlehetőségeket biztosító javaslatok jutalmazásáról szóló 30/1951. 
(XII. 18.) K. K. M. számú rendelet hatályon kívül helyezéséről.

Pénzügyi
Közlöny

80/1955. (P. K. 27.) P. M. 
81/1955. (P. K. 27.) P. M. 
83/1955. (P. K. 28.) P. M.

A vállalatok községfejlesztési hozzájárulásáról.
A Pénzügyminisztérium Beruházási Főigazgatóságáról.
Vállalatfejlesztési alap létesítése a tanácsi vállalatoknál és szakigazgatási 

szerveknél.
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felelős : a Magyar Tudományos Akadémia H ivatalának vezetője.

K iadja: az Akadémiai Kiadó, Budapest, V., A lkotmány u. 21. — Felelős: az Akadémiai Kiadó igazgatója.

Akadémiai Nyomda, Oerlóczy u. 2. — 36853/55 — Felelős vezető : ifj. Puskás Ferenc — 500 példány.





IV. (1955.) ÉVFOLYAM 15. SZÁM

Akadémiai közlöny
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  H i v a t a l o s  La pj a

Kiadja :
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 

HIVATALA
B U D A P E S T ,  195 5. J Ú L I U S  28

TARTALOM
~  »  Oldal

Személyi rész ........................................ ........................ ............................................................... ................ ............................  99

Törvények, rendeletek, 1.062/1955. (VII. 6.) Az államvizsga és a diplomaterv rendszeresítéséről
határozatok. Mt. h. szóló 1.032/1952. (IX. 27.) számú minisztertanácsi

határozat kiegészítéséről ......................................  100

Akadémia főtitkárának 13/1955. MTA (A. K. 15.) Az akadémikusok özvegyeinek üdültetéséről . . .  100
utasítása.

Miniszteri rendeletek 12/1955. (VII. 6.) P. M. Egyes beadványok illetékmentességéről...............  101
és utasítások. 55/1955. (MTH K. 13.) AZ önkényesen kilépett és fegyelmi úton elbocsá-

MTH tott dolgozók kötelező munkaközvetítéséről........ 101

Közlemények. 130.492/1955. MTA Hiv. A személyi igazolványok kezeléséről.....................  103

Jogszabálymutató 104

Kitünlelések
A Népköztársaság Elnöki Tanácsa

kiváló eredményei elismeréséül
Szabolcsi Bence akadémikus, Kossuth-díjas zene

tudósnak

a »MUNKA VÖRÖS ZÁSZLÖ ÉRDEMRENDJE«

kitüntetést adományozta.
* ^

A Népköztársaság Elnöki Tanácsa

a Magyar Tudományos Akadémiához tartozó 
Központi Fizikai Kutató Intézet fennállásának
5. évfordulója alkalmából, kiváló munkájuk el
ismeréséül

Bozóky Lászlónak, a Központi Fizikai Kutató 
Intézet osztályvezetőjének

a »MUNKA ÉRDEMREND«,
Kurtha Gézának, a Központi Fizikai Kutató 

Intézet műhelyvezetőjének
a »MUNKA ÉRDEMÉREM« 

kitüntetést adományozta.

A Népköztársaság Elnöki Tanácsa
a Magyar Tudományos Akadémia területén vég
zett kiváló munkája elismeréséül, 60. születésnapja 
alkalmából

Gerstenmayer Károly пак, az MTA Biokémiai 
Kutató Intézete gazdasági vezetőjének
a »SZOCIALISTA MUNKÁÉRT ÉRDEMÉREM«
kitüntetést adományozta.

KITÜNTETŐ JELVÉNY ADOMÁNYOZÁSA
A Magyar Tudományos Akadémia elnöke — ki

emelkedő munkájuk elismeréséül — »KIVÁLÓ 
DOLGOZÓ« jelvénnyel tüntette ki és egyénenként 
1000 Ft pénzjutalomban részesítette a

Magyar Tudományos Akadémia Hivatala dol
gozói közül :

Ágoston Erzsébet főmérnököt,
Bernáth Istvánná főelőadót,
Lóránd Ferencné főelőadót,
Mészárovics Györgyné gyors-gépírót,
Nedelkovits János mb. osztályvezetőt,
Repponi Arthurné előadót,
Soproni László szakmunkást,
Szőllőssy László csoportvezetőt,
Táskái Andor főelőadót,
Vajda Gusztáv főelőadót.
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A Magyar Tudományos Akadémia elnöke a 
Központi Fizikai Kutató Intézet fennállásának 5. 
évfordulója alkalmából — kiváló munkájuk el
ismeréséül — az intézet dolgozói közül »KIVÁLÓ 
DOLGOZÓ« jelvénnyel tüntette ki :

Csipka László csoportvezetőt,
Gólén Károly csoportvezetőt,
Hernádi József főműhelyvezetőt,
Mérey Imre h. osztályvezetőt,
Náray Zsolt h. osztályvezetőt.

Jutalmazások
í. •

A Magyar Tudományos Akadémia Hivatalának 
vezetője az 1955. I. félévben végzett eredményes 
munka elismeréséül a szaktitkárságok vándor
zászlóját a III.  Matematikai és Fizikai Tudo
mányok Osztálya szaktitkárságának, míg a Gazda
sági Titkárság vándorzászlóját a Gépkocsi Csoport
nak adományozta. ‘

2 .

A Magyar Tudományos Akadémia Hivatalának 
vezetője az 1955. I. félévben teljesített eredményes 
és jó munkájukért a Hivatal dolgozói közül dicsé
retben és pénzjutalomban az alábbi dolgozókat 
részesítette :

Bacsa Lászlóné gyors-gépírót ..................  400 Ft,
Balázs János m é r n ö k ö t . . . . . . . . . ............  600 Ft,
Baranyi Antónia irodakezelőt ................. 500 Ft,
Bicskei Győző s. hiv. vezetőt ..................  500 Ft,
Bódi László portást ..................................  300 Ft,
Chrenkó Irén főelőadót.......................   600 Ft,
Dobos Lajos főelőadót ..............................  800 Ft,
Ekés László főmérnököt............................  700 Ft,
Erdélyi Elekné előadót .......................   600 Ft,
Fodor Lászlóné s. előadót..........................  400 Ft,
Gágyor Jánosné gyors- és gépírót ..........  400 Ft,
Goszler Ödönné előadót..............................  500 Ft,
Halmi Tiborné gyors- és gépírót ............  400 Ft,
Haraszti József gépkocsivezetőt.............  400 Ft,
Hábl Rezső főelőadót ....................   600 Ft,
Hubay György mérnököt ..........................  600 Ft,
Ivanics Mihályné takarítónőt ................  300 Ft,
Jakab Lászlóné s. előadót..........................  500 Ft,
Karikás József elő ad ó t..............................  600 Ft,
Kiss Kálmánná gyors- és gépírót ..........  400 Ft,
Kovács Gergelyné kézbesítőt .................   300 Ft,
Lengyel Miklósné s. előadót...................... 500, Ft,
Lehoczky Jánosné gyors- és gépírót........  400 Ft,
Lukáts Károly főállatorvost ....................  600 Ft,
Marosi Ibolya s. előadót ..........................  500 Ft,
Márkus Ferencné s. előadót......................  500 Ft,
Nagy M. Mária .gyors- és gépírót ........  400 Ft,
Pákozdi Endre főelőadót ....................  700 Ft,
Remm Ignác főelőadót................................  700 F t , ,
Rácz László gépkocsivezetőt ....................  400 Ft,
Singer Béláné titkárnőt ............................  600 Ft,
Stefanovits Andrásné gyors-gépírót . . . . .  400 Ft,
Striffler Zoltán főelőadót............................  600 Ft,

Szigetvári Istvánná s. előadót ..................  500 Ft,
Váradi Ernőné titkárnőt.. : .................... .. 500 Ft,
Weinacht Mihály asztalos technikust. . . .  500 Ft, 
Wimmer Károly gépkocsivezetőt ............  400 Ft.

Jutalomüdülésben részesült (2 hetes) :
Kálmán Béla hivatalsegéd,
Kozma Róbert előadó,
Makk József garázsmester, 
Oszlánszky Magda gyors- és gépíró, 
Pagony Iván osztályvezető,
Pintér Zoltán garázsmester (1 hetes), 
Szinyei Klára gyors- .és gépíró,
Tóth Béla főmérnök.

jogszabályok
A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának 

1.062/1955. (VII. 6.) számú
h a t á r o z a t a

az államvizsga és a diplomaterv rendszeresítéséről 
szóló 1.032/1952. (IX. 27.) számú minisztertanácsi 

határozat kiegészítéséről.

A Minisztertanács az államvizsga és a diploma
terv rendszeresítéséről szóló 1.032/1952. (IX. 27.) 
számú minisztertanácsi határozat 4. pontját az 
alábbi rendelkezéssel egészíti ki :

»A felügyeletet gyakorló miniszter az állam
vizsgának marxizmus-leninizmus tárgyból való le
tétele alól mentesítheti az esti- és levelező tagozat
nak azokat a hallgatóit, akik felsőfokú marxista- 
leninista előképzettséggel rendelkeznek.«

Gerő Ernő s. k.
a Minisztertanács első elnökhelyettese

A Magyar Tudományos Akadémia 
íőlilkárának utasítása

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárá
nak 13/1955. MTA (A.XK. 15.) sz.

u t a s í t á s a  N
az akadémikusok özvegyeinek üdültetéséről.
Az akadémikusok és hozzátartozóik részére 

biztosított üdültetésen túlmenően — a felmerült 
igények folytán — egységesen kell szabályozni az 
akadémikusok elhalálozása esetén özvegyeik üdül
tetését. Ennek érdekében az alábbi utasítást 
adom ki.

' l . A  Magyar Tudományos Akadémia lehetővé 
teszi, hogy elhalt akadémikusok özvegyei is részt 
vegyenek az Akadémia által szervezett üdültetés
ben.

2. Az akadémikusok özvegyei igénybe vehetik 
az Akadémia által a tudósüdülés céljára fenntartott 
üdülőket.
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A jelentkezőket úgy kell az üdülési nyilván
tartásban előjegyezni, illetőleg részükre az üdül
tetés időpontját megállapítani, hogy az üdülői 
férőhelyek elsősorban a tudományos munkában 
ténylegesen rész vevő akadémikusok részére állja
nak rendelkezésre.

3. Az akadémikusok özvegyei akadémiai üdü
lőben évenként négy hetet tölthetnek ; az üdülői 
térítési díj naponként 50,— Ft.

Az üdülési térítési díjak befizetésére és az üdü
léssel kapcsolatos egyéb kérdésekben az akadémiku
sok üdültetésére vonatkozó szabályok az irány
adók.

4. Ezen utasítás végrehajtásáért a Magyar 
Tudományos Akadémia Hivatalának vezetője a 
felelős.

Budapest, 1955. július 7.

Straub F. Brúnó s. k.
főtitkár h.

Miniszteri rendeleiek 
és ulasílások

A pénzügyminiszter 12/1955. (VII. 6.) P. M. 
számú

r e n d e l e  t e

egyes beadványok illetékmentességéről.

Az illetékek módosításáról és a díjakról szóló 
295/1950. (XII. 23.) M. T. számú rendelet 11. jvá
ban kapott felhatalmazás alapján a következőket 
rendelem :

A Munkaerőtartalékok Hivatala elnökének 
55/1955. (MTH K. 13.) M. T. H. számú

u t a s í t á s a

az önkényesen kilépett és fegyelmi úton elbocsátott 
dolgozók kötelező munkaközvetítéséről.

A Minisztertanács 33/1955. (VI. 14.) M. T. 
számú rendelete kimondja az önkényesen kilépett 
és fegyelmi úton elbocsátott dolgozók kötelező 
munkaközvetítését. Fenti rendelet végrehajtására 
az alábbi utasítást adom ki : _

(1) Az önkényesen kilépett és fegyelmi úton 
elbocsátott dolgozók kötelező munkaközvetítését 
a jelenlegi szervezetben és felépítésben a tanácsok 
munkaerőgazdálkodási szervei látják el.

(2) A kötelező munkaközvetítést Budapesten 
a Fővárosi Tanács végrehajtóbizottsága munkaerő
gazdálkodási osztálya kirendeltségei, a megyei jogú 
városokban a megyei jogú városi tanácsok végre
hajtóbizottsága munkaerőgazdálkodási csoportjai, 
vidéken a járási tanácsok végrehajtóbizottsága 
munkaerőgazdálkodási csoportjai (a továbbiak
ban : kirendeltségek) végzik.

(3) A kirendeltségek csak az igazgatási terüle
tükön lakó dolgozók közvetítését eszközölhetik. 
A budapesti kirendeltségek illetékességét a Fővárosi 
Tanács végrehajtóbizottsága munkaerőgazdál
kodási osztálya határozza meg.

(4) A kirendeltségek a közvetítés végrehajtása 
érdekében kötelesek a felsőbb szakigazgatási szerv 
által megjelölt időpontokban rendszeresen fél
fogadást tartani.

1. §• 2- §•
(1) A közadó jogossága és mérve ellen beadott 

fellebbezés ügyében a megyei (fővárosi, megyei 
jogú városi) tanács, illetőleg végrehajtóbizottság 
vagy ennek szakigazgatási szervei által hozott 
végérvényes határozat felülvizsgálatára irányuló 
beadvány illetékmentes.

(2) Lakásügyben magánosok érdekében a vá
ros- és községgazdálkodási miniszterhez intézett 
felügyeleti panasz illetékmentes.

'(3) A tűzrendészeti hatóság jogerős határozata 
ellen irányuló felülvizsgálati kérelem illeték- 
mentes.

2. §■

A jelen rendelet kihirdetése napján lép ha
tályba, a 6.470-52/1950. (XII. 31.) P. M. számú 
rendelet 54. §-ának (5) bekezdése és 70. §-ának
(3) bekezdése, valamint a 6/1954. (XII. 18.) P. M. 
számú rendelet 1. §-ának (2) hekezdése egyidejűleg 
hatályát veszti.

Olt Károly s. k.
pénzügyminiszter

(1) A kirendeltségek kötelesek a kirendelt
ségen jelentkező minden önkényesen kilépett vagy 
fegyelmi úton elbocsátott dolgozóval foglalkozni. 
Közvetítésüket az alábbiak szerint kell eszközölni :

a) Az elhagyott munkahelyére vissza nem 
közvetíthető önkényesen kilépett és fegyelmi úton 
elbocsátott közvetítésre jelentkező dolgozók ré
szére a kirendeltség köteles munkahelyet kijelölni.

b) Rendkívüli esetekben (pl. ha terhes nő 
jelentkezik közvetítésre) a felsőbb szakigazgatási 
szerv írásbeli engedélyével nem kijelölt vállalathoz 
is lehet önkényesen kilépett vagy fegyelmi úton 
elbocsátott dolgozót közvetíteni. A megyei (fő
városi) munkaerőgazdálkodási osztályok minden 
ilyen engedélyezésről -jegyzőkönyvet kötelesek fel
venni és azt a munkaerőgazdálkodási osztályon 
megőrizni.

c) Önkényesen kilépett és fegyelmi úton el
bocsátott dolgozót névszerinti kikérésre közve
títeni nem szabad.

d) Önkényesen kilépett és fegyelmi úton el
bocsátott szakmai gyakorlatra kötelezett dolgozót
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a kirendeltségek nem közvetíthetnek. Ezek ré
szére az illetékes minisztérium jelöl ki új munka
helyet.

3. §.

A közvetítésre kijelölt vállalatok jegyzékét 
az MTH negyedévenként megküldi a megyei (fő
városi) tanácsok végrehajtóbizottsága munkaerő- 
gazdálkodási osztálya, valamint a megyei jogú 
városi tanácsok végrehajtóbizottsága munkaerő
gazdálkodási csoportjai részére.

4. §•

(1) Közvetíteni csak olyan dolgozót szabad, 
aki munkakönyvét átadja és személyi igazolványát 
felmutatja.

(2) A közvetítésre jelentkező dolgozó részére 
közvetítőlapot kell kiállítani és a munkakönyvé 
utolsó munkaviszonyát igazoló bejegyzés utáni 
rovat »A bejegyzés igazolása« című részbe »Köz
vetítve« szöveget és a közvetítés napját kell be
vezetni és ezt a kirendeltség bélyegző lenyomatával 
és a közvetítést végző aláírásával kell ellátni.

5. §.
A

(1) Az önkényesen kilépett vagy fegyelmi úton 
elbocsátott dolgozót alkalmazó vállalat köteles a 
munkaközvetítőlapot 2 évig megőrizni.

(2) Amennyiben a vállalat a kirendeltség által 
közvetített dolgozót valamely ok folytán nem 
alkalmazza, úgy ezt köteles a közvetítőlap hát
lapjára rávezetni és bélyegzővel ellátni, a közve
títőlapot a dolgozónak átadni.

(3) A vállalatok kötelesek a munkaközvetítő
lapot az ellenőrző szervek részére felmutatni.

6. §.

(1) Amennyiben a dolgozó mezőgazdasági mun
kák végzésére fizetésnélküli szabadságot kapott, 
részére munkakönyvét kiadni nem szabad. A dol
gozót ilyen esetben a jelen utasítás 1. számú 
mellékletében közölt igazolólappal kell ellátni, 
melyben fel kell tüntetni a fizetésnélküli szabadság 
időtartamát.

(2) Ha a dolgozó a fizetésnélküli szabadság 
leteltével a vállalathoz nem tér vissza, önkényes 
kilépővé válik.

(3) Az ellen a munkáltató ellen, aki az (1) 
bekezdés szerinti igazolólappal ellátott dolgozót 
fizetésnélküli szabadságának letelte után is fog
lalkoztatja, a jelen utasítás 11. §-ában foglaltak 
szerint kell eljárni.

H. §.

A kirendeltségek kötelesek munkaközvetítő 
tevékenységükről a jelen utasítás 2. számú mellék
letében közölt minta szerint kimutatást készíteni 
és azt havonta a felsőbb szakigazgatási szerv

4

részére megküldeni. (A 2. számú mellékletet a 
kirendeltségek külön kapják meg.)

8. §.

A munkaközvetítéshez szükséges közvetítőlapo
kat az MTH központilag biztosítja. A inunkaköz- 
vetítőlap szigorú számadásra kötelezett nyom
tatvány. X

9. §.

A helyi ipari vállalatok, a kisipari szövetkezetek, 
valamint a magánmunkáltatók a 33/1955. (VI.
14.) M. T. számú rendelet 5. §. (1) bekezdésében 
foglalt felvételi tilalom alóli felmentést a vállalat 
(üzem) székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi, 
megyei jogú városi) tanács vb. munkierőgazdál- 
kodási osztályának javaslatával ellátva a főfel
ügyeletet gyakorló minisztérium (a szövetkezetek 
az OKISZ) útján kérhetik.

1 0 . §.

(1) A megyei (fővárosi, megyei jogú városi) 
tanácsok végrehajtóbizottsága munkaerőgazdálko
dási osztályai, illetve csoportjai kötelesek az 
igazgatási területükön levő vállalatoknál az önké
nyesen kilépett és fegyelmi úton elbocsátott dol
gozókra vonatkozó jogszabályi rendelkezések végre
hajtását ellenőrizni.

(2) Az önkényesen kilépett vagy fegyelmi úton 
elbocsátott dolgozókra vonatkozó rendelkezéseket 
megszegő vállalatoknál három példányban jegy
zőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv egy példá
nya a vállalatnál marad, két példányát az ellen
őrzést végző munkaerőgazdálkodási szerv őrzi meg.

1 1 . § .

(1) A tanácsok munkaerőgazdálkodási osztályai, 
illetve csoportjai azon vállalatok igazgatói, illetve 
a munkaerők felvételével megbízott dolgozói ellen, 
akik az önkényesen kilépett és fegyelmi úton 
elbocsátott dolgozókra vonatkozó rendelkezéseket 
ihegszegik vagy kijátszók, kötelesek a vállalati 
ellenőrzés során felvett jegyzőkönyvek felhaszná
lásával a tanács igazgatási osztályára szabálysértés 
miatt feljelentést tenni.

(2) A munkaközvetítés nélküli alkalmazás ismé
telt vagy csoportos elkövetése esetén a vállalat 
igazgatója vagy alkalmazottja ellen a munkaerő
gazdálkodás rendjének és a népgazdasági terv 
teljesítésének veszélyeztetése miatt az ügyészségen 
feljelentést kell tenni.

12. § .

Ez az utasítás 1955. évi június hó 15. napján 
lép hatályba.

Pécsi János s. k.
a Munkaerőtartalékok Hivatalának elnöke

Megjegyzés : Az utasításban hivatkozott mel
lékletet az MTH Közlöny 13. száma tartalmazza.
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Közlemények
4 .

A Magyar Tudományos Akadémia Hivatala 
vezetőjének 130.492/1955. MTA Hiv. számú

k ö z l e m é n y e
a személyi igazolványok kezeléséről.

A Minisztertanács által elrendelt személyazo
nossági igazolványok kiosztását a Belügyminisz
térium illetékes szervei az egész ország területén 
befejezték.

Az igazolványok egyöntetű kezelése érdekében 
az alábbiakat közlöm :

1. Személyi igazolvány nélkül alkalmazni 
senkit nem lehet, kivéve, ha a rendőrség illetékes 
szervei igazolják, hogy az érdekelt személy iga
zolványának kiállítása folyamatban van.

2. Külön igazolást a munkahelyről a jövőben 
kiadni nem lehet. (Ez nem vonatkozik a fényképpel 
ellátott úgynevezett munkaadói igazolványokra.)

3. Minden egyes dolgozó személyi igazolvá
nyát felül kell vizsgálni, hogy a bejegyzett adatok 
helyesek-e és hogy minden adat bejegyzésre 
került-e.

4. A személyi igazolványban ' áthúzást esz
közölni nem lehet. Változás esetén a változások 
feltüntetésére kijelölt részbe lehet bejegyzéseket 
írni. '

5. A személyi igazolvány 28. oldalán van 
feltüntetve, hogy kik végezhetnek, illetve mely 
szervek jogosultak bejegyzést eszközölni az iga
zolványba.

6. Munkaviszony kezdetét, illetőleg megszű
nését a személyi igazolványba minden esetben be 
kell jegyezni. Az egyetemeken és egyéb intézmé
nyeknél alkalmazásban levő akadémiai dolgozók 
munkaviszonyának megszűnésekor a bejegyzést a 
munkahelyileg illetékes egyetem, vagy intézmény 
erre kijelölt dolgozója végzi.

7. Ha valamely kutató intézet neve megvál
tozik, azt a személyi igazolványon nem kell keresz
tülvezetni.

8. Külföldi kiküldetés esetén a személyi iga
zolványt átvételi elismervény ellenében át kell 
adni a kiküldő szerv illetékes osztályának. Amennyi
ben a kiküldő szerv a Magyar Tudományos Aka
démia, ez esetben az MTA Hivatala Nemzetközi 
Kapcsolatok Osztályának.

9. Üj munkavállalás esetén, amennyiben vala
mely munkavállalónál az előző munkaviszony 
nincs megszüntetve, azt a személyi, igazolvány 
tulajdonosának az előző munkaadójánál meg kell 
szüntetni, ha azonban az előző vállalat időközben 
megszűnt, — tehát már a munkaviszony megszű
nését bejegyeztetni nem lehet — ebben az esetben 
a lakóhely szerint illetékes kerületi rendőrkapitány
sággal kell a munkaviszony megszűnését a munka
könyv alapján bejegyeztetni.

10. A dolgozók illetménykartonjára fel kell 
jegyezni az igazolvány számát.

11. Alkalmi foglalkoztatás esetén a személyi 
igazolványt megkövetelni nem kell.

12. Mellékfoglalkozás, illetve másodállás esetén 
csak a főfoglalkozás kerül bejegyzésre.

13. Munkaviszony megszűnésének okát nem 
kell bejegyezni.

14. Önkényes kilépést 8 napon belül jelenteni 
kell az önkényesen kilépő lakhelye szerint illetékes 
rendőrkapitányságnak.

15. A személyi igazolvány a munkakönyvét és 
a katonai igazolványt nem helyettesíti.

Kérem a Magyar Tudományos Akadémia fel
ügyelete alá tartozó intézmények (kutatóintézet, 
kutatócsoport, laboratórium, MTA Könyvtára, 
dokumentációs központok, vállalatok) vezetőit, 
egyetemi vonatkozásban a kutatási feladatok meg
oldásával megbízott professzort, hogy fentiek vég
rehajtását saját hatáskörükben is ellenőrizzék.

I

- Budapest, 1955. július 10.

Molnár Béla s. k.
hivatalvezető

Felvilágosítást ad: Kerék Károly, MT A Hivatala

Jogszabályinulaló
- •

1955. év június 21-étől 1955. év július 21-ig

A közzététel 
helye

A jogszabály száma 
és kelte A jogszabály tárgya

Magyar
Közlöny

6/1955. (VI. 21.) Bgy. M. 
(M. K. 68. sz.)

A terménybeadási kötelezettség teljesítéséről, valamint a mezőgazdasági 
termények fogalmának és felhasználásának szabályozásáról.

37/1955. (VII. 2.) M. T. 
(M. K. 71. sz.)

A gyermektelenek adójáról szóló 8/1953. (II. 8.) M. T. számú rendelet módo
sításáról.

1.063/1955. (VII. 6.) Mt. 
h. (M. K. 72. sz.)

A büntetés végrehajtási szabályzat módosításáról.

■

38/1955. (VII. 8.) M. T. 
(M. K. 73. sz.)

A kenyérgabona állami felvásárlásának szabályozásáról.
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A közzététel 
helye

A jogszabály száma 
és kelte A jogszabály tárgya

Pénzügyi
Közlöny

86/1955. (P. K. 30.) P. M. 
87/1955. (P. K- 30.)'P. M. 
90/1955. (P. K. 32.) P. M.

»Külföldi kiküldetési elszámolás« elnevezésű nyomtatvány bevezetéséről.
A házingatlanok idénybérbeadásának adóztatásáról.
Az önköltségi és önköltségcsökkentési tervek mérésénél alkalmazható korrek

ciók.

Tervgazdasági
Értesítő

.
3/É/1955. K S. H.

(Tg. É. 15. sz.)
A népgazdasági beruházások üzembehelyezési tervének méréséről.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—------------------------------------------------------------------------------------------------------- — ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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JV Magyar Tudományos Akadémia 
elnökének ulasilása

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének 
14/1955. MTA. (A. K. 16.) számú

u t a s í t á s a

a Magyar Tudományos Akadémia Alkalmazott 
Matematikai Intézete átszervezéséről és elnevezésé

nek megváltoztatásáról

A matematika eredményeinek a termelésre való 
alkalmazását célzó módszerek kidolgozása és az 
alkalmazott matematikai tudományok művelése 
érdekében a Minisztertanács a 155/1950. (VK 3.) 
M. T. számú rendeletével létesítette a Magyar 
Tudományos Akadémia Alkalmazott Matematikai 
Intézetét.

Az Alkalmazott Matematikai Intézet eddigi 
működése azt igazolja, hogy meghatározott fel
adatait eredményesen elvégezte, a gazdasági és 
tudományos élet különböző szerveitől kapott fel
adatokat nagyrészt sikeresen megoldotta és fő
feladatának tekintette a matematika alkalmazásaira 
vonatkozó tervszerű kutatómunka megindítását.

Az intézet további fejlődését gátolja az a körül
mény, hogy az elméleti matematikai kutatásnak 
nincs megfelelő központi szerve, továbbá, hogy 
a matematika alkalmazásaira vonatkozó kutatások
tól el van választva, így azt kellőképpen nem 
támogathatja. -A magyar matematikai kutatások 
nemzetközileg elismert színvonala, továbbá az 
elmélet és a gyakorlat egységének a matematikai 
kutatások terén való fokozottabb megvalósítása 
érdekében szükséges a Magyar Tudományos Akadé
mia Alkalmazott Matematikai Intézetének át
szervezése Matematikai Kutató Intézetté, ezért az 
alábbi utasítást adom ki :

1. A matematikai kutatás fejlesztése és ered
ményeinek a népgazdaság érdekében való fel- 
használása, továbbá a matematikai kutatás terén 
az elmélet és gyakorlat egységének fokozottabb 
megvalósítása érdekében a 155/1950. (VI. 3.) M. T. 
sz. rendelettel létesített Magyar Tudományos 
Akadémia Alkalmazott Matematikai Intézetét — 
Matematikai Kutató Intézetté — kell átszervezni.

2. Az intézet további működését a Magyar 
Tudományos Akadémia Matematikai Kutató Inté
zete elnevezéssel folytatja.

3. Az átszervezés nem csökkentheti az intézet
nek a matematika alkalmazásai terén eddig végzett
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munkáját, hanem ellenkezőleg, annak magasabb 
színvonalra való emelését célozza. Az átszervezéssel 
el kell érni, hogy az intézet a matematika kutatóit 
az eddiginél fokozottabban bevonja a matematiká
nak a népgazdaság fejlesztését szolgáló alkalmazásai 
terén végzett munkájába.

4. Az intézet szervezetét és feladatkörének 
részletes szabályait az igazgató állapítja meg és 
azt az Akadémia elnöke hagyja jóvá.

5. Jelen utasítás végrehajtásáról a Magyar 
Tudományos Akadémia III. Matematikai és Fizikai 
Tudományok Osztályának titkára — az intézet 
igazgatójával egyetértésben — gondoskodik.

jelen utasítás 1955. augusztus hó 1-én lép 
hatályba.

Budapest, 1955. július hó 19.

Rusznyák István s. k.
elnök

Jogszabályok
A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának 

1.070/1955. (VIII. 7.) számú
h a t á r o z a t a

az Országos Műszaki Fejlesztési Tanács meg
alakításáról

A Minisztertanács legutóbbi ülésén — figyelem
be véve, hogy az egész népgazdaság és ezen belül 
elsősorban a nehézipar fejlesztésének érdekei meg
követelik a legújabb technikai vívmányok leg
szélesebb körű alkalmazását, a korszerű gyártási 
eljárások bevezetését, az üzemben levő gépek és 
berendezések modernizálását, a termelés meg
szervezésének megjavítását — határozatot hozott. 
E feladatok irányításának és koordinálásának elő
segítése érdekében a Minisztertanács Országos 
Műszaki Fejlesztési Tanács létrehozását határozta el.

1. Az Országos Műszaki Fejlesztési Tanácsot 
(a továbbiakban : Tanács) 1955. augusztus 15-ig 
meg kell alakítani.

2. A Tanács elnökét és tagjait a Minisztertanács 
kiváló tudósok, műszaki szakemberek és gazdasági 
vezetők közül nevezi ki.

3. A Tanács elnökének irányítása alatt — a 
Tanács titkárának vezetésével — ^Minisztertanács 
Titkárságának egyik osztályaként apparátus dolgo
zik, amely előkészíti a Tanács üléseit és ellenőrzi 
a hozott határozatok végrehajtását.

4. A Tanács a Minisztertanács által jóváhagyott 
munkaterv alapján dolgozik.

5. A Tanács feladata :
a) javaslatokat dolgoz ki a Minisztertanács 

részére a népgazdaság műszaki fejlesztésének leg
fontosabb feladatairól ;

b) ellenőrzi az új technika bevezetésére hozott 
minisztertanácsi határozatok végrehajtását ;

c) közreműködik a tudományos műszaki propa
ganda fejlesztésében és műszaki információ meg
szervezésében.

6. A Tanács létrehozása nem érinti az Országos 
Tervhivatal feladatait és felelősségét a műszaki fej
lesztési tervek összeállításáért és nem érinti a 
minisztériumok feladatait és felelősségét területük 
műszaki fejlesztéséért.

Hegedűs András s. k. 
a Minisztertanács elnöke

*

A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának 
44/1955. (V ili. 4.) M. T. számú

r e n d e l e t e
a betegségi biztosításra vonatkozó egyes rendel

kezések módosításáról

1. §.
A táppénz, terhességi-gyermekágyi segély ösz- 

szegének megállapításánál alapul szolgáló munka
bér nem lehet több havi 6000 Ft-nál, a jutalékos 
szervezőknél havi 2500 Ft-nál, a házi ipari be
dolgozóknál pedig havi 600 Ft-nál.

2. §.

(1) Ez a rendelet 1955. szeptember 1. napján 
lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályukat vesztik 
mindazok a rendelkezések, amelyek a jelen rendelet
tel ellentétben állanak, így különösen az 51 1953. 
(XI. 6.) M. T. számú rendelet 8. §-a.

(2) A rendelet végrehajtásáról a Szakszervezetek 
Országos Tanácsa gondoskodik.

Hegedűs András s. k.
a Minisztertanács elnöke

*

A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának 
47/1955. (Vili. 13.) M. T. számú

r e n d e l e t e
a Budapesti Orvostudományi Egyetem szervezetének 

szabályozásáról

1- §•
(1) A Budapesti Orvostudományi Egyetem (a 

továbbiakban : egyetem) általános orvos-, fog
orvos- és gyógyszerész karra tagozódik.

(2) Az egyetem élén a rektor áll.
(3) A karok élén dékánok állnak.

2- §•
Az orvostudományi egyetemek szervezetének és 

működésének átmeneti szabályozása tárgyában 
kiadott 27/1951. (I. 28.) M. T. számú rendelet 
2. §-a a Budapesti Orvostudományi Egyetem 
tekintetében ennek megfelelően módosul. -

3. §•
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba ; 

végrehajtásáról — a pénzügyminiszterrel és az 
oktatásügyi miniszterreH^yetértésben — az egész
ségügyi miniszter gondoskodik.

-  Hegedűs András s. k.
a Minisztertanács elnöke
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Miniszteri utasítások
Az Országos Építésügyi Hivatal elnökének 

10/1955. (Tg. É. 17.) O. É. H. számú
u t a s í t á s a

a beruházások üzembehelyezéséről

A 2.158/1955. (VII. 6.) Mt. h. sz. minisztertanácsi 
határozatban foglalt felhatalmazás alapján a be
ruházások üzembehelyezését — a pénzügyminiszter
rel, az Országos Tervhivatal elnökével és a Köz
ponti Statisztikai Hivatal elnökével, valamint a 
Szakszervezetek Országos Tanácsának elnökével 
egyetértésben — az alábbiak szerint szabályozom :

ф

I. FEJEZET

Általános rendelkezések

1. §•
Az utasítás hatálya

(1) Az utasítás hatálya kiterjed minden olyan 
beruházásra, amely műszaki tervezést igényel, 
függetlenül attól, hogy a beruházás új alkotás létre
hozására, átalakításra vagy bővítésre irányul. 
Beruházáson a jóváhagyott tervezési feladatban 
(kisebb beruházás tervdokumentációjában) meg
határozott állóeszközök összességét kell érteni.

(2) Nem tartoznak az utasítás hatálya alá a 
műszaki tervezést nem igénylő beruházások (be
szerzések stb.). Ezek üzembehelyezésénél a szál
lítási szerződésekre vonatkozó rendelkezések, a 
szállítási alapfeltételek és átvételi előírások, továbbá 
a munkavédelmi előírások az irányadók.

(3) Az utasítás rendelkezései az annak végre
hajtásában érdekelt valamennyi szervre kötelezőek.

2- §•
Az üzembehelyezési eljárás célja

(1) Az üzembehelyezési eljárás célja annak 
megállapítása, hogy a beruházás a jóváhagyott 
tervek szerint valósult-e meg é$ tervszerűen, rendel
tetésszerűen, valamint .gazdaságosan és a munka- 
védelmi előírásoknak megfelelően üzemeltethető-e 
(használható-e), illetőleg alkalmas-e a jóváhagyott 
tervezési feladatban meghatározott feladatok el
látására.

(2) Az üzembehelyezési eljárás lefolytatása után 
a beruházás a népgazdaság részére átadottnak 
tekintendő.

Az üzembehelyezési eljárás általános szabályai
(1) A megvalósított beruházást — a 12. §-ban 

megállapított kivétellel — csak abban az esetben 
szabad üzemeltetni, illetőleg használatbavenni, ha 
az üzembehelyezési eljárás keretében az építési 
munkák, a gépek és berendezések műszaki meg
valósulását, a tervszerű, rendeltetésszerű és gazda
ságos, valamint a munkavédelmi előírásoknak meg
felelő üzemeltetésre (használatra) való alkalmas

ságát megállapították és ennek alapján az üzemel
tetést (használatot) engedélyezték.

(2) Az üzembehelyezés általában a teljes be
ruházásra kell hogy irányuljon (teljes üzembe
helyezés). Ha a termelés érdeke vagy a dolgozók 
igénye indokolja,- a beruházás egyes önállóan 
üzemeltethető (használható) égységeit (létesít
ményeit, létesítményrészeit) is üzembe lehet helyez
ni (részleges üzembehelyezés) .

(3) Részleges üzembehelyezések esetében a leg
utolsó egység üzembehelyezése alkalmával — a 
már korábban történt részleges üzembehelyezések 
alapján üzembehelyezett egységekre is kiterjedően 
— az egész beruházásra kell az eljárást lefolytatni.

(4) Mind a teljes, mind a részleges üzembe
helyezés esetében — a jelen utasításban meg
állapított szabályok alkalmazásával — azonos 
módon kell eljárni.

(5) Az üzembehelyezési eljárás a következő 
szakaszokból áll :

a) az üzembehelyezés előkészítése (4. §. és 5. §.);
b) az üzembehelyezés engedélyezése (6. §.) ;
c) az üzembehelyezési jegyzőkönyv elkészítése 

(8- §•) ;
d) az üzembehelyezett beruházás bejelentése és 

nyilvántartásba vétele (9. §.).

II. FEJEZET

Az üzembehelyezési eljárás lebonyolítása

4- §•
Az üzembehelyezés előkészítése

(1) Az üzembehelyezés előkészítése a beruházó 
feladata. Ha a beruházó nem azonos az üzemeltető
vel, a beruházó köteles az üzemeltetőt az elő
készítés valamennyi szakaszába bevonni, az üzemel
tető pedig köteles az előkészítésben közreműködni.

(2) Az üzembehelyezés előkészítése a következő 
feladatok elvégzéséből áll :

a) azoknak a hivatalos okmányoknak az össze
gyűjtése, amelyek a beruházás műszaki meg
valósulására vonatkoznak (jóváhagyott tervezési 
feladat, műszaki tervdokumentáció, szerződések, 
átadás-átvételi jegyzőkönyvek,elszámolások, átadási 
tervdokumentáció stb.) ;

b) azoknak a vizsgálati és ellenőrzési meg
állapításoknak az összegyűjtése — ideértve a 
szükséges esetekben igénybevéhető szakértő szervek 
véleményének beszerzését is —, amelyek a be
ruházás vagy egyes egységeinek a rendeltetésszerű 
és a munkavédelmi előírásoknak megfelelő üzemel
tetésre (használatra) való alkalmassága elbírálásá
hoz szükségesek ;

c) azoknak a kötelező hatósági engedélyeknek, 
jóváhagyásoknak és ellenőrző vizsgálati meg
állapításoknak, az ezekre vonatkozó jogszabályok 
szerint történő megszerzése, amelyek — a beruházás 
jellegétől függően — a rendeltetésszerű üzemeltetés
hez (használathoz) szükségesek (műszakrendőri 
bejárás, lakhatási engedély, kazánhatósági engedély,

/ *****-mim mm
lóitVitt»
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próbaterhelés,* munkavédelmi és közegészségügyi 
vizsgálat stb.) ;

d) ipari létesítményeknél a próbaüzemeltetés 
lebonyolítása (5. §.) ;

e) a beruházás tervszerű, rendeltetésszerű és 
gazdaságos, valamint a munkavédelmi előírásoknak 
megfelelő megvalósulásáról a generáltervező — hely
színi szemlén alapuló és kötelezően adandó — nyilat
kozatának megszerzése.

(3) Az üzemképesség megállapításával kapcso
latban a beruházók és a kivitelezők (szállítók), 
illetőleg az eljárásban érdekelt szakszervek között 
felmerülő viták esetén — amennyiben azok döntő- 
bizottsági vagy bírói eljárásra nem tartoznak, 
továbbá nem munkavédelmi kérdések — a be
ruházó köteles főfelügyeleti hatóságának utasítását 
kérni és aszerint eljárni.

5- §•
Próbaüzemeltetés

(1) A próbaüzemeltetés célja annak megálla
pítása, hogy a beruházás az összes egységek, be
rendezések és az ezek használatát biztosító épít
mények együttes, üzemszerű működése esetében 
— figyelembe véve a munkavédelmi és egészségügyi 
követelményeket is — rendeltetésszerűen üzemel- 
tethető-e és alkalmas-e a jóváhagyott tervezési fel
adatban meghatározott feladatok ellátásája.

(2) A próbaüzemeltetést az üzemre irányadó 
szakmai rendelkezések, a megfelelő szabványok és 
óvórendszabályok és a vonatkozó nemzetközi elő
írások figyelembevételével kell lebonyolítani. Ha a 
próbaüzemeltetés lebonyolítására egyértelműen 
irányadó szabályok nincsenek, a beruházó kö
teles a generáltervező bevonásával próbaüzemel
tetési tervet (programot) készíteni.

(3) A próbaüzemeltetéshez a beruházó köteles 
az érdekelt tervezőket, kivitelezőket (szállítókat), 
az üzembehelyezés engedélyezésére illetékes ható
ságot (hatóságokat ; 6. §.), szakszervezetet, továbbá 
mindazokat a szakszerveket meghívni, amelyek 
véleménye a beruházás tervszerű, rendeltetésszerű 
és gazdaságos megvalósulásának elbírálásához 
szükséges.

(4) Ha a próbaüzemeltetés egy hónapnál hosz- 
szabb ideig szükséges, a 12. §. (1) és (2) bekezdésében 
foglalt rendelkezések szerint kell eljárni.

(5) A próbaüzemeltetés eredményét, valamint 
a próbaüzemeltetésre meghívott szervek meg
állapításait külön jegyzőkönyvben kell lerögzíteni.

(6) A próbaüzemeltetést az üzembehelyezés 
engedélyezésére illetékes hatóság közreműködése 
nélkül lefolytatni nem szabad.

(7) A próbaüzemeltetési terv általános taftalmi 
irányelveit az illetékes miniszterek az 0. É. H. 
elnökével egyetértésben kötelesek megállapítani.

6. §•
Az üzembehelyezés engedélyezése

(1) A beruházó, ha az üzembehelyezést a 4. §. 
és 5. §-ban előírt szabályok szerint előkészítette és a 
beruházás rendeltetésszerű használatra való alkal

masságáról, illetőleg üzemképességéről maga i$ 
meggyőződött, köteles az üzembehelyezés engedé
lyezését kérni.

(2) Az üzembehelyezés engedélyezése — a (3) 
bekezdésben foglaltak figyelembevételével — az 
üzemeltető felett főfelügyeletet gyakorló miniszter 
(főhatóság vezetője), illetőleg az általa ezzel meg
bízott szerv (személy) hatáskörébe tartozik.

(3) Az olyan beruházás üzembehelyezésének 
engedélyezése tárgyában, amelynek tervezési fel
adatát az Országos Építésügyi Hivatal véleményezte 
vagy jóváhagyta, az Országos Építésügyi Hivatal 
és az Országos Tervhivatal elnökével egyetértésben 
kell határozni.

 ̂ (4) Tanácsi beruházások üzembehelyezésének en
gedélyezése az illetékes tanács végrehajtóbizott
ságának hatáskörébe tartozik, kivéve azokat a be
ruházásokat, amelyeknél az üzembehelyezés enge
délyezésének jogát a szakfelügyeletet gyakorló 
miniszter maga kívánja gyakorolni.

(5) Azoknál a beruházásoknál, amelyeknél az 
üzemi berendezést külföldi cég szállítja, vagy 
amelyeknek szerelését részben vagy egészben végzi, 
a részleges üzembehelyezéshez vagy részleges próba- 
üzemeltetéshez a beruházó miniszternek a kül
kereskedelmi miniszterrel egyetértésben adott 
engedélye szükséges.

(6) A beruházó köteles az előkészítő eljárás 
teljes anyagát az engedély megadására- jogosult 
szerv(ek) ^rendelkezésére bocsátani.

(7) Az engedély megadására jogosult szerv(ek) 
a beruházó által rendelkezésre bocsátott bizonyító 
anyagban foglaltak figyelembevételével, azok meg
felelő ellenőrzése, valamint helyszíni szemle alapján 
15 napon belül határoz(nak).

(8) Az üzembehelyezést engedélyezni csak akkor 
szabad, ha a megvalósult beruházás — a munka- 
védelmi és egészségügyi előírások figyelembe
vételével — a tervezési feladatban meghatározott 
feladatok ellátására rendeltetésszerűen üzemeltet
hető (használható).

(9) Az üzembehelyezés engedélyezésének nem 
akadálya, ha az eljárás során -olyan kisebb hiányos
ságokat állapítanak meg, amelyek kiküszöbölésére, 
pótlására szükség van ugyan, de a rendeltetésszerű 
és a munkavédelmi előírásoknak megfelelő üzemel
tetést (használatot) nem befolyásolják. Ilyen esetek
ben az építési, illetőleg a szállítási szerződésekre 
vonatkozó jogszabályok megfelelő rendelkezései 
szerint kell eljárni.

/ 7- §-
Az üzembehelyezés előkészítése és engedélyezése a 

műszaki átadás-átvétellel egyidőben,
(1) Ha a beruházás tervszerű, rendeltetésszerű 

és gazdaságos, valamint á munkavédelmi elő
írásoknak megfelelő megvalósulásának elbírálása a 
műszaki átadás-átvételi eljárással egyidejűleg el
végezhető, az üzembehelyezés előkészítését és- 
engedélyezését az üzembehelyezés előkészítésére, 
valamint engedélyezésére szabott feltételek mellett
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általában a műszaki átadás-átvételi eljárással egy
idejűleg kell lebonyolítani.

(2) A beruházó miniszterek (főhatóságok vezetői) 
állapítják meg — a (3) bekezdésben foglaltak 
figyelembevételével — azoknak az irányításuk alá 
tartozó beruházásoknak a körét, amelyeknél az 
üzembehelyezés előkészítését és engedélyezését a 
műszaki átadás-átvételi eljárással egyidejűleg kell 
lebonyolítani.

(3) Minden esetben — az illetékes miniszter 
(főhatóság vezetője) külön utasítása nélkül is — a 
műszaki átadás-átvételi eljárással egyidejűleg kell 
elvégezni az üzembehelyezés előkészítését és enge
délyezését a következő beruházásoknál :

1. kisebb beruházásoknál (11/1954 Tg. É. XII. 
31.) 0. É. H. sz. utasítás, 17/1955. (Tg. É. 4. sz.)
0. É. H. sz. közlemény) ;

2. a kisebb beruházások körét meghaladó alábbi 
beruházásoknál :

aj kommunális beruházásoknál (egyes lakó-és 
középületekből, valamint egy lakótelepből és annak 
tartozékaiból álló beruházásoknál stb.) ;

b) út-, vasút-, híd, postai és légi közlekedési 
beruházásoknál ;

c) az előző pontba nem sorolható nyom- 
vonaljellegű beruházásoknál ;

d) mezőgazdasági építési beruházásoknál, ki
véve a nem típusterv alapján létesülő ipari jellegű 
mezőgazdasági beruházásokat ; '

e) folyam- és patakszabályozási, vízmosás
kötési, tórendezési, öntözési, árvíz- és belvízvédelmi, 
valamint víziutak létesítésére irányuló beruházá
soknál ; '

f) csapadék- és szennyvízelvezetési, valamint 
szennyvíztisztítási beruházásoknál ;

* g) vízellátási beruházásoknál ;
h) transzformátorállomás létesítésére irányuló 

beruházásoknál ;
i) gőzcsőhálózat létesítésére és bővítésére irá

nyuló beruházásoknál,
(4) Az (1) — (3) bekezdésekben foglalt rendel

kezések alapján szükséges intézkedések megtétele 
(a két eljárás keretében elvégzendő feladatok 
egyeztetése, párhuzamos vizsgálatok kiküszöbölése, 
a műszaki átadás-átvételre az engedélyező szerv(ek) 
meghívása stb.) a beruházó kötelessége.

(5) Ha az üzembehelyezés előkészítése, a mű
szaki átadás-átvételi eljárás megfelelő módon meg
történt, az üzembehelyezés engedélyezése tárgyában 
a 6. §-ban foglaltak szerint a beruházó külön kérelme 
nélkül kell határozni. .

(6) Az a körülmény, hogy az üzembehelyezés 
előkészítése a műszaki átadás-átvételi eljárás be
fejezésére megállapított vagy külön engedélyezett 
időpontig nem fejeződött be teljesen, az egyébként 
szabályszerűen lebonyolítható műszaki átadás-át
vételnek nem akadálya. Ilyen esetben a műszaki 
átadás-átvételi eljárást szabályszerűen be kell 
fejezni, az iizembehelyezési eljárást pedig tovább 
kell folytatni.

(7) Ha a műszaki átadás-átvételi eljárás igazolja* 
hogy a beruházás a kivitelező (szállító) szerződés

szerű teljesítése alapján valósult meg, az üzembe- 
helyezési eljárás lefolytatásának, illetőleg az üzem
behelyezés engedélyezésének hiánya címén a be
ruházó a kivitelezőtől (szállítótól) az átvételt nem 
tagadhatja meg.

8- §•
Üzembehelyezési jegyzőkönyv

(1) A beruházó az üzembehelyezés engedélye
zését követő két héten belül köteles az üzembe
helyezési jegyzőkönyvet elkészíteni. Az üzembe
helyezési jegyzőkönyv a beruházás rendeltetésszerű 
megvalósulásának alapokmánya. Üzembehelyezési 
jegyzőkönyvet kell készíteni a 7. §. szerint lefoly
tatott üzembehelyezési eljárás esetén is.

(2) Az üzembehelyezési jegyzőkönyv az alábbi 
adatokat és megállapításokat kell hogy tartal
mazza :

1. a beruházás megnevezése;
2. a beruházás helye ;
3. a beruházás egységszáma ;
4. annak meghatározása, hogy az üzembe

helyezés a teljes beruházásra, illetőleg annak mely 
létesítményére (létesítményrészére) vonatkozik (tel
jes vagy részleges üzembehelyezés).; a kivitelezés 
jellegének feltüntetésével (pl. új épület, bővítés, 
átalakítás, újjáépítés) ;

5. a rendeltetésre és teljesítőképességre (kapa
citásadatokra) vonatkozó legfontosabb mutatók 
felsorolása és összehasonlítása a tervezési fel
adatban előírt mutatókkal, az eltérések okainak 
feltüntetésével ;

6. a beruházás teljes költségvetési értéke ; az 
üzembehelyezés időpontjáig elszámolt összeg és a 
döntőbizottság (bíróság) előtt peresített vitás 
tételek összege ;

7. a gazdaságosságra vonatkozó megállapítások ;
8. a beruházás tervszerű, rendeltetésszerű és 

gazdaságos, valamint a munkavédelmi előírásoknak 
megfelelő megvalósulása megállapításának alapjául 
szolgáló vizsgálatok és azok eredményeinek fel
sorolása ;

9. a beruházás tervszerű, rendeltetésszerű és 
gazdaságos, valamint a munkavédelmi előírásoknak 
megfelelő megvalósulása’ elbírálásához szükséges 
hatósági engedélyek és azok tartalmának rövid 
leírása ;

10. a próbaüzemeltetés időtartama, rövid le
írása és eredménye ;

11. az egész beruházásról a generáltervező, a
beruházó, az üzemeltető és — az őket érdeklő 
vonatkozásban — a ' szakszervek véleményének 
rövid leírása ; _

12. a beruházó (üzemeltető) megnevezése;
13. a kivitelező(k) megnevezése;
14. a tervező(k) megnevezése ;
15. a beruházás megvalósításának tervszerinti, 

illetőleg tényleges kezdete és befejezése ;
16. л felmerült hiányosságok megnevezése, 

forintértéke és azok kiküszöbölésének határidői ;
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17. az üzembehelyezés engedélyezésére vonat
kozó határozat és az üzemeltetés kezdete. '

(3) A jegyzőkönyvbe felvett adatokat és meg
állapításokat a bizonylati elvnek megfelelően ok
iratokkal (másolatokkal), illetőleg a külön kezelt 
okiratok megfelelő helyeire való utalásokkal, vagy 
az érdekelt szervek képviseletére jogosult személyek 
aláírásával kell alátámasztani. A jegyzőkönyvet 
a beruházó és — amennyiben nem azonos a be
ruházóval — az üzemeltető szerv felelős vezetője 
köteles aláírni.

(4) A jegyzőkönyvet a (2) bekezdésben foglal
taknak megfelelően, egységes formanyomtatvány 
rendszeresítése esetében pedig annak kötelező 
alkalmazásával, 5, illetőleg 3 példányban kell 
elkészíteni aszerint, hogy az 0. É. H. és az О. T. 
elnökének egyetértése is szükséges-e vagy sem. 
A jegyzőkönyv 1 példánya a beruházónál (üzemel
tetőnél) marad, 1 példánya az illetékes beruházási 
bankot, 1 (1—1) példánya pedig az üzembehelyezés 
engedélyezésére jogosult hatóságot (hatóságokat) 
illeti. Azonkívül az üzembehelyezési eljárásban 
érdekelt egyéb szervek a jegyzőkönyv őket érintő 
részéről a beruházótól (üzemeltetőtől) jegyző- 
könyvi kivonatot igényelhetnek.

9- §•
Az üzembehelyezésre engedélyezett beruházás nyilván- 

tartásbavétele és bejelentése

(1) A teljes vagy részleges üzembehelyezésre 
engedélyezett beruházást az üzembehelyezési jegyző
könyv felvételét követő hónap 1 napjától kezdődően 
az állóeszközök nyilvántartásába fel kell venni. 
Az értékcsökkenési leírást ettől az időponttól kezdő
dően rendszeresen el kell számolni. A mérlegrende
letben előírt elszámolási kötelezettségnek a be
ruházó 30 napon belül köteles az illetékes bank
fióknál eleget tenni.

(2) A beruházó a jelen utasítás szerint üzembe- 
hélyezésre engedélyezett beruházásról köteles a 
Központi Statisztikai Hivatalnak — a K. S. И. 
által szabályozott módon — jelentést tenni.

(3) A beruházó minisztérium köteles a teljes 
üzembehelyezés engedélyezését követő 30 napon 
belül a beruházás tényleges adatokkal ellátott 
kísérőlapját az Országos Építésügyi Hivatal részére 
megküldeni (4/1953. (Tg. É. XI. 30.). 0. É. H. 
számú utasítás).

10. §.
Az üzembehelyezési eljárással kapcsolatos költségek

(1) A teljes vagy részleges üzembehelyezésre 
irányuló próbaüzemeltetés- költségeiről az üzemel
tető rendes gazdálkodása keretében kell gondos
kodni. Az ilyen költségeket a beruházási hitel 
terhére elszámolni nem szabad.

(2) Részleges üzembehelyezés esetében a teljes 
üzembehelyezés megtörténtéig az üzembehelyezett 
részre vonatkozóan szükséges fenntartási stb. 
költségekről az üzemeltető rendes gazdálkodása 
keretében köteles gondoskodni.

(3) Azokat a költségeket, amelyek az üzembe
helyezést nem gátló, de a kivitelező (szállító) 
terhére felróható kisebb hiányosságok következ
tében keletkeznek, a szerződéses, illetőleg a szava
tossági (jótállási) kötelezettség keretében kell 
érvényesíteni.
/

III. FEJEZET 

Vegyes rendelkezések

Az üzembehelyezett beruházás pénzügyi és gazdasági
műszaki értékelése

(1) A beruházó az illetékes bankfiók által meg
állapított módon a beruházásról pénzügyi elszá
molást, továbbá a költségvetéshez viszonyított 
pénzügyi értékelést köteles készíteni, s ezeket 
egy-egy példányban az illetékes bankfiók, valamint 
főfelügyeleti hatósága részére az üzembehelyezési 
jegyzőkönyv mellékleteként megküldeni. Az illeté
kes bankfiók indokolt esetben a melléklet meg
küldésére halasztást engedélyezhet.

(2) A kisebb (11/1954. (Tg. É. XII. 31.) 0. É. H. 
sz. utasítás,. 17/1955. (Tg. É. 4.) sz. (0. É. H. sz. 
közlemény), valamint a kommunális beruházások 
kivételével valamennyi beruházás esetében a teljes 
üzembehelyezés engedélyezésétől számított 6 hónap 
— értékhatáron felüli beruházás esetében 1 év — 
elteltével számított 30 napon belül az üzemeltető 
köteles — a főfelügyeleti hatósága által meg
állapított módon — összefoglaló értékelést készíteni 
főfelügyeleti hatósága részére a tervezési feladatban 
megbatározott célkitűzések és mutatók alapul
vételével, a gazdasági-műszaki mutatószámoknak 
a folyamatos üzemeltetés (használat) mellett történt 
alakulásáról.

(3) Az értékhatáron felüli,, valamint az olyan 
beruházások esetében, amelyeknek tervezési fel
adatát az 0. É. H. véleményezte, illetőleg jóvá
hagyta, az (1) és (2) bekezdés előírásai szerint 
készített jelentéseket — az azokra megállapított 
határidőn belül a beruházó, illetőleg az üzemeltető 
felettes hatóságán keresztül köteles egy-egy máso
latban az 0. É. H., az О. T. és K. S. H. részére 
megküldeni.

12- §•
Kivételes üzemeltetés az üzembehelyezés engedélyezése 

előtt
(1) A beruházó miniszter rendkívüli esetben — a

6. §. (5) bekezdése esetén a külkereskedelmi minisz
terrel egyetértésben — legfeljebb 3 hónapra ki
vételes engedélyt adhat az üzembehelyezés engedé
lyezése előtti üzemeltetésre (használatra). A tanácsi 
beruházások vonatkozásában a kivételes engedély 
kiadására a rovárosi, a megyei, illetőleg megyei 
jogú városi tanács végrehajtóbizottsága jogosult. 
Ilyen esetben meg kell határozni a teljés vagy rész
leges üzembehelyezés határidejét és az e határidőig 
kötelezően teljesítendő feltételeket.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés alap
ján kiadott kivételes engedélyben az üzembe
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helyezésre megállapított határidőt — a beruházó 
miniszter előterjesztésére és az O. É. H. valamint 
a SZOT elnöke véleményének figyelembevételével — 
az Országos Tervhivatal elnöke legfeljebb 3 hónap
pal meghosszabbíthatja.

(3) Az épületek és egyéb építmények, vagy ezek 
valamely önállóan használható részének az üzembe
helyezés engedélyezése előtti használatbavétele 
tekintetében a 10/1954. (Tg. É. XII. 28.) 0. É. H. — 
É. M. sz. együttes utasítás rendelkezései az irány
adók.

13. §.
Átmeneti és végrehajtási rendelkezések

(1) A jelen utasítás alapján az egyes miniszterek 
(főhatóságok vezetői) a szükséges szakmai ki
egészítéseket tartalmazó végrehajtási utasításokban 
szeptember 30-ig szabályozzák az irányításuk alá 
tartozó beruházások üzembehelyezésének részletes 
rendjét. A végrehajtási utasításokban a legmesszebb 
menőkig figyelembe kell venni, hogy ki kell ter
jeszteni azoknak a beruházásoknak a körét, 
amelyeknél az üzembehelyezés a műszaki átadás
átvétellel egy időben történik meg és az üzembe
helyezést lényegesen egyszerűbb eljárás mellett 
rövidebb idő alatt kell lefolytatni.

(2) A végrehajtási utasításban l̂ ell meghatá
rozni azoknak a beruházásoknak a körét, amelyek
nél az üzembehelyezési eljárást a műszaki átadás
átvételi eljárással egyidejűleg keli lefolytatni (7. 
§./2/—/3/ bek.), továbbá azt, hogy a különböző 
beruházásoknál milyen szerveket kell az üzé'mbe- 
helyezési eljárás lefolytatásához meghívni, vala
mint a próbaüzemeltetési terv irányelveit és az 
üzembehelyezési jegyzőkönyvben feltüntetendő 
kapacitásmutatókat.

(3) A végrehajtási utasításokat kibocsátás előtt 
az Országos Építésügyi Hivatallal kell egyeztetni.

(4) Azokra a beruházásokra vonatkozóan, ame
lyeket a jelen utasítás hatálybalépését megelőzően 
az 5/1953. (Tg. É. XI. 14.) 0. É. H. sz. utasítás 
alapján lefolytatandó üzembehelyezési eljárás nél
kül helyeztek üzembe, illetőleg vettek használatba, 
és nyiívántartásbavételük a befejezett beruházások, 
illetőleg az állóeszközök közé még nem történt meg, 
legkésőbb 1955. december 31-ig a jelen utasításban 
foglalt rendelkezések szerinti üzembehelyezési el
járást le kell folytatni.

(5) Ha a beruházó (üzemeltető) a beruházást a 
jelen utasításban előírt engedély nélkül üzemelteti 
(használja), az engedély-nélküli üzemeltetés idő
tartamára — az illetékes bankfiók által meg
állapított módon — napi 500, értékhatáron felüli 
beruházás esetében napi 1000 Ft bírságot köteles 
fizetni.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott bírságot 
kell alkalmazni a 9. §. (1) és a 11. §. (1) bekezdésében, 
valamint a 12. §-ban megállapított határidők, 
továbbá a 13. §. (4) bekezdésében előírt határidő 
elmulasztása esetében is.

(7) A bírság alkalmazása a vétkes (mulasztó) 
személy fegyelmi és büntetőjogi felelősségét nem 
érinti.
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t 14. §■
Hatálybaléptető rendelkezés

A jelen utasítás megjelenése napján lép hatályba. 
Egyidejűleg a beruházások üzembehelyezésének 
szabályozásáról szóló 5/1953. (Tg. É. XI. 14.) 0. 
É. H. számú utasítás hatályát veszti.

Trautmann Rez$ö s. k.
az Országos Építésügyi 

Hivatal elnöke

közlemények
35/1955. M. B. B. számú 

k ö z l e m é n y
A könyvjóváírás útján átadott és átvett állóeszközök

bejelentése
A könyvjóváírás útján átadott és átvett álló

eszközök bejelentésére eddig rendszeresített Ü. Sz. 
482/a. és 482/b. sz. formanyomtatványokat az 
ügyvitel egyszerűsítése érdekében összevontuk és 
azok 1955. évi július hónaptól kezdve — össze
vontan — B. Ü. Sz. 482. sz. alatt kerülnek for
galomba.

Az űj nyomtatvány 6 lapból áll, amelyek közül 
az első 4 a Banknak (Budapesti 1. sz. fiók, Köny
velés ; — levélcím : Budapest, 62.) küldendő meg, 
az 5. lap az átadó, a 6. pedig az'átvevő házipél
dánya.

Ha az irányító hatóság engedélyezése nem a 
formanyomtatvány megfelelő helyén történik, az 
engedélyt eredetiben, vagy cégszerűen hitelesített 
másolatban a bejelentéshez csatolni kell. A forma- 
nyomtatvány valamennyi példányán az engedélye
zés keltét és számát fel kell tüntetni.

A nyomtatvány használata a Földművelésügyi 
Minisztérium, az Állami Gazdaságok Minisztériuma 
és az Országos Erdészeti Főigazgatóság irányítása 
alatt álló vállalatokra, gazdaságokra és gépállo
másokra is kötelező.

A közülietek között történő átadást, valamint 
jóléti állóeszközök átadását a Banknak bejelenteni 
nem kell.

A könyvjóváírások lebonyolítására egyébként 
változatlanul érvényesek a 21. sz. Üzemszerzési 
Kiadvány rendelkezései. Ez alkalommal külön 
felhívjuk a figyelmet a vállalatfejlesztési alapról 
szóló 6/1955. (P. K. 2.) P. M. sz. utasítás 7. §-ában 
foglaltakra.

Nyomatékosan felhívjuk a bejelentésre kötelezet
teket, hogy a bejelentéseket az átadást, illetve á t
vételt követő 30 napon belül tegyek meg.

Az eddig forgalomban volt Ü. Sz. 482/a és 
482/b. sz. nyomtatványok 1955. szeptember 30-ig 
használhatók. Ez időpont után az újonnan for
galomba hozott formanyomtatvány használata 
kötelező. A nyomtatványt a Nyomtatványellátó
V. hozza forgalomba és az eddigi árusítási helyeken 
szerezhető be. \  ,

Felvilágosítást ad : Rácz Jánosné, Magyar 
Beruházási Bank, Telefon : 183—660.)

Magyar Beruházási Bank
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Jopzabálymulaló
1955. év július 22-étől 1955. év augusztus 16-ig

A közzététel 
helye

A jogszabály száma 
és kelte A jogszabály tárgya

Magyar
Közlöny

41/1955. (VII. 21.) M. T.
(M. K. 78.) *

42/1955. (VII. 24.) M. T. 
(M. K. 79.)

1955. évi 22. sz. tvr. 
(M. K. 81.)

1955. évi 23. sz. tvr. 
(M: K. 81.)

1955. évi 25. sz. tvr. 
(M. K. 81.)

45/1955. (VIII. 4.) M. T. 
(M. K. 83.)

46/1955. (VIII. 10.) M. T. 
(M. K. 85.).

Az Országos Bányaműszaki Főfelügyelőség hatásköréről, jogairól és feladatairól. 

A kenyérgabona kötelező vetéséről.

A rendőrségről.

A kisajátításról.

A Magyar Vöröskeresztről.

A beruházások helyének kijelöléséről.

Az árszabályozási hatáskör rendezéséről.

Pénzügyi
Közlöny

96/1955. (P. K. 34.)
P. M.

97/1955. (P. K. 35.) P. M.

Az intézeti alkalmazottak élelmezéséről szóló utasítás módosításáról. 

Önköltségcsökkentő kisebb beruházások forgalmiadó-mentességéről.

Tervgazda
sági Érte- 
sítő

21/1955. (Tg. É. 18.) 0. T. 

132—61/1/1955. 0. T.

Az építtető és a kivitelező hatóságok 1956. évi ideiglenes hatósági szerződés- 
kötéséről.

A »Közérdekű Hirdetések« című lap terjesztéséről.

Egyéb utasí
tások

85/1955. (Mg* É. 33.) 
F. M.

I

A mezőgazdaság területére átirányított dolgozók rendkívüli ellátásával kap
csolatos feladatokról.

AKADÉMIAI KÖZLÖNY, a M agyar Tudományos Akadémia hivatalos lapja. Megjelenik rendszerint havonta kétszer. — A szerkesztésért 
. felelős: a Magyar Tudom myos A kadém ia H ivatalának vezetője.

K iadja : az Akadémiai Kiadó, Budapest, V., Al ot nánv u. 21. — Felelős : az Akadémiai Kiadó igazgatója. 

A kadénrai Nyomda, Gerlóczy u. 2. — 37276/55 — Felelős vezető : ifj. Puskás Ferenc — 500 példány.
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Személyi rész
A Magyar Tudományos Akadémia elnöke — 

1955. szeptember 1-től kezdődően —
Polinszky Károlyt elnökségi titkárnak 

az MTA Hivatalához kinevezte.
A Magyar Tudományos Akadémia Hivatalának 

vezetője — 1955. augusztus 1-től kezdődően —
Göbölös Gábornét előadónak,

1955. július 26-ától kezdődően
Bakó Bélánét takarítónőnek, 

az MTA Hivatalához kinevezte.

Jogszabályok
A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1955. évi 

27. számú törvényerejű
r e n d e l e t e

az Állami Ellenőrzés Minisztériumának felállításáról
(Teljes szöveg)

1. §. A végrehajtás ellenőrzésének javítása és 
erősítése, a pazarlás, a bürokratizmus és a fegyel
mezetlenség elleni harc fokozása, valamint a társa
dalmi tulajdon hatékonyabb védelme érdekében

— a központi állami ellenőrzés alkotmányos hely
zetének megszilárdítása céljából — az Állami 
Ellenőrző Központot az Állami Ellenőrzés Minisz
tériumává kell átszervezni.

2. §. Az Állami Ellenőrzés Minisztériumának 
hatáskörét külön törvényerejű rendelet szabá
lyozza.

3. §. A jelen törvényerejű rendelet kihirdetésé
nek napján lép hatályba.
Dobi István s. k.
a Népköztársaság 
Elnöki Tanácsának 

elnöke

Darabos Iván s.k. 
a Népköztársaság 

Elnöki Tanácsának 
titkára

A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának 
48/1955. (Vili. 16.) M. T. számú

r e n d e l e t e
a kártérítési felelősségnek az állami ellenőrzés 

minisztere által való megállapításáról
(Teljes szöveg)

A Minisztertanács az Állami Ellenőrzés Minisz
tériumának hatásköréről szóló 1955. évi 28. számú 
törvényerejű rendelet 14. §-ában foglalt felhatal
mazás alapján a következőket rendeli.
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1. §•
(1) Az állami ellenőrzés minisztere a társadalmi 

tulajdonban keletkezett kár teljes vagy részleges 
megtérítésére kötelezheti azt, akinek jogszabály- 
sértő magatartása folytán — az Állami Ellenőrzés 
Minisztériuma vagy a Pénzügyminisztérium által 
foganatosított ellenőrzés megállapítása szerint — 
a kár bekövetkezett.

(2) Kártérítési kötelezettséget különösen azok
ban az esetekben lehet megállapítani, ha

a) dolgozókat az engedélyezett létszámkereten 
felül alkalmaztak, illetőleg, ha a dolgozót tényleges 
munkakörének meg nem felelő állománycsoportba 
sorolják ;

b) munkabért, illetőleg egyéb díjazást vagy 
prémiumot akár pénzben, akár természetben jog
talanul folyósítanak ;

c) a jogosnál több kiküldetési költséget számol
nak el, vagy más elszámolásnál túlfizetést követ
nek el ;

d) áru, felszerelés, nyersanyag vagy más anyag 
megromlik, megsemmisül, elkallódik, illetőleg ha 
selejtes terméket gyártanak ; ,

e) engedély nélkül végeznek beruházást ;
f) az állami költségvetésben gazdálkodó szer

veknél a jóváhagyott költségvetési kereten kívül 
történő kifizetés, illetőleg a költségvetési keret túl
lépése esetében ;

g) ünnepélyekre, jubileumokra, vagy állami és 
társadalmi szervek anyagi támogatására jogtalan 
kiadást teljesítenek, ideértve a megengedettnél 
nagyobb összegű kiadásokat is ;

h) valamely követelés, vagy más igény a kellő 
időben való érvényesítés, illetőleg más intézkedés 
elmulasztása következtében elenyészik, vagy egyéb
ként behajthatatlanná válik.

(3) A pénzügyminisztériumi szervek által foga
natosított ellenőrzések során megállapított kárt- 
okozó cselekmény vagy mulasztás miatt a pénzügy- 
miniszter tehet kártérítés kiszabására javaslatot. 
Ehhez a javaslathoz csatolni kell az ügyre vonat
kozó vizsgálati jegyzőkönyvet, az abban megálla
pított tényeket bizonyító okiratokat és -a felelős 
személyek igazoló nyilatkozatait is. A javaslat 
elintézéséről az állami ellenőrzés minisztere a pénz
ügyminisztert értesíti.

2- §•
(1) Az állami ellenőrzés minisztere a kártérítési 

kötelezettséget indokolt írásbeli határozatban álla
pítja meg és annak egy-egy példányát a kártérítésre 
kötelezett személynek, az őt alkalmazó szerv 
vezetőjének és az illetékes pénzügyi hatóságnak 
küldi meg. Ha a kártérítésre kötelezett a vizsgált 
szerv vezetője, a határozat egy példányát a köz
vetlen felügyeleti szerv vezetőjének is meg kell 
küldeni.

(2) Az állami ellenőrzés minisztere a kártérítés 
megállapításáról az illetékes minisztert egyidejűleg 
értesíti.

3. §.
)

(1) A kártérítés összegének megállapításánál 
figyelembe kell venni a vétkesség fokát és az eset

1955. szeptember 20.

egyéb körülményeit. Többek hibájából keletkezett 
kár esetén a felelős személyeket külön-külön kell 
kötelezni a kár arányos részének megtérítésére.

(2) A kártérítés összege nem haladhatja meg a 
kártérítésre kötelezett személy havi alapbérének 
háromszorosát.

(3) Az állami ellenőrzés minisztere — olyan 
változások esetén, amelyek a kártérítésre kötelezett 
személy körülményeiben határozatának meghoza
tala után következtek be — az általa megállapított 
kártérítés összegét mérsékelheti.

. ' ’ 4.§.
(1) Ha az állami ellenőrzés minisztere a jelen 

rendelet alapján már kártérítésre kötelező hatá
rozatot hozott, a kártérítésre kötelezettel szemben 
ugyanebben az ügyben — az esetleges többletkár 
erejéig — kártérítést csak a bíróság állapíthat meg.

(2) Ha a kárért felelős személyt a fennálló jog
szabályok alapján az ügyből kifolyólag már kár
térítésre kötelezték, ennek összegét az állami ellen
őrzés minisztere az általa hozott határozatban 
figyelembe veszi.

(3) Ha a kár keletkezésében vétkes személy 
ellen az ügyből kifolyólag büntető eljárás indul, a 
kártérítő felelősség és a kártérítés mértékének meg
állapítása a bíróság feladatkörébe tartozik. Abban 
az esetben, ha az eljárás nem végződik a terhelt 
megbüntetésével, az állami ellenőrzés miniszteré
nek a kártérítés kivetésére vonatkozó joga feléled.

5- §•
(1) Az állami ellenőrzés minisztere által meg

állapított kártérítés összegét a kárért felelős sze
mély munkabéréből kell levonni. A levonás a hatá
rozatnak az alkalmazó szerv vezetője száméra 
történt kézbesítését követő első bérfizetés napján 
veszi kezdetét. A kártérítés levonására a munka
bérből való levonást szabályozó rendelkezések az 
irányadók, és annak megtörténtéért az alkalmazó 
szerv vezetője, ha pedig a kártérítésre kötelezett 
az érintett szerv vezetője, a közvetlen felügyeleti 
szerv vezetője anyagi és fegyelmi felelősséggel 
tartozik.

(2) A kártérítésre kötelezett személy áthelye
zése vagy munkaviszonyának megszűnése esetén a 
munkavállalót terhelő tartozásoknak a munka- 
vállaló járandóságaiból való levonása tárgyában 
kiadott rendelkezéseket a kártérítési kötelezettség 
tekintetében is megfelelően alkalmazni kell. Ha a 
kártérítésre kötelezett személy munkaviszonyának 
megszűnése esetén két hónap alatt nem lép új 
munkaviszonyba, vagy a kártérítés összege a le
vonás kezdő napjától számított egy év alatt a munka
bérből más okból egészben vagy részben nem 
nyer kiegyenlítést, a kártérítés fennmaradó részét 
közadók módjára kell behajtani.

6. § .

(1) Ha az állami ellenőrzés minisztere a kár
térítési kötelezettséget az államnak okozott kár 
miatt állapította meg, a levont összeget az állami
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költségvetés javára kell befizetni. Egyéb esetekben 
a levont összeget annak a társadalmi szervnek 
javára kell befizetni, amelyet a cselekmény vagy 
mulasztás következtében a kár érte.

(2) A levont összegek befizetésének^ és felhasz
nálásának módját a jelen rendeletben foglaltak 
figyelembevételével a pénzügyminiszter szabályozza.

- 7.§.
A jelen rendeletben foglalt rendelkezések nem 

érintik a dolgozók kártérítési felelősségéről szóló 
egyéb jogszabályok érvényét.

8 . § .

Ez a rendelet kihirdetésének napján lép ha
tályba és rendelkezéseit a folyamatban levő ügyek
ben is alkalmazni kell. Egyidejűleg az 51/1952. 
(VI. 26.) M. T. számú rendelet hatályát veszti.

Hegedűs András s. k. 
a Minisztertanács elnöke

*

A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának 
1.075/1955. (VIII. 24.) számú

h a t á r o z a t a
a tudományegyetemi szakosítás rendezéséről

Teljes szöveg) .

1. A tudományegyetemek állam- és jogtudo
mányi karain folytatott tanulmányok alapján 
egységes jogi képesítést szerezhetnek a hallgatók.

2. A tudományegyetemek nyelv- és irodalom- 
tudományi, történettudományi, illetőleg bölcsé
szettudományi karain középiskolai tanári, könyv
tárosi és újságírói szakképzésben, a tudomány- 
egyetemek matematikai-fizikai-kémiai, élet- és föld- 
tudományi, illetőleg természettudományi karain 
középiskolái tanári, vegyészi, alkalmazott mate
matikusi, fizikusi, geológusi, geofizikusi, meteo
rológusi és biológusi szakképzésben részesíthetők 
a hallgatók.

Az előző bekezdésben foglalt szakképzésnek a 
tudományegyetemeken történő bevezetéséről vagy 
szüneteltetéséről — a nem tanárképző szakok 
esetében az Országos Tervhivatal elnökével és a 
pénzügyminiszterrel egyetértésben — az oktatás
ügyi miniszter határoz.

3. A tudományegyetemeken a tanárképzés két
szakos. A könyvtárosok képzését egy tanári szak
hoz kapcsolva kell megoldani.

4. Az oktatásügyi miniszter a bölcsészettudo
mányi karok néhány legkiválóbb tanárszakos hall
gatója számára engedélyezheti, hogy az Eötvös 
Loránd Tudományegyetemen történész, illetőleg 
filológus képesítést szerezzenek oly módon, hogy a
III. (esetleg a II.) évfolyamtól kezdve második 
szaktárgyukat elhagyják és speciális tanulmányokat, 
folytatnak.

5. Az oktatásügyi miniszter azokon az egye
temeken, amelyeken a 2. pontban felsorolt termé
szettudományi nem tanárképző szakok valame
lyikére nem történik felvétel, lehetőséget biztosít
hat arra, hogy a megfelelő tanári szak hallgatói 
közül néhány nem tanári szakképesítést szerezzen

6. A tudományegyetemek levelező (esti) tago
zatain a nappali tagozattal azonos szakok szerint 
kell oktatni.

Az oktatásügyi miniszter engedélyt adhat arra, 
hogy a kétszakos tanárképző levelező tagozat 
keretében egyes személyek csak az egyik szakot 
végezzék el.

7. A határozat kihirdetése napján lép életbe. 
Végrehajtásáról az oktatásügyi miniszter gondos
kodik.

8. A határozat életbelépésével a 260/1949. 
(I. 12.) Korm. számú rendelet hatályát veszti.

Hegedűs András s. k. 
a Minisztertanács elnöke

*
A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának 

1.081/1955. (IX. 3.) számú
h a t á r o z a t a

a műszaki egyetemi szakosításról
(Teljes szöveg)

A Minisztertanács a műszaki egyetemeken folyó 
oktatómunka és a népgazdasági igények össz
hangjának biztosítása érdekében a következőket 
határozza :

1. A műszaki egyetemeken a határozat mel
lékletében feltüntetett szakok és oktatási jrányok 
(profilok) szerint kell a szakképzésről gondoskodni 
és az oktatómunkát megszervezni.

2. A nappali, az esti és a levelező tagozatokon 
azonos szakokra kell kiképezni.

3. A műszaki egyetemeken szakok megszün
tetése vagy új szakok létesítése a Minisztertanács 
hatáskörébe tartozik.

4. A szakok oktatási irányának (profil) meg
felelő tantervek jóváhagyása — az illetékes iparági 
miniszter előzetes meghallgatása alapján — az 
oktatásügyi miniszter feladata.

A tantervek elkészítése során figyelemmel kell 
lenni a technológiai és gyakorlati oktatás fontos
ságára.

Az oktatásügyi miniszternek joga van egyes 
szakokon belül — választható speciális tantárgyak 
bevezetésével — a tanulmányok szakágazati el
mélyítését lehetővé tenni a tanulmányi idő utolsó 
egy-két félévében. Az erre vonatkozó utasítás ki
adása előtt ki kell kérni az illetékes iparági minisz
ternek és az Országos Tervhivatal elnökének véle
ményét.

5. A jelen határozat rendelkezéseit 1955. szep
tember hó 1-i hatállyal kell alkalmazni ; végre
hajtásáról és a szükséges átmeneti intézkedésekről 
az oktatásügyi miniszter gondoskodik.

Hegedűs András s. k. 
a Minisztertanács elnöke

Melléklet az 1.081 j1955. ( IX.  3.) számú miniszter- 
tanácsi határozathoz

I.
A műszaki egyetemek szakosítása

, #
I. Gépészmérnöki szakok :
л  1. Erőgépészeti szak
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2. Mezőgazdasági gépészeti szak
3. Vegyipari és mezőgazdaság-ipari gépek szak
4. Textiltechnológiai szak
5. Gépgyártómérnöki szak j

II. Villamosmérnöki szakok:
6. Erősáramú szak
7. Híradástechnikai és gyengeáramú szak
8. Műszer és finommechanikai szak

III. Vegyészmérnöki szakok:
9. Szerves vegyipari szak

10. Szervetlen és nehézvegyipari szak
IV. Bányamérnöki szakok :

11. Bányaművelő szak
12. Olajbányász szak
13. Bányagépész szak
14. Geológus szak

V. Kohómérnöki szakok :
15. Kohász szak
16. Kohásztechnológus szak

VI. Földmérő-mérnöki szakok :
17. Földmérő szak
18. Geofizikus szak

VII. Mérnöki szakok:
19. Híd- és szerkezetépítő szak
20. Üt-, vasút- és alagútépítő szak
21. Vízépítő szak
22. Város- és községgazdálkodási szak

VIII. Építészmérnöki szakok:
23. Tervező építészmérnöki szak
24. Általános építészmérnöki szak

IX. Közlekedési-üzemmérnöki szakok :
25. Vasút-üzemeltetési szak
26. Gépjármű üzemeltetési szak.

II.
A műszaki egyetemek szakjain az alábbi munka

körök ellátásához szükséges képzést kell biztosítani :
1. Erőgépészeti szak. Gőzkazánok, tüzelőberen

dezések, dugattyús gőzgépek, gőz- és gázturbinák, 
hűtőgépek, gázgépek, vízgépek, szellőzők és gáz- 
sűrítők szerkesztése és vizsgálata, hőerőművek, 
fűtőberendezések és klímaberendezések üzemel
tetése, valamint ipari telepek energetikusi fel
adatainak ellátása. Épületgépészeti berendezések 
(víz, csatorna, fűtés stb.) tervezése és szerkesztése. 
Vasúti járművek és gépjárművek tervezése, szer
kesztése és vizsgálata.

2. Mezőgazdasági gépészeti szak. Mezőgazdasági 
gépek és berendezések, traktorok, valamint ipari 
növények (len, kender) termesztéséhez szükséges 
gépek tervezése, szerkesztése és vizsgálata.

3. Vegyipari és mezőgazdaság-ipari gépek szak. 
A vegyipari, a cellulóz- és papíripar, a mezőgazda- 
sági ipar, élelmiszeripar és építőanyagipar techno
lógiája, az egyes gyártási folyamatokban résztvevő 
gépek és berendezések, teljes üzemek tervezési, 
szerkesztési,.műszerezési, automatizálási és üzemel
tetési feladatainak ellátása.ч

4. Textiltechnológiai szak. Textilipar nyersanya
gainak és gépeinek vizsgálata. Fonó-, szövő-, 
hurkoló-, konfekcionáló és előkészítő üzemek üze
meltetése. Textilüzemek gyártása, karbantartó üze
mek mérnöki feladatainak ellátása. Mechanikai 
anyagvizsgáló laboratóriumi feladatok ellátása.

5. Gépgyártómérnöki szak. Gépgyártástechnoló
giai tervek készítése, gyártás- és művelettervezése. 
Készülék-, szerszám- és idomszerkesztés. Hideg
megmunkáló szerszámgépek tervezése és szerkesz
tése. Gépgyárak, azok technológiai osztályainak ter
vezése, szervezése és üzemmérnöki feladatainak 
ellátása. Hidegmegmunkáló és tömeggyártó üzemek 
tervezése és üzemeltetése.

6. Erősáramú szak. Transzformátorok, forgó- 
villamosgépek, egyenirányítók tervezése, gyártása, 
villamoserőművek, távvezetékek, elosztók, készü
lékek tervezése, üzembehelyezése és üzemének 
irányítása.

7. Híradástechnikai és gyengeáramú szak. Veze
tékes távbeszélők és távíró készülékek, valamint, 
berendezések, rádió-adó, vevőberendezések, elekt
ronikus készülékek, a távjelzés és távmérés eszközei- 
nek tervezése, üzemeltetése és gyártása. Vákuum- 
technikai feladatok megoldása.

8. Műszer- és finommechanikai szak. Mérés- 
technikai kérdések megoldása, ezekben szaktanács- 
adás. Mechanikai, hötechnikai, villamos-, elekt
ronikus, optikai mérőműszerek szerkesztése, gyár
tása. Mérőműszerek és finommechanikai gyárt
mányok előállítása. Automatikai kérdések meg
oldása.

9. Szerves vegyipari szak. Műanyag-, lakk- és 
festék^, oldószer-, lágyító-, gumi-, műbőr-, textil-, 
színezék-, cellulóz- és papíripari alapanyagok ; 
továbbá emberi és állati gyógyszerek, növényvédő 
és talajjavító szerek, robbanóanyagok gyártása, 
illetve feldolgozása. A tejipar, konzervipar, édes
ipar, szeszipar, háztartási vegyiipar, dohányipar, 
enyv- és zselatin-gyártás stb. terén az üzemi, 
kutató és laboratóriumi mérnöki munkák ellátása.

10. Szervetlen és nehézvegyipari szak. Savakat, 
lúgokat, sókat (műtrágya), oxidokat, ipari gázokat 
előállító üzemekben, építészeti kötőanyagok, üveg, 
finom- és durvakerámiai, valamint oxidkerámiai 
iparokban, szén-, kátrány- és ásványolaj-feldolgozó 
és szintetizáló üzemekben üzemmérnöki, labora
tóriumi és kutatómunka. Izotópok előállításával és 
szétválasztásával, az energiahordozók kémiai, tech
nológiai kérdéseivel, az energiagazdálkodás és 
energiaátalakítás vegyészeti vonatkozásaival kap
csolatos üzemmérnöki, laboratóriumi és kutató
munka ellátása.

11. Bányaművelő szak. Földalatti és külszíni 
szén-, érc-, vegyesásvány- és kőbánya-üzemek, 
mélyfúrási üzemek mérnöki feladatainak ellátása. 
Szén- és ércelőkészítő-művek mérnöki feladatainak 
ellátása, bányatelepítések tervezése, bányamérnök
ségek mérnöki feladatainak ellátása. Egyéb, bá
nyászattal kapcsolatos mérési munkák elvégzése.

12. Olajbányász szak. A kitermelés és szállítás 
megtervezése, mélyfúróüzemek, olaj- és gázmezők, 
gazolin leválasztó telepek, távvezetéki üzemek 
üzemmérnöki feladatainak ellátása. Vízbányászat.
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13. Bányagépész szak. A földalatti bányaüzemek 
gépészeti berendezéseinek telepítése és üzemmérnöki 
feladatainak ellátása. A külszíni gépészeti beren
dezések telepítése és üzeme. Különleges bányagépek 
szerkesztése.

14. Geológus szak. Hasznosítható ásványi anya
gok és a víz kutatása, az anyagok becslése, bánya
geológiai szolgálat ellátása, a bányászattal kap
csolatos hidrológiai feladatok megoldása, bánya
geológiai felvétel és térképezés.

15. Kohász szak. Nyersvas- és acélgyártó 
telepek, kokszolóművek, ércelőkészítő-művek, gáz- 
generátor-művek, gázüzemek, színes- és könnyű- 
valamint nemesfémkohó telepek, vas- és acél
öntödék általános tervezése és üzemmérnöki fel
adatainak ellátása, Hőkezelés. Vas- és acélkohá
szattal, színes-, könnyű- és nemesfémkohászattal, 
vas-, acél- és fémöntéssel kapcsolatos anyagvizs
gálati feladatok megoldása, a hozzájuk tartozó 
gépi berendezések üzemeltetése és karbantartása.

16. Kohásztechnológus szak. Acél-, színes- és 
könnyűfémgyártmányok, illetve készáruk terme
lése képlékeny alakító eljárások (kovácsolás, saj
tolás, meleg- és hideghengerlés, húzás, mélyhúzás, 
stb.) útján. A hozzájuk tartozó gépi berendezések 
tervezése, üzemeltetése és karbantartása.

17. Földmérő szak. Bányamérési és földmérési 
munkálatok, tudományos célokat szolgáló mérések 
elvégzése. Országos mérések, kartográfiai munkák, 
ipartelepek tervezésével kapcsolatos térképezési 
munkák, földalatti mérések elvégzése. Geodéziai 
műszerek tervezésében való részvétel.

18. Geofizikusi szak. Az országos geofizikai fel
vételek, az olaj-, szén- és érckutatásra irányuló 
geofizikai célkutatás kivitelezése és értelmezése. 
A felsőgeodéziai mérésekhez szükséges gravitációs 
és egyéb mérések kivitelezése és feldolgozása. Geo
fizikai eszközök és módszerek tervezése és kivite
lezésében való részvétel. Geofizikai műszeres terep- 
felvételek elvégzése, szervezése és az eredmények 
kiértékelése.

19. Híd- és szerkezetépítő szak. Fa-, kő-, beton-, 
vasbeton-, vashidak és különleges szerkezetek ter
vezése, kivitelezése, statikai számítások elvégzése 
és a tervek végrehajtásának ellenőrzése. Létesít
mények fenntartása. Építőanyagok ellenőrzése. 
Szerkezeti elemek előregyártása.

20. Út-, vasút- és alagútépítő szak. Közutak, 
vasutak, városi és gazdasági vasutak alapépítmé
nyének, felépítményének, állomásainak, továbbá 
alapozások, alagutak, földalatti vasutak és egyes 
különleges szállító-berendezések tervezése, építése, 
ezeknek ellenőrzése és a létesítmények fenntartása. 
A közlekedés általános műszaki szervezése.

21. Vízépítő szak. Mezőgazdasági vízgazdálko
dási műveletek (tereprendezések, erózióelleni vé
delem, vízfolyásszabályozások, ármentesítés, bel
vízrendezés, öntözés, tógazdaság, szennyvízfelhasz
nálás, alagcsövezés, talajjavítás), lakó és ipar
telepek vízellátásának, csatornázásának tervezése, 
kivitelezése és üzemeltetése. Víziutak és építmények 
(vízerőművek, duzzasztóművek, zsilipek, vízkivételi 
művek, szivattyútelepek, tározók) és a mélyépítés 
különleges alapozásainak tervezése, kivitelezése, 
ezek ellenőrzése és üzemeltetése.

22. Város- és községgazdálkodási szak. Új lakó- 
települések létesítésével, meglevők állagának fenn
tartásával és fejlesztésével kapcsolatos műszaki 
műveletek megtervezése és irányítása. Lakó
települések épületeinek, közműveinek (víz, csatorna, 
gáz, távfűtés stb.) útjainak, tereinek, hídjainak és 
a városi közlekedésnek létesítése, fenntartása és 
üzemeltetése. A szakminisztérium, a városi, megyei, 
járási tanácsok, vállalatok mérnöki munkakörei
nek ellátása.

23. Tervező építészmérnöki szak. Lakó-, köz-, 
ipari, mezőgazdasági stb. épületek, épületcsoportok 
és települések művészi igényű tervezése. E fel
adattal kapcsolatos összes tervezési, szerkezet
tervezési, művezetési és egyéb műszaki műveletek 
elvégzése.

24. Általános építészmérnöki szak. Lakó-, köz-, 
ipari, mezőgazdasági stb. épületcsoportok tervezése 
és azok megépítése. E feladatokkal kapcsolatos ter
vezési, szerkesztési, méretezési, technológiai szer
vezési és egyéb műszaki műveletek elvégzése.

25. Vasút-üzemeltetési szak. A vasút/ vontatás, 
forgalom, távközlő és biztosítóberendezések üze
meltetése és fenntartása. Nagyállomások üzeme, 
a menetirányítás műszaki és forgalmi feladatainak 
elvégzése. Járműjavító üzemek szervezése és mér
nöki feladatainak ellátása. A rakodások gépesítése,

26. Gépjármü-üzemeltetési szak. A gépjárművek 
fenntartásának, az alkatrészgyártásnak és pótlás
nak szervezése és végrehajtása. Gépjárműjavító 
üzemek mérnöki feladatainak ellátása. A nagy 
gépjármű vállalatok műszaki és forgalmi feladatai
nak elvégzése. A rakodások gépesítése.

Miniszteri rendeielek és utasítások
A pénzügyminiszter 14/1955. (VIII. 28.) P. M. 

számú
r e n d e l e t e

az újítások és találmányok népgazdasági eredményé
nek méréséről és elszámolásáról

Az újításokról és találmányokról szóló 53/1955. 
(VIII. 25.) M. T. számú rendelet (a továbbiakban ; 
R.) 7. §-ában foglalt felhatalmazás alapján az 
újítások és találmányok népgazdasági eredményé
nek mérését és elszámolását — az Országos Talál
mányi Hivatal elnökével és a Szakszervezetek 
Országos Tanácsa elnökével egyetértésben — az 
alábbiakban szabályozom.

A) Az újítások népgazdasági eredményének mérése 
és elszámolása.

1. §-
Az újítások népgazdasági eredményének mérését 

és elszámolását a felügyeletük és irányításuk alá 
tartozó iparágakra, illetőleg vállalatokra nézve, azok 
sajátosságainak megfelelően — a jelen rendeletben 
foglalt szempontok szerint — a miniszterek és a 
Minisztertanácsnak közvetlenül alárendelt szervek 
vezetői (a továbbiakban : miniszterek) szabályoz
zák. A korábban történt szabályozást a jelen ren
deletben foglaltak szerint ki kell egészíteni.
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2- §.
(1) Az újítás népgazdasági eredménye
a) a bevezető vállalatnál vagy
b) a népgazdaság más vállalatánál vagy szer

vénél jelentkezhetik.
(2) Az 1. § szerinti szabályozás keretében meg 

kell állapítani, hogy az újítások népgazdasági ered
ményének mérésénél és elszámolásánál a vállalaton 
belül vagy más vállalatoknál, illetőleg szerveknél 
jelentkező milyen típusú népgazdasági eredmények 
vehetők figyelembe. .A figyelembe vehető népgazda
sági eredmények típusai lehetnek például :

a) a vállalat termelési költségvetésén belül 
költség- (anyag-, bér-, rezsi-) megtakarítás,

b) a vállalatnál jelentkező egyéb gazdasági 
eredmény (felújítási megtakarítás stb.),

c) más vállalatnál, illetve szervnél jelentkező 
gazdasági eredmény (költségmegtakarítás a vevő
nél stb.).

(3) Az újítások gazdasági eredményének el
bírálásánál a népgazdasági síkon jelentkező ered
ményt kell figyelembe venni. Emellett a vállalati 
síkon jelentkező eredményt (költségcsökkenést) is 
ki kell mutatni.

3. §.
(1) A R. szerint az újítás népgazdasági ered

ményeinek megállapításánál összehasonlítási alap
ként vagy a norma szerinti állapotot vagy a tény
leges állapotot, vagy a tervet kell figyelembe 
venni. Az összehasonlítási alap figyelembevételére 
általában az alábbi szabályok az irányadók :

Költség- vagy felújítási megtakarítás esetében 
az összehasonlítás alapja

a) a norma ;
b) ha norma nem áll rendelkezésre, vagy pedig 

az előző időszak (bázisidőszak) tényszámai a tech
nikai és minőségi követelmények szempontjából 
a normánál haladottabb állapotot jelentenek, úgy 
ezeket a tényszámokat kell figyelembe venni. 
Nem a haladottabb tényszámokat, hanem a normát 
kell az összehasonlítás alapjául venni, ha a meg
takarításként számításba vett munkaidővel (bérrel) 
a normát csökkentik ;

c) a terv, ha norma vagy az előző időszak 
tényszáma nem áll rendelkezésre.

(2) A miniszterek indokolt esetekben a fenti 
(i) bekezdésben foglalt szabályozástól eltérő el
járást engedélyezhetnek. A miniszterek állapítják 
meg — az újítás természetétől függően — a fel 
nem sorolt típusokhoz tartozó népgazdasági ered
mények mérésénél figyelembe veendő összehason
lítási alapokat is.

(3) A népgazdasági eredmény összehasonlításá
nak alapjául szolgáló időszak (bázisidőszak) általá
ban a használatbavételt megelőző egy év (négy 
negyedév) átlaga. A miniszterek azonban egyes ipar
ágak tekintetében ettől eltérően is rendelkezhetnek.

(4) Az újítási eredmények mérésénél és elszá
molásánál az újítások eredményt javító gazdasági 
kihatásaival szemben az elért eredményt csök
kentő kihatásokat — akár magánál a vállalatnál, 
akár a népgazdaság más vállalatainál vagy szervénél 
jelentkeznek — ellentételként figyelembe kell venni.

4- §*
(1) Az újítási javaslatok népgazdasági ered

ményének általában a javaslat elfogadása előtt 
kell előszámításra (előkalkplálásra) kerülnie. A 
miniszterek indokolt esetbén elrendelhetik, hogy 
egyes vállalatokra, illetve gyártmányokra nézve 
a népgazdasági eredmény előszámítása az újítás 
elfogadása, illetve használatba vétele után történjék, 
kivételes esetben pedig egyes meghatározott újí
tásokra nézve az előszámítás elvégzése alól fel
mentést is adhatnak.

(2) A R. szerint az újítások népgazdasági 
eredményének megállapítására szolgáló számítások 
elkészítéséért és helyességéért a főmérnök és a fő
könyvelő a vezetővel együttesen felelős. Ezt a 
rendelkezést az alábbiak szerint kell végrehajtani :

a) Az újítások népgazdasági eredményének 
elő- és utószámításához szükséges adatszolgáltatás 
megszervezése azon vállalat főmérnökének fel
adata, amely vállalatnál a népgazdasági eredmény 
jelentkezik. Azoknál a vállalatoknál, amelyeknél 
főmérnök nincs, ezt a feladatot a főmérnökének 
megfelelő beosztású dolgozó látja el.

b} A főmérnök az előző bekezdés szerint meg
szervezett adatszolgáltatás felhasználásával gon
doskodik az utószámítások alapján az újítások nép- 
gazdasági eredményének megállapításáról is. A fő
könyvelő tartozik a rendelkezésre álló számviteli 
adatok alapján az utószámítás elvégzéséhez segít
séget nyújtani.

(3) Az újítások gazdasági eredményének köz
benső (időközi) számítását — amennyiben erre 
szükség van — a szakminiszterek iparáganként 
szabályozzák.

(4) A jelen rendelet alkalmazása szempontjából 
utószámítás alatt nem az 1/1955. (Tg. É. 1.) 0. T. 
számú utasítás értelmében végzendő utókalkulációt, 
hanem az egyes újítások tényleges gazdasági ered
ményének az alábbi 5. §. szerint megállapítandó 
módon való utólagos kiszámítását kell érteni.

(5) Előszámitás alatt nem gyártási előkalku
lációt, hanem a jelen rendelet 4. és 5. §-ai értelmé
ben az egyes újítások, várható gazdasági eredmé
nyére vonatkozó számítást kell érteni.

(1) A vállalatoknál minden egyes elfogadott 
újítás elő- és utószámításának azonos módszer 
szerint, egységes alapon kell történnie. Az egyes 
újítások elfogadásakor a bizonylatolás, az elő- és 
utószámítás módját meg kell állapítani. Az újí
tások népgazdasági eredményének számításánál 
mind a vállalaton belüli, mind az egyéb szerveknél, 
illetve vállalatoknál érvényesülő tényezőket és az 
eredménycsökkentő ellentételeket figyelembe kell 
venni.

(2) Az előszámítás elvégzéséhez a vállalaton 
belül, illetőleg egyéb szervektől a szükséges véle
ményeket be kell szerezni. Ha az újítás eredménye 
részben vállalaton kívül álló szerveknél, illetőleg 
más vállalatnál mutatkozik, úgy ezek vezetőinek 
véleményét feltétlenül be .kell szerezni.

5. §.

:.Г£ Ш



AKADÉMIAI KÖZLÖNY 1191955. szeptember 20.

(3) A miniszterek intézkednek — az egyes 
iparágak sajátosságainak megfelelően — a válla
latoknál elfogadott újítások népgazdasági ered
ményeinek elő- és utószámításához szükséges alap
bizonylatolás megszervezése érdekében az alap
bizonylatok alaki és tartalmi kellékeinek, valamint 
a bizonylatolás rendjének megállapítása iránt. 
Ennek keretében meg kell állapítani, hogy az egyes 
iparágakban műszaki bizonylatok mennyiben, mi
lyen feltételek mellett vehetek az utószámítás 
alapjául, meg kell állapítani továbbá a műszaki 
bizonylatok alapjául szolgáló adatszolgáltatásért 
az adatszolgáltató felelősségét. Ugyancsak meg kell 
határozni az újítások gazdasági eredménye mérésé
nek alapjául szolgáló bizonylatok kiállítóinak és 
ellenjegyzőinek felelősségét is.

(4) A vállalatok főmérnökei és főkönyvelői 
kötelesek gondoskodni arról, hogy minden újítás 
mérhető gazdasági eredménye — a jelen rendelet 
szerint — elő- és utószámítással megállapítást 
nyerjen. Eszmei díjazás megállapítása előtt azt, 
hogy az újítás népgazdasági eredménye pénzben 
közvetlenül nem fejezhető ki, a megvalósító szerv 
főmérnöke és főkönyvelője — fegyelmi felelősség 
mellett — igazolni köteles.

(5) A miniszterek az iparági sajátosságoknak 
megfelelően intézkednek aziránt, hogy az utó
számítással lemért eredmények kimutatása naptári 
negyedévenként megtörténjék és hogy a lemért 
eredményeket negyedévenként lezárják. A negyed
évenként lezárt gazdasági eredmények alapján 
történik meg a tényleges népgazdasági eredmények 
kiszámítása a helyesbítő (korrekciós) tételek figye
lembevételével.

(6) Az illetékes miniszter az Országos Talál
mányi Hivatal elnökével egyetértésben elrendelheti, 
hogy egyes iparágakban a mérés a negyedévi idő
szaktól eltérő időszakra (pl. kampányra vagy évre) 
történjék. .

(7) az (5), illetve (6) bekezdés szerinti kimutatás
nak újításonként, táblázatszerűén az alábbi adato
kat kell tartalmaznia :

a) az újítás elfogadásakor megállapított elő- 
számítás alapján pénzben kifejezett népgazdasági 
eredményt és ezzel szembeállítva az elszámolási 
időszakra utószámítással pénzben kifejezett nép- 
gazdasági eredményt ;

b) az utószámítással megállapított népgazda
sági eredményen belül megosztva

ba) a vállalatnál kimutatható, eredményben 
jelentkező (termelési, anyag-, bér, egyéb) költség- 
csökkenéssel járó),

bb) a vállalatnál kimutatható, eredményen kívül 
jelentkező és csupán a költségvetést érintő (fel
újítási, alapítási, átszervezési költségcsökkenéssel 
stb. járó),

be) a népgazdaság más vállalatainál, illetőleg 
szerveinél jelentkező (eredményjavulással, költség- 
vetési megtakarítással járó) gazdasági kihatás 
forintban kifejezett összegét.

(8) A nyilvántartás általános formájaként a 
mellékletben foglalt minta szolgál, amely az iparági 
sajátosságoknak megfelelően részleteiben módosulhat.

(9) A miniszterek az egyes iparágak sajátos
ságainak megfelelően állapítsák meg azt az érték

határt, amelyen alul az újítások gazdasági kihatá
sainak utószámítása mellőzhető. Az értékhatár 
megállapítása a vállalat forgalmához viszonyítva 
vagy minimális összeg megjelölésével történhetik.

(10) A nyilvántartást a vállalatok úgy szer
vezzék meg, hogy az lehetővé tegye a jelen ren
delet alapján az elő- és utószámítással megállapított 
népgazdasági eredmények táblázat szerinti vég
összegeinek egymáshoz való hasonlítását, valamint
— a jelen rendelet B) fejezetében foglaltak alap
ján — az utószámítással megállapított — tehát 
a ténylegesen mért — népgazdasági eredményeknek 
elemzés útján a v vállalati mérlegbeszámoló szerinti 
pénzügyi eredménnyel való összehasonlítását.

(11) Az újítás elfogadásakor a vállalat főmér
nöke felelősség terhe mellett köteles gondoskodni 
arról, hogy az elfogadott újítás gazdasági kihatása 
az újítás bevezetésével egyidejűleg az anyag
készletezési és felhasználási normákon, valamint 
a munkaidőnormákon keresztülvitelre kerüljön.

(12) Az újítási díjak nyilvántartását úgy kell 
megszervezni, hogy amennyiben ezek alapja a 
jelen § (5) és (6) bekezdéseiben foglaltak szerint 
utószámítással meghatározott^ népgazdasági ered
ményből csupán kiegyenlítő (korrekciós) tételek 
közbeiktatásával állapítható meg, úgy a korrekciók 
is tételenként nyilvántartva és bizonylatolva legye
nek. Ilyen korrekciók lehetnek pl. az anyagmeg
takarítás forgalmi adója, valamint az anyagok, 
illetve termékek árváltozásai, amelyek a nép- 
gazdasági eredményben az újításoktól függetlenül 
jelentkeznek.

(13) A vállalatok mind az utószámítással meg
állapított gazdasági eredmények alapján számított 
újítási díjakat, mind pedig az eszmei újítások 
díjait elkülönítve kötelesek nyilvántartani.

B) A találmányok gazdasági eredményének mérése 
és elszámolása

6 . § .

A miniszterek a találmányok gazdasági ered
ményének mérését és elszámolását az újítások 
gazdasági eredményének mérésével és elszámolásá
val azonos módon azzal az eltéréssel szabályozzák, 
hogy a találmányok gazdasági eredményeit — az 
újításoktól elkülönítve — az üzemszerű bevezetés
től számított 5 éven át kell nyilvántartani. A talál
mányok díjazásánál egyébként annak a három 
évnek népgazdasági eredményét kell figyelembe 
venni, amely ezen 5 év alatt a legnagyobb nép- 
gazdasági eredményt adja.

C) Az újítások és találmányok népgazdasági 
eredményei által a vállalatok pénzügyi eredményében 

okozott javulás megállapítása
7. §.

(1) Az 5. §. (5) bekezdése szerinti kimutatás
nak — az értékhatáron aluli újítások kivételével
— ki. kell terjednie mindazokra a mérhető nép- 
gazdasági eredménnyel járó újításokra és talál
mányokra, amelyek valamely elszámolási időszakra 
vonatkozóan díjazásban részesülnek.
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(2) Az újítások és találmányok által a vállalati 
eredményben okozott javulások kielemzése céljá
ból az (1) bekezdésben említett újítások és talál
mányok közül el kell különíteni azokat, amelyek 
a vállalat folyó évi tervének elkészítéséig beveze
tésre kerültek, tehát a vállalat folyó évi tervében 
már figyelembe vannak véve. A pénzügyi ered
mény javulásának kiszámításánál tehát csupán 
a vállalat folyó évi tervében figyelembe nem vett 
újítások és találmányok elő-, illetve utószámításáal 
megállapított gazdasági kihatásai vehetők tekin
tetbe. Ez az elemzés csupán közvetett úton, az 
egyes vállalatok adottságai alapján történhetik. 
A vállalatok főkönyvelői azonban az egyes elszá
molási időszakok terv- és tényszámainak, illetőleg 
a tervtől való eltéréseknek elemzése során kötelesek 
megvizsgálni, hogy az újításoknak és találmányok
nak a fentiek szerint kiszűrt gazdasági eredménye 
jelentkezik-e a vállalat pénzügyi eredményének 
javulásában. Ha a főkönyvelő e téren rendellenes
séget tapasztal, úgy azt az illető elszámolási idő
szak mérlegbeszámolójában jelenteni köteles.

(3) A miniszterek elrendelhetik, hogy az egyes 
iparágak főkönyvelői ezt az elemzést ne negyed
éves, hanem csupán éves szinten végezzék el.

(4) Elrendelhetik a miniszterek az újítások és 
találmányok gazdasági kihatásainak közvetett elem
zése helyett azok közvetlen elemzését és a gazdasági 
kihatások tételenkénti végigkísérését mind az 
újítások és találmányok teljes körére, mind pedig 
egyes újításokra, illetve találmányokra nézve.

D) Egyéb rendelkezések
8. §•

A miniszterek intézkednek az újítási javas
latoknak és találmányi bejelentéseknek, az ezek 
minősítésével, elő- és utószámításával, mérésével, 
elszámolásával és díjazásával kapcsolatos teljes 
iratanyagnak kötelező megőrzése iránt. Az iratokat 
az utolsó díjkifizetéstől számított 5 évig kell meg
őrizni.

9- §•
(1) A jelen rendelet kihirdetése napján lép 

hatályba.
(2) A miniszterek által a jelen rendelet 1. §-a 

értelmében kibocsátandó szabályozás hatályba
lépéséig az Országos Találmányi Hivatal által az 
újítások népgazdasági eredményének számítására 
vonatkozólag megállapított »Részletes irányelvek«, 
érvényben maradnak, amennyiben a jelen rendelet
ben foglaltakkal nem ellenkeznek.

Vörös János sr k. 
a pénzügyminiszter első helyettese

Megjegyzés : Az utasításban hivatkozott mellékletet 
a Magyar Közlöny 93. száma tartalmazza.

•fi

Az Országos Tervhivatal elnökének 24/1955. 
(Tg. É. 21.) 0. T. számú

u t a s í t á s a
a beruházások 1956. évi műszaki előkészítési 

munkáinak tervéről
Az 1956. évi tervezési utasítás kiegészítéseként- 

a beruházások 1956. évi műszaki előkészítési

munkáinak terve elkészítésével kapcsolatban az 
érdekelt szerveket az alábbiakra utasítom :

A terv elkészítésének és jóváhagyásának menete: 
la. A beruházót irányító hatóságok a II. ötéves 

tervjavaslat alapján állítják össze az 1956. évben 
műszaki tervezést igénylő beruházásaik jegyzékét 
és tervezői kapacitásigényüket. Az igénybejelen
téseket tervezőintézetenként, illetve végrehajtó
szervenként a mellékelt minták felhasználásával 
kell összeállítani az alábbiak szerint :

a melléklet I/a. sz. űrlapon a beruházások 
egyedi tervezési és típustervezési igényét,

a 11/a. sz. űrlapon a földmérési és térképészeti 
igényt,

a III. sz. űrlapon a városrendezési tervezési 
igényt.

A И/a. és III. sz. űrlapmintákat az 54/1954. 
(Tg. É. IX. 21.) 0. T. sz. utasítás tartalmazza. 
Az igénybejelentéseket a beruházót irányító ható
ságok két példányban aug. 31-ig küldjék meg 
az I/a. és III. sz. mintákon a tervezőintézetek 
felügyeleti hatóságainak, a H/а. sz. mintán az 
Állami Földmérési és Térképészeti Hivatalnak.

b) Ezzel egy időben kötelesek a beruházót irá
nyító hatóságok a műszaki tervezési (I/a. sz. űrlap) 
és a városrendezési tervezési munkákra (III . sz. 
űrlap) vonatkozó igénybejelentések egy-egy má
solati példányát — tájékoztatás céljából — meg
küldeni az érdekelt tervezőintézeteknek és az 
Országos Tervhivatalnak.

c) Az 1956. évi tervezési utasításban előírt 
összesített tervezői kapacitásigénylést különböző 
hitelforrások szerinti bontásban (beruházás, fel
újítás, költségvetés) egy példányban ugyancsak 
augusztus 31-ig küldjék meg a beruházást irányító 
hatóságok az Országos Tervhivatalnak, az alábbiak 
szerint :

1956. évi összes tervezési költség, ebből: be
ruházás, felújítás, költségvetés, egyéb.

d) A műszaki előkészítési munkák terve készí
tésének szempontjából tervkötelezett hatóságok az 
alábbiak :

1. Műszaki tervezési munkák terve elkészí
tésére : a tervezőintézetek felügyeleti hatóságai.

II. Földmérési és térképészeti munkák terve 
elkészítésére : az Állami Földmérési és Térképé
szeti Hivatal.

III. Városrendezési tervezési munkák terve el
készítésére : az építésügyi miniszter, a Város- és 
Községgazdálkodási miniszterrel egyetértésben.

Az egyes tervek tartalmát az 54/1954. (Tg. É. 
IX. 21.) 0. T. sz. utasítás részletesen ismerteti.

2. Az igénybejelentésekben az értékhatáron 
felüli beruházások műszaki előkészítési munkáit 
tételesen, az értékhatáron aluli beruházások mű
szaki előkészítéséhez szükséges tervezői kapacitást 
összesítve kell beállítani. Az igénybejelentésekben 
a szerződéssel már biztositott munkákat is szerepel
tetni kell.

3. Az igénybejelentésekben külön meg kell 
jelölni azokat a jóváhagyási értékhatáron felüli 
beruházásokat, amelyekhez a hosszú gyártási át
futású idejű gépeket 1956-ban meg kell rendelni.

4. A tervkötelezett hatóságok a beérkezett 
igénybejelentéseket kötelesek felülvizsgálni és szűk-
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ség esetén az igénybejelentések szétosztását meg
változtatva, azokat 1955. szeptember 6-ig az ál
taluk kijelölt tervezőintézetnek vagy szervnek 
megküldeni.

5. A műszaki tervezési munkákat készítő ter
vezőintézetek a mellékelt I/b. és I/c. sz. űrlap
mintának megfelelően kötelesek elkészíteni terv- 
javaslataikat, a beruházó hatóságoktól kapott 
igénybejelentések és a felügyeleti hatóságok ki
jelölése alapján.

Az Állami Földmérési és Térképészeti Hivatal 
és a városrendezési tervezési munkákat készítő 
szervek tervjavaslatukat az 54/1954. (Tg. É. IX. 
21.) 0. T. sz. utasításnak megfelelő 11/b. és II/c., 
illetve III. sz. űrlapokon készítik.

6. A tervezőintézetek és szervek tervjavas
lataikat a beruházókkal, a beruházókat irányító 
hatóságokkal és az érintett altervezőkkel történő 
közvetlen tárgyalások alapján állítják össze. Ennek 
során biztosítaniok kell, hogy a generáltervezési 
munkák befejezési határidői az altervezőkkel egyet
értésben nyerjenek megállapítást. A generálter
vezők altervezési igényeiket szeptember 9-ig köte
lesek megadni a szaktervező intézeteknek.

Az I/b. űrlapminta megjegyzés rovatába fel 
kell tüntetni azokat a beruházók által kért határ
időket, amelyeket a tervező nem fogadott el.

7. A tervezőintézetek az éves kapacitásukba 
be nem épített tervezési igényeket elkülönítve 
sorolják fel. A kielégíthető igényekre vonatkozó 
részt »A«, a ki nem elégíthető igényekre vonatkozó 
részt »B« jelzésű csoportokban kell felsorolni.

8. A tervezőintézetek és szervek a fenti mun
kákra vonatkozó tervjavaslataikat négy példány
ban 1955. szeptember 20-ig főfelügyeleti hatóságuk
hoz — a Budapesti Városi Tanács felügyelete alá 
tartozó tervezőintézetek a Tanács záradékával — 
kötelesek megküldeni. A tervkötelezett felügyeleti 
hatóságok a tervjavaslatokat vizsgálják felül, 
egyeztessék, és tervjavaslatukat 1955. szeptember 
25-ig két példányban az Országos Tervhivatalnak 
küldjék meg.

Kossá István s. k; 
az Országos Tervhivatal elnökének 

első helyettese
Megjegyzés: A hivatkozott íírlapmintákat a Terv- 

gazdasági Értesítő 21. száma tartalmazza.
*

Az Országos Tervhivatal elnökének, valamint a 
Központi Statisztikai Hivatal elnökének 26/1955. 
(Tg. É. 22.) 0. T. — K. S. H. számú

e g y ü t t e s ,  u t a s í t á s a
a szervezeti változásokról felvett jegyzőkönyvek 

megküldéséről
1. A szervezeti változásokról — a népgazda

sági tervek jóváhagyásának és módosításának 
rendjéről szóló M. T. határozat (megjelent a Terv- 
gazdasági Értesítő 1951. május 23-i számában) 
értelmében — a változás elrendelésétől számított 
8 napon belül az átadó minisztériumnak (főhatóság
nak) jegyzőkönyvet kell felvennie és azt az Országos 
Tervhivatal és a Központi Statisztikai Hivatal 
részére meg kell küldenie. A terv- és tényszámok

egyöntetű számbavétele érdekében minden olyan 
szervezeti változás esetén, amely a Minisztertanács 
által a minisztérium (főhatóság) részére jóvá
hagyott tervszámokra* hatással van, a felvett 
jegyzőkönyvnek a Központi Statisztikai Hivatal 
részére készített példányát — az Országos Terv
hivatal példányával együtt — az Országos Terv
hivatal illetékes ágazati főosztályához kell meg
küldeni.

2. Az Országos Tervhivatal a megküldött egyik 
jegyzőkönyvi példányt saját tervnyilvántartása 
céljára használja fel, a másik példányt láttamozza 
és a megérkezéstől számított 5 napon belül továb
bítja a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

3. A Központi Statisztikai Hivatal a jelen 
utasítás hatálybalépése után a Minisztertanács 
által jóváhagyott tervszámokon — szervezeti vál
tozások miatt — csak olyan jegyzőkönyvek alapján 
vezet keresztül változtatást, amelyek a terv- és 
tényszámok tekintetében megfelelnek a fenti M. T. 
határozatban előírt feltételeknek és amelyeket az 
Országos Tervhivatal is láttamozott.

4. A minisztériumon (főhatóságon) belüli olyan 
kisebb szervezeti változásokról, amelyek a minisz
térium (főhatóság) részére kiadott tervszámokra 
kihatással nincsenek,a felvett jegyzőkönyv Központi 
Statisztikai Hivatal részére készített példányát 
nem kell benyújtani az Országos Tervhivatalhoz 
láttamozásra. Ilyen esetben a Központi Statisztikai 
Hivatal részére előírt példányt közvetlenül a Köz
ponti Statisztikai Hivatalhoz, az Országos Terv
hivatal részére készített példányt pedig az Országos 
Tervhivatalhoz kell megküldeni. Ezeken a jegyző
könyveken azonban fel kell tüntetni azt, hogy ezek 
a szervezeti változások a Minisztertanács által 
jóváhagyott tervszámokat nem változtatják meg.

5. Az 1955. évi tervszámok egyöntetű meg
állapítása érdekében a f. évben már végrehajtott 
szervezeti változások jegyzőkönyveit is — amennyi
ben azokat az átadó minisztérium (főhatóság) az 
utasítás megjelenéséig fenti két szerv részére még 
nem küldötte meg — a jelen utasítás hatályba
lépésétől számított 8 napon belül az utasításnak 
megfelelően kell pótlólag megküldeni.

6. Jelen utasítás megjelenése napján lép ha
tályba.
Kossá István s. k. Péter György s. k.
az Országos Tervhivatal a Központi Statisz-
első elnökhelyettese tikai Hivatal elnöke

Felvilágosítást ad :
az Országos Tervhivatalban: Stancsics György, 
a Központi Statisztikai Hivatalban: Tóth I. Tibor

hözleiiiény
Felhívom a Magyar Tudományos Akadémia 

felügyelete alá tartozó intézmények gazdasági 
vezetőinek (főkönyvelőinek) figyelmét a Pénzügyi 
Közlöny 39. számában közzétett munkajogi kér
désekre és válaszokra.

Budapest, 1955. szeptember 10.
MTA. Hivatala 

Munkaügyi Csoportja
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helye

A jogszabály száma 
és kelte A jogszabály tárgya

Magyar
Közlöny

1955. évi 28. sz. tvr.
(M. K. 87.)

49/1955. (VIII. 16.) M. T. 
(M. K. 87.)

50/1955. (VIII. 19.) M. T. 
(M. tf. 89.)

51/1955. (VIII. 19.) M. T.
(M. K. 89.)

1.076/1955. (VIII. 24.)
Mt. h. (M. K. 90.) 

53/1955. (VIII. 25.) M. T. 
(M. K. 91.)

56/1955. (VIII. 31.) M. T. 
(M. K. 94.)

57/1955. (VIII. 31.) M. T. 
(M. K. 94.)

1.079/1955. (VIII. 31.)
Mt. h. (M. K. 94.)

1
Az Állami Ellenőrzés Minisztériumának hatásköréről.

A külföldön szolgálatot teljesítő dolgozók betegségi biztosításáról.

A szállítási szerződésekről.

A döntőbizottságokról és a döntőbizottsági eljárásról.
7

A hadirokkantak részére szükséges gyógyászati segédeszközök költségfedezetének 
biztosításáról.

Az újításokról és találmányokról. ,

A kisajátításról szóló 1955. évi 23. számú törvényerejű rendelet végrehajtásáról.

A zeneoktatói munkaközösségek és a magánzeneoktatás szabályozásáról.

Az egyetemi és főiskolai hallgatók ösztöndíjrendszerérői és a Szovjetunióban 
tanuló magyar egyetemi és főiskolai hallgatók ösztöndíjáról szóló 1008/1955. 
(I. 18.) sz. minisztertanácsi határozat módosításáról és kiegészítéséről.

Tervgazda
sági Érte
sítő

22/1955. (Tg. É. 20.)
Ó. T. '

23/1955. (Tg. É. 20.)
0. T.

27/1955. (Tg. É. 22.)
0. T.

28/1955. (Tg. É. 22.) 0. T. 

29/1955. (Tg. É. 22.) 0. T.

\

A külkereskedelmi vegyeskeretbe tartozó termékek 1956. évi behozatali és kiviteli 
rendjéről.

A villamosenergia tervgazdálkodásáról szóló 56/1954. (Tg. É. X. 30.) 0 . T. sz. 
utasítás módosításáról.

A belföldi gyártású gépek beszerzésének és elosztásának 1956. évi rendjéről.

Az épületszerelvények, épületberendezési cikkek és ipari szerelvények beszerzé
sének és elosztásának 1956. évi rendjéről.

A belföldi műszerek, orvosi műszerek és irodagépek beszerzésének és elosztásának 
1956. évi rendjéről.

Egyéb utasí
tások

108/1955. (K. É. 31.) 
Bk. M.

5.293/1955. (Tg. É. 22.) 
KGM.

A közületi vásárlások lebonyolításáról.

A használaton kívül levő gépek hasznosításáról és selejtezéséről.

AKADÉMIAI KÖZLÖNY, a Magyar Tudományos Akadémia hivatalos lapja. Megjelenik rendszerint havonta kétszer. — A szerkesztésért
felelős : a Magyar Tudományos Akadémia H ivatalának vezetője.

K iadja: az Akadémiai Kiadó, Budapest, V., A lkotm ány u. 21. — Felelős: az Akadémiai Kiadó igazgatója.

Akadémiai Nyomda, Budapest, V., Gerlóczy u. 2. — 37464/55 — Felelős vezető : ifj. Puskás Ferenc — 500 példány.
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Jogszabályok
A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1955. 

évi 29. számú törvényerejű
r e n d e l e t e

az állami szervek és szövetkezetek gazdálkodásának 
évi rendszeres ellenőrzéséről és a bankellenőrzésről.

(Nem teljes szöveg)

Az ellenőrzési munka hatékonyságának emelése 
érdekében a Népköztársaság Elnöki Tanácsa az 
alábbi törvényerejű rendeletet adja ki.

/. Az állami szervek és szövetkezetek gazdálkodásának 
évi rendszeres ellenőrzése.

1. §. (1) Valamennyi államigazgatási szerv, 
vállalat, intézet, intézmény (a továbbiakban : 
állami szervek) és szövetkezetek gazdálkodását 
évenként legalább egyszer — előre elkészített terv 
alapján — a helyszínen kell ellenőrizni.

(2) Az állami szervek és szövetkezetek gazdál
kodásának évi rendszeres ellenőrzése (a továbbiak

ban : rendszeres ellenőrzés) az eredeti okmányok és 
bizonylatok, valamint a könyvelés vizsgálata alap
ján az ellenőrzött szerv egész gazdálkodására ki
terjed.

2. §. (1) A minisztériumok és a Miniszter- 
tanácsnak közvetlenül alárendelt, országos hatás
körű szervek (a továbbiakban : minisztériumok), 
a Magyar Nemzeti Bank, valamint a szövetkezetek 
országos szövetségei gazdálkodásának rendszeres 
ellenőrzése a Pénzügyminisztérium feladata.

(2) A minisztériumok főigazgatóságai, igazgató
ságai, főosztályai, továbbá a minisztériumok fel
ügyelete alá tartozó hivatalok, intézetek és intéz
mények, a vállalati formában működő középfokú 
irányító szervek (trösztök, központok, egyesülések, 
kereskedelmi irodák) és a vállalatok gazdálkodásá
nak rendszeres ellenőrzését a közvetlen irányító 
szervek végzik. A felsőbb szervek a közvetlen 
irányító szervek munkájának ellenőrzése céljá
ból az utóbbiak közvetlen irányítása alá tartozó 
szerveknél is ellenőrzést tarthatnak.
• (3) A miniszter a közvetlen irányító szerv
helyett annak felügyeleti szervét is megbízhatja a 
gazdálkodás rendszeres ellenőrzésével.
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3. §. (1) A miniszterek, .a tanácsok végrehajtó
bizottságainak elnökei, valamint a főigazgatóságok, 
igazgatóságok és középfokú irányító szervek vezetői 
felelősek az alárendelt szervek gazdálkodásának 
rendszeres ellenőrzéséért.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt vezetők az alá
rendelt szervek gazdálkodásának rendszeres ellen
őrzését a vezetésük alatt álló szervek főkönyvelő
ségei, könyvelőségei, illetve gazdasági • csoportjai 
útján végzik. A fővárosi, megyei, megyei jogú 
városi tanács végrehajtóbizottságának illetékes, 
szakigazgatási szerve hajtja végre az ellenőrzést az 
alsóbb fokú tanács végrehajtóbizottság szakigaz
gatási szerve helyett abban az esetben, ha ez fő
könyvelőséggel, könyvelőséggel, illetve gazdasági 
csoporttal nem rendelkezik.

(3) A rendszeres ellenőrzés tervét — a fő
könyvelő, könyvelőségvezető, gazdasági csoport- 
vezető (a továbbiakban : főkönyvelő) javaslatára — 
az (1) bekezdésben felsorolt vezetők hagyják jóvá.

(4) A miniszterek a rendszeres ellenőrzés ered
ményeiről félévenként az egész minisztérium terüle
tére vonatkozó összefoglaló tájékoztatót küldenek 
a pénzügyminiszternek.

II. Bankellenőrzés.

4. §. A bankellenőrzés szervei esetenként a 
helyszínen ellenőrzik a pénzforgalomra, a hitel- 
gazdálkodásra, a beruházások pénzügyi lebonyolí
tására és az államkölcsönökre vonatkozó rendel
kezések' végrehajtását valamennyi államigazgatási 
szervnél, vállalatnál, gépállomásnál, intézetnél, 
intézménynél, a költségvetés alapján gazdálkodó 
vagy az állami költségvetésből támogatásban része
sülő társadalmi szerveknél, intézményeknél, vala
mint azoknál a földmüvesszövetkezeteknél, mező- 
gazdasági termelőszövetkezeteknél, és termelő-

• szövetkezeti csoportoknál, valamint kisipari ter
melőszövetkezeteknél, amelyek' részére a Magyar 
Nemzeti Bank számlát vezet.

5. §. A pénzforgalom ellenőrzése kiterjed :
a) a pénztári terv teljesítésére és ezzel össze

függésben a készpénzforgalom alakulására, a kész
pénzforgalomra ' vonatkozó rendelkezések végre
hajtására ;

b) a készpénznélküli és a készpénzkímélő fize
tési forgalom alakulására, illetve az erre vonatkozó 
rendelkezések végrehajtására.

6. §. A hitelgazdálkodás ellenőrzése kiterjed :
a) a hitelezésre vonatkozó rendelkezések végre

hajtására ;
b) a hitelezéssel kapcsolatos adatszolgáltatás 

vizsgálatára.
7. §. A beruházások pénzügyi ellenőrzése során 

vizsgálni kell az állami költségvetésből, illetve a 
vállalati saját eszközökből beruházásokra, fel
újításokra folyósított összegek felhasználását.

Az ellenőrzésnek a tervezési feladat, a műszaki 
tervdokumentáció és a költségvetések alapján ki 
kell terjednie :

a) a beruházások rendeltetésszerű és gazdaságos 
megvalósításának, továbbá

b) az elszámolások és az elszámolás alapjául 
szolgáló árak helyességének vizsgálatára.

8. §, A bankellenőrzésnek ki kell terjednie az 
államkölcsönökre vonatkozó rendelkezések végre
hajtására is.

9. §. A bankellenőrzés szerveit a pénzügy- 
miniszter állapítja meg.

III.  Az ellenőrzést végző és az ellenőrzött szervek 
jogai és kötelességei.

10. §. (1) A rendszeres ellenőrzést és a bank
ellenőrzést végző szerveknek feladataik teljesítése 
során támaszkodniok kell a dolgozók kezdeménye
zéseire és az általuk szolgáltatott adatokra.

(2) Az ellenőrzést végző szervek dolgozói (a 
továbbiakban : revizorok) kötelesek a megállapí
tásaik alátámasztására szolgáló iratokban foglalt 
adatok valódiságát ellenőrizni. Az ellenőrzés meg
történtéért, a feltárt tények valóságnak megfelelő 
közléséért, valamint feladatuk teljesítése során 
tudomásukra jutott államtitok, illetve hivatali 
titok megőrzéséért fegyelmileg és büntetőjogilag 
felelősek.

11. §. (1) A revizorok jogosultak betekinteni a 
vizsgált szerv minden olyan iratába, amelynek 
ismerete megítélésük szerint az ellenőrzéshez szük
séges. A revizor felszólítására az ellenőrzött szerv 
vezetője, vagy bármely dolgozója köteles a munka
körébe tartozó kérdésekre szóval vagy írásban 
nyilatkozatot tenni, adatokat szolgáltatni vagy 
okiratokat bemutatni. Az ellenőrzött szerv gazdál
kodásával kapcsolatos iratokba való betekintés és 
felvilágosítás adását akkor sem lehet megtagadni, 
ha az iratok, adatok államtitoknak minősülnek. 
A revizor a vizsgálattal összefüggő kérdésekben az 
ellenőrzött szerv felügyeleti szervétől is kérhet fel
világosítást. A felügyeleti szerv a kért felvilágosítást 
tartozik megadni.

(2) A revizorok az ellenőrzés végrehajtása cél
jából jogosultak az ellenőrzött szerv bármely 
helyiségébe (irodájába, üzemébe, műhelyébe, rak
tárába stb.) belépni.

(3) A miniszterek egyes adatok vagy iratok 
kiadásának, továbbá az egyes helyiségekbe való 
belépésnek az engedélyezését maguknak tarthatják 
fenn.

12. §. (1) Egy-egy szerv helyszíni ellenőrzését 
a lehető legrövidebb időn belül be kell fejezni. 30 
naptári napnál tovább a helyszíni ellenőrzés nem 
tarthat. Kivételes esetben a miniszter az ellenőrzés 
időtartamának meghosszabbítását engedélyezheti.

(2) Mindazoknál a szerveknél, amelyek rend
szeres ellenőrzés, illetve bankellenőrzés alá esnek, 
ellenőrzési naplót kell vezetni. A revizorok az ellen
őrzési naplóba kötelesek bevezetni az ellenőrzés 
megkezdésének és befejezésének időpontját, az 
ellenőrzés célját és fontosabb megállapításait.

13. §. (1) A revizorok az ellenőrzés megálla
pításairól a pénzügyminiszter által rneghatározottt 
esetekben okmányokkal alátámasztott jegyző
könyvet (jelentést) kötelesek készíteni. A jegyző
könyv tartalmát az ellenőrzött szerv vezetőjével, 
főkönyvelőjével, valamint érdekelt dolgozóival 
ismertetni kell. A jegyzőkönyvben foglaltakkal kap
csolatban az érdekeltek észrevételt tehetnek. Az 
ellenőrzött szerv vezetője, valamint azok a személyek,
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akik a jegyzőkönyv szerint törvénysértést, mulasz
tást, vagy más hibát követtek el — a revizor fel
hívására — három napon belül kötelesek írásbeli 
magyarázatot adni a megállapított hibák okairól és 
körülményeiről, továbbá tájékoztatást adni a hibák 
kiküszöbölése érdekében szükséges intézkedések 
megtételéről.

(2) . Az ellenőrzést végző szerv vezetője az ellen
őrzés eredményéről 25 napon belül tájékoztatni 
tartozik az ellenőrzött szerv vezetőjét. Ha az 
ellenőrzött szerv nem közvetlen felügyelete alá 
tartozik, akkor annak felügyeleti szervét is tájékoz
tatni kell. Amennyiben az ellenőrzést a közvetlen 
felügyeleti szerv végezte, az a tájékoztatáson kívül’ 
a feltárt hiányosságok megszüntetésére utasítást is 
tartozik adni.

(3) A tájékoztatás alapján az ellenőrzött, illetve 
a felügyeleti szerv vezetője köteles a szükséges 
intézkedéseket 15 napon belül megtenni és erről 
további 15 nap alatt az ellenőrzést végző szerv 
vezetőjét értesíteni.

(4) Az intézkedések végrehajtását az'ellenőrzést 
végző szervnek ellenőriznie kell.

(5) Ha az ellenőrzés során tapasztalt hiányos
ságok megszüntetésére tett intézkedést a pénz
ügyminiszter nem tartja kielégítőnek, tegyen jelen
tést a Minisztertanácshoz.

IV. Vegyes és büntető rendelkezések.

14. §. (1) A minisztériumok, valamint a minisz
tériumi főigazgatóságok, igazgatóságok, főosztályok 
revizorait a minisztériumi főkönyvelő javaslatára 
a miniszter, a minisztérium igazgatóságainak fel
ügyelete alá tartozó középfokú irányító szervek 
revizorait a közvetlen felügyeleti szerv főkönyvelő
jének javaslatára a felügyeleti szerv vezetője nevezi 
ki. . •

(2) A revizorok fegyelmi eljárás alá vonására, 
más beosztásba való áthelyezésére és felméntésére a 
kinevezésre illetékes vezető jogosult.

(3) A revizorokat csak ellenőrzési munka
körben szabad foglalkoztatni. A bíróságok, ügyész
ségek, valamint egyéb nyomozó hatóságok szak
értőként csak az igazságügyi szakértővé kinevezett 
revizorok közreműködését vehetik igénybe.

15. §. (1) A rendszeres ellenőrzés és a bank
ellenőrzés irányelveit, módszereit, valamint az 
ellenőrzés végrehajtásának szabályait a pénzügy- 
miniszter állapítja meg.

(2) Az ellenőrzés részletes feladatait az egyes 
minisztériumok területére — ideértve a tanácsok 
végrehajtóbizottságainak szakigazgatási szerveit 
is — a pénzügyminiszter által megállapított irány
elvek alapján a miniszterek állapítják meg.

(3) A pénzügyminiszter ellenőrzi, hogy az irá
nyító szervek a saját területükön az ellenőrzést 
szabályszerűen végrehajtják-e.

16. §. Fegyelmi eljárást kell indítani az ellen,
a) aki az ellenőrzés során megállapított hiányos

ságok megszüntetésére szükséges intézkedésekét a 
megállapított határidő alatt nem teszi meg ; ’

b) aki a hiányosságok megszüntetésére kiadott 
intézkedéseket nem hajtja végre ;

c) aki a jelen törvényerejű rendelet 13. §-ában 
meghatározott írásbeli magyarázatot az előírt 
határidőben nem. adja meg, vagy aki az írásbeli 
magyarázat adását megakadályozza ;

d) aki az irányítása alatt álló szervek rend- 
széres ellenőrzésével ' kapcsolatos feladatait nem 
teljesíti.

17. §. (1) Amennyiben a cselekmény súlyosabb 
büntető rendelkezés alá nem esik, 6 hónapig terjed
hető börtönnel kell büntetni azt, aki

a) a rendszeres ellenőrzés, illetve a bankellen
őrzés szerveivel hamis adatokat közöl, vagy előt
tük a való adatokat elhallgatja, további adatszol
gáltatásával, nyilatkozatával, felvilágosításával az 
ellenőrzés szenyeit szándékosan, vagy súlyos gon
datlanságból tévedésbe ejti, vagy tévedésben tartja ;

b) az adatszolgáltatás, jelentéstétel vagy fel
világosítás megtagadása vagy más szándékos maga
tartás által az ellenőrzés végrehajtását meghiúsí
tani vagy késleltetni törekszik ;

c) valamely dolgozóval szemben munkaviszo
nya körében, vagy egyébként hátrányos intézke
dést tesz azért, mert a dolgozó tapasztalatairól az 
ellenőrző szerv részére tájékoztatást adott, vagy 
annak figyelmét közérdeket sértő hiányosságokra, 
szabálytalanságokra felhívta.

(2) Öt évig ‘terjedő börtönnel büntethető a 
cselekmény akkor, ha az a népgazdaság érdekeit 
súlyosan sérti, vagy veszélyezteti.

\l8 . §. (1) A 17. §-ban meghatározott bűntett 
miatt büntető eljárás megindításának a pénz
ügyminiszter, az ellenőrzést végző szerv, vagy a 
felügyeleti szerv vezetője feljelentése alapján van 
helye.

(2) Ha a feljelentést nem a közvetlen irányító 
szerv vezetője teszi meg, arról őt értesíteni kell.

(3) Ha az ellenőrzés megállapításai az ellenőr
zött szerv működése során elkövetett jelentősebb 
bűncselekményre mutatnak, az ellenőrzést végző 
szerv vezetője — az ellenőrzött szerv vezetőjének 
egyidejű értesítése mellett ■— köteles az ügyet az 
illetékes ügyészséghez áttenni.

19. §. (1) A jelen törvényerejű rendelet a deviza
ellenőrzésre, továbbá a létszám- és béralapellen
őrzésre, . valamint a számviteli előírások végre
hajtásának ellenőrzésére vonatkozó rendelkezések 
hatályát nem érinti.

(2) Az adóellenőrzés szabályait a pénzügy- 
miniszter állapítja meg.

20. §. (1) A jelen törvényerejű rendelet kihirde
tése napján lép hatályba. Végrehajtásáról a pénz
ügyminiszter — a Külügyminisztérium, a Belügy
minisztérium és a Honvédelmi Minisztérium terü
letén szükséges ellenőrzés tekintetében a külügy
miniszterrel, a belügyminiszterrel, illetve a honvé
delmi miniszterrel egyetértésben -*■ gondoskodik.
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A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1955. évi 
30. számú törvényerejű

r e n d e l e t e

a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem 
szervezetének módosításáról.

(Teljes szöveg)

1. §. (1) A Marx Károly Közgazdaságtudományi 
Egyetem Ipari, Kereskedelmi, valamint Általános 
Közgazdasági Karra tagozódik.

(2) A karok élén a dékánok állnak.
2. §. A Magyar Közgazdaságtudományi Egye

tem létesítéséről szóló 1948. évi LVII. törvény 2. 
és 4. §-a hatályát veszti.

3. §. A jelen törvényerejű rendelet a kihirdetése 
napján lép hatályba. Végrehajtásáról — a pénz
ügyminiszterrel egyetértésben — az oktatásügyi 
miniszter gondoskodik.
Dobi István s. k. Darabos Iván s. k.
a Népköztársaság a Népköztársaság
Elnöki Tanácsának Elnöki Tanácsának

elnöke. titkára.*

A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1955. évi 
31. számú törvényerejű •

r e n d e l e t e
a Budapesti Műszaki Egyetem, az Építőipari Mű
szaki Egyetem, és a Rákosi Mátyás Nehézipari 
Műszaki Egyetem szervezetének módosításáról, 
valamint a Szolnoki Közlekedési Műszaki Egyetem
nek, a Bánya- és Kohómérnöki Kar soproni rész
legének, illetőleg a Földmérő Mérnöki Kar soproni 
működésének megszüntetéséről, továbbá a mérnök- 

tanárképzésnnódosításáról.
(Teljes szöveg)

1. §. (1) A Budapesti Műszaki Egyetem Gépész- 
mérnöki és Gépgyártó Mérnöki Karát az 1955/56. 
tanév megkezdéséig össze kell vonni.

Az új kar Gépészmérnöki Kar elnevezéssel 
folytatja működését. \

(2) A Budapesti Műszaki Egyetem az (1) bekez
désben foglalt rendelkezés értelmében az alábbi 
karokra tagozódik :

Gépészmérnöki Kar,
Villamosmérnöki Kar,
Vegyészmérnöki Kar,
Hadmérnöki Kar. 2
2. §. (1) Az 1951. évi 19. számú törvényerejű 

rendelettel létesült és az 1951. évi 28. számú tör
vényerejű rendelettel Szolnokra helyezett Közle
kedési Műszaki- Egyetemet 1955. szeptember 1-i 
hatállyal meg kell szüntetni.

(2) Közlekedési üzemmérnököket 1955. szep
tember 1-től kezdve az Építőipari Műszaki Egye
temen felállítandó Közlekedési Üzemmérnöki Karon 
kell kiképezni.

Ezzel egyidejűleg az Építőipari Műszaki Egye
tem »Építőipari és Közlekedés Műszaki Egyetem« 
alnevezéssel folytatja működését.

(3) Az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egye
tem Közlekedési Üzemmérnöki Karát 1957. augusz
tus 1-ig kell fokozatosan Szolnokról Budapestre 
áthelyezni.^

(4) Az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egye
tem a (2) bekezdésben foglalt rendelkezésnek meg
felelően az alábbi karókra tagozódik :

Mérnöki Kar,
Építészmérnöki Kar,
Közlekedési Üzemmérnöki Kar.
3. §. (1) A Rákosi Mátyás Nehézipari Műszaki 

Egyetem Bánya- és Kohómérnöki Karának sop
roni részlegét és a Földmérő Mérnöki Karnak 
soproni működését 1957. augusztus 1-ig meg kell 
szüntetni.

(2) A Rákosi Mátyás Nehézipari Műszaki Egye
tem 1955. szeptember 1-től az alábbi karokra 
tagozódik :

Bányamérnöki Kar,
Kohómérnöki Kar,
Gépészmérnöki Kar,
Földmérőmérnöki Kar.
4. §. A műszaki egyetemek egyes karain szerez

hető szakképesítést, valamint a mérnöktanárkép
zés új rendszerét a Minisztertanács határozza meg.

5. §. (1) A törvényerejű rendelet hatálybalépésé
vel az 1949. évi 15. számú tvr.,az 1949. évi XXIII. 
tv. 2. §-a, az 1951. évi 19. számú tvr., az 1951. évi 
28. számú tvr., az 1952. évi 13. számú tvr. 3. §-a, 
az 1953. évi 5. számú tvr. 1. §. (1) bekezdése és a 
2., 3., 4., 5., 6. §-a és az 1953. évi 7. számú tvr. 
2. §-ának 3. pontja hatályát veszti, az 1952. évi 
13. számú tvr. 1. §-a jelen tvr. 2. §. (2) bekezdése 
szerint módosul.

(2) A törvényerejű rendelet végrehajtásáról az 
oktatásügyi miniszter gondoskodik.

(3) E törvényerejű rendelet rendelkezéseit 1955. 
szeptember 1-től kezdve kell alkalmazni.
Dobi István s. k. Darabos Iván s. k.

a Népköztársaság a Népköztársaság
Elnöki Tanácsának Elnöki Tanácsának

elnöke. titkára.*

A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának 
1.082/1955.(1 X. 14.) számú

h a t á r o z a t a
a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem 

szakbeosztásának módosításáról.
(Teljes szöveg)

1. A Marx Károly Közgazdaságtudományi 
Egyetem ipari Karán ipari, a Kereskedelmi Karán 
bel- és külkereskedelmi, az Általános Közgazdasági 
Karán pedig általános közgazdasági és pénzügyi 
közgazdasági szakos közgazdászok képzése folyik.

2. Az új szakbeosztást az 1955/56. tanévvel az 
elsőéves hallgatókra kiterjedően kell bevezetni, 
magasabb évfolyamok hallgatói tanulmányaikat a 
régi szakbeosztás szerint fejezik be.

Hegedűs András s. k. 
a Minisztertanács elnöke.
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Miniszteri utasítások
108/1955.(P. K. 43.)P. M.

A könyvviteli képesítésről.

A könyvviteli képesítésről szóló 1066/1953. 
(X. 26.) számú minisztertanácsi határozatban fog
lalt felhatalmazás alapján a könyvviteli dolgozók 
továbbképzése érdekében a következőket rendelem :

/. Általános rendelkezések.

!.§•
(1) A könyvviteli képesítés fokozatai : a képesí

tett könyvelői, a mérlegképes könyvelői és az 
okleveles könyvvizsgálói képesítés ; külön képesítés 
az államháztartási könyvelői képesítés.

(2) Az okleveles könyvvizsgálói képesítés magá
ban foglalja a képesített könyvelői, az államház
tartási könyvelői és a mérlegképes könyvelői 
képesítést. A mérlegképes könyvelői képesítés 
magában foglalja a képesített könyvelői képesítést.

(3) A képesített könyvelői képesítés az 1955—56- 
oktatási év befejezése után csak közgazdasági 
technikumi képesítő vizsga vagy közgazdasági 
technikumi kiegészítő képesítő vizsga letételével és 
a Munka Törvénykönyve 132. §-ának (2) bekezdé
sében előírt 11/2 év könyvelési gyakorlattal 
szerezhető meg. A mérlegképes könyvelői, okleve
les könyvvizsgálói, valamint államháztartási köny
velői képesítés szakvizsga letételével szerezhető 
meg.

2. §•
(1) A szakvizsgákra a jelentkezők általában 

levelező oktatással készülnek. A vizsgárabocsátási 
kérelem beadásakor azonban a jelentkező kérheti a 
tanfolyami oktatásban való részvételt. A tanfo
lyami oktatásban résztvevőknél a tanfolyamok 
látogatása és a foglalkozásokra való felkészülés 
kötelező.

(2) A mérlegképes könyvelői, az okleveles könyv- 
vizsgálói, és az államháztartási könyvelői vizsgákra 
a jelentkezés egyénileg történik minden év május 
havában a Pénzügyminisztérium Könyvviteli Tanul
mányi Felügyelősége (Budapest, József nádor-tér 
2—4., a továbbiakban : Felügyelőség) által kiadott 
jelentkezési lapokon. A jelentkezési lapokat sza
bályszerűen kitöltve a munkáltató szerv személy
zeti osztályán kell beadni május 31-ig. A jelentke
zési lapokat a munkáltató szerv személyzeti osz
tálya, az irányító szakminisztérium (országos fő
hatóság) személyzeti osztályán keresztül június 
30-ig továbbítja a Felügyelőséghez. A vizsgára 
bocsátás kérdésében a Felügyelőség dönt.

(3) A levelezők és a tanfolyami hallgatók 
negyedévenként tandíjat fizetnek. A tandíjat a 
tárgynegyedév első hónapjában kell befizetni a 
251.021 — V. sz. P. M. Könyvviteli Tanulmányi 
Felügyelőség tandíj és vizsgadíj, Budapest elneve
zésű számlára.

(4) Aki az esedékes tandíjat határidőre nem 
fizeti be, a levelező előkészítésben tovább nem 
vehet részt, illetőleg a tanfolyamokat tovább nem 
látogathatja és vizsgáit sem folytathatja.

(5) Mérlegképes könyvelői, okleveles könyv- 
vizsgálói és államháztartási könyvelői vizsgára 
előkészítést csak a Felügyelőség szervezhet.

(6) Aki a betöltött munkaköre és gyakorlata 
alapján a vizsga letételéhez szükséges ismereteket 
megszerezte, indokolt esetben a Pénzügyminisz
tériumtól kérheti előkészítés nélkül vizsgára bocsá
tását.

3. §.
(1) A mérlegképes könyvelői, az okleveles 

könyvvizsgálói, valamint az államháztartási köny
velői vizsgát a Számviteli Képesítő Bizottság előtt 
kell letenni.

(2) A Számviteli Képesítő Bizottság a Pénzügy
minisztérium felügyelete alatt működik ; a Bizottság 
elnökből, és titkárból, valamint vizsgáztató bizott
sági elnökökből és vizsgáztató bizottsági tagokból 
áll.

(3) A Számviteli Képesítő Bizottság működésé
vel kapcsolatos ügyviteli teendőket a Felügyelőség 
látja el.

4- §.

(1) A vizsgákat az 5. §. (1) és a 9. §. (1) bekezdé
sében meghatározott sorrendben tárgyanként kell 
letenni. Az előírt sorrendet az előkészítés tanmene
tének megfelelően a Felügyelőség megváltoztat
hatja.

(2) Az egyes vizsgák időpontjának kitűzését a 
Felügyelőségtől írásban egyénileg kell kérni.

(3) A Felügyelőség a vizsgázót vizsgája időpont
járól és helyéről két héttel a vizsga előtt írásban 
köteles értesíteni.

(4) Aki a vizsgáztatásra kitűzött napon a 
vizsgáztató bizottság előtt nem jelenik meg és a 
megjelenés akadályát előzetesen nem igazolja, a 
befizetett vizsgadíjat elveszti és elégtelen osztály
zatot kap. A Felügyelőség — az elmaradásnak 
3 napon belül való utólagos elfogadható igazolása 
esetén — a vizsgáztató bizottság határozatát 
megváltoztathatja.

(5) A vizsgák eredményének osztályozása az 
1955/56. tanévtől kezdődően : jeles, jó, közepes, 
elégséges, elégtelen. Akik az 1955/56. tanév előtt 
kezdték meg vizsgájukat, továbbra is jeles, jó, 
megfelelt vagy elégtelen osztályzatot kapnak.

(6) A vizsgázót abból a tárgyból, amelyből elég
telen osztályzatot kapott, pótvizsgára kell utasí
tani. A vizsgáztató bizottság a vizsgázót 1—3 
hónapra vetheti vissza. A pótvizsgát a visszavetési 
időt követő egy hónapon belül kell letenni. Pót
vizsgát ugyanabból a tárgyból kétszer lehet tenni. 
Ha a másodszori pótvizsga is elégtelen, valamennyi 
tárgyból újból kell vizsgát tenni.

(7) Akinek Írásbeli vizsgája elégtelen, szóbeli 
vizsgára nem bocsátható és az előző bekezdésben 
foglaltaknak megfelelően pótvizsgára utasítandó.
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II. Mérlegképes könyvelői képesítés.
5. §.

(1) Mérlegképes könyvelői vizsgára bocsátható 
24. életévének betöltése után az,

a) akinek közgazdasági technikumi oklevele 
vagy képesített könyvelői bizonyítványa van és 
legalább hat és fél év könyvelési (revizori) gyakorla
tot igazol ; ebben az esetben a mérlegképes köny
velői vizsga tárgyai : politikai- gazdaságtan, jogi 
ismeretek, vállalati tervezés, vállalati pénzgazdál
kodás és pénzügyi tervezés, valamint számvitel ;

b) aki a Közgazdaságtudományi Egyetem vagy 
az Agrártudományi Egyetem Közgazdasági Karán 
1956. január 1. után szerzett oklevelet és két évi 
könyvelési (revizori) gyakorlattal rendelkezik ; 
ebben az esetben a mérlegképes könyvelői vizsga 
tárgyai : vállalati pénzgazdálkodás és pénzügyi 
tervezés, valamint számvitel ;

c) aki az előző pontban fel nem sorolt egyete
men szerzett oklevelet, ha három évi könyvelési 
(revizori) gyakorlata van. Ebben az esetben a vizsga 
tárgyai megegyeznek az a) pontban meghatározott 
tárgyakkal, azonban a vizsgázónak azokból a 
tárgyakból, amelyekből államvizsgát te tt — a 
pénzgazdálkodás és pénzügyi tervezés, valamint a 
számvitel kivételével — nem kell vizsgáznia.

(2) A mérlegképes könyvelői képesítést általá
nos ipari, áruforgalmi, termelőszövetkezeti-gép- 
állomási, valamint állami gazdasági és erdőgazdasági 
szakosítás szerint lehet megszerezni.

(3) Akik a Közgazdaságtudományi Egyetem 
pénzügyi tagozatán a könyvvitel szakot elvégezték 
és 2 évi könyvelési gyakorlattal rendelkeznek, mér
legképes könyvelői vizsga letétele nélkül is betöm
hetnek mérlegképes könyvelői képesítéshez kötött 
állásokat.

(4) A Munka Törvénykönyve 132. §.-ának (2) 
bekezdésében előírt két év könyvelési szakmai 
gyakorlat után mérlegképes könyvelői munkakört 
tölthet be az, aki a Gazdasági és Műszaki Akadémia 
pénzügyi tagozatán szerzett oklevelet, továbbá az, 
aki a Közgazdaságtudományi Egyetemen 1950. 
január 1. és 1955. december 31.-(a levelező hallga
tóknál 1956. december 31.) napja között szerzett 
oklevelet és az általános könyvvitelen kívül a 
szakosításnak megfelelő szakkönyvvitelből és mér
legelemzésből az egyetemen vizsgát tett, valamint 
azok, akik a Számviteli Főiskolán (korábban Köz- 
gazdasági Főiskolán) 1951. január 1. után, vagy az 
Agrártudományi Egyetem agrárközgazdasági Karán
1954. január 1. és 1955. december 31. napja között 
szereztek oklevelet.

6. §•

(1) A mérlegképes könyvelői vizsga tárgyai 
közül a számvitel és a vállalati tervezés tárgyakból a 
vizsga írásbeli és szóbeli, a politikai gazdaságtan, 
a jogi ismeretek, valamint a pénzgazdálkodás és 
pénzügyi tervezés tárgyakból csak szóbeli.

(2) A mérlegképes könyvelői vizsga politikai 
gazdaságtan és jogi ismeretek tárgyaiból a vizsgát a 
vizsgáztató bizottság kijelölt tagja előtt kell le
tenni. A vizsgáztató bizottság elnöke csak a válla
lati tervezés, vállalati pénzgazdálkodás és pénzügyi

tervezés, valamint számvitel tárgyakból történő 
vizsgáztatásokon vesz részt.

(3) A Számviteli Képesítő Bizottság/a sikeres 
mérlegképes könyvelői vizsgáról oklevelet ad ki. 
Az oklevélben a minősítést a Bizottság előtt letett 
vizsgák, illetve pótvizsgák osztályozásának átlagá
ban kell megállapítani. Kitűnő, minősítést csak az 
kaphat, aki valamennyi tárgyból jeles osztályzatot 
kapott és pótvizsgát nem tett.

7. §.
(1) A mérlegképes könyvelői tanfolyamok tan

díja negyedévenként 90 Ft, a levelező hallgatóknak 
50 Ft.

(2) A mérlegképes könyvelői vizsga díja tá r
gyanként 30 Ft, pótvizsga díja tárgyanként 50 Ft.

8. ‘ §.

(1) A levelező, valamint a tanfolyami oktatás
ban résztvevők az előkészítés befejezésétől számított 
egy éven belül kötelesek valamennyi vizsgájukat 
befejezni.

(2) A jelen utasítás 2. §-ának (6) bekezdése alap
ján vizsgázók a vizsgaengedély keltétől számított 
egy éven belül kötelesek vizsgájukat letenni.

(3) Az előző bekezdésekben megszabott határ
időket a Felügyelőség indokolt esetekben legfel
jebb három hónappal meghosszabbíthatja. Aki ez 
alatt az idő alatt sem fejezte be vizsgáit, a jelen 
utasítás 4. §-ának (6) bekezdése szerint ismétlő 
vizsgát tehet.

III.  Okleveles könyvvizsgálói képesítés.

9. §.
(1) Okleveles könyvvizsgálói vizsgára jelentkez

het az, aki 30. életévét betöltötte, mérlegképes 
könyvelői képesítéssel rendelkezik, vagy a jelen 
utasítás 5. §-ának (3)—(4) bekezdése értelmében 
mérlegképes könyvelői teendőket láthat el és a 
mérlegképes könyvelői képesítéshez előírt gyakor
lati időn túlmenően legalább öt évi szakbavágó 
(revizori, mérlegképes könyvelői) gyakorlata van. 
A vizsga tárgyai: marxizmus-leninizmus, jogi 
ismeretek, népgazdasági tervezés, népgazdasági 
számvitel-szervezés, valamint ellenőrzés.

(2) Akinek egyetemi vagy főiskolai oklevele 
. van, azokból a tárgyakból, amelyekből államvizsgát
tett — a népgazdasági számvitel-szervezés és ellen
őrzés tárgyak kivételével — nem kell vizsgáznia.

(3) Az 1960. év után okleveles könyvvizsgálói 
vizsgát csak az tehet, akinek egyetemi végzettsége 
és mérlegképes könyvelői képesítése van.

(4) A Pénzügyminisztérium indokolt esetben a 
mérlegképes könyvelői vizsga előzetes letétele 
nélkül is engedélyezheti az okleveles könyvvizs
gálói vizsgára való bocsátást. Ebben az esetben 
azonban vállalati pénzgazdálkodás és pénzügyi ter
vezésből is vizsgázni kell.

10. § .

(1) Az okleveles könyvvizsgálói vizsga tárgyai 
közül a népgazdasági számvitel-szervezés és az ellen-

■
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őrzés tárgyakból a vizsga írásbeli és szóbeli, a többi 
tárgyból csak szóbeli.

(2) A marxizmus-leninizmusból és jogi ismeretek
ből a vizsgát a vizsgáztató bizottság kijelölt tagja 
előtt kell letenni. A vizsgáztató bizottság elnöke 
csak a népgazdasági tervezés, népgazdasági számvitel- 
szervezés, valamint ellenőrzés tárgyak vizsgáin 
van jelen.

(3) A Számviteli Képesítő Bizottság a sikeres 
okleveles könyvvizsgálói vizsgáról oklevelet ad. 
Az oklevélben a minősítést a Bizottság előtt letett 
vizsgák, illetve pótvizsgák osztályozásának átlagá
ban kell megállapítani. Kitűnő minősítést csak az 
kaphat, aki valamennyi tárgyból jeles osztályzatot 
kapott és pótvizsgát nem tett.

(1) Az okleveles könyvvizsgálói tanfolyamok 
tandíja negyedévenként 90 Ft, a levelező hallga
tóknak 50 Ft.

(2) Az okleveles könyvvizsgálói vizsga, díja 
tárgyanként 40 Ft, pótvizsga díja tárgyanként 
50 Ft. .

12. §. ■ " . .
A vizsgák letételének végső határidejére vonat

kozólag a jelen utasítás 8. §-ának (1)—(3) bekezdé
sében foglalt rendelkezések az okleveles könyv- 
vizsgálói vizsgákra is vonatkoznak.

IV. Államháztartási könyvelői képesítés.

13. §.
(1) Államháztartási könyvelői előkészítésre 

jelentkezhetik az, akinek közgazdasági technikumi 
oklevele vagy ezzel egyenértékű érettségi bizo
nyítványa van és legalább két éves költségvetési 
vagy államszámviteli gyakorlattal rendelkezik.

(2) Előkészítés nélkül kérheti vizsgára bocsátá
sát az, akinek egyetemi (főiskolai) oklevele vagy 
mérlegképes könyvelői képesítése van.

(3) Az államháztartási könyvelői előkészítés 
és vizsga tárgyai : az állami költségvetés, a költ
ségvetési szervek számviteli rendszere, a kapcsolódó 
analitikus nyilvántartások és a költségvetési be
számoló. A vizsga írásbeli és szóbeli, amelyről a 
vizsgáztató bizottság bizonyítványt állít ki.

14. §.
(1) Az államháztartási tanfolyamok tandíja 

negyedévenként 60 Ft, a levelező hallgatóknak 
25 Ft.

(2) Az államháztartási vizsga díja 30 Ft, a 
pótvizsga díja 40 Ft.

. ‘ 15. §.
(1) A levelező vagy tanfolyami előkészítésben 

résztvevőknek a vizsgára a tanfolyam (levelező 
előkészítés) befejezésétől számított három hónapon 
belül kell jelentkezniük.

(2) Aki a jelen utasítás 2. §-ának (6) bekezdése 
alapján vizsgázik, a vizsgaengedély keltétől számí
tott három hónapon belül vizsgázni köteles.

V. Átmeneti, vegyes és záró rendelkezések.

16: §. .
(1) Az 1955/56. oktatási évre való felvételeket 

valamennyi fokozaton — a képesített könyvelői 
előkészítés kivételével — továbbra is a 144—30/ 
1954. (P. K. 19.) és a 12/1955. (P. K. 3.) P. M. 
számú utasításoknak megfelelően kell végrehaj
tani. Képesített könyvelői tanfolyamokat és vizs
gákat kizárólag az 1955/56. tanévben és csak szűkített 
keretek között lehet szervezni. A képesített köny
velői tanfolyamok szervezésének feltételeit, vala
mint a tanfolyami képzésbe be nem vonható dolgo
zóknak a képesítés megszerzése érdekében iskolai 
oktatásban való részesítését az Oktatásügyi Minisz
tériummal egyetértésben külön szabályoztam.

(2) A képesített könyvelői képesítéshez kötött 
munkaköröket a Munka Törvénykönyve 132. §-ának 
(2) bekezdésében előírt 1 1/2 évi szakmai gyakorlat 
után a közgazdasági technikumot végzettek, 
továbbá a képesített könyvelői képesítéssel rendel
kezők tölthetik be.

(3) Azok, akik a mérlegképes könyvelői, vagy 
okleveles könyvvizsgálói előkészülésüket az 1951. 
január 1-től az 1955. július 31-ig terjedő időben 
fejezték be, 1956. június 30-ig vizsgázhatnak. 
Ezeknek a vizsgázóknak részére a számviteli 
képesítés megszerzésének határidejét az 1066/ 
1953. (X. 26.) számú minisztertanácsi határozat
ban foglalt felhatalmazás alapján 1956. június 
30. napjáig meghosszabbítom.

(4) Azok részére, akik az 1955/56. oktatási év 
folyamán vesznek részt előkészítésben és munka
körük betöltéséhez számviteli képesítés szükséges, 
a képesítés megszerzésére meghatározott határidőt 
az 1066/1953. (X. 26.). számú minisztertanácsi 
határozatban foglalt felhatalmazás alapján 1957. 
június 30-ig meghosszabbítom.

(5) Azok részére, akik a számviteli képesítést 
iskolai oktatás útján szerzik meg, a képesítés meg
szerzésére meghatározott határidőt ugyancsak a 
1066/1953. (X. 26.) számú minisztertanácsi határo
zatban foglalt felhatalmazás alapján addig az idő
pontig hosszabbítom meg, ameddig tanulmányai
kat a tanintézet oktatási rendjének megfelelően 
befejezték.

(6) A jelen utasítás alkalmazása szempontjából 
könyvelési gyakorlatnak kell tekinteni az iskolai 
oklevél, illetőleg bizonyítvány elnyerése előtt szer
zett könyvelési gyakorlatot is.

(7) Azok akik a jelen utasítás hatálybalépése 
előtt kaptak vizsga letételére engedélyt, a 144— 
30/1954. (P. K. 19.) P. M. számú utasításban meg
határozott tárgyakból tartoznak vizsgát tenni.

17. §.
A Pénzügyminisztérium a vizsgáknak a jelen 

utasításban meghatározott előfeltételei alól kivé
telesen indokolt esetekben felmentést adhat.
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18. §.
Aki a mérlegképes könyvelői vizsga valamely 

szakán már oklevelet szerzett, más szakból is 
kiegészítő vizsgát tehet, ha a kért szakosításnak 
megfelelő egy évi gyakorlati időt igazol. Ebben az 
esetben a kiegészítő vizsga tárgyai a szakosításnak 
megfelelő vállalati tervezés, pénzgazdálkodás és 
pénzügyi tervezés, valamint számvitel.

19. §.
Az elveszett bizonyítványok és oklevelek pót

lására a Felügyelőség a vizsgairatok alapján iga
zolást ad ki. Az igazolás kiállítási díja *10 Ft, 
amelyet az okirati illetéken felül illetékbélyeggel 
kell a kérvényen leróni.

. >  » 20. §.
A jelen utasítás az 1955. évi szeptember hó 21. 

napján lép hatályba, egyidejűleg a 144—30/1954. 
(P. K. 19.) P. M. és a 12/1955. (P. K. 3.) P. M. szánni 
utasítások hatályukat vesztik.

Vörös János s. k. 
a pénzügyminiszter első 

helyettese.

110/1955.'(P. K. 44.) P. M.

A Hatodik Békekölcsön törlesztőrészleteinek 
levonása.

1. §•
Az Ötödik Békekölcsön törlesztőrészleteinek 

levonásáról szóló 357—19/1954. (P. K. 48.) P. M. 
számú utasítás rendelkezéseit — az időpontok 
értelemszerű módosításával — a Hatodik Béke
kölcsön törlesztő-részleteinek levonásánál is alkal
mazni kell.

2- §•
A dolgozók Hatodik Békekölcsön jegyzésivel 

kapcsolatban a munkáltató' köteles a Pénzügy
minisztérium 114/1955. (P. K. 44.) P. M. számú 
utasításában meghatározott módon a nyilvántar
tást vezetni, a kötvényeket a dolgozók részére 
kiszolgáltatni és az Országos Takarékpénztárral 
elszámolni. (A nyilvántartáshoz szükséges nyom
tatványokat Budapesten a Nyomtatványellátó 
Vállalat boltjában — XIII. Csáky-u. 27. sz. — 
vidéken a megyei székhelyeken levő kiskereske
delmi szaküzletekben lehet beszerezni.)

Olt Károly s. k. 
pénzügyminiszter.

Jogszabálymiilaló
1955. év szeptember 14-től 1955. év október 5-ig

A közzététel 
helye

A jogszabály száma 
és kelte A jogszabály tárgya

Magyar
Közlöny

59/1955. (IX. 23.) M. T. 
(M. K. 102.)

4/1955. (IX. 23.) V. K- G. 
M. (M. K. 102.)

Az állategészségügy rendezéséről szóló 21/1953. (V. 15.) M. T. számú rendelet 
egyes rendelkezéseinek kiegészítéséről, illetve módosításáról.

A családi lakóházépítési akciók egységesítéséről szóló 1/1955. (III. 26.) V. K. G. M. 
számú együttes rendelet kiegészítéséről.

Pénzügyi
Közlöny

106/1955. (P. K. 41.) 
P. M.

109/1955. (P. K. 43.) 
P. M.

Az állami iparvállalatok könyvviteli rendjének szabályozásáról.

A központi költségvetési szervek és intézmények számviteli rendjének szabá
lyozásáról szóló utasítás kiegészítéséről.

\

Tervgazda
sági
Értesítő

30/1955. (Tg. É. 23.) 0. T.

54/1955. (Tg. É. 23.)
V. K. G. M.

31/1955. (Tg. É. 24.)
0. T.

A belföldi gyártású géppótalkatrészek beszerzésének és elosztásának 1956. évi 
rendje.

A beruházások helyének kijelöléséről szóló 45/1955. (VIII. 4.) M. T. számú ren
delet végrehajtása. .

Az importgépek, import pótalkatrészek, beépítésre kerülő produktív és gépkocsi 
alkatrészek, valamint import műszerek és irodagépek 1956. évi megrendelése.

AKADÉMIAI KÖZLÖNY, a Magyar Tudományos Akadémia hivatalos lapja. Megjelenik rendszerint havonta kétszer. — A szerkesztésért
felelős : a Magyar Tudományos Akadémia H ivatalának vezetője.

K iadja : az Akadémiai Kiadó, Budapest, V., Alkotm ány u. 21. — Felelős : az Akadémiai Kiadó igazgató ja.

Akadémiai Nyomda, Gerlóczy u. 2. — 37631/55 — Felelős vezető : ifj. Puskás Ferenc — 500 példány.
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A Magyar Tudományos Akadémia 
iőlilkárának utasítása

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának 
16/1955. MTA. (A. K. 20.) sz.

u t a s í t á s a
a tervgazdálkodás büntetőjogi védelméről szóló 
rendelkezések alkalmazásáról egy éven belüli ismé

telt önkényes kilépések esetén.
A tervgazdálkodás büntetőjogi védelméről szóló 

1950. évi 4. sz. tvr. 4. §-a szerint bűncselekményt 
követ el az, aki szándékos kötelességszegésével a 
népgazdasági terv vagy valamely részletterv meg
valósítását veszélyezteti.

A tervgazdaság érdekeit sértő bűncselekmények 
miatt az 1950. évi 4. sz. tvr. 18. §-ában meghatáro
zott feljelentés jogát jelen utasításommal kiterjesz
tem a Magyar Tudományos Akadémia felügyelete 
alá tartozó intézményekre, vállalatokra, gazdaságra, 
egyben utasítom az intézmények, vállalatok és 
gazdaság vezetőit (igazgatóit), hogy a jövőben az 
egy éven belül ismetelten önkényesen kilépő dol
gozó ellen a büntető feljelentést tegyék meg. (Azt 
a körülményt, hogy a dolgozó egy even belül ismé

telten önkényes kilépő, a munkakönyvéből kell 
megállapítani).

Amennyiben az önkényes kilépés nem ismé
telten jelentkezik, úgy a feljelentést akkor kell 
megtenni, ha a kilépés körülményei azt egyébként 
indokolják (1950. évi 4. sz. tvr. 4. §.).

Olyan esetekben, amikor a dolgozó mező- 
gazdasági munkák elvégzése céljából lép ki, és 
mezőgazdasági munka vállalását a helyi tanács vb. 
munkaerőgazdálkodási szerve igazolja, az intéz
mény, a vállalat vagy a gazdaság vezetője (igaz
gatója) engedélyezzen részére megfelelő időtartamú 
fizetés nélküli szabadságot, ha a tudományos munka, 
illetőleg a termelés érdekei ezt megengedik. Ilyen 
esetekben a munkakönyvét nem szabad kiadni, 
hanem a dolgozót igazolólappal kell ellátni, amelyen 
a fizetés nélküli szabadság időtartamát fel kell 
tüntetni. A dolgozó önkényes kilépőnek tekintendő, 
ha.fizetés nélküli szabadságának leteltével munka
helyére nem tér vissza.

A feljelentésben közölni kell az önkényes ki
lépő lakcímét és az egyéb szükséges személyi ada
tokat, ismertetni kell továbbá az önkényes kilépés 
körülményeit és előzményeit.
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A munkavállalót a feljelentés megtétele előtt 
meg kell hallgatni. Ez csak akkor mellőzhető, ha 
már nincs az intézménynél, vállalatnál stb., vagy 
meghallgatása más okból nem lehetséges. A munka- 
vállaló meghallgatásáról felvett jegyzőkönyvet a 
bíróságok munkájának megkönnyítése érdekében 
csatolni kell a feljelentéshez.

Jelen utasítás közzétételének napján lép ha
tályba.

Budapest, 1955. október 8.
Bognár Rezső s. k.

fó'titkár

Jogszabályok
A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának 

60/1955.(X.l 1.) M. T. számú
r e n d e l e t e

a nyugdíjmegállapító eljárás egységesítéséről.
(Teljes szöveg)

A Minisztertanács a dolgozók társadalombiz
tosítási nyugdíjáról szóló 1954. évi 28. számú 
törvényerejű rendelet 43. §-ában foglalt felha
talmazás alapján a következőket rendeli.

1. §•
Az 1954. évi 28. számú törvényerejű rendelet 

hatálybalépése előtt érvényben volt jogszabályo
kon alapuló ellátási igényeket ugyanazok a szervek 
bírálják el, mint a törvényerejű rendelet rendelke
zésein alapuló ellátási igényeket ; az ilyen igények 
tekintetében azonban — figyelemmel a 69/1954. 
(XI. 2.) M. T. számú rendelet 70. §-a (1) bekezdésé
nek d) pontjában foglalt rendelkezésre — nem 
lehet keresettel fordulni a bírósághoz.

2. §•

Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, 
rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekre is alkal
mazni kell ; egyidejűleg a 69/1954. (XI. 2.) M. T. 
számú rendelet 71. §-a hatályát veszti.

Hegedűs András s. k. 
a Minisztertanács elnöke*

A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának 
1.089/1955. (X. 11.) számú

h a t á r o z a t aч

az államigazgatási létszám- és béralapgazdálko
dásra, illetve béralapellenőrzésre vontakozó egyes

rendelkezések hatályon kívül helyezéséről.
(Teljes szöveg)

A Minisztertanács a tanácsok gazdasági meg
erősítéséről szóló 1.091/1954. (XI. 5.) számú mi
nisztertanácsi határozat IV. F. részének 2., 4.,

6. pontjait, az Országos Létszámbizottságról szóló 
97/1951. (IV. 21.) M. T. számú rendeletet, az állam- 
igazgatási létszám- és béralapgazdálkodás egyes 
kérdéseiről szóló 52/1952. (VI. 26.) M. T. számú 
rendeletet, valamint az állami létszámfelügyeletről 
szóló 25/1953. (V. 21.) M. T. számú rendeletet 
hatályon kívül helyezi.

Hegedűs András s. k.
a Minisztertanács elnöke

Miniszteri utasítás
119/1955. (P. K. 47.) P. M.

Az 1955. évi beruházási tervek módosításának 
korlátozása.

A beruházások megvalósítása során a terv- 
szerűség fokozott biztosítása, az év végén mutat
kozó beruházási keret maradványok célszerűtlen 
felhasználásának megakadályozása és a pótkezelési 
időszak folyósításainak csökkentése érdekében az 
1955. évi beruházási tervek módosításának korlá
tozása válik szükségessé. Ezért — az Országos 
Tervhivatal elnökével egyetértésben — a követ
kezőket rendelem :

1. §•
(1) A jelen utasítás hatálya alá esnek az állam- 

hatalmi és államigazgatási szerveknek, hivatalok
nak, intézeteknek és intézményeknek, továbbá 
az állami vállalatoknak az 1955. évi népgazdasági 
beruházási tervben megtervezett beruházásai.

(2) A jelen utasítás rendelkezéseit az 1955. évi 
beruházási tervek II. félévi felülvizsgálata során 
jóváhagyott túlszerződési engedélyekre is alkal
mazni kell.

(3) Nem vonatkoznak a jelen utasítás előírásai 
a szövetkezetek beruházásaira, továbbá a terven 
kívüli forrásokból (vállalatfejlesztési alap, község
fejlesztési alap, stb.) végzett beruházásokra.

(4) A 2. §. (4) bekezdésében meghatározott 
célokra a beruházót irányító hatóságok a 2300— 
118/1952. (Tg. É. XI. 6.) 0. T. sz. és az 58/1954. 
(Tg. É. XI. 19.) O. T. — P. M. sz. utasításokkal 
lehetővé tett keretátcsoportpsításokat továbbra is 
végrehajtják.

2- §•
(1) Az 1955. évi október hó 20. napja után új 

beruházások az 1955. évi beruházási tervbe nem 
vehetők fel s a beruházások meglevő éves beruházási 
részlettervei új létesítmények felvételével nem 
módosíthatók.

(2) Az éves beruházási részlettervek »gép« és 
»egyéb« rovatán előirányzott beszerzések és munká
latok költségvetéseiben, illetve egyszerűsített költ
ségelőirányzataiban 1955. október 20. után 1955. 
évi új beszerzések, munkálatok nem irányozhatok 
elő.
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(3) Az 1955. október 20-i határidőt úgy kell 
értelmezni, hogy a Magyar Beruházási Bank a 
hozzá eddig az időpontig beérkezett módosításokat 
dolgozza fel.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben említett módosí
tási tilalom nem vonatkozik :

a) az értékhatáron felüli beruházások éves be
ruházási részletterveinek módosítására abban az 
esetben, ha a módosítást a Minisztertanács rendelte 
el ;

b) az 1956. évben vagy későbbi években meg
valósítandó beruházások 1955. évi gazdasági és 
műszaki tervezési munkálataira ;

c) az előre tételesen meg nem tervezhető költ
ségekre (pl. újítási díj, épület- (építmény-) átadási 
és célprémium stb.) ;

d) a »gép« és »egyéb« rovaton megtervezett 
beszerzések és munkálatok költségelőirányzatainak 
módosítására akkor, ha ezt a szerződés vállalati 
összegének emelkedése teszi szükségessé ; a meg
rendelt termékek mennyisége azonban nem emel
hető fel ;

e) exportra tervezett, de belföldön felhasználás
ra kerülő gépeknek a beruházási tervekbe, illetőleg 
a beruházások költségvetéseibe történő beállítására ; 
erre a célra a fel nem használt »építés« és »egyéb« 
keretek »gép« rovatra átcsoportosíthatók ;

f) az éves beruházási részlettervben megter
vezett építkezések előirányzatainak módosítására 
abban az esetben, ha a módosítást az éves kivite
lezési szerződés vállalati összegének megemelése, 
vagy pótszerződés megkötése teszi szükségessé ;

g) a folyamatban levő, tervszerűen 1956. évre 
átmenő építési és technológiai szerelési munkákra 
akkor, ha ezek előrehozása az 1955. évi éves ki
vitelezési (szállítási) szerződés vállalati összegének 
módosítását teszi szükségessé.

(5) A (4) bekezdés a)—g) pontjában felsorolt 
kivételek csak akkor alkalmazhatók, ha a szüksé
ges fedezet a beruházó éves beruházási tervének 
megfelelő rovatán rendelkezésre áll, illetve a fede
zetet a beruházót irányító hatóság le nem bontott 
keretéből biztosítja.

3. §.

Azzal szemben, aki a jelen utasításban foglalt 
rendelkezéseket megszegi vagy kijátssza, fegyelmi 
eljárást kell indítani. Ha a cselekmény, illetve 
mulasztás a tervgazdálkodás büntetőjogi védelmé
ről szóló jogszabályokba is ütközik, az erre vonat
kozó szabályok szerint intézkedni kell a büntető 
eljárás megindítása iránt is.

Olt Károly s. k. 
pénzügyminiszter

MTA közlemények 
és hivatal i  utasí tások

A Magyar Tudományos Akadémia elnöképek 
108.522/1955. MTA. számú

k ö z l e m é n y e
az államtitok megőrzése érdekében kiadott rendel

kezések végrehajtásáról.

Közlöm az Akadémia felügyelete alá tartozó 
intézmények vezetőivel, hogy az államtitok meg
őrzése tárgyában kiadott minisztertanácsi határozat 
és elnöki utasítás végrehajtása érdekében Molnár 
Béla elvtársat, az MTA Hivatala vezetőjét bíztam 
meg az Akadémia felügyelete alá tartozó intézmé
nyek és a Hivatal keretében szervezett titkos ügy- 
kezelőségek munkájának irányításával és ellen
őrzésével.

Budapest, 1955. október 13.
Rusznyák István s. k. 

elnök helyett :

Fogarasi Béla s. k.
alelnök*

A Magyar Tudományos Akadémia Hivatala 
Gazdasági Titkárság vezetőjének 105.266/1955. MTA 
Hiv. G. T. számú

u t a s í t á s a
az 1955/56. évi fűtés szabályozásáról.

A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának 
1.090/1955. (X. 14.) sz. határozata alapján a Magyar 
Tudományos Akadémia Hivatala és az Akadémia 
közvetlen felügyelete alatt álló intézmények (ku
tató intézet, kutató csoport, laboratórium, doku
mentációs központ, vállalat) helyiségeinek 1955/56. 
évi fűtését az alábbiak szerint szabályozom :

I.
A fűtési évad kezdete.

Az 1955/56. évi fűtési évad október 
kezdődik.

II.

15-én

A fűtés megkezdése.
1 A központi- vagy kályhafűtéssel rendelkező 

helyiségek fűtését 1955. október 35. napja után is 
csak akkor lehet megkezdeni, ha a külső' hőmérsék
let várható napi középértéke a plusz 10 C°-nál 
alacsonyabb.

2. 1955, november hó 1. után a külső hőmérsék
lettől függetlenül lehet fűteni.

III.
A fűtés mérve.

1. A központilag vagy kályhával fűtött helyi
ségekben a munkaidő alatt a hőmérséklet plusz 
18 C°-on tartható. A fűtést úgy kell megkezdeni,
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hogy a munkaidő kezdetére a fenti hőmérséklet 
már meglegyen és úgy kell befejezni, hogy az csak 
a munkaidő tartamára korlátozódjék. Ha a köz
pontilag fűtött helyiségekben, a fűtés időtartama 
alatt a hőmérséklet a plusz 18 C°-ot meghaladja, a 
fűtőtestet el kell zárni.

2. Ha az épületben a közületi célra szolgáló helyi
ségeken kívül lakások is vannak — és ha azt a 
központi fűtőberendezés műszaki adottságai lehe
tővé teszik — a közületi célra szolgáló helyiségek 
fűtését a lakások fűtésétől különválasztva kell 
végezni. Ha a fűtőberendezés műszaki adottságai 
a különválasztást kizárják, a berendezést olyan 
időben kell üzemben tartani, hogy a fűtés időpontja 
a közületi igényeket és a lakosság igényeit a vonat
kozó rendelkezések szerint egyaránt kielégítse.

3. Az épületek lépcsőházait, előcsarnokait, folyo
sóit fűteni nem szabad. Fagykár elkerülése végett 
5 C° alatt a folyosókat és mellékhelyiségeket is 
lehet fűteni.

E rendelkezések nem vonatkoznak olyan üzemi 
helyiségek vagy kutató laboratóriumok fűtésére, 
ahol a termelő vagy kutató munka a fentiektől 
eltérő fűtés alkalmazását követeli meg.

IV.
Vegyes rendelkezések.

Az 5 m3-nél nagyobb fűtőfelületű fűtőberende
zést csak olyan személy kezelheti, aki a fűtési tan
folyamot elvégezte és megfelelő bizonyítvánnyal 
rendelkezik.

Begyújtáshoz tűzifát csak a 106.000/1951. (Tg. 
É. V. 19.) 0. T. sz. rendelet 2. §-ának 2. bekezdésé
ben foglalt kivételek esetében szabad használni.

A fűtés alapjául szolgáló várható napi közép
hőmérsékletet a rádió és a napilapok az időjárás
jelentés keretében naponta közlik. A fűtés lehetősége 
november 1-ig ehhez igazodik.

Budapest, 1955. október 27.
Biacsi Imre s. k.

a Gazdasági Titkárság vezetője

*

A Magyar Tudományos Akadémia Hivatala 
Gazdasági Titkársága vezetőjének 120.927/1955. 
MTA Hiv. G. T. számú

f e l h í v á s a
a 17—172/1954. P. M. sz. utasítás rendelkezéseinek 

betartásáról.
Valamennyi akadémiai intézmény, illetve akadé
miai céltámogatásban részesülő szerv pénzügyi osz

tálya (Gazdasági Hivatala) részére.
A Magyar Nemzeti Bank Pénzforgalmi Igaz

gatósága átiratában felhívta a figyelmemet arra, 
hogy a gazdálkodó szervek nem minden esetben 
tartják be a 17—172/1954. P. M. sz. utasítás ren
delkezéseit, melyek a magánosoktól történő vásár
lásokra és azokkal végeztetett szolgáltatásokra 
vonatkoznak.

Ezúton is felhívom a figyelmet az utasítás ren
delkezéseinek szigorú betartására-, mivé! az utasítás 
rendelkezéseinek megszegői ellen fegyelmi eljárást 
kell indítanom, vagy indíttatnom.

Budapest, 1955. október 26.
Biacsi Imre s. k.

a Gazdasági Titkárság vezetője
*

A Magyar Tudományos Akadémia Hivatala 
Gazdasági Titkársága vezetőjének 116.297/1955. 
MTA Hiv. G. T. számú

f e l h í v á s a
a szállítási szerződések nyilvántartásáról.

Valamennyi akadémiai céltámogatásban részesülő 
intézmény pénzügyi osztálya ( Gazdasági Hivatala) 

részére.
A Magyar Közlöny f. évi 89. számában meg

jelent a szállítási szerződések kötelező nyilván
tartásáról szóló 50/1955. (VII. 19.) számú minisz
tertanácsi rendelet.

A rendelet szerint a nyilvántartás formáját 
minden tárca a saját hatáskörében írja elő.

Az ügyvitel egyszerűsítése érdekében felkérem, 
hogy az akadémiai céltámogatási hitelekkel kap
csolatos szállítási szerződések nyilvántartását a 
felügyeleti hatósága által előírt rendszer szerint 
szíveskedjék vezetni az egyéb szállítási szerződések
től elkülönítetten.

Budapest, 1955. október 24.
Biacsi Imre s. k.

a Gazdasági Titkárság vezetője

*

A Magyar Tudományos Akadémia Hivatala 
Gazdasági Titkársága vezetőjének 105.249/1955. 
MTA Hiv. G. T. számú

f e l h í v á s a
a nyelvíudási pótlékkal kapcsolatban felmerült 

kérdések rendezéséről.
A Minisztertanács Titkársága Bér- és Munka

ügyi Osztálya 2433/МТ/2820/1955. számú állás- 
foglalása alapján az alábbiakat közlöm :

1. Azok a dolgozók, akik valamely népi demok
rácia egyetemén végbizonyítványt szereztek, az 
illető nyelvből — a 26/1953. O. M. B. számú uta
sítás értelemszerű alkalmazásával — a megkívánt 
feltételek fennforgása esetén — újabb rendelke
zésig — külön vizsga letétele nélkül is jogosultak 
nyelvtudási pótlékra.

2. Azok a dolgozók, akik a hazai egyetemen 
vagy főiskolán 1955. év után modern idegennyelvi 
tanári oklevelet szereznek, az 1. pontban foglal
takhoz hasonlóan nyelvtudási pótlékra jogosultak^

Budapest, 1955. október 26.
Biacsi I m r e  s. k.

a Gazdasági Titkárság vezetője
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I jogszabálymiilaló
1955. évi október hó 5-étől 1955. évi október hó 31-ig.

A közzététel 
helye

A jogszabály száma 
és kelte

•
A jogszabály tárgya

Magyar
Közlöny

1086/1955. (X. 5.)Mt. h.
(,m . к. 106 .)

17/1955. (X. 5.) P. M.
(M. K. 106.)

61/1955. (X. 11.) M. T. 
(M.K. 107.)

1090/1955. (X. 14.) Mt. h.
(M. K. 109.)

63/1955. (X. 23.) M.T.
(M. K. 111.)

1092/1955. (X. 23.) Mt. h. 
(M. K. 111.)

'

■ ..
Az öntözéses gazdálkodás megjavításáról.

A kisajátítással kapcsolatos kártalanításról.
■

Külföldi természetes vagy jogi személytől történő gépkocsi- és motorkerékpár
vásárlás megtiltásáról.

Az 1955/56. évi fűtési idénnyel kapcsolatos teendők szabályozásáról.

A munkavállalót terhelő tartozásoknak a munkavállaló járandóságaiból való 
levonásáról szóló 25/1951. (I. 27.) M. T. számú (rendelet kiegészítéséről.

Bér- és Munkaügyi Tanács felállításáról.

Pénzügyi
Közlöny

116/1955. (P. K. 46.) P. M. 

121/1955. (P. K. 48.) P. M. 

122/1955. (P. K. 48.) P M.

A kisajátítással kapcsolatos kártalanítás tárgyában kiadott 17/1955. (X. 5.) P. M. 
sz. rendelet alkalmazásáról.

A beruházások és felújítások pénzügyi elszámolásával kapcsolatos vitás kérdések 
hatásköri szabályozásáról.

A pénztári tervezésről.

Tervgazda
sági
Értesítő

32/1955. (Tg. E. 25.) 0. T. 

238/1955. (P. K. 47.)ÁFTH.

A villamosenergia tervgazdálkodásról szóló 56/1954. (Tg. É. X. 30.) 0. T. számú 
utasítás módosításáról.

Az ingatlanok kisajátításának műszaki végrehajtásáról.

V

■AKADÉMIAI KÖZLÖNY, a Magyar Tudományos Akadémia hivatalos lapja. Megjelenik rendszerint havonta kétszer. — A szerkesztésért
felelős : a Magyar Tudományos Akadémia H ivatalának vezetője.

K iadja: az Akadémiai Kiadó, Budapest, V., Alkotmány u. 21. — Felelős: az Akadémiai Kiadó igazgatója.

Akadémiai Nyomda, Budapest, V., Oerlóczy ti. 2. — 37992/55 — Felelős vezető : ifj. Puskás Ferenc — 500 példány.
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Jogszabályok
1955. évi IV. törvény

azAlkotmány 24. §-a új szövegének megállapításáról.
(Teljes szöveg)

1. §. Az Országgyűlés a Népköztársaság Elnöki 
Tanácsa által az Alkotmány 20. §-ának (5) bekez
dése értelmében bemutatott, az Állami Ellen
őrzés Minisztériumának felállításáról szóló 1955. 
évi 27. számú törvényerejű rendeletet tudomásul 
veszi.

2. §. Az 1. §-nak megfelelően az Alkotmány 24. 
§-ának új szövege a következő :

»24. §. A Magyar Népköztársaság miniszté
riumai :

a külügyminisztérium, 
a belügyminisztérium, 
a honvédelmi minisztérium, 
a pénzügyminisztérium, 
az igazságügyminisztériijm, 
a kohó- és gépipari minisztérium, 
a szénbányászati minisztérium, 
a vegyipari és energiaügyi minisztérium, 
a könnyűipari minisztérium, 
a város- és községgazdálkodási minisztérium, 
a földművelésügyi minisztérium,

az állami gazdaságok minisztériuma, 
a külkereskedelmi minisztérium, 
a belkereskedelmi minisztérium, 
az élelmiszeripari minisztérium, 
a begyűjtési minisztérium, 
az építésügyi minisztérium, 
a közlekedés- és postaügyi minisztérium, 
a népművelési minisztérium, 
az oktatásügyi minisztérium, 
az egészségügyi minisztérium, 
az állami ellenőrzés minisztériuma«

Dobi István s. k. Darabos Iván s. k.
a  Népköztársaság Elnöki a Népköztársaság Elnöki

Tanácsának elnöke ' Tanácsának titkára*

A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának 
65/1955. (XÏ. 19.) M. T. számú

r e n d e l e  t e

a személy- és tehergépkocsik elosztásával kap
csolatos intézkedésekről.

(Teljes szöveg)

A Minisztertanács a gépkocsi nyilvántartás ki
egészítése érdekében az alábbiakat rendeli :



AKADÉMIAI KÖZLÖNY 1955. december 15.138

i: §.
Valamennyi állami, társadalmi és közületi szerv, 

valamint gépkocsival rendelkező magánszemély a 
használatában, illetve a tulajdonában levő személy- 
és tehergépkocsiállomány műszaki állapotára és 
számára vonatkozó egyszeri adatszolgáltatást kö
teles adni.

2- §•
(1) Az adatszolgáltatással kapcsolatos intéz

kedésekről a közlekedés- és postaügyi miniszter a 
Központi Statisztikai Hivatal elnökével együtt 
gondoskodjék.

(2) Az adatszolgáltatást 1955-ben december 
31-ig kell elvégezni és a jövőben évenként kell meg
ismételni.

3. §.
Aki az 1. §. rendelkezéseit megszegi, azzal 

szemben az állami statisztikáról szóló 1952. évi VI. 
törvény büntető rendelkezéseit kell alkalmazni.

4- §•
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Hegedűs András s. k. 
a Minisztertanács elnöke

*

A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának 
66/1955. (XII. 1.) M. T. számú

r e n d e l e t e
a közületi gépjárművek üzembentartásával kap
csolatos kérdések szabályozásáról szóló 65/1950.

(III. 2.) M. T. számú rendelet módosításáról.
(Teljes szöveg)

1. §•
A 65/1950. (III. 2.) M. T. számú rendelet 11. 

§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép :
»(1) Személyi használatú gépkocsi igénybevéte

lére jogosultak :
a) a minisztériumok főosztályvezetői, illetőleg 

a hasonló munkakört betöltő dolgozók,
b) a megyei és megyei jogú városi tanácsok vb. 

elnökei,
c) a munkabérek szempontjából az A kategó

riába tartozó vállalatok (intézetek) vezetői,
d) azok a vezető állású dolgozók, akiknél az 

engedély kiadását különleges szempontok (ki
magasló munka, kormány- vagy egyéb kitüntetés 
stb.) indokolják.

(2) A személyi használatú gépkocsi használatára 
az illetékes miniszter, illetve a felettes szerv vezetője 
engedélyt csak abban az esetben adhat, ha erre a 
közület, (vállalat) által üzembentartóit gépjár
müvek száma módot nyújt.

(3) A személyi használatú gépkocsi nem hiva
talos útra az alábbi mértékben vehető igénybe :

a) évi 7200 km teljesítmény — negyedéven 
belül tetszés szerinti elosztásban 1800 km — hasz
nálatára az (1) bekezdés a) és b) pontjában fel
soroltak,

b) évi 6000 km teljesítmény — évi tetszés 
szerinti elosztásban — használatára az (1) bekezdés
c) és d) pontjában felsoroltak jogosultak.

(4) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerint 
személyi használatú gépkocsi használatára jogosul
tak a (3) bekezdés a) pont szerinti kedvezmény 
helyett b) pont szerinti kedvezményt is igénybe- 
vehetik.

(5) a) Személyi használatú gépkocsi használatára 
jogosultak á’tal igénybevett gépkocsi költségeit az 
illetékes minisztérium, illetőleg közület, vállalat 
költségvetésében kell biztosítani.

b) A (3) bekezdésben megjelölt használat eseté
ben a-gépkocsiban a jogosult személy jelenléte nem 
szükséges

c) A gépkocsi a jogosult állandó vagy kizáró
lagos használatára nem tartható fenn.

(6) A személyi használatú gépkocsinak szol
gálati járműként történő használata esetében a
10. §-ban foglalt rendelkezések alkalmazandók«.

2- §•
A jelen rendelet 1956. évi január hó 1. napján 

lép hatályba.
Hegedűs András s. к

a Minisztertanács elnöke

MTA közlemények 
és hivatali nlasi lások

A Magyar Tudományos Akadémia 108 564/1955 
MTA. sz.

k ö z l e m é n y e
a Csehszlovák Köztársaság és a Magyar Népköz- 
társaság közötti kulturális egyezmény 1956. évi 

munkatervéről.
(Nem teljes szöveg)

A Csehszlovák Köztársaság és a Magyar Nép- 
köztársaság között Prágában f. év november hó 
8-án aláírt kulturális egyezmény 1956. évi munka
tervének a tudományos akadémiákra vonatkozó 
részét — kivonatosan — az alábbiakban közlöm..

I. Tudományos dolgozók cseréje.
A munkaferv 1., 2., 3. pontja rendelkezik a 

tudósok és kutatók, valamint az aspiránsok által 
tartandó előadásokról és tanulmányút céljából 
történő kiküldetésükről.

4. Az akadémiák az 1955. évben létesített 
állandó munkahelyeket 1956. évben is fenntartják 
levéltári, történelmi, régészeti, irodalomtörténeti 
stb. anyagok tanulmányozása céljából. A munka
terv lehetőséget nyújt az állandó munkahelyek ki
bővítésére az évközben felmerülő szükségletnek 
megfelelően.

11. Közös kutatások és tudományos együttműködés
5. Mindkét Tudományos Akadémia támogatja 

tudományos intézeteik közötti közvetlen kapcsola
tok létesítését és kiszélesítését :
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a) az egyes intézetek kiadványainak cseréjével,
b) a másik fél tudományos dolgozói cikkeinek 

közlésével,
c) azonos irányú tudományos intézetek közös 

kutatómunkájával, esetleg a tudományos munkák
ban és munkaértekezleteken való kölcsönös rész
vétellel,

d) egyes tudományos problémák közös meg
oldásával és az együttműködés eredményeit ismer
tető kiadványok megjelentetésével,

e) közös értekezletek rendezésével — esetleg 
más országok képviselőinek részvételével — úgy, 
hogy ezeket az értekezleteket lehetőleg felváltva 
rendezzék meg a két országban.

6. A két Tudományos Akadémia egyeztetés 
céljából megküldik egymásnak rendezvényeik témá
ját és időtartamát tartalmazó éves tervet.

7. A munkaterv e pontja elősegíti a két ország 
fizikusainak állandó együttműködését a röntgen 
finomszerkezeti anyagvizsgálatok terén.

8. A két Tudományos Akadémia elősegíti egy 
cseh és magyar nyelvű polgári-jogi tanulmány- 
kötet kiadását.

9. Mindkét Tudományos Akadémia támogatja 
a néprajzi és népművészeti intézmények közötti 
tapasztalatcserét, közös néprajzi kutató munká
jukat, valamint a közösen gyűjtött anyagkiadását.

10. A Csehszlovák Tudományos Akadémia 
segítséget nyújt a Magyar Tudományos Akadémia 
kiadásában megjelenő Enciklopédia elkészítéséhez.

M. Mindkét Tudományos Akadémia elősegíti, 
hogy a két ország agrártudományi intézményei 
között a lehető legszélesebb tudományos együtt
működés alakuljon ki. E célból mezőgazdasági szak
embereket cserélnek és támogatják a mezőgazdasági 
intézetek közötti közvetlen dokumentációt és 
tapasztalatcserét, továbbá megteremtik az elő
feltételeket a tudományos kutatások egybehango
lására.

12. E pont lehetővé teszi a konkrét tudományos 
együttműködést egyéb tudományágakban is, a 
felek kérése és megállapodása alapján.

III.  Anyagok cseréje

13. Mindkét Tudományos Akadémia könyvtára 
2—2 példányban kicseréli :

a) a nem időszaki tudományos kiadványait 
(például : könyveket, kongresszusok nyomtatásban 
megjelent anyagát stb.),

b) a Tudományos Akadémiák kiadásában meg
jelenő valamennyi időszaki kiadványt.

A nem akadémiai kiadású tudományos ki
adványokat az akadémiai könyvtárak a havonta 
megküldött tájékoztató jegyzék alapján, kérésre 
1 — 1 példányban megküldik egymásnak.

14. A felek kicserélik :
— az akadémiai kiadóvállalatok 1956. évi 

kiadási tervét,
— az akadémiák szervezeti változásairól és 

tevékenységéről, az akadémiai bizottságok működé
séről, tudományos társaságokról, a tudományos 
kutatás szervezéséről szóló tájékoztatásokat, 
továbbá az akadémiákra és a tudományos kutatásra

vonatkozó újabb törvények, rendeietek és határo
zatok szövegét,

— tájékoztatókat a tudományos aspirantúra 
területén szerzett tapasztalatokról, a tudósképzés
ről és a tudományos minősítésekről,

— tudományos intézetekről és azok tevékeny
ségéről szóló újabb tájékoztatásokat,

— tudományos cikkeket az akadémiák hivata
los Értesítőjében és szakfolyóirataiban való közzé
tétel céljából,

— a másik országban kiadásra javasolt tudo
mányos kiadványok jegyzékét, lehetőleg a javasolt 
művek rövid orosz, francia vagy német nyelvű ér
tesítésével.

15. Mindkét fél támogatja a cseh-magyar szótár 
munkálatait úgy, hogy a tudományos munka leg
később 1956. év június 30-ig befejezést nyerjen.

A két félnek legkésőbb í956. március 31-ig 
egyezséget kell kötnie a cseh-magyar szótár ki
adásának feltételeiről.

IV. Általános rendelkezések

A  felek kölcsönösen megküldik egymásnak a 
jelentősebb kongresszusok és konferenciák anyagát 
három példányban.

A két Tudományos Akadémia kérésre beszá
molót küld egymásnak a más országokban rendezett 
nemzetközi tudományos kongresszusok lefolyásá
ról, ha azon a beszámolót kérő fél nem vett részt.

Mindkét fél támogatja a tudományos és oktatás
ügyi dolgozóknak önköltséggel, vagy a kiküldő 
intézmény, szervezet költségén történő egyéni, 
vagy csoportos tanulmányútjait a másik országba. 
A felek előre megállapodnak az utazás időpont
jában és céljában, valamint támogatják a tanul
mányút résztvevőit feladataik teljesítésében.

Mindkét fél lehetővé teszi a másik fél dolgozói 
számára, hogy könyvtárakban, levéltárakban és 
tudományos intézetekben a fogadó országban érvé
nyes rendelkezések betartásával tudományos kutató 
munkát folytathassanak.

A felek a másik fél kívánságára és költségére 
fényképmásolatokat és mikrofilmeket küldenek 
tudományos és történelmi okmányokról.

A jelen munkaterv rendelkezései szerint történő 
kiküldetések és fogadások, valamint a tapasztalatok 
és anyagok cseréje nem érintik a két ország közötti 
műszaki-tudományos együttműködésről szóló egyez
mény rendelkezéseit.

A felek a munkaterv első félévi teljesítését leg
később 1956. év augusztus hó 1-ig a másik fél 
képviselőjének részvételével értékelik.

A két Tudományos Akadémia kérésére a Vegyes
bizottság megállapodott abban, hogy a Magyar 
Tudományos Akadémia és a Csehszlovák Tudo
mányos Akadémia együttműködését 1957. évtől 
kezdve külön megállapodás szabályozza. Ez az 
egyezmény szerves része marad a Csehszlovák 
Köztársaság és a Magyar Népköztársaság közötti 
kulturális egyezmény munkatervének.

Felhívom a tudományos osztályok, intézetek 
és vállalatok vezetőinek figyelmét, hogy beosztott
jaikat fentiekről tájékoztassák. A munkaterv, a

unt
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pénzügyi melléklet és a jegyzőkönyv teljes szövege 
az MTA Hivatala Nemzetközi Kapcsolatok Osztályán 
az érdeklődők rendelkezésére áll. (Telefon: 113— 
400, 28. mellékállomás.)

Budapest, 1955. december 1.
Jdnossy Lajos s. k. 

akadémiai' titk ár.
*

A Magyar Tudományos Akadémia 108.602/1955. 
MTA. sz.

k ö z l e m é n y e

a Csehszlovák, Német és Lengyel Tudományos 
Akadémiákkal való megállapodások kötéséről 1957. 

évre.

A Magyar Tudományos Akadémia a Lengyel 
Tudományos Akadémiával 1955. évben kötött 
együttműködési egyezmény mintájára 1957. évtől 
kezdve nemcsak a Csehszlovák Tudományos Akadé
miával köt külön megállapodást (lásd : a cseh
szlovák inunkaterv utolsó bekezdését), hanem a 
Német Tudományos Akadémiával is.

Az egyezmények előkészítése céljából kérem, 
hogy a tudományos osztályok gyűjtsék össze a 
tudományterületükhöz tartozó intézetek és az 
említett országokban járt tudósok konkrét javas
latait (intézetek közötti együttműködés, kutatások 
egybehangolása, tudományos témák együttes ki
dolgozása stb.) ; a javaslatokat az osztáiyvezető- 
ségek tárgyalják le és legkésőbb 1956. év április 
hó 1-ig hozzám juttassák el."

Budapest, 1955. december 1. -
jdnossy Lajos s. k. 

akadémiai titkár
*

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának 
108.603/1955. MTA. sz.

k ö z l e m é n y e
az akadémiai titkárok munkájáról és fogadási 

idejéről.

A Magyar Tudományos Akadémia 1955. évi 
rendes közgyűlése akadémiai titkárokká választotta 
Jánossy Lajos akadémikust, Major Máté levelező 
tagot, egyidejűleg az Akadémia elnöke Bognár 
Géza levelező tagot megbízta a következő köz
gyűlésig az akadémiai titkári teendők ellátásával.

Mivel az akadémiai titkárok a főtitkári munka
kör ellátásában nyújtanak segítséget, kérem az 
osztályvezetőségek tagjait és az érdekeit akadé
mikusokat, hogy az osztályt érintő kérdésekben 
— az alábbi ügyköröknek megfelelően — közvet
lenül az illetékes akadémiai titkárhoz forduljanak.

Az akadémiai titkárok ügyköre :
Jánossy Lajos akadémiai titkár : külföldi kap

csolatok és külföldi kiutazások.
Major Máté akadémiai titkár : általános sze

mélyi, személyzeti, szociális és jóléti ügyek.
Bognár Géza mb. akadémiai titkár : gazdasági 

vonatkozású ügyek.

Az akadémiai titkárok fogadóidejét az alábbiak
ban közlöm :

Jánossy Lajos akadémiai titkár: hétfőn 15-től
16.30 óráig ;

Major Máté akadémiai titkár : hétfőn, szerdán 
és pénteken 9-től 10 óráig ;

Bognár Géza mb. akadémiai titkár : hétfőn és 
pénteken 14-től 15 óráig.

Tájékoztatásul közlöm, hogy az akadémiai ügy
felek részére fogadó órámat továbbra is kedden 
14-től 16 óráig, egyéb ügyfelek részére pénteken 
14-től 16 óráig tartom.

Budapest, 1955. november 8.
Bognár Rezső s. k.

főtitkár
*■

A Magyar Tudományos Akadémia Hivatala 
Gazdasági Titkársága vezetőjének 130.897/В/1955. 
számú

f e l h í v á s a
a fegyveres testületek kötelékéből kivált személyeket 

terhelő tartozások levonásáról.

* Az érdekelt minisztériumok tájékoztatása alap
ján megállapítást nyert, hogy a fegyveres testületek 
kötelékéből kivált (leszerelt) és a polgári vállala
toknál stb. munkaviszonyba lépett személyeket 
terhelő tartozások levonását a munkáltató vállala
tok — általában a »munkavállalói igazolási lap« 
hiánya miatt — elmulasztják, melynek következ
tében a népgazdaságot károsodás éri. Ennek meg
szüntetése, illetve megakadályozása érdekében az 
alábbiakat közlöm :

A munkavállalót terhelő tartozásoknak a munka- 
vállaló járandóságaiból való levonása tárgyában 
megjelent 25/1951. (I. 27.) M. T. számú rendelet
3. §-ának rendelkezése értelmében a fegyveres 
testületek kötelékéből kivált és polgári szerveknél 
munkaviszonyba lépett személyektől is meg kell 
kívánni a rendelet által rendszeresített »munka- 
vállalói igazolási lap«-ot. Tehát az ilyen új — korábbi 
munkaviszonyt esetleg nem igazoló — munka- 
könyvvel alkalmazott (vagy alkalmazni kívánt) 
személyektől is meg kell követelni a munkavállalói 
igazolási lap beszerzését, mert a nélkül nem alkal
mazhatók.

Fentiek betartása érdekében elrendelem, hogy a 
már eddig »munkavállalói igazolási lap« nélkül 
alkalmazott — volt fegyveres testületi — személyek 
igazolási lapjukat utólagosan szerezzék be.

Budapest, 1955. november 9.
Biacsi Imre s. k., 

a Gazdasági Titkárság vezetője

Miniszteri utasítás
133/1955. (P. K. 55.) P. M.

Állami szervek, intézmények, vállalatok és szövet
kezetek 1956. évi házadójának és lakáshelyre

állítási hozzájárulásának bevallása és kivetése.
1. Állami szervek, intézmények, továbbá állami 

(tanácsi) vállalatok a kezelésükben levő épületekről, 
valamint kisipari termelőszövetkezetek, földműves-
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szövetkezetek és ezek felügyeleti és irányító szervei 
a tulajdonukban levő épületekről 1956. évre ház
adóbevallást csak abban az esetben kötelesek 
adni, ha

a) az 1955. évben újonnan épült házat, (háza
kat) vettek kezelésbe,

b) olyan épületeket vettek kezelésbe, amelyek 
korábban más szervek, intézmények, vállalatok, 
szövetkezetek, esetleg magánszemélyek kezelésében, 
tulajdonában voltak,

c) a bérjövedelem (haszonérték) összege az 
1955. évben változott (pl. a bérösszeg csökkent, 
mert egyes épületeket az ingatlankezelő vállalat 
kezelésébe adtak, vagy a bér emelkedett, mert saját 
használatban volt helyiségeket bérbeadtak stb.).

2. A házadóbevallást 1955. december 15. nap
jáig az állami vállalatok és szövetkezetek adóinak 
kezelésével megbízott járási (budapesti V. kerületi, 
megyei jogú városi kerületi) tanács vb. pénzügyi 
osztályánál, a minisztérium alá rendelt vállalatok
nak a Központi Adóhivatalnál kell benyújtaniok. 
A bevalláson kívül az épület fekvése szerinti illetékes 
községi (kerületi) tanács vb. pénzügyi szerveihez be 
kell jelenteni, hogy az illető községben (kerületben) 
milyen utcában, milyen házszám alatt levő épület 
van az adózó kezelésében (tulajdonában) és erre 
vonatkozó adóbevallását mely pénzügyi szervnél 
nyújtotta be. ,

3. Az 1. pont szerint adóbevallás benyújtására 
kötelezett állami szervek, intézmények, vállalatok 
és szövetkezetek az adóbevallásban valamennyi 
épületükre vonatkozó adatokat kötelesek fel
tüntetni. Az adóbevallásban tehát szerepelniük kell 
azokra az épületekre vonatkozó adatoknak is,

amelyeknél változás nem történt. Az adóbevallást 
az állami szervek, intézmények, vállalatok és 
szövetkezetek 1955. évi házadóbevallása tárgyában 
kiadott 3.451-13/3/1954. (P. K. 60.) P. M. számú 
utasításban foglaltak szerint kell elkészíteni.

4. Ha az 1-955. évre adott bevallásban szereplő 
adatokhoz képest az 1. alatt említett változás nem 
következett be, az állami szervek, intézmények, 
vállalatok és szövetkezetek sem adóbevallást, sem 
bejelentést nem kötelesek benyújtani.

5. Az 1956. évi házadót és lakáshelyreállítási 
hozzájárulást az 1955. évre jogerősen megállapított 
összegben kell előírni és az érvényes rendelkezések 
szerint befizetni minden olyan esetben, amikor 
az 1. pontban foglaltak szerint házadóbevallást 
benyújtani nem kell. Ilyenkor a fizetési kötelezett
ségről az adóalany részére külön értesítést nem kell 
kiadni. Házadóbevallás benyújtása esetén azonban 
az 1956. évi házadót és lakáshelyreállítási hozzá
járulást szabályszerűen ki kell vezetni és erről az 
adóalanyt fizetési meghagyással értesíteni kell.

6. Ha az állami szerv, intézmény, vállalat vagy 
szövetkezet a jelen utasításban előírt házadó
bevallási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy az 
adóbevallást késedelmesen nyújtja be, nem igényel
heti a bekövetkezett változások miatt az 1955. évi 
jogerős házadó összegének az 1956. évre történő 
csökkentését. Ha pedig a házadóalap emelkedése 
esetén mulasztja el az adóbevallás benyújtását, a 
házadó különbözetet pótlólag elő kell írni és a 
mulasztást pénzügyi szabálysértésként kell bün
tetni.

Polónyi-Szücs Lajos s. k.,
a pénzügyminiszter helyettese

' ........ :____ \

jogszabálymulaló
1955. évi november hó l-étől 1955. évi december hó 9-ig

A közzététel 
helye

A jogszabály száma 
és kelte 1

A jogszabály tárgya

«
Magyar

Közlöny
165/1955. (XI. 3.)

K. D. B. (M. K. 117.) 
1955. évi 32. számú tvr.

(M. K. 118.) 
1.099/1955. (XI. 25.) 

Mt. h. (M. K. 123.)

Az általános szerződési feltételek módosításáról.

A Levéltárak Országos Központja felügyeletének rendezéséről.

A Textilipari Újító Kiállításon közszemlére kitett találmányok, továbbá minták 
és védjegyek időleges oltalmáról.

Pénzügyi
Közlöny

127/1955. (P. K. 51.) P. M. 

131/1955. (P. K. 54.) P. M.

A fedezetlen inkasszómegbízások és egyéb fedezetlen tételek rendezésére vonatkozó 
utasítás módosításáról.

A beruházót irányító hatóságok és a beruházók nyilvántartásainak szabályozásáról 
szóló utasítás hatályának kiterjesztéséről.

Terv-
gazdasági
Értesítő'

37/1955. (Tg. É. 29.) 0. T. 

38/1955. (Tg. É. 29.) 0. T.

A villamosenergia tervgazdálkodásról szóló 56/1954. (Tg. É. X. 30.) 0. T. számú 
utasítás módosításáról.

Az építtető és a kivitelező hatóságok 1956. évi végleges hatósági szerződéseiről.

AKADÉMIAI KÖZLÖNY, a Magyar Tudományos Akadémia hivatalos lapja. Megjelenik rendszerint havonta kétszer. — A szerkesztésért
felelős : a Magyar Tudományos Akadémia H ivatalának vezetője.

K iadja: az Akadémiai Kiadó, Budapest, V., Alkotm ány-u. 21. — Felelős: az Akadémiai Kiadó igazgatója.

Akadémiai Nyomda, Budapest, V., Gerlóczy u. 2. — 38387/55 — Felelős vezető : ifj. Puskás Ferenc — 500 példány.
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Személyi rész
FEGYELMI BÜNTETÉS

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke Bar- 
dócz Árpádot, az MTA Központi Fizikai Kutató 
Intézete tudományos osztályvezető helyettesét írás
beli megrovásban részesítette, mert magatartásával 
vétett a munkafegyelem és a szocialista munka- 
erkölcs szabályai ellen. (108.614/1955. sz.)

4  '-/• . /

Jogszabályok
A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának 

1.101/1955. (XII. 15.) számú
h a t á r o z a t a

Lászlót, Pogány Frigyest, Simon Zsuzsát és Tamás 
Aladárt a Kossuth-díj Bizottság tagjaivá kinevezi.

Hegedűs András s. k.
a Minisztertanács elnöke

A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának 
70/1955. (XII. 17.) M. T. sz.

re  n d e l e t e
a vállalatok béralapellenőrzéséről

(Teljes szöveg)

A Minisztertanács a vezetők jogkörének a bér
alapgazdálkodás területén való kiszélesítése, továbbá 
a bérfegyelem megszilárdítása érdekében a követ
kezőket rendeli :

a Kossuth-díj Bizottság egyes tagjainak felmentésé
ről, valamint a Bizottság kiegészítéséről

(Teljes szöveg)

A Minisztertanács Mekis Józsefet, Benkhardt 
Ágostot, Jánosi Ferencet és Szilágyi Beát Kossuth-díj 
Bizottság-i tagsága alól fejmenti és egyben Gáspár 
Sándort, Katona Antalt, Kovács K. Pált, Panák

1. §•
(1) Béralap az az összeg, amelyet a népgazda

sági tervben, valamint a részlettervekben munka
bérek, illetve más munkabérjellegű kiadások ki
fizetésére irányoznak elő.

(2) Munkabért vagy más munkabérjellegű ki
adást csak a béralap terhére szabad folyósítani, a 
béralap csak ilyen kiadásokra használható fel:
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(3) A béralapba tartozó kiadások részletezését 
a jelen rendelet melléklete tartalmazza. A pénz
ügyminiszter a béralapba tartozó kiadások körét 
az Országos Tervhivatal elnökével és a Központi 
Statisztikai Hivatal elnökével egyetértésben meg
változtathatja.

2- §•
(1) A miniszterek a népgazdasági tervből az 

igazgatóságok és vállalatok részére megállapított 
negyedéves termelési értéket, valamint a negyed
éves béralapot minden negyedév első hónapjának 
huszadik napjáig havi részletezésben közöljék a 
Magyar Nemzeti Bankkal (a továbbiakban : Bank). 
A tanácsok irányítása alá tartozó vállalatok 
tekintetében a termelési érték és a béralap havi 
részletezését megyei szinten a miniszter, míg a 
vállalati részletezést a megyei tanács végrehajtó
bizottsága illetékes szakigazgatási szervének veze
tője közír a Bankkal.

(2) A miniszterek a jóváhagyott béralapból a 
Minisztertanács^által a tervjóváhagyás alkalmával 
meghatározott mértékig tartalékot képezhetnek. 
A tartalékból a miniszter a felügyelete alá tartozó 
bármely népgazdasági ágnál engedélyezhet fel- 
használást.

(3) A termelési (forgalmi, teljesítményi stb.) 
értéket változatlan áron (ahol a tervjóváhagyás 
csak folyóáron történik, ott folyóáron) számított 
teljes termelés (forgalom stb.) alapján, a béralapot 
pedig az alábbi részletezésben kell a Banknak 
bejelenteni :

a) a munkások (»forgalomtól függő kereske
delmi alkalmazottak«, forgalmi alkalmazottak) tel
jes béralapja,

b) a nem munkásállományú (műszaki, admi
nisztratív és egyéb — nem ipari, kisegítő, forga
lomtól nem függő kereskedelmi, állománycnkívüli — 
alkalmazottak, ipari tanulók, stir) dolgozók pré
mium nélküli béralapja,

c) a nem munkásállományú dolgozók (100 
százalékos tervteljesítés esetén járó) prémiuma.

(4) A nem munkásállományú dolgozók (100 
százalékos tervteljesítésért járó) prémiumának ösz- 
szegét a minisztériumoknak az igazgatóságok bér
alapterveinek megállapítása során az alkalmazottak' 
béralapján belül el kell különíteniük. Az igazgató
ságokra megállapított prémiumkeretet vállalatok
ra tovább bontani és a vállalatok tekintetében a 
Bankhoz bejelentem nem kell.

(5) Az igazgatóságok kötelesek a vállalatokkal 
a 100 százalékos tervteljesítés esetén járó prémium
összegeket a vállalati pénzügyi, önköltségi stb.' 
terveknél történő figyelembevétel érdekében elő
irányzatként közölni.

(6) A miniszterek a Banknál bejelentett negyed
éves béralaptervek havi részletezését a minisztérium 
negyedéves tervének keretein belül az egyes hó
napokra nézve az illető hónap 16. napjáig tett újabb 
bejelentéssel átcsoportosíthatják.

(7) A Bank nem fogadhatja el az (1 )—(6) be
kezdések szerint tett bejelentést akkor, ha a

miniszter által bejelentett termelési és béralap
adatokból számított bérhányad (100 Ft termelési 
értékre eső munkabér) többi mint a Miniszter- 
tanács által jóváhagyott tervek szerint számított 
bérhányad. Kivételt képez az az eset, ha a bér
hányad, illetve a béralap emelkedését a tartalék-, 
keret felhasználása idézi elő.

3- §■
(1) A vállalat a munkásállományú dolgozók 

részére jóváhagyott béralapot a tervteljesítés ará
nyában felemelt vagy csökkentett mértékben hasz
nálhatja fel (relatív felhasználás). Abban az esetben, 
ha külön határozatok a terv túlteljesítését meg
tiltják, a vállalat a munkásállományú dolgozók 
béralapját 100 százalékos tervteljesítésig relatív 
módon használhatja fel. Amennyiben a vállalat 
tervét tiltó jogszabályok ellenére is túlteljesíti, 
a munkásállományú dolgozók béralapja csak abszo
lút módon használható fel.

(2) A vállalat a nem munkásállományú dolgozók 
részére jóváhagyott béralapot csak a jóváhagyott 
összeg erejéig használhatja fel (abszolút felhasz
nálás).

(3) A Bank a vállalatok béralaptúllépését vagy 
megtakarítását a munkásállományú dolgozóknál 
az (1) bekezdés, a nem munkásállományú dol
gozóknál a (2) bekezdés szerint állapítja meg. 

-A nem munkásállományú dolgozóknál elért meg
takarítás a munkásállományú dolgozók béralap
túllépésének fedezetére felhasználható.

(4) Azoknál a vállalatoknál, amelyeknél a bér- 
.alapellenőrzés a jelen rendelet életbelépésének idő
pontjában abszolút módon történik, a béralap
felhasználást a Bank a munkások állománycsoport
jában továbbra is abszolút módon ellenőrzi.

4- §•
(1) A vállalatok a műszaki és adminisztratív 

alkalmazottak részére prémiumöt csak az igazgató
ság által engedélyezett .prémiumösszegen belül 
fizethetnek.

(2) Az igazgatóság a vállalat részére prémium
összeget csak a számára jóváhagyott prémium- 
kereten belül engedélyezhet.

(3) Az igazgatóság prémiumkeretét meghaladó 
Összeg a vállalatok részére csak akkor engedélyez
hető, ha

a) a minisztérium által az igazgatóság részére 
megállapított munkásállományú dolgozók bér
alapjában a relatív, felhasználás mellett mutatkozó 
megtakarítás erre fedezetet nyújt, vagy, ha

b) a minisztérium az igazgatóság prémium
keretének túllépését más igazgatóságok prémium
keretében elért megtakarításból, vagy a minisz
térium béralap tartalékkeretéből fedezi, vagy, ha

c) a kerettúllépés szükségessége a termelési 
vagy önköltségi terv túlteljesítése miatt állott elő, 
feltéve, hdgy^az, igény az önköltségcsökkentési 
(nyereségbefizetési) terv túlteljesítésével elért meg
takarításnak (negyedéves többletnyereségnek) 50 
százalékát nem haladja meg.
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5- §•■
A vállalat a jóváhagyott béralap felhasználásáról 

a Bankkal havonként köteles elszámolni. Az el
számolásban külön kell kimutatni a munkás
állományú dolgozók béralapjának felhasználását, 
külön a nem munkásállományú dolgozók prémium- 
nélküli béralapjának felhasználását és külön a nem 
munkásállományú dolgozók részére kifizetett pré
mium összegét.

Л  §•
(1) A vállalat béralapgazdálkodásáért elsősor

ban a vállalat igazgatója felelős. A vállalat fő
könyvelője, a vállalaton belüli béralapellenőrzésért, 
a bérfizetési időpontok betartásáért, a főmérnök 
(forgalmi főosztály vezető, áruforgalmi főosztály 
vezető) a tervszerű béralapgazdálkodás műszaki 
feltételeinek biztosításáért és megtartásáért felelős.

(2) Ha a vállalat a béralapot túllépi, a Bank a 
túllépésről a vállalat közvetlen irányító szeivét 
értesíti.

(3) A közvetlen irányító szerv vezetője köteles 
— a termelékenység fokozott emelésével, az igaz
gatási költségek csökkentésével, stb. haladéktalanul 
gondoskodni a túllépés okainak megszüntetéséről. 
Köteleznie kell a vállalatot arra, hogy a túllépést a 
következő hat hónapon — az állami gazdaságoknál, 
az építőiparban, az élelmiszeriparban tizenkét 
hónapon — belül megtakarítsa. A megtett intéz
kedésről a Bankot 30 napon belül tájékoztatni kell.

(4) Ha az irányító szerv vezetője nem intéz
kedik, vagy ha a túllépést a vállalat a (3) bekezdés
ben előirt idő alatt nem, vagy csak részben takarítja 
meg, a túllépést követő 6. (illetve 12.) hónapban a 
Bank a meg nem takarított összeget nem folyósít
hatja. A Bank ebben az esetben a meg nem takarí
tott összeget csak a szakminiszter (helyettese) 
engedélyével fizetheti ki.

(5) A vállalat közvetlen irányító szervének 
vezetője indokolt esetben — a Bank értesítése 
mellett — felmentheti a vállalatot a megtakarítási 
kötelezettség alól abban az esetben, ha a túllépést 
az irányítása alá tartozó más vállalatok által 
elért megtakarításokból fedezi.

(6) A miniszter a 2. § (2) bekezdés szerinti 
tartalékkerete, vagy béralapmegtakarításainak ter
hére engedélyezheti egyes vállalatok, illetve irányító 
szervek béralapjának túllépését és vállalhatja 
annak fedezetét.

7- §•
(1) A minisztérium jóváhagyott béralapjával 

a miniszter (tanácsi szakigazgatási szerv vezetője), 
az igazgatóság jóváhagyott béralapjával az igaz
gatóság vezetője gazdálkodik és felelős annak 
felhasználásáért.

(2) A minisztériumok, illetve az igazgatóságok 
a munkásállományú dolgozók béralapját a 3. §
(1) bekezdésében meghatározott módon, a nem 
munkásállományú dolgozók béralapját az engedé
lyezett összeg erejéig használhatják fel.

(3) A Bank a minisztériumok, illetve az igaz
gatóságok béralaptúllépését vagy megtakarítását a
3. és 4. §-okban foglaltak figyelembevételével a

vállalati túllépések és megtakarítások összesítése 
útján állapítja meg. „

(4) Ha a minisztérium negyedévi béralapját 1 
százalékot meghaladó mértékben túllépi, arról a 
miniszter köteles a Minisztertanácsnak igazoló 
jelentést tenni és egyben közölni a túllépést elő
idéző okok megszüntetésére tett intézkedéseket.

8 . § .

(1) A béralaptúllépés miatt kártérítésre lehet 
kötelezni a vállalat igazgatóját, főmérnökét (for
galmi főosztálya, áruforgalmi osztálya vezetőjét), 
főkönyvelőjét, munkaügyi osztálya vezetőjét, és 
annak az önálló üzemegységnek vezetőjét, ahol a 
béralaptúllépés felmerült, valamint ezeken kívül is 
mindazokat, akik a túllépést előidézték.

(2) Az illetékes miniszter határoz a béralaptúl
lépéssel okozott kár megtérítése és a kártérítés ösz- 
szege felől. A kártérítés összege egy éven belül a 
kártérítésre kötelezett személy két havi össz
jövedelméig terjedhet.

(3) A kártérítés összegét a Pénzügyminisztérium 
által meghatározott költségvetési számlára kell 
befizetni.

9. §.
A Pénzügyminisztérium és a Bank a béralap

ellenőrzés során a béralapok felhasználását az 
irányító szerveknél és a vállábátoknál a helyszínen 
is ellenőrizheti.

10. §.
(1) Jelen rendeletnek a minisztériumokra vonat

kozó rendelkezéseit a vállalatok irányításával meg
bízott egyéb országos hatáskörű szervekre is 
alkalmazni kell.

(2) A béralapok felhasználásával és ellen
őrzésével kapcsolatban a miniszter jogkörét a 
tanácsok irányítása alá tartozó vállalatok tekin
tetében a megyei (fővárosi, megyei jogú városi) 
tanács végrehajtóbizottsága illetékes szakigazgatási 
szervének vezetője gyakorolja.

(3) Ha a vállalat számláját a Magyar Beruházási 
Bank vezeti, a jelen rendeletnek a Magyar Nemzeti 
Bankra vonatkozó rendelkezéseit a Magyar Be
ruházási Bankra kell alkalmazni.

1 1 . §.

- (1) A jelen rendelet alkalmazása szempont
jából vállalat az állami vállalat, tröszt, az egyesülés, 
a központ, az iroda.

(2) A termelési értékek és béralapok bejelentése, 
valamint a béralapok felhasználásának módja 
tekintetében — ideértve relatív felhasználás esetén 
a bérfelhasználási kulcs mértékének megállapítását 
is -- a pénzügyminiszter az illetékes miniszter 
javaslatára az Országos Tervhivatal elnökével 
egyetértésben a jelen rendeletben foglaltaktól 
eltérő eljárást is engedélyezhet.

(3) A pénzügyminiszter a jelen rendelet rendel
kezéseit — az érdekelt főfelügyeleti szervvel és 
az Országos Tervhivatal elnökével egyetértésben — 
egyéb tervkötelezett szervekre is kiterjesztheti
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12. § .

(1) A jelen rendelet 1956. évi január hó 1. 
napján lép hatályba, végrehajtásáról a pénzügy- 
miniszter gondoskodik.

(2) A tanácsok gazdasági megerősítéséről szóló 
1091/1954. (XI. 5.) számú minisztertanácsi hatá
rozat IV. részének F/8.d), továbbá G) pontjaiban 
foglalt rendelkezések hatályukat vesztik.

(3) A vállalati béralapgazdálkodásról szóló 23/ 
1953. (V. 21.) M. T. számú rendelet — a 15. § a) 
pontja, továbbá a 16—19. §-ok kivételével — 
hatályát veszti.

Hegedűs András s. k. 
a Minisztertanács elnöke

M e l l é k l e t  a  7 0 j 1 9 5 5 .  ( X I I .  1 7 . )  M .  T .  s z á m ú  r e n d e l e t
1 .  §  ( 3 )  b e k e z d é s é h e z

A béralapba tartozó kiadások :
1. a teljesített darabszám után járó bérek 

(egyenes, vagy progresszív darabbér, pótidő).
2. a teljesített munkaidő után járó bérek 

(időbér), „ .
3. prémium,,
4. a jutalékok (pl. kereskedelmi felvásárlóknál, 

vendéglátóipari kiszolgáló személyzetnél, stb.) tekin
tet nélkül arra, hogy ezt alapfizetésként, vagy alap
fizetésükön felül kapják,

5. a dolgozó önhibáján kívül selejtes munka
darabokért járó bérek,

6. az állásidőre, fagyszünetre járó bérek,
7. a készenléti díjak,
8. a túlórapótlékok és túl óradíj ak, átalányok, 

a munkaszüneti napon végzett munkák díjai,
9. egyéb pótlékok, így :
a )  a munka különleges körülményei miatt járó 

pótlékok (például földalatti, meleg, hideg, veszélyes
ségi, magassági, éjszakai,, egészségre ártalmas 
munka után járó pótlékok, módszerpótlékok stb.),

b )  a különleges beosztás, vagy képesítés után 
járó pótlékok (pl. csoportvezetők pótléka, korpótlék, 
mankópénz, nyelvtudási pótlék stb.),

c )  'személyi pótlék,
10. a tanulók és átképzősök oktatásáért, munka- 

módszer átadásért járó pótlék és prémiumok,
11. az üzemi gyakorlatot folytató technikumi 

tanulók részére járó bérek,
12. hűségjutalmak,
13. a kiegészítő fizetések éspedig; v
a )  az alap- és pótszabadság idejére járó bér,
b )  a munkaszüneti napokra munkateljesítés, 

nélkül járó bér,
c) az étkezési és tisztálkodási szünetre fizetett

bér,
d )  az állami kötelezettségek teljesítése miatt, 

vagy más, a törvényben megengedett okból mulasz
tott munkaidőre járó bér,

e) a tanulmányi munkaidőkedvezmény után 
fizetett bér,

f) a szoptató anyák munkaidőkedvezménye 
után fizetett bér,

g) a le. nem töltött felmondási időre járó bér,

h) a tanfolyamra vagy tanulmányútra küldött 
dolgozók bére, ha az a vállalatot terheli,

14. a pénzértékben megtervezett természetbeni 
juttatások éá szolgáltatások értéke, amennyiben azt 
á dolgozók térítés nélkül kapják,

15. a vállalat állományába tartozó, felfüg
gesztett személyeknek járó bér,

16. a szerzői, fordítói, lektori, szakértői stb. 
díjak,

17. az állományba tartozó, vagy álloniányon- 
kívüli személyek részére járó azok az egyéb ki
adások, amelyeknek a béralap terhére való folyó
sítását (pl. előadói, fellépési stb. díjak) M. T. 
rendelet, határozat, vagy a pénzügyminiszternek 
az 0. T. elnökével és az illetékes miniszterrel egyet
értésben kiadott utasítása elrendeli. )

Nem tartoznak a béralap keretébe :
1. a munkabér után járó és a vállalatot terhelő 

adók és társadalombiztosítási járulékok,
2. a kiküldetési, külszolgálati és különélési 

díjak, utazási költségek és átalányok, a dolgozó 
tulajdonában levő szerszámért, vagy annak hasz
nálatáért fizetett díjak, .áthelyezési költségek,

3. újítási, ésszerűsítési díjak és jutalmak,
4. a miniszteri . vagy igazgatói alapból ki

fizetett egyszeri jutalmak, beruházási összegből 
fizetett prémiumok, jubileumi jutalmak, verseny
jutalmak és hasonló különleges jutalmak,

5. a vállalat segélyalapjából folyósított segélyek.
6. a társadalombiztosítás keretében nyújtott 

segélyek, családi pótlékok, stb.,
7. Az első tényleges katonai szolgálatra be

hívott dolgozók részére kifizetésre kerülő összeg,
8. a tartalékos katonai szolgálatot teljesítők 

hozzátartozóinak fizetett családi segélyek,
9. a nyugdíjak és kegydíjak,

10. a munkavédelmi kiadások (védőétel, mele
gítő ital, védőöltözet),

11. a munkaruha, formaruha, vagy egyenruha 
szolgáltatásával járó kiadások,

12. a vállalati szociális és kulturális intézmények 
(bölcsődék, napközi otthonok, kultúrházak, sport
telepek, üdültetés) fenntartásához való hozzá
járulás,

13. a toborzási jutalmak,
14. az újítások kivitelezése érdekében történt 

bérjellegű juttatások, amennyiben azok az 53/1955. 
(Vili. 25.) M. T. számú rendelet 31. § (1) bekezdésé
ben említett külön fedezet terhére kerülnek ki
fizetésre. *

A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának 
1.102/1955. (XII. 24.) szánni

h a t á r o z a t a
a könyvviteli képzésről szóló 1.086/1953. (X. 23.) 
számú minisztertanácsi határozat kiegészítéséről

(Teljes szöveg)

A Minisztertanács az 1066/1953. (X. 23.) számú 
minisztertanácsi határozat 2. pontját az alábbiak
kal egészíti ki :
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»Az illetékes miniszter a munkakörükre előírt 
könyvviteli képesítés megszerzése alól felmentheti 
azokat a dolgozókat, akik 55. életévüket be
töltötték.«

Jelen határozat 1956. évi január hó 1. napján 
lép hatályba.

Gerő Ernő s. k.
a Minisztertanács első elnökhelyettese

MTA közlemények és Imafali utasítások
A Magyar Tudományos Akadémia 108.633/1955. 

MTA. sz.
k ö z l e m é n y e

a német magyar kulturális egyezmény 1956. évi 
munkatervéről.

Budapesten f. év november hó 3-án aláírták az 
1956. évi magyar-német kulturális munkatervet. 
A megállapodásnak a tudományos akadémiákra 
vonatkozó részét — kivonatosan — az alábbiakban 
közlöm :

1. A felek megállapodtak abban, hogy a Német- 
és a Magyar Tudományos Akadémia 1956. év 
folyamán külön megállapodást köt a két Akadémia 
közötti együttműködés, továbbá a tudományos 
kutatások és az intézeti munkatervek összhangba 
hozatala céljából. Ez a megállapodás 1957. évre 
szól.

2. a) Mindkét tudományos akadémia gondos
kodik arról, hogy intézeteik között szoros együtt
működés alakuljon ki. Ennek érdekében intézeti 
munkaértekezleteket kell szervezni, amely meg
állapítja az együttműködés formáit, továbbá tervet 
dolgoz ki az érdekelt intézet és a külföldi szakmai
lag hasonló intézet között az együttműköde"sre.

b) Azonos szakterületeken dolgozó intézetek:
— közös konferenciák rendezésére törekszenek,
— kiadványaikat közvetlenül megküldik -egy

másnak,
■ — elősegítik az intézeti tudományos közle

ményekben a másik féltől származó cikkek köz
lését,

— elősegítik az intézeti kutatók kölcsönös ki
küldetését, önköltségen, vagy intézeti költségen a 
másik fél országában.

3. A Német Tudományos Akadémia segítséget 
nyújt a Magyar Tudományos Akadémia kiadásában 
megjelenő Magyar Enciklopédia elkészítéséhez. Erre 
vonatkozóan a két Tudományos Akadémia külön 
megállapodást köt.

A m u n k a te rv i-5—6-7. pontjai a személyek ki
küldésére vonatkozóan tartalmaznakintézkedéseket. 
Eszerint a két Tudományos Akadémia biztosítja, 
hogy tudósokat küldenek ki — 2—2 heti idő
tartamra előadástartás és tapasztalatcsere cél
jából, továbbá tudományos dolgozókat küldenek 
a másik fél országába összesen 1 évi időtartamra, 
kutatókat, intézeti, vagy hivatali munkatársakat 
fogadnak rövidebb megbeszélések és tárgyalások

céljából ; a két Tudományos Akadémia kölcsönösen 
küld ki aspiránsokat, összesen 20 hónapi idő
tartamra.

8. A két Tudományos Akadémia megküldi 
egymásnak folyóiratait, kiadványait, és egyéb 
anyagait 1956. január 31~ig kicserélendő jegyzék 
szerint. A kért anyagokat közvetlenül a Magyar 
Tudományos Akadémia, illetőleg a Német Tudo
mányos Akadémia Könyvtárának kell megküldeni.

9. A két Tudományos Akadémia közvetlenül 
kicseréli az akadémiákra vonatkozó különféle 
tájékoztató anyagokat (pl. az Akadémiai Kiadó ki
adási terve, az Akadémia és intézetei felépítése, 
tevékenysége, akadémiai bizottságok működése, 
tudományos kutatások szervezéséről szóló tájékoz
tatók, az akadémiákra és a tudományos kutatásra 
vonatkozó újabb jogszabályok, akadémikusok 
névjegyzéke, a tudományos munkáért és felfedezé
sekért adományozott kitüntetésekre vonatkozó 
tájékoztatók stb.).

A két Tudományos Akadémia cikkeket küld, 
egymásnak hivatalos lapjaikban való közzététel 
céljából. Ezen túlmenően a másik fél Akadémiája 
által megválasztott tiszteleti, illetőleg levelező 
tagok, egy-egy cikket küldenek a megfelelő szak
lapokban való közzététel céljából.

10. A két Tudományos Akadémia 1956. június 
30-ig megküldi egymásnak a fordításra ajánlott 
tudományos műveik jegyzékét. A Német Tudo
mányos Akadémia 1956. május 31-ig megküldi az 
általa német nyelvre lefordított, illetve lefordításra 
tervbevett szovjet tudományos művek jegyzékét. 
A jegyzékekkel együtt megküldik egymásnak az 
egyes művek rövid tartalmi kivonatát is.

11. A Magyar Népköztársaság Földművelésügyi 
Minisztériuma és a Német Mezőgazdasági Tudo
mányok Akadémiája saját költségükre legfeljebb 5 
tudóst küldhetnek ki. speciális kérdések tanul
mányozására.

12. A Magyar Tudományos Akadémia Agrár- 
tudományok Osztálya és a Német Mezőgazdaság 
Tudományok Akadémiája 1956. január 31-ig köl
csönösen megküldik egymásnak az anyagküldésre 
vonatkozó javaslatokat. Az anyagok közvetlenül 
a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, ille
tőleg a Német Mezőgazdasági Tudományok Akadé
miája Könyvtára (Berlin, W 8, Krausenstrasse 
38—39) címre küldendők.

13. A Magyar Műszaki és Természettudományi 
Egyesületek Szövetsége és a Kammer der Technik 
kölcsönösen egy delegációt cserél. Mindkét szerv 
folyóiratait és szakanyagait kölcsönösen és köz
vetlen úton juttatja el egymásnak. A szaküléseken 
és egyéb megnyilvánulásokon való kölcsönös rész
vételről a szervek valamennyi részletkérdésben 
egymás között állapodnak meg.

42. A Magyar Tudományos Akadémia fogadja 
a Német Tudományos Akadémia két vezető szak
emberből álló delegációját 10 napi időtartamra a 
dokumentációs munkálatok területén folytatandó 
tapasztalatcsere és együttműködés megbeszélése 
céljából.

43. A Német Tudományos Akadémia fogadja 
a Magyar Tudományos Akadémia Kiadójának két
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munkatársát 10 napi időtartamra, a német Akadé
miai Kiadó munkájának tanulmányozása céljából.

44. A budapesti Akádémiai Kiadó és a lipcsei 
Bibliográfiai Intézet közvetlenül tapasztalatcserét 
folytatnak egymással a szótárak kiadása ügyében. 
Mindkét Tudományos Akadémia lehetővé teszi, 
hogy a Kiadók szótárak kiadása ügyében kölcsönö
sen lektort küldjenek ki. A Német Tudományos 
Akadémia a most készülő német-magyar nagy
szótár lektori munkájához segítséget nyújt azzal, 
hogy egy magyarul tudó szakembert küld ki. 
A pénzügyi kiadások az illetékes kiadót terhelik.

Általános rendelkezések.
Az 1956. évre előirányzott és az év végéig nem 

teljesített feladatok a következő évre nem vihetők 
át. '

Szerződő felek megegyeztek abban, hogy 1956. 
július — augusztus hónapokban tudományos dolgozó
kat nerrf fogadnak, kivéve ha érkezésük a tanul
mányozandó téma (pl. mezőgazdasági,) szempont
ból éppen ebben az időpontban kívánatos.

A két Tudományos Akadémia gondoskodik 
arról, hogy delegátusaik a másik országból történt 
visszaérkezésük után tapasztalataikról, napilapok
ban, szaklapokban, rádióban előadásokon stb. 
beszámoljanak.

A két Tudományos Akadémia 1956. júliusában 
írásbeli beszámolót küld egymásnak a munkaterv 
I. félévi végrehajtásáról.

Budapest, 1955. december 15.
Jánossy Lajos s. k.

akadémiai titkár

*

A Magyar Tudományos Akadémia 108.634/1955. 
MTA. sz.

/
k ö z l e m é n y e

a bolgár-magyar kulturális egyezmény 1955. évi 
munkatervéről.

Budapesten f. év december hó 16-án aláírták 
az 1956. évi bolgár-magyar kulturális munkatervet. 
A tárgyalásokon a Magyar Tudományos Akadémiát 
Törő Imre akadémikus képviselte. A megállapodás
nak, illetve a munkatervnek a tudományos akadé
miákra vonatkozó részét — kivonatosan — az 
alábbiakban közlöm :

1. a) A két Tudományos Akadémia előadások 
tartása és tapasztalatcsere céljából kölcsönösen 
fogad 3—3 tudóst a másik ország tudományos hete 
alkalmából.

b) A megállapodást kötő felek tanulmányút 
céljából kölcsönösen tudományos dolgozókat kül
denek ki, összesen legfeljebb 10 hónapi időtartamra.

c) Tanulmányút céljából aspiránsok (tudo
mányos dolgozók) kölcsönös kiküldését teszik 
lehetővé, összesen 16 hónapi időtartamra.

2. A két Tudományos Akadémia kiküldi egy-egy 
munkatársát tapasztalatcsere céljából 2—2 heti 
dőtartamra.

Tudományos együttműködés.
3. A két Tudományos Akadémia az együtt

működés elmélyítése érdekében elősegíti, hogy a 
megfelelő tudományos intézmények egymással köz
vetlen kapcsolatba lépjenek és kiadványaikat ki- 
cserélják.

4. A Bolgár Tudományos Akadémia segítséget 
nyújt a Magyar Enciklopédia kiadásához.

5. A Bolgár Tudományos Akadémia 1956. 
február 15-ig közli a Magyar Tudományos Akadé
miával, hogy a Budapesten készülő bolgár-magyar 
általános szótárból bulgáriai terjesztésre hány 
példányt vesz át.

6. A Bolgár Tudományos Akadémia és a 
Bolgár Tudományos Dolgozók Szövetsége, vala
mint a Magyar Tudományos Akadémia és a Társa
dalom- és Természettudományi ismeretterjesztő 
Társulat kölcsönösen megrendezik a Magyar, illetve 
a Bolgár Tudomány Hetét. A két Tudományos Akadé
mia 1956. március hó 1-ig javaslatot tesz a Tudo
mány Hetének időpontjára és programjára ; az 
ehhez szükséges anyagokat a rendezvény előtt 1 
hónappal megküldik egymásnak.

7. A két Tudományos Akadémia kötelezi 
magát, hogy a másik fél két kiemelkedő tudósának 
évfordulója alkalmából jubiláris megemlékezést 
tart, e célból kicserélik a szükséges anyagokat.

Anyagok cseréje.
8. A két Tudományos Akadémia 2—2 példány

ban kicseréli : x
a) az összes akadémiai, valamint az akadémiai 

intézetek kiadásában megjelenő tudományos ki
adványokat (könyvek, szemlék, folyóiratok, stb.) ; 
az egyes kiadványokból a felek kölcsönösségi 
alapon vagy saját költségükön nagyobb példány
számot is igényelhetnek,

b) az Akadémiai Kiadók 1956. évi kiadási 
terveit, a tudományos intézetekről és azok tevé
kenységéről szóló újabb tájékoztatókat, ismerte
téseket' a tudományos társaságokról, tájékoztatókat 
az akadémiák szervezeti felépítésében beállott 
változásokról, az Elnökség tagjainak és az akadémi
kusok névsorát stb., továbbá a tudományos 
munkáért kitüntetésben részesült tudósok név
sorát,

c) tájékoztatókat a tudományos aspirantúra 
terén szerzett tapasztalatokról, a tudósképzésről 
és a tudományos minősítésekről,

d) — 1956. április hó 30-ig, — az 1955. évben 
megjelent tudományos kiadványok, könyvek és 
folyóiratok jegyzékét,

e) a két Tudományos Akadémia a lehetőségek
hez képest vállalja, hogy a másik fél által meg
küldött legalább két cikket és más tudományos 
munkát belföldi szaklapjában megjelentet,

f) — 1956. év május 31-ig — a másik fél 
országában kiadásra javasolt tudományos könyvek 
jegyzékét, a jegyzékkel együtt továbbítják a java
solt művek rövid orosz, francia, vagy német 
nyelvű ismertetését,
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g) a két Tudományos Akadémia kívánságra 
megküldi egymásnak a belföldön megjelent eredeti 
orvostudományi irodalom termékét,

h) a két Tudományos Akadémia közli egy
mással a nem akadémiai orvosi intézetek és azok 
munkatársainak névjegyzékét,

i) egymás rendelkezésére bocsátják a tudo
mányos munkához szükséges és a másik fél országá
ban található levéltári, könyvtári, és múzeumi 
anyagok fényképmásolatát, amennyiben ez tech
nikai akadályba nem ütközik. A költségek az anya
gokat kérő Tudományos Akadémiát terhelik, az el: 
számolást az egyezményes év végén kell végre
hajtani. A megrendeléseket a Bolgár Tudományos 
Akadémia az Országos Széchényi Könyvtárhoz 
vagy a Levéltárak Országos Központjához, a 
Magyar Tudományos Akadémia pedig a Bolgár 
Tudományos Akadémia Könyvtárához vagy a 
Vaszil Kolarov Bolgár Nemzeti Könyvtárhoz jut
tatja el.

9. A két Tudományos Akadémia — 1956.
február 20-ig — kölcsönösen megküldi egymásnak 
tudományos intézetei terveit, valamint közük az 
1956. év folyamán tartandó kongresszusok, kon
ferenciák, ülések tárgyát és időpontját.

A felek nemzetközi részvétellel tervezett tanács
kozásokra, ülésekre, konferenciákra vagy kongresz* 
szusokra egymást meghívják.

Általános rendelkezések.
Kongresszusokra, konferenciákra szóló meg

hívásokat a két Tudományos Akadémia lehetőleg 
3 hónappal előbb megküldi a főhatóságoknak 
(akadémiák, minisztériumok). A meghívás el
fogadása esetén a felek legalább 3 héttel a rendez
vény megkezdése előtt közlik részvételüket és a 
résztvevők pontos adatait. Az előadások szövegét 
fordítás céljából a kiküldetés előtt legalább 2 héttel 
megküldik egymásnak.

A Bolgár és a Magyar Tudományos Akadémia 
lehetővé teszi, hogy tudományos, műszaki tudo
mányos, oktatásügyi dolgozók, pedagógusok, stb. 
kölcsönösségi alapon saját költségen, egyéni vagy 
csoportos látogatást tegyenek a másik fél országá
ban, tanulmányút, tapasztalatcsere vagy üdülés 
céljából. A látogatással kapcsolatban az illetékes 
intézmények vagy szervek közvetlenül állapodnak 
megy egymással és előzetesen tájékoztatják egy
mást a látogatások céljáról és időpontjáról.

A két Tudományos Akadémia tudományos 
dolgozók látogatásának befejezése alkalmával a 
vendég, valamint a másik ország nagykövetsége 
képviselőjének jelenlétében értékelik a tanulmány
utat. Az értékelés eredményéről az illetékes Akadé
mia írásban értesíti a másik Akadémiát.

A kiküldő szerv gondoskodik arról, hogy dele
gátusai visszaérkezésük után napilapokban, szak
lapokban rádióban, üléseken stb. beszámoljanak a 
másik fél országában szerzett tapasztalatokról.

A megállapodást kötő két fél lehetőséget nyújt 
a másik fél tudományos dolgozóinak és kulturális 
Szakembereinek, hogy levéltárakban, könyvtárak
ban és tudományos intézetekben tudományos kuta

tómunkát végezhessenek a fogadó országban ér
vényben levő rendelkezések szerint.

A két Tudományos Akadémia 1956. év júliusá
ban írásbeli beszámolót küld egymásnak a mun
katerv I. félévi végrehajtásáról.

jelen munkaterv 1956. december hó 31-ig 
érvényes, az említett időpontig nem teljesített fel
adatok a következő évre át nem vihetők. 

Budapest, 1955. december 20.
Jánossy Lajos s. k.

akadémiai titkár

A Magyar Tudományos Akadémia 108.635/1955'' 
MTA. sz.

k ö z l e m é n y e
a Lengyel és a Magyar Tudományos Akadémia között 
a tudományos együttműködésre vonatkozóan 1956. 

évre létrejött magállapodásról.
A Lengyel és a Magyar Tudományos Akadémia 

Elnökségének nevében — f. év december 6-án — 
Sulkin Pavel levelezőtag és Jánossy Lajos akadé
mikus aláírták a két Akadémia 1956. évi együtt
működésére vonatkozó megállapodást és az ehhez 
tartozó jegyzőkönyvet.

A megállapodás, illetőleg a jegyzőkönyv szövegét 
az alábbiakban közlöm.

Az egyezmény megkötésénél a két Tudományos 
Akadémia a következő alapelvekből indult ki :

A Lengyel Népköztársaság és a Magyar Nép- 
köztársaság politikai, gazdasági és kulturális fejlő
dése kellő alapot nyújt a két ország között a lehető 
legszorosabb együttműködésre. A tudományos 
kutatómunka fejlődése és az eredmények biztosítása 
érdekében a két Tudományos Akadémia köteles 
olyan szoros együttműködést létesíteni, amely nagy 
és új tudományos kezdeményezések megvalósítását 
teszi lehetővé. Ebben- az együttműködésben a fő
szerep a tudósoké, akiknek részvételétől függ a 
közös kutatások eredményessége.

/. Tudományos dolgozók kiküldetése.
1. A két Tudományos Akadémia az intézeteket 

érintő tematikával kapcsolatban tudományos dol
gozókat fogad tapasztalatcsere céljából összesen 
10 hónap időtartamra.

2. A két Tudományos Akadémia aspiránsok 
vagy fiatal tudományos kutatók kiküldeté
sét teszi lehetővé, összesen 20 hónapi időtartamra.

3. A két Tudományos Akadémia kölcsönösen 
meghívja a-másik fél delegációit tudományos ülés
szakokra, konferenciákra és 'kongresszusokra.

4. Mindkét Tudományos Akadémia kölcsönösen 
elősegíti a tudományos dolgozók, különösen az 
akadémikusok kiutazását ugyanazon időtartamra 
történő üdülés vagy gyógykezelés céljából.

II. Közös kutatások.
5. A két Tudományos Akadémia szorgalmazza, 

hogy tudományos intézetei a már meglevő vagy
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létesülő közös kutatások területén kidolgozzák a 
részletes problematikát és a kutatások közös meg
valósításának módszereit.

6. Az előbbi pontban foglaltaktól függetlenül 
a két Tudományos Akadémia vállalja, hogy a már 
folyamatban levő vagy 1956. év folyamán kezdődő 
közös kutatásokhoz biztosítja a szükséges feltétele
ket és a megfelelő eszközöket a tudományos együtt
működés megvalósítása céljából a következő kér
dések vonatkozásában.

a) к  lengyel és a magyar történelmi kapcsola
tok, főként a két ország azonos történelmi jelen
ségeinek tanulmányozása, a lengyel és a magyar 
forradalmi mozgalmak kölcsönös hatása és vissz
hangja.

A kutatásokat a Lengyel Tudományos Akadémia 
és a Magyar Tudományos Akadémia Történet
tudományi intézete végzi.

b) Kutatások a kozmikus sugárzás területén.
A kutatásokat a Lengyel Tudományos Akadé

mia Fizikai Intézete és a Magyar -Tudományos 
Akadémia Központi Fizikai Kutató Intézete végzi.

c) Sztochasztikus folyamatok elmélete és annak 
fizikai, kémiai, technikai és egyéb alkalmazásai.

,  A kutatásokat a Lengyel Tudományos Akadé
mia és a Magyar Tudományos Akadémia Materna-, 
tikai Kutató Intézete végzi.

d) A matematikai-statisztika elvi kérdései és 
gyakorlati módszerei, különös tekintettel a minő
ségellenőrzés és szabványosítás terén való alkal
mazásukra.

A kutatásokat a Lengyel Tudományos Akadé
mia és a Magyar Tudományos Akadémia Matema
tikai Kutató Intézete végzi.

e) A takarmánynövények termesztésének kér
dései.

A kutatásokat a Lengyel Tudományos Akadé
mia Növénytermesztési Intézete és a Magyar 
Tudományos Akadémia Mezőgazdasági Kutató 
Intézete végzi.

7. A két Tudományos Akadémia kölcsönös 
segítséget nyújt egymásnak az izotóp-kutatás 
területén, valamint a matematikai gépek szerkesz
tésében.

A Magyar Tudományos Akadémia Varsóba 
küld egy megtehető szakembert az izotópokkal való 
kutatások biztonsági rendszabályának megbeszé
lésére.

A Lengyel Tudományos Akadémia közli a 
Magyar Tudományos Akadémiával a matematikai 
gépek szerkesztésére vonatkozó tapasztalatait.

8. A két Tudományos Akadémia kölcsönösen 
kicseréli az 1956. évre vonatkozó tudományos 
terveit a tudományos intézetekben folyó tudo
mányos kutatások aktuális, problémáinak meg
ismerése céljából.

III.  Anyagok cseréje. '
9. A két Tudományos Akadémia központilag 

kicseréli a következő anyagokat :
a) az Akadémiák kiadásában megjelenő összes 

tudományos kiadványokat 2—2 példányban,
b) az akadémiai kiadványok cseréjén túlmenően 

negyedévenként tájékoztató, jegyzéket küldenek

egymásnak az Akadémia kiadásában megjelent 
tudományos művekről és azokból választás alapján 
a kért példányszámban cserélnék.

10. A központilag végzett cserén kívül a két 
Tudományos Akadémia tudományos intézetei 
folyamatosan és közvetlenül megküldik egymásnak 
saját tudományos kiadványaikat.
> 11. A két Tudományos Akadémia kicseréli 

egymással az Akadémia szervezetére és munka- 
rpódszerére, a tervezésre, a beszámolók készítésére 
és a kutatások ellenőrzésére vonatkozó anyagokat.

12. A két Akadémia egymás rendelkezésére 
bocsátja .akadémikusainak újabb névjegyzékét, 
továbbá a lengyel, illetőleg magyar nyelvre lefor
dításra javasolt könyvek, illetve cikkek jegyzékét. 
Ez utóbbival kapcsolatban orosz, német vagy 
francia nyelven meg kell küldeni a szerzőre vonat
kozó adatokat, a szóban forgó tudományos munka 
rövid jellemzését, annak megjelölésével, hogy a 
könyv miért érdemes fordításra.

13. A két Tudományos Akadémia a másik fél 
kérésére levéltári, muzeális és könyvtári anya
gokra vonatkozó mikrofilmeket küld.

IV. Együttműködés a szótárak, és a Magyar 
Enciklopédia, kiadásával kapcsolatban.

• 14. Lengyel Tudományos Akadémia 1956. év
folyamán befejezi a Lengyel-Magyar Szótár cím
szavainak szerkesztését. Ennek befejezése után 
előkészíti és megkezdi a Magyar-Lengyel Szótár
1957. évi munkálatait.

15. A Lengyel Tudományos Akadémia által a 
Magyar Enciklopédia számára életrehívott Polonica 
szerkesztősége tovább folytatja munkáját a cím
szavak összeállítása, a Lengyelországban kidolgo
zásra kerülő cikkek megírása és a magyar szerkesztő
ség által megküldött cikkek lektorálásával kap
csolatban, továbbá a bibliografikus és az illusztráló 
anyagok előkészítésében. A munka során felmerülő 
problémákat közvetlen megbeszélés útján kell meg
oldani.

F. Általános rendelkezések.
A két Tudományos Akadémia félévenként 

tájékoztatja egymást jelen megállapodás végre
hajtásáról.

• A Tudományos Akadémiák és intézetei között a 
levélváltás közvetlen.

Jegyzőkönyv.
A Lengyel és a Magyar Tudományos Akadémia 

az 1956. évre kötött megállapodását jegyzőkönyv 
egészíti ki.

A jegyzőkönyv a vegyes bizottsági ülések alap
ján értékeli az 1955. évi együttműködést,, továbbá 
megállapítja, hogy az együttműködésre vonatkozó 
lehetőségeket — különösen az intézetek közötti 
együttműködés terén — az 1955. év folyamán 
egyik fél sem használta ki teljesen.

A két Tudományos Akadémia képviselői jegyző
könyvben megállapították, hogy kívánatos lenne 
a két Akadémia kiadásában megjelent tudományos 
kiadványok recenziójának cseréje.
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A tárgyalások során kitértek arra, hogy az 
Akadémia rendezésén túlmenően mindkét fél orszá
gában rendeznek műszaki tudományos konferen
ciákat, a két Tudományos Akadémia gondoskodik 
arról, hogy a fontosabb konferenciákon a másik 
Tudományos Akadémia küldötte is résztvehessen.

A Magyar Tudományos Akadémia képviselői 
tájékoztatták a Lengyel Tudományos Akadémia 
képviselőit arról, hogy 1956. év februárban Buda
pesten a Magyar Tudományos Akadémia Műszaki 
Tudományok .Osztálya konferenciát rendez, mely
nek célja a Szovjetunió és a népi demokratikus 
országok tudományos együttműködésének előmoz
dítása a műszaki tudományok területén. A Magyar 
Tudományos Akadémia képviselői a Lengyel Tudo
mányos Akadémia képviselőit meghívták a kon
ferenciára.

A lengyel delegáció kérésére a Magyar Tudo
mányos Akadémia képviselői, — a Földmérő és 
Talajvizsgáló Iroda igazgatójával ' Biczók Imre 
elvtárssal történt előzetes tárgyalás után — segít
séget biztosítanak az 1955 szeptemberében Buda
pesten rendezett talajmechanikai kiállítás anyagá
nak a Lengyel Tudományos Akadémia részére való 
kiküldéséhez. A Magyar Tudományos Akadémia 
a kiállítás anyagát a bukaresti kiállítás 
után közvetlenül küldi ki -Varsóba. A Varsóba 
küldés pontos időpontját a két Tudományos 
Akadémia levélváltás utján állapítja meg.

A Magyar Tudományos Akadémia Történet- 
tudományi Intézetében történt megbeszélés ered
ményeként kívánatos, hogy — figyelemmel a 
lengyel és a magyar történelem számtalan analógiá
jára és párhuzamára — a közös kutatási kérdések 
pontosabb megbeszélése végett a Lengyel Tudomá
nyos Akadémia és a Magyar Tudományos Akadé
mia Történettudományi Intézete vezetői közvetlen 
megbeszélést folytassanak. E megbeszélésre Varsó
ban kerülhet sor, a lengyel történelem kézikönyvé
nek vitája alkalmával, amelyen a magyar történé
szek is részt vesznek. A Magyar Tudományos 
Akadémia Történettudományi Intézetében folyta
tott megbeszélésen a következő kérdések vetődtek 
fel, amelyek a két intézetet érdeklik :

a) Reformáció és a lengyel—magyar kapcsola
tok a XVI. és XVII. században.

b) Az ún. második jobbágyság problémája.
c) A jobbágy-kérdés és a parasztmozgalmak, a 

XIX. században Lengyelországban és Magyar- 
országon.

Bronislaw Bilinski lengyel professzor és Országh 
László, a Magyar Tudományos Akadémia Szótári 
Főbizottsága titkára között lefolytatott megbeszé
lés eredményeként létrejött jegyzőkönyv a jelen 
jegyzőkönyv részét képezi, mint melléklet.

A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és 
Irodalomtudományi, valamint a Társadalom- és 
Történettudományi Osztályának képviselőivel foly
tatott varsói megbeszélések során a két Tudomá.- 
nyos Akadémia előmozdítja, hogy a lengyel és 
magyar tudósok együttműködésével elkészüljön és 
fototipikus kiadásra kerüljön a toruni könyvtár 
XV. századi kézirata, amely Mátyás Corvin könyv
tárának leírását tartalmazza.

»Epistula de laudibus Augustae Bibliothecae ad 
Matthiam Corvinum Pannóniáé regem Serenissi- 
mum.«

Fentieken kívül a jegyzőkönyv megállapítja a 
vegyesbizottsági tárgyalások során felmerült, illetve 
a lengyel delegáció egyes tagjainak magyar tudó
sokkal való személyi kapcsolatai és intézetlátogatá
sai során kialakult nézeteiket illetőleg kiegé
szítő javaslataikat.

Felhívom a tudományos osztályok, a kutató- 
intézetek (kutatócsoport, laboratórium) és válla
latok vezetőinek figyelmét, hogy munkatársaikat 
tájékoztassák a Német Demokratikus Köztársaság
gal, és a Bolgár Népköztársasággal kötött kulturá
lis egyezményekről, valamint a Lengyel Tudomá
nyos Akadémiával létesített külön megállapodásról.

A két munkatery .az ehhez tartozó pénzügyi 
mellékletek, a megállapodás és a jegyzőkönyv 
teljes szövege az MTA Hivatala Nemzetközi Kap
csolatok Osztályán az érdekeltek rendelkezésére áll. 
(113-400, 28 m).

Ezúton is kérem az Akadémia tudományos 
osztályainak titkárait, az intézetek és a vállalatok 
vezetőit, hogy segítsék elő a korábban már ismere
tes csehszlovák és a most közölt német, bolgár és 
lengyel megállapodások minél eredményesebb vég
rehajtását.

Budapest, 1955. december 20.
Jánossy Lajos s. k. 

akadémiai titkár
5jC

A Magyar Tudományos Akadémia Hivatala 
vezetőjének 1.718/1955. MTA. Hiv. számú

k ö z l e m é n y e  ,

az Akadémia felügyelete alá tartozó intézmények
ben, az Akadémia Hivatalában, a népgazdasági 
tervezésben foglalkoztatott dolgozók szakmai képe
sítésének megszerzéséről és a vizsgák letételéről.

Az 1.023/1952. (Vili. 2.) sz. Mt. határozat' 
és az annak végrehajtása tárgyában kiadott 
8.500—18/1952. (Tg. É. X. 30) 0. T. számú utasí
tás I. Fejezetének 2. és 3. pontja a következő 
rendelkezéseket tartalmazza :

1. A népgazdasági tervezés dolgozóinak szakmai 
képzéséről az egyetemi, főiskolai és technikumi 
képzés mellett átmenetileg tanfolyami úton is 
gondoskodni kell.

2. A népgazdasági tervezés minden dolgozójá
nak 1956. év január hó 1. napjáig szakmai képesí
tést kell szerezni, mivel a fenti időponttól kezdve 
a tervgazdasági munkakörökben csak az dolgozhat, 
aki az előírt vizsgát eredményesen letette, vagy 
ezzel egyenértékű képesítéssel rendelkezik.

Kiegészítés az 7. ponthoz.
Az Akadémia Hivatala a fenti határozat és 

utasítás alapján a hivatal és az intézmények
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illetékes dolgozóinak szervezett úton lehetőséget 
nyújtott a képesítés ,megszerzésére, mégpedig az 
Akadémia Hivatalában szervezett tanfolyam kere
tében. Ennek eredményeként a képesítés meg
szerzésére kötelezett dolgozók nagy része rövid 
időn belül az előírt képesítéssel rendelkezik.

Az 1956. évben — tekintettel arra, hogy a 
dolgozók többsége a képesítést megszerezte, illető
leg az 1956. év első negyedében megszerzi — 
az Akadémia Hivatala a népgazdasági tervezés 
dolgozóinak szakmai képzését szervezett úton nem 
biztosítja. Azoknak a dolgozóknak tehát, akik 
különböző okok folytán a szakmai képesítést az 
előirt határidőre nem szerezték meg, az Országos 
Tervhivatal Személyzeti és Oktatási Főosztálya 
beosztása alapján (melyet az Akadémia Hivatalá
nak Személyzeti Osztálya hoz az illető dolgozó 
tudomására) az egyes tárgyakból az előírt időben

és helyen 1956. december 31-ig vizsgát kell tennie 3- 
és a képesítést igazoló oklevelet az illetékes sze 
mélyzeti osztálynak be kell muta'tniok.

Kiegészítés a 2. ponthoz
Azoknál a dolgozóknál, akiknél egy, vagy két 

tárgy szakvizsgája technikai okokból 1956. első 
negyedére áthúzódik, a képesítés megszerzését az 
Akadémia vezetősége úgy tekinti, mintha az előírt 
határidőben tettek volna eleget ezirányú kötelezett
ségüknek.

Budapest, 1955. december 9.

. Molnár Béla s. k.
hivatalvezető h.

r  Paris János s. k.
«

♦

J o p z a b á l y i i i u l a l ó
1955. évi december 10-től 1955. évi december 28-ig

A közzététel 
helye :

A jogszabály 
száma és kelte : A jogszabály tárgya :

Magyar
Közlöny

67/1955. (XII. 11.)
M. T. (M. K. 127.) 

5/1955. (XII. 24.) 
V.K.G.M .(M .K. 130.)

1

A trachoma elleni védekezésről.

Az állami tulajdonban levő kisebb házingatlanok és üres beltelkek (házhelyek) 
értékesítésének szabályozásáról szóló 4/1954. /XI. 4.) V. K. G. M. számú ren
delet egyes rendelkezéseinek módosításáról.

Pénzügyi
Közlöny

136/1955. (P. K. 56.) 
P. M.

Költségvetési előirányzat alapján gazdálkodó szervek, előirányzatos folyószámla
rendben gazdálkodó szervek és az állami vállalatok költségvetési kapcsolatai 
MNB-nél vezetett számláinak (betétkönyveinek) lezárása az 1955. költség- 
vetési év végén.

137/1955-. íP. K. 56.) 
P. M.

A Magyar Beruházási Bank által finanszírozott beruházások pénzügyi lebonyolí
tása.

138/1955. (P. K. 56.) 
P. M.

139/1955. (P. K. 56.) 
P. M.

A vállalati felújítások pénzügyi lebonyolításáról.

A fedezetlen inkasszómegbízások és egyéb fedezetlen tételek rendezésére vonat
kozó 3153—1/1954. (P. K. 13.) P. M. sz. utasítás kiegészítése.

145/1955. (P. K. 57.) 
P. M.

A költségvetési előirányzat alapján gazdálkodó központi szervek és az állami 
vállalatok költségvetési kapcsolatainak, számláinak (betétkönyveinek) rend
szere a MNB-nál az 1956. költségvetési évben.

-
149/1955. (P. K. 57.) 

P. M.
15/ 1955. (P. K. 59.) 

P. M.

Az állami iparvállalatok könyvviteli rendjének szabályozása.

A beruházások és felújítások évvégi elszámolásáról.
»

*
« ■

#

*
AKADÉMIA! KÖZLÖNY, a Magyar Tudományos Akadémia hivatalos lama. Megjelenik rendszerint havonta kétszer.

íe lelős: a Magyar Tudom ányos Akadémia H ivatalának vezetője.
A szerkesztésért

K iad ja : az Akadémiai Kiadó, Budapest, V., A l.o tm án y  u. 21. Felelős: az Akadémiai Kiadó igazgatója.

Akadémiai Nyomda, Gerlóczy u. 2. — 38500/55 — Felel s vezető: iíj. Puskás Ferenc — 500 példány.
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