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S ZÁMMUTATÓ*

Törvények, törvényerejű rendeletek, kormányrendeletek és határozatok, miniszteri rendeletek és utasítások, 
MTA elnökének és főtitkárának utasításai, egyéb hivatalos közlemények

1/1988. (A. K. 4.) MTA sz. utasítás 55 (4)
2/1988. (A. K. 5.) MTA sz. utasítás 80 (5)
3/1988. (A. K. 5.) MTA sz. utasítás 80 (5)
4/1988. (A. K. 5.) MTA sz. utasítás 84 (5)
6/1988. (A. K. 7.) MTA sz. utasítás 113 (7)

48/1987. sz. Ein. határozat 2(1) 
49/1987. sz. Ein. határozat 2 (1) 
50/1987. sz. Ein. határozat 3 (1) 
52/1987. sz. Ein. határozat 56 (4) 
53/1987. sz. Ein. határozat 56 (4) 
54/1987. sz. Ein. határozat 56 (4) 
55/1987. sz. Ein. határozat 58 (4) 
57/1987. sz. Ein. határozat 60 (4) 
58/1987. sz. Ein. határozat 60 (4) 
59/1987. sz. Ein. határozat 60 (4) 
60/1987. sz. Ein. határozat 61 (4) 
61/1987. sz. Ein. határozat 61 (4)

1/1988. sz. Ein. határozat 84 (5) 
2/1988. sz. Ein. határozat 87 (5) 
3/1988. sz. Ein. határozat 88 (5) 
4/1988. sz. Ein. határozat 88 (5) 
5/1988. sz. Ein. határozat 89 (5) 
6/1988. sz. Ein. határozat 89 (5) 
7/1988. sz. Ein. határozat 98 (6) 
8/1988. sz. Ein. határozat 99 (6) 
9/1988. sz. Ein. határozat 99 (6)

10/1988. sz. Ein. határozat 100 (6)
11/1988. sz. Ein. határozat 100 (6)
12/1988. sz. Ein. határozat 100 (6)
14/1988. sz. Ein. határozat 101 (6)
15/1988. sz. Ein. határozat 102 (6)
16/1988. sz. Ein. határozat 103 (6)
17/1988. sz. Ein. határozat 103 (6)
18/1988. sz. Ein. határozat 104 (6)
19/1988. sz. Ein. határozat 114 (7)
20/1988. sz. Ein. határozat 127 (8)
21/1988. sz. Ein. határozat 129 (8)
23/1988. sz. Ein. határozat 130 (8)
24/1988. sz. Ein. határozat 136 (9)
25/1988. sz. Ein. határozat 137 (9)
26/1988. sz. Ein. határozat 139 (9)
27/1988. sz. Ein. határozat 139 (9)
28/1988. sz. Ein. határozat 139 (9)
29/1988. sz. Ein. határozat 141 (9)
30/1988. sz. Ein. határozat 141 (9)
31/1988. sz. Ein. határozat 145 (9)
32/1988. sz. Ein. határozat 145 (9)

60/1988. (VII. 2.) MT rendelet 159 (10) 
75/1988. (X. 31.) MT rendelet 165 (11) 
88/1987. (XII. 30.) Mt. rendelet 54 (4) 

1055/1988. (VII. 12.) MT határozat 160 (10) 
1076/1988. (XII. 30.) Mt. h. sz. határozat 54 (4) 
8001/1988. sz. Közlemény 6 (2)
8002/1988. sz. Közlemény 161 (10)

* A jogszabály (elnökségi határozat) számát követő szám az oldalszámot, a zárójelben lévő szám a közlöny számát jelzi.
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A MAGYAR TU D O M Á N Y O S  A K A D ÉM I A  E L N Ö K S É G É N E K
HATÁROZATAI*

az 1987. november 3-án megtartott üléséről

Javaslat
az Akadémia 1988. évi közgyűlésének jellegére és 

szervezeti rendjére

Az Akadémia elnöke által írásban előterjesztett 
javaslatot az Elnökség elfogadta.

Az Elnökség 4811987. számú határozata

Az Elnökség az 1988. évi közgyűlés jellegét és 
szervezeti rendjét a következők szerint állapítja 
meg.

1. Az 1988. évi közgyűlés új tiszteleti tagok meg
választásával egybekötött munkaközgyűlésként ke
rüljön megrendezésre.

1.1 A tudományos előadás témáját és az előadó 
(esetleg a korreferens) személyét az Elnökség külön 
határozata tartalmazza.

1.2 A tudományos téma vitája után a közgyűlés 
aktuális tudományos, tudománypolitikai, illetve 
tudományszervezési kérdéseket tűzzön napirendre; 
ennek során legyen figyelemmel az 1985. évi köz
gyűlési határozat 11. pontjában megfogalmazott 
azon felkérésre is, hogy „az Elnökség a közgyűlési 
határozat végrehajtását folyamatosan kísérje figye
lemmel és 1987 második felében összefoglalóan 
tekintse át a végrehajtás helyzetét” .

2. A közgyűlés időtartama: 2 nap.
Időpontja: 1988. májas 12 — 13. (csütörtök—péntek).

A hagyományok szerint a közgyűlésre mindig má
jus első — nem csonka — hetében kerül sor. Az eltérést 
az indokolja, hogy a Minisztertanács a május 2-ával 
kezdődő-hét csütörtöki napján — 5-én délelőtt — 
tartja ülését, s így tagjai nem tudnának részt venni 
a közgyűlésen.

Az osztályülések nem a közgyűlés keretében, 
hanem ahhoz kapcsolódóan zajlanak le a közgyű
lést megelőző három napon belül, hétfőtől szerdáig.

3. A közgyűlés zárt jelleggel — a meghívottak 
hagyományos körével kiegészítve — ülésezzen.

4. A közgyűlés javasolt tárgysorozata:

Május 12-én, csütörtök délelőtt:
— elnöki megnyitó
— az Akadémiai Aranyérem, az akadémiai 

dijak és az Akadémiai Újságírói Díj átadása
— tudományos előadás
— vita

Május 12-én, csütörtökön délután:
— a vita folytatása
— a vitában elhangzottak megválaszolása

* A nem teljes szöveggel közölt határozatokat az Akadé
mia tagjai részére — kérésükre — tájékoztatásul megküldi a 
Tudományos Testületi Titkárság.

Május 13-án, pénteken délelőtt:
— az új tiszteleti tagok megválasztása
— az Akadémia elnökének és főtitkárának 

vitaindítója
— vita

Május 13-án, pénteken délután:
— a vita folytatása
— a hozzászólások megválaszolása
— egyebek (indítványok, javaslatok)
— határozathozatal

5. A tudományos osztályok üléseinek témáját az 
Elnökség az osztályok saját elgondolásaira bízza, 
azzal, hogy egy-egy osztály területét érintő szakmai 
kérdések napirendre tűzése mellett a jövőben is 
tartsák szem előtt a komplex, interdiszciplináris 
kérdések együttes tudományos osztályüléseken való 
megvitatását.

6. A közgyűlés írásos mellékletei:
— Tájékoztató az Akadémia elmúlt évi testületi 

és igazgatási munkájáról
— Az Elnökség javaslata a megválasztandó új 

tiszteleti tagok személyére
— Javaslat a közgyűlés határozataira
— (Esetleg) az 1985. évi közgyűlési határoza

tok eddigi végrehajtásáról szóló tájékoztató
7. Annak érdekében, hogy a közgyűlés minél 

teljesebb körben ülésezzen, az Akadémia elnöke az 
Elnökség jelen határozatát kísérőlevéllel küldje 
meg az Akadémia tagjainak, felszólítva, hogy a köz
gyűlés idejére külön feladatokat, külföldi utakat 
ne vállaljanak.

Javaslat
az Akadémia 1988. évi közgyűlésén elhangzó 

tudományos előadás témájára

Az MTA elnöke írásban benyújtott előterjeszté
sében — mérlegelve a korábbi években elhangzott 
előadások tárgykörét és időpontját —, a tudomá
nyos osztályoktól beérkezett javaslatok alapján azt 
kérte, hogy az Elnökség a következő témák alapján 
határozza meg az 1988. évi közgyűlés központi 
előadását és annak előadóját:

1. Nemzeti kultúra — európai kultúra
Előadó: Németh G. Béla lev. tag

2. A kémia szerepe a tudományban és a társada
lomban
Előadó: Márta Ferenc r. tag

3. Az agykutatás jelene és jövő perspektívája
Előadó: Szentágothai János r. tag
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A vitában felszólalók egyetértettek azzal a gon
dolattal, hogy az Akadémia hagyományainak, jelle
gének és a jelenlegi helyzetének az felel meg a leg
jobban, ha a központi előadás nem aktuálpolitikai, 
hanem — feltehetően — széles körű érdeklődést 
kiváltó, általános kérdést tárgyal. Egyetértés ala
kult ki atekintetben is, hogy ezeknek a feltételeknek 
leginkább a Nemzeti kultúra — európai kultúra 
témájú előadás felel meg. Elhangzott a vitában az a 
kérdés is, hogy a központi előadásra felkért előadó 
időben tájékoztassa az Elnökséget az előadása 
tartalmáról.

Az Elnökség 49/1987. sz. határozata

1. Az 1988. évi akadémiai közgyűlésen elhangzó 
tudományos előadás témája „Nemzeti kultúra — 
európai kultúra” , előadója Németh G. Béla, az 
MTA levelező tagja legyen.

2. Az Elnökség felkéri Németh G. Bélát, hogy 
előadása tartalmáról — megfelelő időben — adjon 
részére tájékoztatást.

Tájékoztató
a Magyar—Szovjet Társadalomtudományi

Együttműködési Bizottság VII. ülésszakáról 
(Baku, 1987)

Az Elnökség az írásban benyújtott tájékoztatót 
köszönettel tudomásul vette.

Az Elnökség 50/1987. számú határozata

Az Elnökség a Magyar—Szovjet Társadalom- 
tudományi Együttműködési Bizottság VII. ülés
szakáról készült tájékoztatót tudomásul vette, és 
egyetért azzal, hogy közös társadalomtudományi 
díjban részesüljön „A Nagy Október és a Magyar 
Tanácsköztársaság” című, szovjet—magyar szerzői 
kollektíva által készített mű alkotógárdájából: 
Hajdú Tibor, Milei György és Mucsi Ferenc.

Az Elnökség egyéb állásfoglalásai

Az Elnökség tudomásul veszi az 1987. október 
6-i ülése óta eltelt időszak legfontosabb eseményei
ről készített beszámolót.

Berend T. Iván s. k.

K ö z l e m é n y e k

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Központi 
Hivatala pályázatot hirdet az MTA Filozófiai 
Intézete igazgatói munkakörének betöltésére 1988. 
május 1-i hatállyal.

A pályázókkal szembeni követelmények:
— egyetemi végzettség és legalább kandidátusi 

tudományos fokozat;

— kimagasló, nemzetközileg is elismert eredmé
nyek a megpályázott intézet profiljának meg
felelő kutatások valamely területén;

— kutatóintézet vagy nagyobb kutatási egység 
vezetésében szerzett megfelelő gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
— a pályázónak az intézet tudományos program

jának megvalósítására vonatkozó koncepcióját;
— a pályázó jelenlegi munkahelyének, besorolásá

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

ményeinek az ismertetését;
— a pályázó által írt tanulmányok, könyvek pontos 

bibliográfiai jegyzékét;
— tudományos fokozatának, kitüntetéseinek, ide

gen nyelvismeretének megjelölését.

A pályázathoz mellékelni kell:
— az oklevelek hiteles másolatát;
— részletes önéletrajzot két példányban;
— 3 hónapnál nem régebbi keletű hatósági erkölcsi 

bizonyítványt.
Amennyiben a pályázó az MTA alkalmazásában 

áll, úgy a pályázatnak a fentebb megjelölt mellék
leteket nem kell tartalmaznia.

Az intézeti igazgató besorolására vonatkozóan a 
23/1983. (XII. 27) ÁBMH. számú rendelkezés, 
valamint a 10/1984. (A. K. 10) MTA—F. sz. főtitkári 
utasítás az irányadó.

A pályázatokat az MTA Főtitkárához címezve, 
az MTA Központi Hivatala Személyzeti Főosztályá
hoz (1051. Budapest, Münnich F. u. 7.) a megjele
néstől számított 30 napon belül kell benyújtani.

Baksay Zoltán s. k. 
a Személyzeti Főosztály vezetője

FOGADÓÓRÁK
Berend T. Iván, a Magyar Tudományos Akadé

mia elnöke minden hétfőn 16 — 17,30 óra között 
— bármely természetű ügyben — fogadóórát tart.

A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak 
más időpontokban is rendelkezésére áll.

Jogi és Igazgatási Főosztály

Láng István, a Magyar Tudományos Akadémia 
főtitkára minden hétfőn 15,30 — 17 óra között 
— bármely természetű ügyben — fogadóórát tart.

A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak, 
valamint az intézmények vezetőinek más időpontok
ban is rendelkezésére áll.

Jogi és Igazgatási Főosztály

Szabó János, a Tudományos Minősítő Bizottság 
elnöke kedden 14 — 15 óráig, Mádl Ferenc, a Tudo
mányos Minősítő Bizottság titkára csütörtökön 
10 — 11 óráig tart fogadóórát. Előzetes bejelentés a 
173-929 hívószámú telefonon.

Tudományos Minősítő Bizottság Titkárság
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K ö z l e m é n y e k

8001/1988. sz. közlemény
a Magyar Tudományos Akadémia 1988. évi statisztikai beszámolórendszeréről

A Magyar Tudományos Akadémia felügyelete 
alá tartozó gazdálkodó szervezetek, valamint a 
támogatott kutatóhelyek és ezek központi gazdál
kodó szervezetei részére az állami statisztika egysé
ges rendszerének körében elrendelt 1988. évi statisz
tikai beszámolórendszert a Melléklet tartalmazza.

A Melléklet a KSH elrendelésű központi, vala
mint a miniszterek és az országos hatáskörű szervek 
vezetői — köztük az MTA főtitkára — által elren
delt igazgatási statisztikai adatgyűjtéseket foglalja 
magában, kivéve néhány — szűkebb adatszolgál
tatói körre vonatkozó — ágazati és egyéb statisz
tikai adatgyűjtést. Ezekről az érdekelt szervek 
külön kaptak, illetve kapnak tájékoztatást.

A Melléklet alapvetően az 1988. évre eső tárgy- 
időszakokról teljesítendő statisztikai beszámolókat 
tartalmazza, függetlenül az adatszolgáltatás idő
pontjától.

A gazdasági szabályozórendszer és a kapcsolódó 
területek korszerűsítésének statisztikai vonzatai

még nem minden tekintetben véglegesek, a baleseti 
statisztikával kapcsolatos feladatoknak a Központi 
Statisztikai Hivatal és az Országos Munkavédelmi 
és Munkaügyi Főfelügyelőség közötti átcsoportosí-: 
tása pedig továbbra sem kiforrott, ezért néhány ide
vonatkozó adatgyűjtést a Melléklet szintén nem 
tartalmaz. Ezekben az esetekben az adatszolgálta
tást a később megjelenő rendelkezések szerint kell 
elvégezni.

A statisztikáról szóló 1973. évi V. törvény értel
mében az állami statisztika egységes rendszerében 
elrendelt adatszolgáltatások kötelezőek. A beszá
moló jelentések készítésére kötelezett szervek a sta
tisztikai jelentéseket kitöltési utasításokban foglal
tak szerint az előírt határidőre a Mellékletben meg
nevezett adatkérő szervek részére tartoznak meg
küldeni.

M TA Központi Hivatala 
Kutatástervezési Főosztály

Melléklet a 8001)1988 sz. közleményhez
A  b e s z á m o ló je le n té s A z  a d a t s z o lg á l ta t á s r a  k ö t e l e z e t t  s z e r v e z e te k

m ily e n  id ő s z a 
k o n k é n t  k é sz ü l

a  b e s z á m o ló je le n té s t E lre n d e lé s i
£

"S c ím e k ö r é n e k  m e g h a t á r o z á s a m e ly  s z e r v e k n e k m ily e n  h a tá r id ő r e
s z á m

o  cn t a r t o z n a k  m e g k ü ld e n i

í. 2 . 3 . 4. 5 . 6 . 7 .

í. Beszámoló jelentés a 
kutató-fejlesztő inté
zet 1987. évi fonto
sabb statisztikai ada
tairól

évenként kutatóintézetek,
kutatócsoportok

a felügyeletet ellátó 
akadémiai tudo
mányági főosztály
nak

a tárgyévet követő 
március 1.

270661/86.

tudományági főosztá
lyok

MTA Kutatásszerve
zési Főosztályának

a tárgyévet követő 
március 1.

2. Beszámoló jelentés a 
vállalati, ill. az egyéb 
kutató-fejlesztő he
lyek 1987. évi fonto
sabb kutatási-fejlesz
tési statisztikai ada
tairól

évenként MTA Kutatásszerve
zési Intézete és MTA 
Könyvtára

MTA Kutatástervezé
si Főosztályának

a tárgyévet követő 
március 1.

270663/85.

3. Bejelentőlap a hazai 
kutatási és fejlesztési 
tevékenységről

esetenként kutatóintézetek, 
kutatócsoportok és 
egyéb kutatóhelyek

Országos Műszaki In
formációs Központ
nak és Könyvtárnak

a kutatási témák 
megkezdését és 
befejezését követő 
egy hónapon be
lül, a témák mó
dosítását a tárgy
évet követő már
cius 15-ig

271368/82.

4. Aspiránsok és tudo
mányos fokozattal 
rendelkezők adatai 
1987. évben

évenként MTA Tudományos 
Minősítő Bizottsága

KSH Tudományos 
Kutatási és Fejlesz
tési Statisztikai Osz
tályának

a tárgyévet követő 
február 28.

270658/83.

5. Jelentés a tanfolyami 
szakoktatástól

évenként tanfolyamot szervező 
intézmények

MTA Személyzeti Fő
osztályának

október 25.

270656/87.
- MTA Személyzeti Fő

osztálya
KSH Kulturális-sta
tisztikai Osztályának

november 15.
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m ily e n  id ő s z a 
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s z á m

Oco t a r t o z n a k  m e g k ü ld e n i

1. 2. 3 . 4- 5 . 6. 7 .

6. Az 1987. évi éves 
összevont beruházás
statisztikai beszámo
lójelentés

évenként valamennyi saját le- 
bonyolítású és meg
bízásos beruházási te
vékenységet végző 
akadémiai költségve
tési szerv, vállalat, 
támogatott kutató
helyek gazdasági fő- 
igazgatóságai

KSH területi igazgató
ságának és MTA 
Pénzügyi Főosztá
lyának (Beruházási 
osztályának)

a tárgyévet követő 
február 25.

270573/87.

7. I. számú évközi ösz- 
szevont jelentés a 
beruházások pénz
ügyi teljesítéséről és 
az üzembe helyezett 
beruházások értéké
ről 19 . . .  év január 
1-től a . . . .  n. év vé
géig

negyed
évenként

valamennyi saját le- 
bonyolítású és meg
bízásos beruházási te
vékenységet végző 
akadémiai költségve
tési szerv, vállalat, 
támogatott kutató
helyek gazdasági fő- 
igazgatóságai

MTA Kutatástervezési 
Főosztályának és 
KSH területi igaz
gatóságának

a tárgyévet követő 
hó 20.

270575/87.

8. II. számú jelentés az 
egyedileg megfigyelt 
beruházásokról

esetenként 
és éven
ként

a 25 MFt feletti, il
letve — ha az építési 
hányad az 1 MFt-ot 
eléri — az 5—25 MFt 
közötti beruházást 
megvalósító akadé
miai gazdálkodó szer
vek

KSH területi igazga
tóságának és MTA 
Pénzügyi Főosztályá
nak (Beruházási Osz
tályának)

a befejezett beru
házásokról a be
fejezést követő hó 
30.,

az éves jelentést a 
tárgyévet követő 
január 20.

270582/85.

9. III. számú évközi be
számoló jelentés az 
19 . .  . év . .  ne
gyedévben üzembe 
helyezett létesítmé
nyekről

negyed
évenként 
(az első 
negyedév 
kivételével)

azon intézmények, a- 
melyek a kitöltési 
utasítás mellékleté
ben meghatározott 
létesítményeket he
lyeztek üzembe

KSH területi igazga
tóságának és MTA 
Pénzügyi Főosztályá
nak (Beruházási Osz
tályának)

a tárgynegyedévet 
követő hó 15.

270574/87.

10. Jelentőlap az egyedi
leg megfigyelt beru
házások megkezdésé
ről

esetenként a 25 MFt feletti, il
letve — ha az építési 
hányad az 1 MFt-ot 
eléri — az 5—25 MFt 
közötti beruházást 
megvalósító akadé
miai gazdálkodó szer
vek

KSH területi igazga
tóságának

a beruházások 
megvalósításának 
megkezdését — 
nagyberuházások 
esetében a fejlesz
tési cél jóváha
gyását — követő 
15 napon belül

271431/87.

11. Beszámoló jelentés az 
építtetők építési 
igényeinek felméré
séhez 198 . . .  már
cius 31-én

évenként mindazon költségve
tési szervek és válla
latok, amelyeknél az 
érvényes építési elő
irányzat meghaladja 
a 10 millió forintot

KSH területi igazgató
ságának

1988. április 13. 271411/87.

12. Zárójelentés a 100 
MFt feletti beruházá
sok tényleges adatai
ról (az 1986. évben 
befejezett beruházá
sokról kell kitölteni)

egyszeri a 100 MFt feletti be
ruházást megvalósító 
akadémiai gazdálko
dó szervek

KSH területi igazga
tóságának és MTA 
Pénzügyi Főosztá
lyának (Beruházási 
Ősztályának)

a beruházás teljes 
befejezését (üzem
be helyezését) kö
vető második év 
április 30.

271302/87.

13. Munkaerőforgalom az 
1988. évben

évenként minden akadémiai 
költségvetési szerv, 
támogatott kutató
helyek gazdasági fő- 
igazgatóságai

MTA Kutatástervezési 
Főosztályának

1989. január 6. 271161/86.

14. Létszámadatok 1988. 
december 31-én

évenként minden akadémiai 
költségvetési szerv, 
támogatott kutató
helyek gazdasági fő- 
igazgatóságai

MTA Kutatástervezési 
Főosztályának

1989. január 13. 271162/87.
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15. A foglalkoztatottak 
létszáma, munkabére 
és keresete 1988. év
ben

évenként minden akadémiai 
költségvetési szerv, 
támogatott kutató
helyek gazdasági fő- 
igazgatóságai

MTA Kutatástervezési 
Főosztályának

1989. február 10. 271165/87.

16. A teljes munkaidőben 
foglalkoztatottak lét
számának megoszlá
sa évet jellemző szep
temberi keresetük 
nagyságcsoportjai 
szerint

kétévenként minden akadémiai 
költségvetési szerv, 
támogatott kutató
helyek gazdasági fő- 
igazgatóságai

MTA Kutatástervezési 
Főosztályának

1988. november 4. 271187/87.

17. A számítástechnika al
kalmazási tevékeny
ség összefoglaló ada
tai

évenként azon intézmények, a- 
melyek számítástech
nika alkalmazási te
vékenységet folytat
nak

KSH Számítástechni
ka-alkalmazási Fő
osztályának

a tárgyévet követő 
február 10.

270381/87.

18. A számítógépek adatai évenként elektronikus számító
gépekkel, mikroszá
mítógépekkel rendel
kező szervezetek és 
intézmények

KSH Számítástechni
ka-alkalmazási Fő
osztályának

a tárgyévet követő 
február 10.

270382/87.

19. Munkaügyi adatok a 
számítástechnikai 
munkakörökben fog
lalkoztatottakról

évenként számítástechnikai fog
lalkozású dolgozókat 
alkalmazó szerveze
tek és intézmények

KSH Számítástechni
ka-alkalmazási Fő
osztályának

a tárgyévet követő 
február 10.

270386/87.

20. Számítástechnika-al
kalmazási tevékeny
séget folytató szerve
zetek termelési és 
értékesítési adatai

évenként számítástechnika-al
kalmazási terméket/ 
szolgáltatást értéke
sítő szervezetek és 
intézmények

KSH Számítástechni
ka-alkalmazási Fő
osztályának

a tárgyévet követő 
február 10.

271343/87.

21. A számítástechnikai 
tevékenységet foly
tató szervezetek szá
mítástechnikai beru
házási adatai

évenként azon intézmények, a- 
melyek számítástech
nikai célú beruházást 
eszközölnek

KSH Számítástechni
ka-alkalmazási Fő
osztályának

a tárgyévet követő 
február 10.

271386/85.

22. A távadatfeldolgozási 
hálózatok adatai

évenként azon intézmények, a- 
melyek távadatfel
dolgozási hálózatot 
üzemeltetnek

KSH Számítástechni
ka-alkalmazási Fő
osztályának

a tárgyévet követő 
február 10.

271420/87.

23. Adatok a szoftver szer
zői díjakról

évenként azon szervezetek és 
intézmények, ame
lyek szoftver szerzői 
díjat fizetnek

KSH Számítástechni
ka-alkalmazási Fő
osztályának

a tárgyévet követő 
február 10.

271421/87.

24. Beszámolójelentés a 
KOST Komplex 
Programban való 
közreműködésről 
1987. évben

évenként MTA kijelölt kutató- 
intézetei és gazdál
kodó szervei

KSH Iparstatisztikai 
Főosztályának

1988. február 15. 271476/87.

25. Jelentés az üdültetési 
tevékenységről

évenként minden olyan szerv, 
amely saját tulaj
donú vagy bérelt üdü
lési szálláshelyet köz
vetlenül üzemeltet

a székhelyük szerint 
illetékes területi KSH 
igazgatóságnak

a tárgyévet követő 
február 1.

271155/87.
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26. Jelentés a saját keze
lésű munkahelyi 
konyhákról és büfék
ről

negyed
évenként

saját kezelésű munka
helyi konyhát és bü
fét fenntartó akadé
miai szervezetek

KSH területi igazga
tóságának

a tárgynegyedévet 
követő hó 14.

270320/87.

27. Foglalkozási balesetek 
összesítő jelentése

negyed
évenként

az 1 —4. népgazdasági 
ágba sorolt gazdál
kodó szervezetek

KSH területi igazga
tóságának és az utasí
tásban meghatáro
zott szerveknek

a tárgynegyedévet 
követő hó 5-e

271472/86.

28. A lebonyolított kül
kereskedelmi forga
lom cikkenkénti ada
tai

Alapadatok

havonként export-, ill. importjog
gal felruházott gaz
dálkodó szervezetek

Kereskedelmi Minisz
tériumnak

a havi zárást kö
vető napon

270489/72.

29. Újítási-találmányi 
statisztikai jelentés

évenként az MTA költségvetési 
szervei és vállalatai

Országos Találmányi 
Hivatalnak

a tárgyévet követő 
január 31.

271009/85.

30. Egyszerűsített statisz
tikai beszámolójelen
tés

negyed
évenként

az egyszerűsített sta
tisztikai adatszolgál
tatást teljesítő szer
vezetek

KSH területi igazga
tóságának

a tárgynegyedévet 
követő hó 12.

271364/87.

31. Éves egyszerűsített 
statisztikai beszá
molójelentés

évenként az egyszerűsített sta
tisztikai adatszolgál
tatást teljesítő szer
vezetek

KSH területi igazga
tóságának

a tárgyévet követő 
február 20.

271443/87.

32. Statisztikai adatfelvé
teli lap az országha
tárt átlépő magyar 
teherszállító gépjár
művek forgalmáról

esetenként, 
illetve ha
vonként

a nemzetközi áruszál
lításban részt vevő 
akadémiai szerveze
tek

illetékes közúti vám
hivatalnak

határátlépéskor 271309/80.

33. T ársadalombiztosítási 
statisztikai jelentés 
. . .  .19 . .  év . . .  hó

ról

havonta társadalombiztosítási 
kifizetőhellyel rendel
kező akadémiai szer
vek és vállalatok

Társadalombiztosítási
Igazgatóságoknak
(kirendeltségeknek)

a tárgyhónapot kö
vető hó 11-e

69001/87.

34. Családi pótlékban ré
szesülők gyermek
szám szerinti részle
tezése 19 . . .  júliusi 
állapot szerint

évenként társadalombiztosítási 
kifizetőhellyel rendel
kező akadémiai szer
vek és vállalatok

Társadalombiztosítási
Igazgatóságoknak
(kirendeltségeknek)

1988. augusztus 15. 69002/87.

35. Jelentés az 19 . . .  év 
. . .  hóban befejező
dött keresőképtelen
séggel járó betegségi, 
baleseti esetekről

havonként Szociális és Egészség- 
ügyi Minisztérium ál
tal kijelölt gazdál
kodó szervezetek or
vosai

Budapest OTF Statisz
tikai Osztá
lyának, fő
városi veze
tő főorvosá
nak

vidék társadalom- 
biztosítási 
igazgatóság
nak (kiren
deltségnek) 
megyei fő
orvosnak

a tárgyhónapot kö
vető hó 20-a

69003/84.

36. Jelentés a várható 
munkaerő-igények 
alakulásáról 1988. 
évre

évenként az MTA vállalati rend 
szerint működő gaz
dálkodó szervezetei

a telephely szerinti 
tanács munkaügyi 
szakigazgatási szer
vének

1988. január 29. 25046/87.



10 AKADÉMIAI KÖZLÖNY 1988. február 24.

A  b e s z á m o ló je le n té s A z  a d a ts z o lg á l ta t á s r a  k ö t e l e z e t t  s z e r v e z e te k

m ily e n  id ő s z a 
k o n k é n t  k é sz ü l

a  b e s z á m o ló je le n té s t E lre n d e lé s i
E

c ím e k ö r é n e k  m e g h a t á r o z á s a m e ly  s z e r v e k n e k m ily e n  h a tá r id ő r e
s z á m

o
CD t a r t o z n a k  m e g k ü ld e n i

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

37. Adatok az első ízben 
munkába lépő fiata
lok számára felajánl
ható munkahelyek
ről

évenként minden akadémiai gaz
dálkodó szervezet

a telephely szerinti 
tanács munkaügyi 
szakigazgatási szer
vének

1988. március 5. 25052/87.

38. Betétlap az első ízben 
munkába lépők mun
kakönyvéhez

folyamatos budapesti munkálta
tók, ame
lyek az első 
ízben

Állami Bér- és Munka
ügyi Hivatal Munka
ügyi Inf. Közp.-já- 
nak

a hónap 25. napja 25053/85.

vidéki munkába
lépőt foglal
koztatják

a területileg illetékes 
tanács munkaügyi 
szakigazgatási szer
vek

39. Külföldön munkát 
végző magyar állam
polgárok egységes 
nyilvántartási (sta
tisztikai) lapja és 
összesítő

félévenként munkáltató, illetve en
gedélyező szerv

MTA Nemzetközi 
Kapcsolatok Főosz
tályának

a tárgyfélévet kö
vető hó 10. mun
kanap

MTA Nemzetközi 
Kapcsolatok Főosz
tálya (az 1. és 3. for
májú esetekről)

Állami Bér- és Munka
ügyi Hivatal Munka
ügyi Információs 
Központjának

a tárgyfélévet kö
vető 17. munka
nap 25057/87.

munkáltató, illetve en
gedélyező szerv

külön utasítás szerint meghatározott la
pokat a kitöltést 
követő 5 napon 
belül

40. Adatlap a magasabb 
vezetőállású dolgozó 
és helyettesei alap
bérének és kereseté
nek alakulásáról

évenként az 1—8 népgazd.-i ág 
váll.-i rend szerint 
működő gazdálkodó 
szervezetei (az egy
szerűsített adatszolg.- 
ra kötelezettek is)

az Állami Bér- és 
Munkaügyi Hivatal 
Munkaügyi Informá
ciós Központjának

1988. március 10. 25061/87.

41. 198 . . .  évi (I. félévi) 
költségvetési beszá
moló

félévenként az MTA önálló költ
ségvetési szervei

MTA Pénzügyi Főosz
tályának

utasítás szerint (a 
tárgyfélévet kö
vető második hó 
eleje).

350800/81.

MTA Pénzügyi Főosz
tálya

Pénzügyi Számítás- 
technikai Intézet
nek

42. Jelentés az óvodai 
intézmények helyze
téről (1988. október 
15-i állapot)

évenként valamennyi óvodai 
intézmény

a városi, kerületi mű
velődésügyi osztály
nak

1988. október 17. 50001/84.

43. Jelentés a szakkönyv
tárak éves tevékeny
ségéről

évenként az MTA felügyelete 
alá tartozó intézmé
nyek könyvtárai

MTA Könyvtára Fej
lesztési és Hálózati 
Szolgálatának

a tárgyévet követő 
január 15.

50045/80.
MTA Könyvtára Fej

lesztési és Hálózati 
Szolgálata (Hálózati 
Központ)

MM Tudományszerve
zési és Inf. Intézete 
Közgazdasági Főosz
tályának

a tárgyévet követő 
január 30.

44. Jelentés a KISKE
RESKEDELMI 
KÖNYVFORGA- 
LOM-ról és könyv
készletről

évenként könyvterjesztést végző 
szervek

MM Kiadói Főigazga
tóságának

a tárgyévet követő 
január 28.

50046/85.

45. Jelentés a film/video 
stúdió 1988. évi te
vékenységéről

évenként a tevékenységhez szük
séges engedéllyel 
rendelkező filmstú
diók

MM Filmfőigazgató
ságának

a tárgyévet követő 
január 31.

50053/87.
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46. Adatszolgáltatás az 
általános és szak- 
levéltárak . . .  évi 
beszámoló jelentésé
hez

évenként az MTA intézményei
nek általános és szak- 
levéltárai

MM Levéltári Osztá
lyának

a tárgyévet követő 
január 29.

50075/87

47. Éves energiamérleg évenként az energiamérleg ké
szítésére kijelölt aka
démiai költségvetési 
szervek

Országos Energiagaz
dálkodási Hatóság, 
Főenergetikusi Osz
tály

a tárgyévet követő 
március 1.

51030/82.

48. Villamosteljesítmény
mérő lap

havonként A 36/1967. NIM. sz. 
utasítás szerint vil
lamosterhelés méré
sére kötelezett aka
démiai gazdálkodó 
szervek

ÄEEF-ek és a terüle
tileg illetékes áram- 
szolgáltató vállala
toknak

tárgyhó 25-e 51045/81.

49. Adatszolgáltatás a 
VII. ötéves tervi ener
giagazdálkodási ak
cióprogram 198. . .  
évi végrehajtásáról 
szóló beszámoló el
készítéséhez

évenként az MTA vállalatai és 
az adatszolgáltatásra 
kijelölt költségvetési 
szervei

ÁEEF Energiaterve
zési és Inf. Főosztá
lyának

MTA Pénzügyi Főosz
tályának (Beruházási 
Osztályának)

a tárgyévet követő 
január 31.

51055/81.

50. Bejelentés a kazánok 
és egyéb nyomástar
tó berendezések sérü
léséről, robbanásáról

esetenként az ÁEEF Kazánfel
ügyeletéhez tartozó 
valamennyi adatszol
gáltató

ÁEEF-nek az eseményt kö
vető 24 órán belül

51051/81.

51. Adatszolgáltatás a 
személyi számítógé
pekkel való hazai 
ellátásra az 198 . . .  
évre vonatkozóan

évenként mikroszámítástechni- 
kai eszközöket fej
lesztő, gyártó, for
galmazó és ezekkel 
kapcsolatos szolgál
tatást végző kijelölt 
gazdasági szerveze
tek

Ipari Minisztérium ki
adott utasítása sze
rint

kérdőív szerint 51177/86.

52. Információ az építő
ipari versenytárgya
lási felhívás közzé
tételéről

esetenként versenytárgyalást ki
író szervezetek

ÉGSZI Ágazati Infor
mációk Főosztályá
nak

a meghirdetést kö
vető 10. munka
nap

71132/87.

53. Információ az építő
ipari versenytárgya
lás eredményéről

esetenként versenytárgyalást ki
író szervezetek

ÉGSZI Ágazati Infor
mációk Főosztályá
nak

az eredményhirde
tést követő 10. 
munkanap

71133/87.

54. Információ a verseny
tárgyalás útján kö
tött építés-szerelési 
szerződések teljesíté
séről

esetenként a versenytárgyalás út
ján kötött szerződés 
alapján építtető szer
vezetek

ÉGSZI Ágazati Infor
mációk Főosztályá
nak

műszaki átadás, ill. 
használatba vételi 
engedély kiadását 
követő 10. mun
kanap

71150/87.

55. Kimutatás a gépjár
műfenntartási mun
kákról és a kapacitá
sok december 31-i 
állapotáról

évenként gépjármű javítómű
hellyel és szervizzel 
rendelkező szervek

Közlekedési Főfel
ügyelet Járműüze
meltetési Felügyelet

a tárgyévet követő 
február 15.

75023/83.

56. Jelentés a forgalmi 
rendszámmal ellátott 
nem fuvarozó (közü
leti) közúti jármű- 
állomány szállítási 
és fuvarozási telje
sítményeiről

félévenként nem közhasználatú 
közúti járművet 
üzemeltető szerveze
tek

Közlekedési Főfel
ügyelet Járműüze
meltetési Felügyelete

a tárgyfélévet kö
vető hó 15.

75051/83.
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57. Nagyértékű gépjár
művek állományá
nak változásjelentése

évenként 1,5 MFt feletti értékű 
gépjárművel rendel
kező szervezetek

Közlekedési Főfel
ügyelet Járműüze
meltetési Felügyelete

a tárgyévet követő 
hó 15.

75125/87.

58. Levegőtisztaság-vé
delmi alapbejelentő
lap

esetenként A 4/1986. (VI. 2.) 
OKTH rendelkezés 
7. §-ában megneve
zett légszennyezők

a területileg illetékes 
elsőfokú levegőtisz
taság-védelmi ható
ság

a keletkezést és a 
változást követő 
30 napon belül. 
Azokról az anya
gokról, amelyekre 
június 30-ig mé
rési szabvány lép 
hatályba, a tárgy
év végén, míg a 
december 31-ig 
szabványosított 
mérésű anyagok
ról a tárgyévet 
követő év végéig 
kell bejelentést 
tenni

77001/86.

59. A légszennyezés mér
téke

évenként A 4/1986. (VI. 2.) 
OKTH rendelkezés 
9. §-ában megneve
zett légszennyezők

a területileg illetékes 
levegőtisztaság-vé
delmi hatóság

a tárgyévet követő 
március 31.

77002/86.

60. Veszélyes hulladék be
jelentő lap

esetenként az 56/1981. (XI. 18.) 
MT. sz. rendelet ér
telmében adatszolgál
tatásra kötelezett 
gazdálkodó szerveze
tek és intézmények

az KVM területileg il
letékes felügyelőségé
nek

a változást követő 
8 napon belül

77003/83.

61. Adatszolgáltató lap az 
Orvosi Törzslapon 
szereplő adatokhoz 
és a változásokhoz

esetenként valamennyi orvost és 
vizsgázott fogászt al
kalmazó akadémiai 
gazdálkodó szervezet

Fővárosi, megyei Ta
nács VB Egészség- 
ügyi Osztályának

a változást köve
tően

87228/84.

62. Jelentés a készpénz- 
bevételek közvetlen 
felhasználásáról

havonként készpénzbevételeik 
közvetlen felhaszná
lására jogosult MTA 
szervezetek

illetékes számlavezető 
bank

a tárgyhót követő 
hó 6.

91001/86.

63. Adatszolgáltatás a há
zipénztári készpénz- 
állományról

negyed
évenként

előzetes jogcím meg
jelöléssel, illetve el
látmánnyal gazdál
kodó költségvetési 
szervezetek és válla
latok

illetékes számlavezető 
bank

negyedévet követő 
hó 6.

91003/79.

64. Jelentés a nagyértékű 
műszerek állományá
ban bekövetkezett 
változásokról

félévenként mindazon költségve
tési szervezetek, vál
lalatok, szövetkeze
tek, amelyek 100 
eFt bruttó értéket 
meghaladó műszere
ket és méréstechni
kai berendezéseket 
beszereznek, átadnak 
vagy selejteznek

MTA Műszerügyi és 
Méréstechnikai Szol
gálatának

a félévet követő 
augusztus 15., 
február 15.

21001/76.
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65. Jelentés a nagyértékű 
műszerek, segédbe
rendezések és tarto
zékok belföldi for
galmazásáról

negyed
évenként

műszerek, segédberen
dezések hazai forgal
mazásával foglalkozó 
kül- és belkereske
delmi vállalatok, va
lamint az ilyen tevé
kenységre feljogosí
tott egyéb szerveze
tek forgalmazott 100 
eFt bruttó értékeket 
meghaladó berende
zésekről

MTA Műszerügyi és 
Méréstechnikai Szol
gálatának

a negyedévet köve
tő hó 15.

21002/76.

66. Jelentés az állományi 
létszám összetételé
ről

évenként MTA kutatóintézetei 
és támogatott kuta
tóhelyei

MTA Személyzeti Fő
osztályának

a tárgyévet követő 
január 5.

21003/82.

67. Jelentés a szolgálati 
találmányok éves 
adatairól

évenként minden MTA felügye
lete alá tartozó szer
vezet

MTA Találmányi Cso
portjának

a tárgyévet követő 
február 1.

21004/76.

68. A kutatóintézetek gaz
dálkodását szabá
lyozó 15/1982. (A.K. 
5.) MTA-F. sz. utasí
tás 1. és 2. számú 
mellékletének meg
felelő adatok, az 
eredmény- és a ma
radványérdekeltségű 
tevékenység pénz
ügyi elszámolásáról

évenként az utasítás hatálya 
alá tartozó akadé
miai gazdálkodó szer
vezetek

MTA Pénzügyi Főosz
tályának

a tárgyévet követő 
február 15.

21005/84.

69. Tájékoztató jelentés a 
beruházások alakulá
sáról

félévenként mindazon akadémiai 
beruházók, amelyek
nek ÁFB jelzőszá
mos beruházásuk van

MTA Pénzügyi Főosz
tályának (Beruházási 
Osztályának)

a félévet követő 
hó 20.

21006/77.

70. Az akadémiai intéz
mények magasabb 
vezető állású dolgo
zói és helyetteseik 
anyagi érdekeltségi 
rendszerét szabályo
zó 13/1983. (A.K. 
13) MTA-F. sz. uta
sításban foglaltak 
végrehajtásához 
szükséges adatok

évenként az utasítás hatálya alá 
tartozó akadémiai 
gazdálkodó szerve
zetek

MTA Pénzügyi Főosz
tályának

a tárgyévet követő 
február 15.

21007/84.

T á j é k o z t a t á s

a külföldre utazók részére rendszeresített 
statisztikai lapról

A külföldre utazásról és az útlevélről szóló 1987. 
évi 25. sz. törvényerejű rendelet 20. §-ában foglalt 
felhatalmazás alapján a Központi Statisztikai Hiva
tal elnöke 27 0370/1987. sz. alatt statisztikai adat
gyűjtést rendelt el.

A statisztikai adatszolgáltatást az a magyar 
állampolgár köteles teljesíteni, aki 1988. január 1. 
után a világ összes országára érvényes magán vagy

szolgálati útlevéllel — bármely határállomáson — 
átlépi a Magyar Népköztársaság határát.

Az adatszolgáltatás a „2. Statisztikai lap” kitöl
tésével teljesíthető.

A statisztikai lapot az utazást megelőzően kell 
beszerezni, mindkét lapját nyomtatott nagybetűvel 
(vagy írógéppel) az útlevél adatai alapján kell 
pontosan, olvashatóan kitölteni.

A statisztikai lap „Ki” példánya az utazó 
nevét, személyi számát, útlevelének betűjelét és 
számát, továbbá az országból való kilépés helyét 
és időpontját tartalmazza — ez utóbbiakat a határ
őrség jegyzi be a kérdőívre. A statisztikai lap „BE”
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példányán a fentieken kívül a felkeresett országra, 
az ott eltöltött időre és az utazás céljára vonatkozik 
egy-egy kérdés. A határőrség ezen a példányon 
bejegyzi a belépés helyét és időpontját is.

A statisztikai lap megfelelő példányát a ki-, 
valamint a visszautazás alkalmával a határőrség
nek kell átadni.

A statisztikai lap valamennyi postahivatalban, 
fiókpostán, valamint postai ellátmányt felvevő 
dohányboltban és hírlapárusnál beszerezhető, ára 
2 , -  Ft.

A 2/a—b Statisztikai lap a külföldre utazó 
magyar állampolgárok részére c. adatgyűjtés 1987. 
december 31-ével megszűnt.

Az adatszolgáltatási kötelezettség nem érinti az
1987. december 31. előtt kiadott magánútlevélben, 
egyszeri kiutazási engedéllyel, továbbá a magán- 
útlevéllel az öt szocialista országba (Bulgária, 
Csehszlovákia, Lengyelország, NDK, Románia) egy
szeri vagy többszöri kiutazási engedéllyel utazókat.

Központi Statisztikai Hivatal

T á j é k o z t a t ó
a doktori és a kandidátusi fokozatok 

odaítéléséről

A TMB plénum ülésének 1987. október 28-i 
határozatai alapján az alábbi doktori fokozatokat 
ítélték oda:
Zenetudományi, néprajzi és folklór Szakbizottság
PALÄDI KOVÁCS ATTILA:

(Néprajzi Kút. Csop.)
„A Magyar Állattartó Kultúra Korszakai. 
Interetnikus kapcsolatok és történeti rétegek” 
c. doktori értekezése alapján a történelemtudo
mány (néprajz) doktora.

Filozófiai Szakbizottság
ÁDÁM GYÖRGY:

(SOTE)
,,Az orvosi etika alapproblémája egy speciális 
vonatkozásának tükrében” c. értekezése alapján 
a filozófiai tudomány doktora.

Közgazdaságtudományi Szakbizottság
KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY:

(BME)
,,A nemzeti és nemzetközi termelési viszonyok 
ellentmondásos fejlődése” c. értekezése alapján 
a közgazdaságtudomány doktora.

Történelemtudományi Szakbizottság
GUNST PÉTER:

(MKKE)
„A paraszti társadalom Magyarországon az 
1920 —1930-as években” c. értekezése alapján 
a történelemtudomány doktora.

Állam- és jogtudományi Szakbizottság
RÁCZ ATTILA:

(Állam- és Jogtudományi Int.)
„A törvényesség és a közigazgatás” c. értekezése 
alapján az állam- és jogtudomány doktora,

VEREBÉLYI IMRE:
(Államigazg. Szerv. Int.)
„Önkormányzat és központosítás” c. értekezése 
alapján az állam- és jogtudomány doktora.

Fizikai, csillagászati Szakbizottság
HORVÁTH DEZSŐ:

(MTA KFKI)
„Egzotikus atomok keletkezése, bomlása és 
anyagtudományi alkalmazása” c. értekezése 
alapján a fizikai tudomány doktora,

SZEGŐ KÁROLY:
(MTA KFKI)
„A Halley üstökös kutatása. A VEGA program 
egyes eredményei” c. értekezése alapján a SZU- 
ban szerzett fokozat honosítás alapján a fizika 
tudomány doktora.

Állattenyésztési és állatorvostudományi Szakbizottság
BOKORI JÓZSEF:

(ATE Takarmányozástani Tsz) 
„Állategészségügyi és takarmányozási vizsgá
latok eredményeinek alkalmazása az állatte
nyésztésben” c. értekezése alapján az állatorvos
tudomány doktora.

Agrárökonómiai Szakbizottság
Z. KISS LÁSZLÓ:

(Kertészeti Egyetem)
„A gyümölcstermelés fejlesztésének és a jöve
delmezőség növelésének összefüggései” c. érte
kezése alapján az agrárökonómiai tudomány 
doktora.

Elméleti orvostudományi Szakbizottság
SCHAFF ZSUZSA:

(SOTE)
„Emberi és kísérletes non-A, non-B hepatitis 
klinikopathológiája” c. értekezése alapján az 
orvostudomány doktora.

Klinika II. orvostudományi Szakbizottság
DOSZPOD JÓZSEF:

(Orvostovábbképző Int.)
„Lepényi elégtelenség és a magzat méhen belüli 
növekedésének zavara” c. értekezése alapján az 
orvostudomány doktora.

Gépészeti, kohászati Szakbizottság
GEDEON JÓZSEF:

(nyugdíjas)
„Jármű vázszerkezetek kifáradási élettartamá
nak meghatározása” c. értekezése alapján a 
műszaki tudomány doktora.

Energetikai Szakbizottság
LŐRINC IMRE:

(nyugdíjas)
„A szénhidrogének szerepe a világ szerkezeti
anyag — néhány nagy mennyiségben gyártott 
iparitermék — és energiaellátásában” c. érte
kezése alapján a műszaki tudomány doktora.
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Bányászati, földtani, geodéziai és geofizikai Szak- 
bizottság
HÁMOR GÉZA:

(MÁFI)
„A Nógrád-Cserháti kutatási terület földtani 
viszonyai” c. értekezése alapján a földtudomány 
doktora.

Kémia I. tudomány Szakbizottság
GAIZER FERENC:

(JATE)
„Bonyolult komplexegyensúlyok vizes, nemvizes 
és oldószerelegyekkel készült oldatokban, és 
értékelésük számítógépi eljárásokkal” c. érte
kezése alapján a kémia tudomány doktora.

MAYER ISTVÁN:
(MTA KKK1)
„A kémiai kötés kvantumkémiai leírása” c. 
értekezése alapján a kémia tudomány doktora.

A TMB plénum ülésének 1987. november 25-i 
határozatai alapján az alábbi doktori fokozatokat 
ítélték oda:

Irodalomtudományi Szakbizottság
FRIED ISTVÁN:

(JATE)
„Keleti és Közép-Európa között (irodalmi pár
huzamok és szembesítések a kelet-közép-európai 
irodalmak köréből)” c. értekezése alapján az 
irodalomtudomány doktora.

Földrajz és meteorológiai Szakbizottság
SÁRFALVI BÉLA:

(ELTE)
„A területi népességmozgás rugói, mennyiségi 
és minőségi hatásai” c. értekezése alapján a 
földrajztudomány doktora.

Agrárökonómiai Szakbizottság
MÉSZÁROS SÁNDOR:

(Agrárgazd. Kút. Int.)
„Mezőgazdasági makrofolyamatok ökonometriai 
elemzése” c. értekezése alapján a mezőgazdasági 
tudomány doktora.

Elméleti orvostudományi Szakbizottság
BAKÁCS TIBOR:

(Orsz. Onkológiai Int.)
„Egészséges donorok és daganatos betegek K 
sejt aktivitása vörösvérsejt alloantigének ellen” 
c. értekezése alapján az orvostudomány dok
tora,

FÓRIS GABRIELLA:
(DOTE)
„A neunpendokrin és az immunrendszer kap
csolata, különös tekintettel a makrofág funkciók 
szabályozására” c. értekezése alapján az orvos-r 
tudomány doktora.

Klinikai I. orvostudományi Szakbizottság
BÁLINT GÁBOR:

(SOTE)
„Az endogen és az exogen prosztaciklin a gyo
mor-bél rendszer nyálkahártyájában élettani és 
kóros körülmények között. (Kísérletes és klini
kai vizsgálatok)” c. értekezése alapján az orvos- 
tudomány doktora,

GYENES GYÖRGY:
NÉMETH GYÖRGY-gyel közös vita 

(Orsz. Onkológiai Int.)
„A daganatok sugárterápiája, különös tekin
tettel a besugárzástervezés, valamint a külön
böző terápiás metodikák jelentőségére és azok 
eredményességére c. értekezése alapján az orvos- 
tudomány doktora,

NÉMETH GYÖRGY:
GYENES GYÖRGY-gyel közös vita 

(Főv. Weil Emil Kórház)
„A daganatok sugárterápiája, különös tekin
tettel a besugárzástervezés, valamint a külön
böző sugárterápiás metodikák jelentőségére és 
azok eredményességére” c. értekezése alapján 
az orvostudomány doktora,

PÉTER FERENC:
(Budai Területi Gyermekkórház) 
„Hypothalamikus hormonok a gyermekkorban” 
c. értekezése alapján az orvostudomány doktora.

Klinika II. tudomány Szakbizottság
RIBÁRI OTTÓ:

(Orsz. Fül-Orr-Gégészeti Int.)
„Az otosclerosis műtéti kezelése és etiopatho- 
genesise” c. értekezése alapján az orvostudo
mány doktora,

KOVÁCS LÁSZLÓ:
(SZOTE)
„A béta-adrenerg izgatók helye és szerepe a 
perinatológiában” c. értekezése alapján az 
orvostudomány doktora.

Kémiai I. tudomány Szakbizottság
CSATÓNÉ NAGY G. ÁGNES:

(MTA KFKI)
„Ferrocénszármazékok molekulaszerkezete és 
elektronsűrűségeloszlása” c. értekezése alapján 
a kémia tudomány doktora.

Biológia I. tudomány Szakbizottság
STEINMANN HENRIK:

(Posta Kísérleti Int.)
„Dermapterák supraspecifikus osztályozása” c. 
értekezése alapján a biológiai tudomány doktora.

Biológia II. tudomány Szakbizottság
HORVÁTH DEZSŐNÉ LENGYEL IRÉN 
PIROSKA:

(Orsz. Onkológiai Int.)
„Citosztatikus hatású dibrómhexitek aktív me- 
tabolitjainak hatásmódja és humán farmako- 
kinetikája” c. értekezése alapján a biológiai 
tudomány doktora.
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Politikatudományi Szakbizottság
SZABÓ BÁLINT:

(MSZMP Párttört. Int.)
„Az »ötvenes évek«. Elmélet és politika a szo
cialista építés első időszakában Magyarországon 
1948 — 1957” c. értekezése alapján a politika- 
tudomány doktora.

A TMB szakbizottságai által az alábbi pályá
zóknak odaítélt kandidátusi fokozatokról:

Közgazdaságtudományi Szakbizottság
ZÖLD SÁNDOR:

(SZÁMALK Okt. lg.)
„Az operatív termelésirányítás és ellenőrzés 
információs igényeinek kielégítése feladat és 
irányítás specifikus formában, a decentrális 
adatfeldolgozás és a relációs adatbázis technika 
segítségével” c. NDK-ban megvédett értekezése 
alapján a közgazdaságtudomány kandidátusa.

Történelemtudományi Szakbizottság 
GÁL LAJOS:

(MSZMP Politikai Főiskola)
„A magyar demokratikus ifjúsági mozgalom 
története 1944 — 1947” c. értekezése alapján a 
történelemtudomány kandidátusa,

DONÁTH PÉTER:
(Bp. Tanítóképző Főiskola)
„Elmélet és gyakorlat. A „baloldaliság” korai 
története. Gorkij — Lunacsarszkij —Bogdanov 
1907 — 1910” c. értekezése alapján a történelem- 
tudomány kandidátusa,

MISKOLCZY AMBRUS:
(ELTE BTK)
„Erdély társadalom-politikatörténete 1830 — 
1849” c. értekezése alapján a történelemtudo
mány kandidátusa,

ABDUL HUSSEIN RAMADAN SAAD ALLAH: 
(Irak)
„Irak a brit megszállás és a királyi rendszer 
ideje alatt 1917 — 1958” c. értekezése alapján 
a történelemtudomány kandidátusa.

Művészettörténeti, építészettörténeti és régészeti Szak- 
bizottság
NAGY EMESE:

(Bp-i Történeti Múzeum)
„Az esztergomi királyi palota története (Régé
szeti feltárások [1934 — 1969])” c. értekezése 
alapján a történelemtudomány (régészet) kan
didátusa.

Állam- és jogtudományi Szakbizottság
SÁRKÁNY ISTVÁN:

(Rendőrtiszti Főiskola)
„A relatíve határozatlan tartalmú szabadság- 
elvonás a magyar büntetőjogban, különös tekin
tettel a szigorított őrizetre” c. értekezése alapján 
az állam- és jogtudomány kandidátusa,

KAJTÁR ISTVÁN:
(PJTE ÁJK)
„A burzsoá városi jog kialakulása Magyarorszá
gon” c. értekezése alapján az állam- és jog
tudomány kandidátusa.

Földrajzi és meteorológiai Szakbizottság
RIMÓCZINÉ PAÁL ANIKÓ:

(Orsz. Meteorológiai Szolgálat)
„A felszínre érkező napsugárzás becslése műhold
képek alapján” c. értekezése alapján a földrajz 
(meteorológia) tudomány kandidátusa.

Matematikai és számítástudományi Szakbizottság
RÓNYAI LAJOS:

(MTA SZTAKI)
„Algebrai algoritmusok” c. értekezése alapján 
a matematikai tudomány kandidátusa.

Fizikai és csillagászati Szakbizottság
ROZLOSNIK NOÉMI:

(ELTE)
„A fotoreceptor membránok működése néhány 
fizikai módszer tükrében” c. értekezése alapján 
a fizikai tudomány kandidátusa.

Elméleti orvostudományi Szakbizottság
MIKÓ TIVADAR LÁSZLÓ:

(DOTE)
„Pathology of the calibre preistent arteries in 
the alimentary tract” c. értekezése alapján az 
orvostudomány kandidátusa,

TAMÁSY VERONIKA:
(POTE)
„Az agytörzsi aktiváló és az előagyi gátló 
mechanizmusok ontogenezise, központi ideg- 
rendszeri integrációja” c. értekezése alapján az 
orvostudomány kandidátusa.

Klinika I. orvostudományi Szakbizottság
BODA ZOLTÁN:

(DOTE)
„A Willebrand-betegség és a ristomycin (a 
thrombocyta aggregometria kísérletes és klinikai 
alkalmazása)” c. értekezése alapján az orvos- 
tudomány kandidátusa,

DOROS PÉTER:
(DOTE)
„Pajzsmirigyrákos betegek celluláris immun
reakcióinak vizsgálata” c. értekezése alapján 
az orvostudomány kandidátusa,

IRSY GÁBOR: 
és GÓTH MIKLÓS közös vita 

(OTE I. Belgyógyászati Klinika)
„A hipofízis mellső lebeny hormonok rezerv 
kapacitásának vizsgálata endokrin betegségek
ben” c. értekezése alapján az orvostudomány 
kandidátusa,

GÓTH MIKLÓS: 
és IRSY GÁBOR közös vita 

(OTE I. Belklinika)
„A hipofízis mellső lebeny hormonok rezerv 
kapacitásának vizsgálata endokrin betegségek
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ben” c. értekezése alapján az orvostudomány 
kandidátusa,

KÖVES1 GYÖRGY:
(SOTE Szájsebészeti Klinika)
„Az arc-állcsont karcinomák diagnosztikája 
pánepitheliális antigénnel leukocita adherrencia 
gátlás módszerrel” c. értekezése alapján az orvos- 
tudomány kandidátusa,

OLASZY ANNA MÁRIA:
(SOTE)
,,A lakosság általános morbiditási vizsgálataiban 
alkalmazott módszerek törvényszerűségei az 
európai szocialista országok egészségügyének 
gyakorlatában” c. SZU-ban megvédett érteke
zése alapján az orvostudomány kandidátusa,

KOVÁCS GYÖRGY:
(Weil Emil Kórház Rí.)
„A gyors neutronok szerepe a melignus parotis- 
tumorok sugárkezelési eredményeinek javítá
sában” c. NDK-ban megvédett értekezése alap
ján az orvostudomány kandidátusa.

Klinika II. orvostudományi Szakbizottság
BARANYAI TIBOR:

(Sopron Városi Tanács Kórház Rí.)
„Ultrahang vizsgálat értékek a vesedaganatok 
diagnosztikájában” c. értekezése alapján az 
orvostudomány kandidátusa,

CSECSEI KÁROLY:
(SOTE)
„Az intrauterin fejlődés egyes regresszív folya
matainak klinikai következményei” c. érteke
zése alapján az orvostudomány kandidátusa,

CZALBERT-HALASY JÁNOS:
(Dunakeszi VT. Egyesített Eü. Int.) 
„Kolorektális daganatok és rákelőző állapotok 
korai felderítése újszerű komplex, számítógépes 
feldolgozásra is alkalmas metodikával” c. érte
kezése alapján az orvostudomány kandidátusa,

HARMAT GYÖRGY:
(Szabadságiéi Gyermekgyógyintézet) 
„Koponyaűri ultrahangvizsgálatok csecsemő és 
gyermekidegsebészeti kórképekben” c. érteke
zése alapján az orvostudomány kandidátusa,

ABIR MEHDI AL-ROUBAIE:
(Irak)
„Bridges in Dental Practice: a clinical survey” 
c. értekezése alapján az orvostudomány kandi
dátusa.

Gépészeti, kohászati Szakbizottság
LÁDÁI BALÁZS:

(Ipari Technológiai Int.)
„A gömbgrafitos öntöttvas öntészeti tulajdon
ságainak és dermedésének néhány sajátossága” 
c. értekezése alapján a műszaki tudomány kan
didátusa,

SZŰCS IVÁN:
(INNOVATEXI)
„Szálszalagok lineáris sűrűségének hosszűtávú 
mérése, egyenlőtlenségének jellegzetességeé is

javításának alapjai” c. értekezése alapján a 
műszaki tudomány kandidátusa,

MOHAMED AMIN MOHAMED YOUSEF: 
(Egyiptom)
„Correlation investigation of textured yarns 
properties with changing the technological para
meters of air-jet texturing” c. értekezése alapján 
a műszaki tudomány kandidátusa,

DÓKA ISTVÁN:
(Mg-i Főiskola, Nyíregyháza)
„A mezőgazdasági repülés repülésbiztonságának 
a vizsgálata” c. SZU-ban megvédett értekezése 
alapján a műszaki tudomány kandidátusa.

Energetikai Szakbizottság
BÍRÓ OSZKÁR:

(BME)
„A Galjerkin-módszer az elektrodinamikában és 
alkalmazása transzformátorok szórási terének 
számítására” c. értekezése alapján a műszaki 
tudomány kandidátusa,

NEVELŐ SÁNDOR:
(23. sz. Áll. Ép. Ip. Váll.)
„Turbófeltöltött négyütemű dízelmotorok insta
cioner üzemviszonya” c. NDK-ban megvédett 
értekezése alapján a műszaki tudomány kandi
dátusa

MAGDY RIAD MESEHA GUIRGIS:
(Egyiptom)
„Simulation of naturally aspireted and mecha
nically supercharged spark ignition engines” c. 
értekezése alapján a műszaki tudomány kandi
dátusa.

Biológia I. tudomány Szakbizottság
GERVAI JUDIT:

(ELTE)
„Magatartásgenetikai analízis a paradicsomhal 
(Macropodus opercularis) beltenyésztett és re- 
kombináns beltenyésztett populációin” c. érte
kezése alapján a biológiai tudomány kandi
dátusa,

CONTRERES ENRIQUE:
(ELTE TTK)
„A chromatoiulus projectus verh, és a cylindro- 
ciulus boleti koch ezerlábú- (Diplopoda-) fajok 
intesztinális baktériumközösségei” c. értekezése 
alapján a biológiai tudomány kandidátusa,

KARAM HOMAMED MAHMOUD TALA AT: 
(Egyiptom)
„ACE, Growth and population dynamios of 
common carp in hungarian waters” c. értekezése 
alapján a biológiai tudomány kandidátusa,

TANÁCS LAJOS:
(Ady E. Középiskolai Fiúkollégium, Szeged)
„A Tisza védőtöltés és hullámtér vadméh 
népességeinek ökológiai viszonyai” c. érteke
zése alapján a biológiai tudomány kandidátusa.



18 AKADÉMIAI KÖZLÖNY 1988. február 24.

Biológiai II. tudomány Szakbizottság

KLINCSEK PÁL:
(Főv. Állat- és Növénykert)
„A klorid- és kéndioxid-szennyezés hatása nagy
városi körzetek közlekedéssel terhelt fás nővér 
nyeire” c. NDK-ban megvédett értekezése alap
ján a biológiai tudomány kandidátusa.

Hadtudományi Szakbizottság

CSABAI GYÖRGY:
(MN Hadtáp Tanszék)
„Az új szárazföldi harci technikai eszközök 
hatása az ellátó csapatok alkalmazására, a tevé
kenységük formáira, eljárásaikra, folyamatos 
szervezeti továbbfejlődésükre és felkészítésükre” 
c. értekezése alapján a hadtudomány kandidá
tusa,

BOROS LÁSZLÓ:
(BM Államtitkári Titkárság)
„A meglépés tartalma, elérésének útjai és lehe
tőségei a határőrizetben” c. értekezés alapján 
a hadtudomány kandidátusa,

BURJÁN JENŐ
(MN 5313 Veszprém)
„A személyi állományra irányuló imperialista 
propaganda és lélektani hadviselés tartalma, 
erői-eszközei” c. értekezése alapján a had
tudomány kandidátusa,

ŐSZ SÁNDOR:
(MN Haditechnikai Intézet)
„Primer és szekunder rádiólokátorok analóg és 
digitális légihelyzet-információinak videokohe- 
rens feldolgozási lehetőségei számítógépes támo
gatással” c. értekezése alapján a hadtudomány 
kandidátusa.

SZEMÉLYI HÍREK, KITÜNTETÉSEK
A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa

KOVÁCS K. PÁL-t, az MTA rendes tagját, a Villa
mosenergiaipari Kutató Intézet nyugalmazott igaz
gatóját, 80. születésnapja alkalmából a villamos
gépek elméletének továbbfejlesztésében kifejtett 
nemzetközi hírű iskolateremtő tevékenységéért, 
nemzetközileg elismert kutatási eredményeiért, szé-r 
les körű publikációs és előadói munkásságáért

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
CSILLAGRENDJE;

NAGY ELEMÉR-t, az MTA levelező tagját, az 
MTA Műszaki Fizikai Kutató Intézete igazgatóját, 
nyugállományba vonulása alkalmából, több mint 
négy évtizeden át végzett eredményes tudományos, 
valamint tudományos közéleti tevékenységéért

PATAKI FERENC-et, az MTA levelező tagját, 
az MTA Pszichológiai Intézete igazgatóját, 60. 
születésnapja alkalmából, közel négy évtizeden át

végzett eredményes tudományszervezői, tudomány- 
politikai és tudományos közéleti tevékenységéért

SZOCIALISTA MAGYARORSZÁGÉRT 
ÉRDEMREND;

HAZAI LÁSZLÓ-t, az MTA Központi Hivatala 
főosztályvezető-helyettesét, nyugállományba vonu
lása alkalmából az MTA Központi Hivatalában 
közel négy évtizeden át végzett kiemelkedő tudo
mányszervezői és tudománypolitikai munkájáért, 
valamint társadalmi közéleti tevékenységéért

ÁPRILIS NEGYEDIKÉ ÉRDEMREND;

SÁGI MÁRTON-t, az MTA Központi Hivatala 
Társadalomtudományi Főosztálya főosztályvezető
helyettesét, nyugállományba vonulása alkalmából, 
élete munkásságának elismeréseképpen, három év
tizeden át végzett kiemelkedő tudományszervezői 
és tudománypolitikai tevékenységéért

„MUNKA ÉRDEMREND” a r a n y  
fokozata

kitüntetésben részesítette.

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára

HAJMÁSY TIBORNÉ-t, az MTA Műszaki Fizikai 
Kutató Intézete ügyintézőjét,
LIPTÁK FERENCNÉ-t, az MTA Központi Hiva
tala Főtitkár-helyettesi Titkárság előadóját,

MEKLER PAULÁ-t, az MTA Műszaki Kémiai 
Kutató Intézete osztályvezetőjét,
SZALAYTIHAMÉRNÉ-t, az MTA Központi Hiva
tala Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya csoport- 
vezetőjét,

VARGA ENDRÉNÉ-t, az MTA Központi Hivatala 
Pénzügyi Osztálya főelőadóját,
VÁMOSI ERZSÉBET-et, az MTA Számítástech
nikai és Automatizálási Kutató Intézete ügy
intézőjét

nyugállományba vonulásuk alkalmából, hosszú időn 
át végzett eredményes munkájukért

„KIVÁLÓ MUNKÁÉRT”

kitüntetésben részesítette.

A Magyar Tudományos Akadémia hivatal- 
vezetője

HAZAI LÁSZLÓ főosztályvezető-helyettest,
SÁGI MÁRTON főosztályvezető-helyettest és
SZLAVKOVSZKY LÁSZLÓNÉ osztályvezetőt 
nyugállományba helyezte;

EGRI PÁL osztályvezetőt kinevezte a Jogi és 
Igazgatási Főosztály főosztályvezető-helyettesévé;
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PRITZ PÁL-t kinevezte a Társadalomtudományi 
Főosztály főosztályvezető-helyettesévé;
TÖRŐ FERENC-et kinevezte a Természettudo
mányi Főosztály főosztályvezető-helyettesévé;
SCHMAL FERENCNÉ osztályvezető-helyettest ki
nevezte a Gazdasági Osztály osztályvezetőjévé;
SZIGETI GÁBOR főelőadót kinevezte az Ellátási 
Osztály osztályvezetőjévé.

FOGADÓÓRÁK

Berend T. Iván, a Magyar Tudományos Aka
démia elnöke minden hétfőn 16 — 17,30 óra között 
— bármely természetű ügyben — fogadóórát tart.

A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak 
más időpontokban is rendelkezésére áll.

Jogi és Igazgatási Főosztály

Láng István, a Magyar Tudományos Akadémia 
főtitkára minden hétfőn 15,30 — 17 óra között 
— bármely természetű ügyben — fogadóórát tart.

A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak, 
valamint az intézmények vezetőinek más idő
pontokban is rendelkezésére áll.

Jogi és Igazgatási Főosztály

Szabó János, a Tudományos Minősítő Bizottság 
elnöke kedden 14 — 15 óráig, Mádl Ferenc, a Tudo
mányos Minősítő Bizottság titkára csütörtökön 
10 — 11 óráig tart fogadóórát. Előzetes bejelentés 
a 173-929 hívószámú telefonon.

Tudományos Minősítő Bizottság 
T itkárság
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T á j é k o z t a t ó

a TMB szakbizottságai által az alábbi pályázóknak 
odaítélt kandidátusi fokozatokról:

Nyelvtudományi szakbizottság
UZONYI PÁL:

(KLTE)
„A mai orosz nyelv denominális viszonyjelölő 
mellékneveinek képzése” c. értekezése alapján 
a nyelvtudomány kandidátusa,

ANTAL LAJOS:
(ÉLTE)
„A magyarországi olasz nyelvkönyvek nyelvi- 
nyelvészeti elemzése” c. értekezése alapján a 
nyelvtudomány kandidátusa.

Zene-néprajz, folklór tudományi szakbizottság
SZILÁGYI MIKLÓS:

(MTA Néprajz. Kút. Csop.)
„Termelési viszonyok és a halászati technika 
összefüggései (különös tekintettel a Tisza víz
rendszerére” c. értekezése alapján a történelem 
(néprajz) tudomány kandidátusa.

Közgazdaságtudományi szakbizottság

VÁRI PÉTERNÉ:
(Tömegkomm. Kút. Közp.) 
„Argumentációelemző és döntéselemző eljárások 
alkalmazása stratégiai problémák megfogalma
zásában és megoldásában” c. értekezése alapján 
a közgazdaságtudomány kandidátusa,

SZOMBATHY LAJOS:
(Kosice)
„Ipari szervezet információrendszerének terve
zés és szervezése, különös tekintettel a karban
tartásra” c. értekezése alapján a közgazdaság- 
tudomány kandidátusa,

JAN VAN YZEREN:
(Hollandia)
„Torzítás a nemzetközi indexekben — matema
tikai magyarázat” c. értekezése alapján a 
közgazdaságtudomány kandidátusa.

Pedagógiai szakbizottság

TAKÁCS ETEL:
(nyugdíjas)

„Anyanyelvűnk mint tantárgy” c. értekezése 
alapján a neveléstudomány kandidátusa,

MEDGYES PÉTER:
(ELTE)
„A kommunikatív nyelvpedagógiai irányzat 
alapkérdései — különös tekintettel az angol 
nyelvre” c. értekezése alapján a nyelvtudomány 
kandidátusa.
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Matematikai és számítástechnikai szakbizottság

TRAN QUOC BINH:
(Vietnam)
„Konnexió görbületek és finsler konnexiók” c. 
értekezése alapján a matematikai tudomány 
kandidátusa.

Növénytermesztési szakbizottság

KOSZTKA MIKLÓS:
(Érd. és Faip. Egy. Sopron)
„Erdészeti utak fenntartási rendszere” c. érte
kezése alapján a mezőgazdasági (erdészeti) 
tudomány kandidátusa,

PATAY ISTVÁN:
(DATE)
„Optimális energetikai hatásfokú mezőgazdasági 
szélmotorok jellemzőinek meghatározása” c. 
értekezése alapján a mezőgazdasági (gépészeti) 
tudomány kandidátusa,

NAGY BÁLINT:
(Vezetőtovábbképző Int.)
„A növényvédelem fejlesztésének ökonómiai 
alapjai” c. értekezése alapján a mezőgazdasági 
tudomány kandidátusa,

HUSSEIN ALI AHMED HUSSEIN:
(Egyiptom)
„Chrysanthemum x  vírusmentes szaporítóanyag 
in vitro előállítása” c. értekezése alapján a 
mezőgazdasági tudomány kandidátusa,

VÉGHELYI KLÁRA:
(Gyümölcs és Díszn. Feji. Váll.)
„Gyümölcsfák pusztulását okozó gyökérpara
zita gombák előfordulása, gazdanövényeik köre 
és károsításuk” c. értekezése alapján a mező- 
gazdasági tudomány kandidátusa.

Állattenyésztési és állatorvostudományi szakbizottság

NGUYEN KIM DUONG:
(Vietnam)
„Import Holstein-Friz bikák és Holstein-Friz X 
magyartarka Ft nemzedék B-vércsoportrend- 
szerének és szérumtranszferrin polimorfizmusá
nak vizsgálata” c. értekezése alapján a mezőgaz
dasági tudomány kandidátusa,

HUSZENICZA GYULA:
(Budapest)
„Tejhasznú szarvasmarhák petefészekműködése 
az ellés utáni időszakban” c. értekezése alapján 
az állatorvostudomány kandidátusa.

Elméleti orvostudományi szakbizottság

LEPRÁN ISTVÁN:
(SZOTE)
„A szívizom infarktus korai fázisának befolyá
solása az arachidon-sav metabolizmusra ható 
szerekkel éber patkány modellen” c. értekezése 
alapján az orvostudomány kandidátusa,

LOSONCZY GYÖRGY:
(SOTE)
„Krónikus uteroplacentáris és akut renális 
ischaemia helyi és általános következményei” c. 
értekezése alapján az orvostudomány kandidá
tusa,

MÁNDI YVETTE:
(SZOTE)
„Adenovirus és interferon hatása a természetes 
citotoxicitásra” c. értekezése alapján az orvos- 
tudomány kandidátusa,

NAGY JÓZSEF TAMÁS:
(Kőbányai Gyógyszerárugyár)
„A granulociták effektor működését kísérő 
oxidációs robbanás szabályozása” c. értekezése 
alapján az orvostudomány kandidátusa,

VARRÓ ANDRÁS:
(Gyógyszerkut. Intézet)
„Az antiaritmiás szerek frekvenciafüggő elektro- 
fiziológiai hatásai izolált szívkészítményeken” c. 
értekezése alapján az orvostudomány kandidá
tusa.

Klinika I. orvostudományi szakbizottság
BAKÓ GYULA:

(DOTE)
„A THS receptor elleni antitestek és a THS 
receptor kölcsönhatásai és klinikai jelentőségük 
Sasedow-graves kórban” c. értekezése alapján 
az orvostudomány kandidátusa,

FARKAS IVÁN:
(PMT Flór F. Kórház)
„Klinikai vizsgálatok ritka duodenum betegsé
gekben” c. értekezése alapján az orvostudomány 
kandidátusa,

GÁL ISTVÁN:
(DOTE)
„A transzduodenalis sphincterműtétek késői 
morfológiai és funkcionális eredményei” c. 
értekezése alapján az orvostudomány kandidá
tusa,

HERJAVECZ IRÉN:
(Orsz. Korányi TBC Int.)
„Béta-adrenerg receptorok és prostanoidok 
asthma bronchialében” c. értekezése alapján az 
orvostudomány kandidátusa,

KÁDÁR KRISZTINA:
(Orsz. Kardiológiai Intézet)
„Echokardiographie az újszülött és csecsemő- 
kori szívbetegségek diagnosztikájában” c. érte
kezése alapján az orvostudomány kandidátusa,

KOLTAI MÁRIA ZSÓFIA:
(Orsz. Kardiológiai Intézet)
„Szív- és érrendszeri szövődmények kialakulása 
cukorbetegségben” c. értekezése alapján az 
orvostudomány kandidátusa,

KÓSNAI ISTVÁN:
(SOTE)
„A tehéntejallergia enterialis formája és a glu- 
ténszenzitív enteropathiák” c. értekezése alap
ján az orvostudomány kandidátusa,
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MÜNNICH DÉNES:
(Hajdú-Biliar MT Kórház Rí.) 
„Tífuszbaktériumgazdák gyógyítására irányuló 
törekvések” c. értekezése alapján az orvostudo
mány kandidátusa.

Klinika II. tudományi szakbizottság

ZEMPLÉN BÉLA:
(Orsz. Onkológiai Intézet)
„A helyileg előrehaladott gége és hypophaynx rá
kok sebészi kezelése” c. SZU-ban megvédett érte
kezése alapján az orvostudomány kandidátusa,

HALMOS LÁSZLÓ:
(POTE)
„Az elsővégtagi lymphoedemák röntgeno-radio- 
lógiai diagnosztikája és gyógyítása” c. SZU- 
ban megvédett értekezése alapján az orvostudo
mány kandidátusa.

Gépészeti, kohászati szakbizottság

PAHOMOVA NATALJA ARKADJEVNA: 
(Szovjetunió)
„A lehűlési sebesség hatása a gyorsacélok 
szövetszerkezetére (Nagy energiasűrűségű felü
leti kezelés)” c. értekezése alapján a műszaki 
tudomány kandidátusa,

VANKÓ RICHARD:
(nyugdíjas)
„Emelőgépek szállítórendszerének tervezése és 
bányászati fejlesztési programok készítése” 
(munkásság tézisszerű összefoglalója) c. érte
kezése alapján a műszaki tudomány kandidá
tusa,

IMRE JÓZSEF:
(NME)
„Rúd- és dróthengersori termékek szabályozott 
hengerlés! technológiáinak tervezési rendszere” 
c. értekezése alapján a műszaki tudomány 
kandidátusa,

SZEGEDI JÓZSEF:
(NME)
„A karbonoxidáció néhány fontos törvény- 
szerűségének feltárása a felsőfúvatású konvertes 
acélgyártásban” c. értekezése alapján a műszaki 
tudomány kandidátusa.

Energetikai szakbizottság
ZOEOR ERVIN:

(MTA KFKI)
„Atomerőmüvek és a VVR-SZM reaktor hierar
chikus szabályozása” c. értekezése alapján a 
műszaki tudomány kandidátusa.

Elektronikai és számítástechnikai szakbizottság
ADNAN A TURKEY:

(Irak)
„Recursive prediction errer estimate for ele
mentary parametrized models” c. értekezése 
alapján a műszaki tudomány kandidátusa,

MIZSEI JÁNOS:
(BME)
„Ón-dioxid félvezető gázérzékelők” c. értekezése 
alapján a műszaki tudomány kandidátusa,

VÉRTESY MIKLÓS:
(TKI)
„Mikrohullámú hibrid integrált áramkörök elő
állítási technológiái” c. értekezése alapján a 
műszaki tudomány kandidátusa.

Építési, építészeti és közlekedéstudományi szakbizott
ság

MÁTÉ ZSOLT:
(Városép. Tud. és Tervező Intézet)
„Szeged középkori helyrajza” c. értekezése 
alapján a műszaki tudomány kandidátusa,

MOLNÁR CSABÁNÉ:
(Posta Kísérleti Intézet)
„Postai küldeménytovábbító hálózat tervezési 
módszerek” c. értekezése alapján a műszaki 
tudomány kandidátusa,

NGUYEN NGOC DANH:
(Vietnam)
„Acéloszlopok teherbírásvizsgálata rugalmas
képlékeny anyagtulajdonságok és kezdeti im- 
perfekciók figyelembevételével” c. értekezése 
alapján a műszaki tudomány kandidátusa,

JÓZSEF DÉNES:
(ÉVM)
„A korszerű ipari építészeti környezet (Az in
formációesztétika alkalmazása a környezet ter
vezésében és értékelésében” c. értekezése alap
ján a műszaki tudomány kandidátusa,

HOLLÓ PÉTER:
(Közi. tud. Int.)
„A közúti forgalombiztonság alakulása a for
galomnagyság függvényében országos úttípus
csoportonként” c. értekezése alapján a közle
kedéstudomány kandidátusa,

LOSONCI PÁL:
(MALÉV)
„Fajlagos energiafogyasztás csökkentése Diesel 
hajómotoroknál” c. értekezése alapján a műszaki 
tudomány kandidátusa.

Bányászati, földtani, geodéziai és geofizikai szak- 
bizottság
GÁL ISTVÁN:

(Közp. Feji. Int.)
„Adalékok az ásványvagyongazdálkodási dön
tések előkészítéséhez (fejtéstelepítési döntések 
előkészítése” c. értekezése alapján a műszaki 
tudomány kandidátusa.

Szociológiai és demográfiai szakbizottság
SZABÓ KÁLMÁN:

(KSH)
„Családok és háztartások demográfiai jellemzői
nek előreszámítása” c. értekezése alapján a 
szociológiai (demográfiai) tudomány kandidá
tusa.
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Pályázat i  f e l h í v ás o k

Az MTA Növényvédelmi Kutatóintézetének 
igazgatója (Budapest, Herman 0. u. 15., levélcím: 
1525. Budapest Pf. 102). pályázatot hirdet tudo
mányos igazgatóhelyettesi munkakör betöltésére
1988. július 1-től.

A tudományos igazgatóhelyettes feladata az 
intézeti célok megvalósítása érdekében:
— a növényvédelmi állattani, növénykórtani, re

zisztenciabiológiai, kórélettani, gyomirtási és 
növényvédelmi kémiai kutatások átfogó irányí
tása,

— az említett tudományterületek valamelyikében 
aktív tudományos kutatások végzése,

— az intézet nemzetközi kapcsolatainak, ügyviteli 
tevékenységének irányítása és ellenőrzése.

A pályázókkal szembeni követelmények:

— egyetemi végzettség;
— tudományos fokozat;
— nemzetközi színvonalú tudományos tevékeny

ség;
— az angol és az orosz nyelv ismerete, az egyik 

idegen nyelvből előadót és vitaképesség;
— kutatóintézetben szerzett tudományos vezetői 

gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

— a pályázó jelenlegi munkahelyének, beosztásá
nak és fizetésének megjelölését;

— eddigi szakmai munkásságát, tudományos ered
ményeinek ismertetését;

— tudományos fokozatának, nyelvismeretének, ki
tüntetéseinek megjelölését;

— tudományos munkáinak jegyzékét;
— a munkakör ellátására vonatkozó vezetési és 

tudományos elképzeléseit.

A pályázathoz mellékelni kell:

— az oklevelek hiteles másolatát,
— részletes önéletrajzot,
— három hónapnál nem régebbi keletű hatósági 

erkölcsi bizonyítványt.
Amennyiben a felhívásra az MTA Növényvédel

mi Kutatóintézetében dolgozó kutató pályázik, úgy 
az előbb említett okmányokat nem szükséges a 
pályázathoz csatolni.

A vezetői megbízásra vonatkozóan a 23/1983. 
(XII. 17.) ÁBMH számú rendelet, valamint a 
10/1984. (A. K. 10.) MTA-F. számú főtitkári utasí
tás rendelkezései az irányadók.

A pályázatot az MTA Növényvédelmi Kutató- 
intézetének igazgatójához kell benyújtani a közzé
tételtől számított 30 napon belül.

Dr. Király Zoltán s. k.
az MTA rendes tagja, 

igazgató

Az MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézete 
(Tihany) pályázatot hirdet tudományos segéd- 
munkatársi, illetve munkatársi állás betöltésére, 
az alábbi kutatási témákban:

1. Ingerületi folyamatok kutatása sejt- és membrán 
szinten

2. Sejtszintű tanulási mechanizmusok elektro- 
fiziológiai vizsgálata

3. Biológiailag aktív anyagok biokémiai kutatása.
4. Halpopulációk biológiai szerepe és állomány- 

dinamikái a Balatonban.
5. A Balaton eutrofizálódási folyamatainak kuta

tása.

A munkakörök betöltéséhez szakbiológus, fizikus, 
kémikus vagy biológia-kémia középiskolai tanári 
szakon való képesítés szükséges. Nyelvismeret a 
kinevezés szempontjából előnyt jelent.

Az ez évben végzők, illetve akik 2 évnél kevesebb 
időt töltöttek tudományos alkalmazásban (és nem 
rendelkeznek egyetemi doktori címmel és állami 
nyelvvizsgával) tudományos segédmunkatársi ál
lásra pályázhatnak. Az egyetemi doktori címmel és 
állami nyelvvizsgával rendelkezők tudományos 
munkatársi kinevezésre pályázhatnak.

A meghirdetett állások alapbére legalább 5000 
Ft, ill. nem kezdők esetén megegyezés szerint. 
Az intézet szükség esetén szolgálati férőhelyet, ill. 
lakást és munkanapokon egyszeri értekezési lehető
séget biztosít.

A meghirdetett állások alapbére legalább 5000 
Ft, ill. nem kezdők esetén megegyezés szerint. Az 
intézet szükség esetén szolgálati férőhelyet, ill. 
lakást és munkanapokon egyszeri étkezési lehető
séget biztosít.

A kinevezés időpontja azonnali, illetve pálya
kezdők részére 1988. szeptember 1. és a vonatkozó 
rendelkezések értelmében 3 éves, határozott időre 
szól.

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a 
pályázó:

— legfontosabb személyi adatait,
— önéletrajzát,
— képesítését, illetve tanulmányai befejezése után 

várható képesítését (szak ill. szakpár),
— az utolsó két félévben elért tanulmányi átlag- 

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

tásokra.

A pályázatot a jelentkezők a felhívás közzététe
létől számított 21 napon belül az MTA Balatoni 
Limnológiai Kutatóintézet igazgatójának (8237 
Tihany, Pf. 35) címezve, az intézetbe küldjék meg.

Jelen pályázati kiírást a következő felsőoktatási 
intézményeknek küldtük meg:

Eötvös Lóránt! Tudományegyetem, Budapest. 
József Attila Tudományegyetem, Szeged.
Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen.

Dr. Salánki János s. k. 
akadémikus, igazgató
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Akadémiai intézet pályázatot hirdet gazdasági 
vezető munkakör betöltésére.

A munkakör betöltésének feltételei: szakirányú 
felsőfokú végzettség, megfelelő szakmai gyakorlat, 
valamint erkölcsi, politikai feddhetetlenség. Fize
tés megállapodás szerint.

A pályázatot részletes önéletrajzzal az MTA 
Ipar- és Vállalatgazdaság-kutató Intézetének kell 
beküldeni a hirdetés megjelenésétől számított 3 
héten belül. Cím: Budapest 1112. Budaörsi út 45. 
Telefonon a 851-782 számon lehet érdeklődni.

Román Zoltán s. k.

A Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium 
pályázatot hirdet a Mezőgazdasági Biotechnológiai 
Kutatóközpont (Gödöllő) igazgatói munkakörére, 
mely 1988. április 1-től betölthető. A vezetői meg
bízás 5 évre szól.

Az intézet alap feladata:
— a mezőgazdasági biotechnológiai és biotechnikai 

körbe tartozó kutatás, fejlesztés, oktatás,
— a mezőgazdasági ágazat biotechnológiai kutatá

sainak koordinálása és nemzetközi kapcsolat- 
rendszerének kiépítése,

— egyes csúcstechnikák szálgáltatásszerű alkalma
zása a mezőgazdasági kutató-fejlesztő labora
tóriumoknak.
Igazgató feladatköre:

— a létesítendő bázisintézmény hosszú távú haté
kony működése feltételeinek kimunkálása, biz
tosítása,

— a beruházás nemzetközi színvonalon történő 
megvalósulásának irányítása,

— a MÉM Biotechnológiai Tanácsa által meghatá
rozott stratégiai irányelvek figyelembevételével 
az alapkutatási eredmények alkalmazásának 
irányítása,

— a biotechnológiai és a biotechnikai kutatás, 
oktatás ágazati szinten történő összefogása, e 
témakörben megrendelésre történő kutatások 
végzése,

— hazánkban és külföldön elért biotechnológiai és a 
biotechnikai kutatási eredmények hazai elterje
désének elősegítése, ilyen irányú technológiák és 
know-how-k kidolgozása, licencek beszerzése, 
adaptálása a hazai viszonyokra, illetőleg ezek 
terjesztése,

— a mezőgazdaság és a Mezőgazdasági és Élel
mezésügyi Minisztérium hatáskörébe tartozó 
iparágak biotechnológiai kutatásainak koordiná
lása, a különböző helyeken folytatott hasonló 
jellegű kutatási-fejlesztési feladatok megoldásá
nak elősegítése, azok rendszerszemléletű össze
hangolása,

— a mezőgazdasági szakemberek biotechnológiai és 
biotechnikai képzése, továbbképzése a felügye
letet ellátó részleg által jóváhagyott tematika 
alapján,

— részvétel a biotechnológiával és a biotechnikával 
foglalkozó hazai és nemzetközi szervezetek 
munkájában. A nemzetközi szervezeti tagsággal 
járó tevékenység ellátása,

— a kutatóközpont tevékenységének megfelelő, a 
követelményrendszerek szerinti személyi felté
telek biztosítása,

— szakértői véleményadás az intézmény feladat
körében felmerülő jogvitás ügyekben,

— az első számú vezetői munkakörhöz kapcsolódó 
munkajogi, gazdasági pénzügyi feladatok irá
nyítása.
Pályázhatnak azok a büntetlen előéletű, egye

temi végzettségű szakemberek, akik kandidátusi 
vagy tudomány doktora fokozattal, két nyelvből 
állami nyelvvizsgával, legalább 10 éves szakmai 
gyakorlattal, a vezetői munkakörhöz szükséges 
igazgatási ismeretekkel, kutatásszervezési és tudo
mányos kutatási gyakorlattal rendelkeznek. Isme
rik a biotechnológiai kutatás hazai és nemzetközi 
kapcsolatrendszerét.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

— a pályázó részletes önéletrajzát, szakmai-tudo
mányos életútját

— megjelent publikációinak jegyzékét
— kitöltött személyi adatlapot
— végzettségét, tudományos fokozatát és nyelv

vizsgát igazoló okiratok másolatát
— három hónapnál nem régebbi, érvényes erkölcsi 

bizonyítvány másolatát
— orvosi igazolást, amely a munkakör ellátására 

alkalmas egészségi állapotát igazolja.

A pályázatot mellékleteivel együtt a MÉM 
Értesítőben való közzétételtől számított 30 napon 
belül kell a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisz
térium Szakoktatási és Kutatási Főosztálya Koor
dinációs Osztályára (Budapest V., Kossuth Lajos 
tér 11., levélcím: 1860 Bp. 55. Pf. 1.) benyújtani.

A pályázatok elbírálására a beérkezési határa 
időt követő 30 napon belül kerül sor.

A pályázattal kapcsolatosan részletesebb felvilá
gosítást ad: dr. Szőke Károly főelőadó (112-439).

Az igazgató besorolása, alapbére, vezetői pótlé
kának megállapítása a hatályos jogszabályok és 
megegyezés szerint történik.

A Semmelweis Orvostudományi Egyetem (1085. 
Budapest. Üllői út 26. sz.) R e k t o r a  pályázatot 
hirdet az alábbi 3221 ksz-u állásra:

PULMONOLÓGIAI KLINIKÁN egyetemi ta
nári állásra.

A kinevezendő egyetemi tanár feladata:
— a klinika igazgatói teendőinek ellátása,
— a klinika oktató-nevelő munkájának, az orvos- 

tanhallgatók oktatásának irányítása és ellenőr
zése, tantermi előadások tartása, vizsgáztatás,

— a klinika gyógyító-megelőző munkájának szer
vezése és irányítása,
tudományos munka szervezése, irányítása és 
ellenőrzése.

Pályázati feltételek:
— orvosegyetemi végzettség,
— tudományos fokozat,

legalább 15 éves szakmai tevékenység és egye
temi oktatói tapasztalat,

— a tudományos munkában és irányításban való 
jártasság,
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— tapasztalat az egészségügyi intézmények, illetve 
felsőoktatási szervezeti egységek adminisztratív 
vezetésében,

— idegen nyelvek ismerete, egy idegen nyelvből 
előadó- és vitaképesség.

A kinevezendő egyetemi tanár feladatkörébe 
tartozik még a művelődési miniszter 20/1986. 
(V ili. 31.) MM. sz. rendelet által a Felsőoktatási 
Intézmények Szervezetéről és Működéséről, vala
mint az Egyetem Szervezeti és Működési Szabály
zatában meghatározott feladatok.

Feltétel még, hogy a kinevezésre kerülő egyetemi 
tanár megfeleljen az Egyetem oktatóival szemben 
támasztott követelményrendszerben foglaltaknak. 
(Megtekinthető az Egyetem Személyzeti és Oktatási 
Osztályán.)

A pályázatnak tartalmaznia kell a p á l y á z ó ,

— legfontosabb személyi és foglalkozási adatait, 
(jelenlegi munkahelyét, beosztását, munkaköri 
besorolását és illetményét)

— eddigi szakmai munkájának és eredményeinek 
részletes ismertetését,

— tudományos fokozatát,
— kitüntetéseit,
— jelentősebb külföldi tanulmányútját,
— munkaköri követelmények és feladatok teljesí

tésére vonatkozó elképzeléseit,
A pályázathoz mellékelni kell a munkakör be

töltésének feltételeként megjelölt képesítési és egyéb 
előírásoknak megfelelést igazoló okiratot, vagy azok 
másolatait.

E z e k  az alábbiak:
— részletes önéletrajz,
— részletes szakmai önéletrajz,
— szakképzettséget, illetőleg tudományos fokozatot 

tanúsító okiratok hiteles másolata,
— országos nyilvántartásbavételről szóló igazolás,
— tudományos közlemények jegyzéke, (időrendi 

sorrendben),
— egy-egy példány különlenyomat,
— a C. 0243/30 rsz. kitöltött személyi adatlap,
— érvényes, 3 hónapnál nem régebbi hatósági 

erkölcsi bizonyítvány,
— illetményigazolás.

A pályázati kérelmet a hirdetménynek az 
Egészségügyi Közlönyben történő megjelenésétől szá
mított 30 napon belül kell benyújtani az Egyetem 
Személyzeti és Oktatási Osztályára, (1085. Buda
pest. Üllői út 26. fszt. 8.), ahol a pályázattal kap
csolatban részletes felvilágosítást adnak.

A meghirdetett egyetemi tanári állásra kineve
zett személy munkabérének megállapítására a 
16/1983. (XII. 17) ÁBMH sz. rendelkezésben foglal
tak az irányadók.

A munkakör betöltésére 1988. július 1-én kerül 
sor.

A klinika igazgatói megbízás határozott időre, 
legfeljebb 5 évre szól.

Dr. Somogyi Endre s. k.
rektor

Az Orvostovábbképző Egyetem (1389 Budapest, 
Szabolcs u. 35.) rektora pályázatot hirdet a Tüdő- 
gyógyászati Tanszéken 1 fő  3221 kulcsszámú egyetemi 
tanári állásra.

A kinevezésre kerülő egyetemi tanár feladata:

— részvétel a Tanszék orvostovábbképzési munká
jának szervezésében, előkészítésében,

— részvétel az oktató munkában.

Pályázati feltétel:

— általános orvosi diploma,
— tüdőgyógyász szakorvosi képesítés,
— a nem tbc-s tüdőgyógyászati betegek funkcioná

lis diagnosztikájában és ellátásában magas 
szintű felkészültség,

— tudományos fokozat,
— egyetemi oktatásban szerzett több éves vezetői 

tapasztalat.

A pályázati kérelemhez mellékelni kell:
— egyetemi diplomát,
— szakorvosi képesítésről szóló igazolást,
— tudományos fokozatról szóló igazolást,
— személyi adatlapot,
— erkölcsi bizonyítványt,
— önéletrajzot,
— minősítést,
— működési bizonyítványt,
— orvosi nyilvántartásba vételről szóló igazolást,
— tudományos közlemények jegyzékét,
— tudományos közlemények egy-egy különlenyo

matát.

A pályázatokat a hirdetménynek az Egészség- 
ügyi Közlönyben való megjelenésétől számított 
30 napon belül az Orvostovábbképző Egyetem 
Személyzeti Osztályára (1389 Budapest, Szabolcs u. 
35.) kell benyújtani.

Dr. Kulka Frigyes s. k.
egyetemi tanár 

rektor

Az Orvostovábbképző Egyetem (1389 Buda
pest, Szabolcs u. 35.) rektora pályázatot hirdet az 
Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet 
bázisán működő Tüdőgyógyászati Tanszéken 7 fő  
3221 kulcsszámú egyetemi tanári állásra.

A kinevezendő egyetemi tanár feladata:
— a Tanszék vezetésével járó feladatok ellátása,
— nemzetközi kapcsolatok szervezése, ápolása,
— a különböző szintű pulmonológiai továbbképző 

tanfolyamok irányítása, ellenőrzése,
— magas szintű előadások tartása.

Pályázati feltétel:
— általános orvosi diploma,
— tüdőgyógyászati szakorvosi képesítés,
— tudományos fokozat,
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— folyamatos tudományos tevékenység,
— az orvostovábbképzésben szerzett legalább 15 

éves oktatói gyakorlat.

A pályázathoz mellékelni kell:
— egyetemi diplomát,
— szakképesítést igazoló okmányt,
— tudományos fokozatról szóló igazolást,
— személyi adatlapot,
— erkölcsi bizonyítványt,
— önéletrajzot,
— működési bizonyítványt,
— tudományos közlemények jegyzékét,
— tudományos közlemények egy-egy különlenyo

matát.
A pályázatokat a hirdetménynek az Egészség- 

ügyi Közlönyben való megjelenésétől számított 
30 napon belül az Orvostovábbképző Egyetem 
Személyzeti Osztályára (1389 Budapest, Szabolcs 
u. 35.) kell benyújtani.

Dr. Kulka Frigyes s. k.
egyetemi tanár 

rektor

A Debreceni Orvostudományi Egyetem rektora 
(Debrecen, Nagyerdei krt. 98., 4012.) pályázatot 
hirdet az alábbi 3221 kulcsszáméi egyetemi tanári 
állásokra:

Orvosi Vegytani Intézet
A kinevezendő egyetemi tanár feladata:
Az Orvosi Vegytani Intézet igazgatói teendőinek 

ellátása, az orvostanhallgatók elméleti és gyakorlati 
oktatása, vizsgáztatása, az intézet oktató-nevelő és 
tudományos munkájának irányítása és ellenőrzése, 
az angol nyelven folyó képzés elméleti és gyakorlati 
oktatásának, vizsgáztatásának szervezése és irá
nyítása, továbbá mindazok a feladatok, amelyeket a 
művelődési miniszter a 20/1986. (VIII. 31.) MM. sz. 
rendelet, illetve az egyetem szervezeti és működési 
szabályzata az intézet igazgatóinak feladatköréül 
meghatároz.

Pályázati feltételek:
— egyetemi diploma, tudomány doktora fokozat, 

az orvosi vegytan oktatásában és kutatásában, 
valamint a vezetésben megfelelő tapasztalat és 
jártasság,

— idegen nyelvek ismerete, legalább egy idegen 
nyelvből előadói és vitakészség.

Élettani Intézet

A kinevezendő egyetemi tanár feladata:
Az elmélet és gyakorlati előadások tartása és 

vizsgáztatása, a tudományos kutatómunkában 
való részvétel, az angol nyelven folyó képzés elmé
leti és gyakorlati oktatásában és vizsgáztatásában 
való részvétel, valamint az intézetigazgató segítése 
az igazgatásban.

Feladata továbbá: az excitációs kontrakciós 
kuplunk munkacsoport irányítása, valamint minden

olyan tevékenység, amellyel az intézet igazgatója 
megbízza.
Pályázati feltételek:

— orvosi diploma, orvostudományok doktora foko
zat,

— fiziológus szakorvosi képesítés,
— legalább 20 éves gyakorlat
— idegen nyelvek ismerete, legalább egy idegen 

nyelvből előadó és vitakészség.

A Debreceni Orvostudományi Egyetem pályázati 
hirdetménye egyetemi docensi állásokra

A Debreceni Orvostudományi Egyetem rektora 
pályázatot hirdet

az Idegsebészeti Klinikára, 
az Urológiai Klinikára,
az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetbe 
és a Mikrobiológiai Intézetbe

egy-egy 3222 kulcsszámú egyetemi docensi állásra. 

Idegsebészeti Klinika

A kinevezésre kerülő egyetemi docens feladata a 
klinika igazgatójának irányításával az elméleti és a 
gyakorlati oktatásban, vizsgáztatásban, valamint 
a betegellátásban való aktív részvétel, továbbá 
minden olyan feladat, amellyel a klinika igazgatója 
megbízza.

Urológiai Klinika
A kinevezésre kerülő egyetemi docens feladata a 

klinika igazgatójának irányításával az elméleti és a 
gyakorlati oktatásban, vizsgáztatásban való rész
vétel.

Feladata továbbá: gyermekurológiai vizsgála
tok végzése, valamint irányítása, és minden olyan 
feladat, amellyel a klinika igazgatója megbízza.

Anatómiai Intézet

A kinevezésre kerülő egyetemi docens feladata: 
az intézet oktató-nevelő és kutatómunkájában való 
részvétel. Feladata továbbá: az önálló immunológiai 
kutatási munkacsoport vezetése, és minden olyan 
feladat, amellyel az intézet igazgatója megbízza.

Mikrobiológiai Intézet
A kinevezésre kerülő egyetemi docens feladata: 

az intézet oktató-nevelő és kutatómunkájában való 
részvétel. Feladata továbbá: a vírusos karciogenezis 
KGST téma magyarországi képviselete, valamint az 
AIDS kutatási program témavezetése, és minden 
olyan feladat, amellyel az intézet igazgatója meg
bízza.

Pályázati feltételek:
— orvosi diploma, valamint a szakorvosi bizonyít

vány,
— tudományos fokozat,
— az oktató-nevelő és tudományos munkában 

megfelelő tapasztalat és jártasság,
— idegen nyelv ismerete.
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Mind az egyetemi tanári, mind a docensi állások
ra benyújtott pályázatoknak az alábbiakat kell 
tartalmazni:

a) a pályázó munkahelyét, beosztását, besorolá
sát és fizetését,

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

— oktatói és tudományos munkájának részletes 
ismertetését,

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

— a tudományos fokozatát, kitüntetéseit, és idegen
nyelvi ismeretét, jelentősebb külföldi tanul
mányútjait,
c) a pályázónak az oktató-nevelő és tudomá

nyos munkájára vonatkozó jövőbeni tervét.

A pályázati kérelemhez mellékelni kell:

— orvosi diploma másolatát
— szakorvosi bizonyítványt
— személyi adatlapot (C. 0243-30 r. sz.),
— minősítést (újkeletű)
— részletes életrajzot két példányban,
— tudományos fokozatról igazolást
— orvosi nyilvántartásba vételéről igazolást
— erkölcsi bizonyítványt
— illetményről igazolást
— tudományos munkák jegyzékét és egy-egy 

különlenyomatát
— nyelvvizsgáról igazolást

A pályázati kérelmeket a hirdetmény megjelené
sétől számított 30 napon belül, a DOTE Rektori 
Hivatalába (Debrecen, Nagyerdei krt. 98., Posta
fiók 15., 4012) kell benyújtani. A pályázatokkal 
kapcsolatosan részletes felvilágosítást nyújt a 
DOTE Személyzeti és Oktatási Osztálya.

A kinevezendő egyetemi tanárok és docensek 
illetménye a felsőoktatási intézmények dolgozóinak 
bérrendezéséről szóló 16/1983. (XII. 17.) ÁBMH 
számú rendelkezésének megfelelően kerül megálla
pításra. Az intézet igazgatói megbízás határozott 
időre, legfeljebb 5 évre szól. Az egyetemi docensek 
kinevezése 5 éves határozott időtartamra szól.

Dr. Leövey András s. k.
egyetemi tanár 

rektor

Az Orvostovábbképző Egyetem (1389 Budapest, 
Szabolcs u. 35.) rektora pályázatot hirdet a Pszichi
átriai és Klinikai Pszichológiai Tanszéken 1 fő  3221 
kulcsszámú egyetemi tanári állásra.

A kinevezésre kerülő egyetemi tanár feladata:

— részvétel a Tanszék pszichiátriai oktatási és 
kutatási feladataiban,

— a pszichoterápiás oktatás szervezése orvosok 
szak- és továbbképzésében, valamint klinikai 
pszichológusok továbbképzésében; pszichoterá
piás tanfolyamok, egyéni továbbképzések elő
készítése, irányítása és felügyelete,

— a pszichoterápiás képesítés követelményrendsze
rének korszerű szintentartása, illetve a képesítés 
megszerzésére történő előkészítés.

Pályázati feltétel:
— orvosi diploma,
— pszichiátriai szakképesítés,
— pszichoterápiás képesítés,
— tudományos fokozat,
— legalább 15 éves — fenti kiírás szerinti feladatok

nál megjelölt — szakmai, illetve felsőoktatásban
szerzett gyakorlat,

— magas szintű folyamatos tudományos tevékeny
ség,

— legalább egy idegen nyelv előadói szinten való 
ismerete.

A pályázati kérelemhez mellékelni kell:
— az egyetemi diplomát,
— a szakorvosi képesítésről, illetve képesítésről 

szóló igazolásokat,
— a tudományos fokozatról szóló igazolást,
— személyi adatlapot,
— erkölcsi bizonyítványt,
— önéletrajzot,
— minősítést,
— működési bizonyítványt,
— orvosi nyilvántartásba vételről szóló igazolást,
— tudományos közlemények jegyzékét,
— tudományos közlemények egy-egy különlenyo

matát.
A pályázatokat a hirdetmény megjelenésétől 

számított 30 napon belül az Orvostovábbképző 
Egyetem Személyzeti Osztályára (1389 Budapest, 
Szabolcs u. 35.) kell benyújtani.

Dr. Kulka Frigyes s. k.
egyetemi tanár 

rektor

Az Orvostovábbképző Egyetem (1389 Budapest, 
Szabolcs u. 35.) rektora pályázatot hirdet az 
Urológiai Klinikán 1 fő  3222 kulcsszámú egyetemi 
docensi állásra.

A kinevezésre kerülő egyetemi docens feladata:
— a klinika általános és speciális gyógyító-meg

előző feladatainak ellátásában való részvétel, 
különös tekintettel a transzuretrális műtéti 
technikákra,

— a klinika oktatási feladatainak önálló szervezése,
— részvétel a klinika továbbképzési feladataiban,
— részvétel a tudományos kutatómunkában.

Pályázati feltétel:
—. általános orvosi diploma,
— urológus szakorvosi képesítés,
— tudományos fokozat,
— legalább 15 éves szakorvosi gyakorlat,
— a felsőoktatási munkában való aktív részvétel,
— folyamatos tudományos munkásság,
— idegen nyelvismeret.
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A pályázati kérelemhez mellékelni kell:

— egyetemi diplomát,
— szakképesítést igazoló okmányt,
— tudományos fokozatról szóló igazolást,
— személyi adatlapot,
— erkölcsi bizonyítványt,
— önéletrajzot,
— működési bizonyítványt,
— tudományos közlemények jegyzékét,
— tudományos közlemények egy-egy különlenyo

matát.
A pályázatokat a hirdetmény megjelenésétől 

számított 30 napon belül az Orvostovábbképző 
Egyetem Személyzeti Osztályára (1389 Budapest, 
Szabolcs u. 35.) kell benyújtani.

Dr. Kulka Frigyes s. k.
egyetemi tanár 

rektor

Az Orvostovábbképző Egyetem (1389 Budapest, 
Szabolcs u. 35.) rektora pályázatot hirdet az 
Anaesthesiológiai és Intenzív Therápiás Intézetében 
1 fő  3222 kulcsszámú egyetemi docensi állás betölté
sére.

A kinevezésre kerülő egyetemi docens feladata:

— belgyógyászati kardiológiai intenzív osztály 
vezetése,

— részvétel az intézet továbbképzési feladataiban,
— részvétel a tudományos munkában.

Pályázati feltétel:

— általános orvosi diploma,
— belgyógyász és kardiológus szakképesítés,
— tudományos fokozat,
— legalább 15 éves intenzív terápiás gyakorlat,
— a felsőoktatási munkában való aktív részvétel,
— folyamatos tudományos munkásság,
— legalább 1 idegen nyelven előadói és vitaképes

ség.

A pályázati kérelemhez mellékelni kell:
— egyetemi oklevelet,
— szakorvosi képesítésről szóló igazolást,
— tudományos fokozatról szóló igazolást,
— személyi adatlapot,
— erkölcsi bizonyítványt,
— önéletrajzot,
— minősítést,
— működési bizonyítványt,
— orvosi nyilvántartásba vételről szóló igazolást,
— tudományos közlemények jegyzékét,
— tudományos közlemények egy-egy különlenyo

matát.

A pályázatokat a hirdetmény megjelenésétől 
számított 30 napon belül az Orvostovábbképző 
Egyetem Személyzeti Osztályára (1389 Budapest, 
Szabolcs u. 35.) kell benyújtani.

Dr. Kulka Frigyes s. k.
egyetemi tanár 

rektor

Az Orvostovábbképző Egyetem (1389 Budapest, 
Szabolcs u. 35.) rektora pályázatot hirdet a Szemé
szeti Klinikán 1 fő  3222 kulcsszámú egyetemi 
docensi állásra.

A kinevezésre kerülő egyetemi docens feladata:
— a Szemészeti és a Szülészeti-Nőgyógyászati Kli

nika betegeinek diabetológiai ellátása,
— az OTE Diabetes Szakrendelésének vezetése,
— az OTE valamennyi klinikáján szakkonziliáriusi 

tevékenység végzése,
— részvétel a diabetológiai orvostovábbképzés 

munkájában.

Pályázati feltétel:

— orvosi diploma,
— belgyógyász szakorvosi képesítés,
— tudományos fokozat,
— kiemelkedő és folyamatos tudományos tevé

kenység a diabetológia területén,
— nyelvismeretek,
— felsőoktatási munkában való aktív részvétel.

A pályázati kérelemhez mellékelni kell:
— egyetemi diplomát,
— szakképesítést igazoló okmányt,
— tudományos fokozatról szóló igazolást,
— személyi adatlapot,
— erkölcsi bizonyítványt,
— önéletrajzot,
— működési bizonyítványt,
— tudományos közlemények jegyzékét,
— tudományos közlemények egy-egy különlenyo

matát.
A pályázatokat a hirdetmény megjelenésétől 

számított 30 napon belül az Orvostovábbképző 
Egyetem Személyzeti Osztályára (1389 Budapest, 
Szabolcs u. 35.) kell benyújtani.

Dr. Kulka Frigyes s. k.
egyetemi tanár 

rektor

Az Orvostovábbképző Egyetem (1389 Budapest, 
Szabolcs u. 35.) rektora pályázatot hirdet a Honvé
delmi Egészségügyi Intézetben 1 fő 3222 kulcsszámú 
egyetemi docensi állás betöltésére.

A munkaviszony határozott időre létesül. 
Bérezés a munkaköri kulcsszámnak megfelelően 

történik.

A kinevezésre kerülő egyetemi docens feladata:

— a katasztrófa körülmények közötti egészségügyi 
ellátás szervezésének, tervezésének, irányításá
nak oktatása,

— az Intézet által szervezett továbbképzések ter
vezése, szervezése,

— együttműködés szervezése és tervezése honvé
delmi egészségügyi szakismereteket oktató más 
egészségügyi felsőoktatási intézményekkel,

— a katasztrófa medicina meghatározott területé
nek rendszerek tudományos kutatása,
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a szakterületén működő oktatók szakmai, tudo
mányos vezetése, rendszeres továbbképzésük 
biztosítása,
szakterületének képviselete magyar és idegen 
nyelvi kongresszusokon.

Pályázati feltétel:

— orvosegyetemi végzettség,
— szakirányú egészségügyi szakképesítés,
— tudományos fokozat,
— a szakképesítéstől számított legalább 8 éves 

felsőoktatási gyakorlat,
— rendszeres szakirányú tudományos kutató tevé

kenység és eredményeinek publikálása,
- szakterülete nemzetközi műveléséhez szükséges 

nyelvismeretek.
A pályázatokat a hirdetmény megjelenésétől 

számított 30 napon belül az Orvostovábbképző 
Egyetem Személyzeti Osztályára (1389 Budapest, 
Szabolcs u. 35.) kell benyújtani.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosí
tást az OTE Honvédelmi Egészségügyi Intézet 
igazgatója (Dr. Vámos László 1553. Budapest, 
Róbert Károly krt. 44. 297-096) ad.

Dr. Kulka Frigyes s. k.
egyetemi tanár 

rektor

Az Orvostovábbképző Egyetem (1389 Buda
pest, Szabolcs u. 35.) rektora pályázatot hirdet 
az Egészségügyi Főiskolai Kar Pedagógiai Intéze
tében 1 fő 3225 kulcsszáméi intézetvezető főiskolai 
tanári állás betöltésére.

A munkaviszony határozott időre létesül. 
Bérezés a munkaköri kulcsszámnak megfelelően 

történik.

A kinevezésre kerülő főiskolai tanár feladata:
— a Pedagógiai Intézet vezetése,
— az egészségügyi szakoktatói szak vezetése; a 

szakoktatói szak hallgatóinak oktatása, a szak
irányú képzés irányítása, szervezése, ellenőrzése,

— a szak tudományos kutatómunkájának szer
vezése,

— a Kar szakjain a pszichológia, a pedagógia, az
egészségnevelés oktatása.

Pályázati feltétel:
— orvosi vagy tanári egyetemi végzettség,
— felsőoktatási intézményben legalább 10 éves 

oktatói gyakorlat,
— tudományos fokozat; rendszeres kutató tevé

kenység az adott szakterületen.

A pályázati kérelemhez mellékelni kell:

— egyetemi diplomát,
— tudományos fokozatról szóló igazolást,
— személyi adatlapot,
— erkölcsi bizonyítványt,
— önéletrajzot,
— működési bizonyítványt,
— tudományos közlemények jegyzékét.

A pályázatokat a hirdetmény megjelenésétől 
számított 30 napon belül az Orvostovábbképző 
Egyetem Személyzeti Osztályára (1389 Budapest, 
Szabolcs u. 35.) kell benyújtani.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást az 
OTE Egészségügyi Főiskolai Kar főigazgató-helyet
tese (Elekes Attila 691 —241) ad.

Dr. Kulka Frigyes s. k.
egyetemi tanár 

rektor

Az Orvostovábbképző Egyetem (1389 Buda
pest, Szabolcs u. 35.) rektora pályázatot hirdet 
az Egészségügyi Főiskolai Kar Védőnőképző Szak 
Budapesti Tagozatán 1 fő  3226 kulcsszámú főiskolai 
docensi állás betöltésére.

A munkaviszony határozott időre létesül.
Bérezés a munkaköri kulcsszámnak megfelelően 

történik.

A kinevezésre kerülő főiskolai docens feladata:

— a szülészet-nővédelem tantárgy oktatása,
— a tárggyal kapcsolatos oktatás-szervezési tevé

kenység irányítása,
— a szak tematikájának megfelelően előadás tar

tása, a hallgatók vizsgáztatása,
— szakterületének megfelelően a tudományos mun

ka irányítása.

Pályázati feltétel:

— orvosi diploma,
— szülészet-nőgyógyászati szakorvosi képesítés,
— legalább 15 éves klinikai vagy kórházi gyakorlat,
— 8 éves felsőoktatási gyakorlat,
— rendszeres tudományos tevékenység,
— idegen nyelvismeret.

A pályázati kérelemhez mellékelni kell:

— egyetemi diplomát,
— szakképesítést igazoló okmányt,
— tudományos fokozatról szóló igazolást,
— személyi adatlapot,
— erkölcsi bizonyítványt,
— önéletrajzot,
— működési bizonyítványt,
— tudományos közlemények jegyzékét.

A pályázatokat a hirdetmény megjelenésétől 
számított 30 napon belül az Orvostovábbképző 
Egyetem Személyzeti Osztályára (1389 Budapest, 
Szabolcs u. 35.) kell benyújtani.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosí
tást az OTE Egészségügyi Főiskolai Kar főigazgató
helyettese (Elekes Attila 691 —241) ad.

Dr. Kulka Frigyes s. k.
egyetemi tanár 

rektor
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Az Orvostovábbképző Egyetem (1389 Buda
pest, Szabolcs u. 35.) rektora pályázatot hirdet 
az Egészségügyi Főiskolai Kar Védőnőképző Szak 
Szegedi Tagozatán 7 fő  3226 kulcsszámú főiskolai 
docensi állás betöltésére.

A munkaviszony határozatlan időre létesül. 
Bérezés a munkaköri kulcsszámnak megfelelően 

történik.

A kinevezésre kerülő főiskolai docens feladata:
— pedagógiai-pszichológia, egészségnevelés okta

tásának szervezése a tagozaton,
— a pedagógia és határterületeinek oktatása, elő

adások, gyakorlatok tartása, a hallgatók vizs
gáztatása,

— TDK hallgatók munkájának irányítása,
— a Szak tudományos munkájában való részvétel.

Pályázati feltétel:
— egyetemi diploma, pedagógiai végzettség,
— egyetemi doktori fokozat,
— a védőnői munkával kapcsolatos folyamatos 

tudományos tevékenység,
— legalább 8 éves, felsőoktatási intézményben 

szerzett oktatási gyakorlat,
— szakterületének megfelelően széles körű elméleti 

felkészültség,
— idegen nyelvismeret.

A pályázati kérelemhez mellékelni kell:

— egyetemi diplomát,
— egészségügyi szakképesítést igazoló okmányt,
— tudományos fokozatról szóló igazolást,
— személyi adatlapot,
— erkölcsi bizonyítványt,
— önéletrajzot,
— működési bizonyítványt,
— tudományos közlemények jegyzékét.

A pályázatokat a hirdetmény megjelenésétől 
számított 30 napon belül az Orvostovábbképző 
Egyetem Személyzeti Osztályára (1389 Budapest, 
Szabolcs u. 35.) kell benyújtani.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosí
tást az OTE Egészségügyi Főiskolai Kar főigazgató
helyettese (Elekes Attila 691—241) ad.

Dr. Kulka Frigyes s. k.
egyetemi tanár 

rektor

Az Orvostovábbképző Egyetem (1389 Buda
pest, Szabolcs u. 35.) rektora pályázatot hirdet 
az Egészségügyi Főiskolai Kar Miskolci Oktatási 
Decentrumban 7 fő  3226 kulcsszámú főiskolai 
docensi állásra.

A munkaviszony határozott időre létesül. 
Bérezés a munkaköri kulcsszámnak megfelelően 

történik.

A kinevezésre kerülő főiskolai docens feladata:
— az Oktatási Decentrumban a védőnőképzés 

gyermekgyógyászati szervezése,

— a szak tematikájának megfelelően előadás tar
tása, a hallgatók vizsgáztatása,

— oktatás szervezői és nevelői feladatok ellátása,
— a TDK munkájának gyermekgyógyászati irá

nyítása,
— szakterületének megfelelően a tudományos mun

ka irányítása.
Feladatait az Oktatási Decentrum vezetőjének, 

valamint a Decentrum Védőnőképző Szak vezetőjé
nek irányítása alatt látja el.

Pályázati feltétel:
— orvosi diploma,
— gyermekgyógyász szakorvosi képesítés,
— legalább 8 éves gyakorlati idő felsőoktatási 

intézményben, vagy szakának megfelelő elmé
leti, ill. kutatóintézetben,

— szakterületének alapos ismerete, idegen nyelv- 
ismeret,

— rendszeres tudományos tevékenység.

A pályázati kérelemhez mellékelni kell:
— egyetemi diplomát,
— szakképesítést igazoló okmányt,
— tudományos fokozatról szóló igazolást,
— orvosnyilvántartásba vételről szóló igazolást,
— személyi adatlapot,
— erkölcsi bizonyítványt,
— önéletrajzot,
— működési bizonyítványt,
— tudományos közlemények jegyzékét.

A pályázatokat a hirdetmény megjelenésétől 
számított 30 napon belül az Orvostovábbképző 
Egyetem Személyzeti Osztályára (1389 Budapest, 
Szabolcs u. 35.) kell benyújtani.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosí
tást az OTE Egészségügyi Főiskolai Kar főigazgató
helyettese (Elekes Attila 691—241) ad.

Dr. Kulka Frigyes s. k.
egyetemi tanár 

rektor

Az Orvostovábbképző Egyetem (1389 Buda
pest, Szabolcs u. 35.) rektora pályázatot hirdet 
az Egészségügyi Főiskolai Kar Miskolci Oktatási 
Decentrumban 7 fő  3226 kulcsszámú főiskolai 
docensi állásra.

A munkaviszony határozott időre létesül. 
Bérezés a munkaköri kulcsszámnak megfelelően 

történik.

A kinevezésre kerülő főiskolai docens feladata:
— az Oktatási Decentrumban a gyógytornász 

képzés,
— a szak tematikájának megfelelően előadás tar

tása, a hallgatók vizsgáztatása,
— oktatás szervezői és nevelői feladatok ellátása,
— szakterületének megfelelően a TDK munka irá

nyítása.
Feladatait az Oktatási Decentrum vezetőjének, 

valamint a -Decentrum Gyógytornászképző Szak 
vezetőjének irányítása mellett látja el.
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Pályázati feltétel:

— orvosi diploma,
— mozgásszervi rehabilitációs szakorvosi képesítés,
— legalább 8 éves gyakorlati idő felsőoktatási 

intézményben, vagy szakának megfelelő elméleti, 
ill. kutató intézetben,

— szakterületének alapos ismerete,
— rendszeres tudományos tevékenység,
— idegen nyelvismeret.

A pályázati kérelemhez mellékelni kell:
— egyetemi diplomát, 

szakképesítést igazoló okmányt,
— tudományos fokozatról szóló igazolást,
— személyi adatlapot,
— erkölcsi bizonyítványt,
— önéletrajzot,
— működési bizonyítványt,
— tudományos közlemények jegyzékét.

A pályázatokat a hirdetmény megjelenésétől 
számított 30 napon belül az Orvostovábbképző 
Egyetem Személyzeti Osztályára (1389 Budapest, 
Szabolcs u. 35.) kell benyújtani.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosí
tást az OTE Egészségügyi Főiskolai Kar főigazgató
helyettese (Elekes Attila 691-241) ad.

Dr. Knlka Frigyes s. k.
egyetemi tanár 

rektor

A Pécsi Orvostudományi Egyetem rektora 
pályázatot hirdet a következő 3221 ksz. egyetemi 
tanári állásra

Kémiai Intézet (igazgatói teendőkkel) 
Neurológiai Klinika (igazgatói teendőkkel) 
Szemészeti Klinika (igazgatói teendőkkel) 
Elméleti Központi Laboratórium 
Idegsebészeti Klinika
A Kémiai Intézethez, a Neurológiai Klinikára 

és a Szemészeti Klinikára kinevezendő igazgató 
egyetemi tanár feladata:

1 . az egyetemi hallgatók elméleti és gyakorlati 
oktatása, vizsgáztatása;

2. az oktatási és szervezeti egység oktató-nevelő, 
gyógyító és tudományos munkájának szerve
zése, irányítása;

3. a szakorvosjelöltek képzésének irányítása;
4. az adott oktatási-szervezeti egység igazgatói 

teendőinek ellátása;
5. mindazok a feladatok, amelyeket az oktatási 

törvény, valamint az egyetem Szervezeti és 
Működési Szabályzata az oktatásLszervezeti 
egység igazgatójának feladatául meghatároz.
Az Elméleti Központi Laboratóriumhoz kineve

zendő egyetemi tanár feladata:
L a  laboratórium szerves és gyógyszerkémiai 

vegyületek kutatásainak tervezése, szervezése;
2. részvétel az egyetemi hallgatók oktatásában;
3. a központi laboratórium tudományos és tovább

képzési feladataiban részvétel;

4. mindazok a feladatok, amelyeket az oktatási 
törvény, valamint az egyetem Szervezeti és 
Működési Szabályzata az oktatási-szervezeti 
egység egyetemi tanár feladatául meghatároz.

Az Idegsebészeti Klinikára kinevezendő egye
temi tanár feladata:

1. a klinikai laboratórium vezetése, a neuropatho- 
lógia művelése;
— nemzetközi jártassága legyen immunhiszto

kémiai vizsgálatok technikájában;
2. részvétel az egyetemi hallgatók oktatásában;
3. a klinika tudományos és továbbképzési feladatai

ban részvétel;
4. mindazok a feladatok, amelyeket az oktatási 

törvény, valamint az egyetem Szervezeti és 
Működési Szabályzata az oktatási-szervezeti 
egység egyetemi tanára feladatául meghatároz.
A pályázati kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, 

besorolását;
b) a pályázó eddigi szakmai munkájának és 

eredményeinek ismertetését, az oktató-ne
velő,gyógyító-tudományos munkájának rész
letes ismertetését;

c) a pályázónak az oktató-nevelő, gyógyító
tudományos munkájára vonatkozó jövőbeni 
terveit.

A pályázati kérelemhez csatolni kell:
— részletes önéletrajzot;
— egyetemi oklevelet;
— szakorvosi bizonyítványt;
— tudományos fokozatot tanúsító okiratot;
— felsőoktatási intézménytől beszerzett és kitöl

tött személyi lapot;
— hatósági erkölcsi bizonyítványt;
— idegen nyelv ismeretét tanúsító bizonyítványt; 

utolsó minősítést;
— tudományos közlemények jegyzékét és azok 

egy-egy különlenyomatát;
— általa írt könyvek, jegyzetek, tanulmányok fel

sorolását és jelentősebb külföldi tanulmányútját, 
kitüntetését.
A kérelmeket a hirdetménynek az Egészségügyi 

Közlönyben való közzétételétől számított 30 napon 
belül kell benyújtani a Pécsi Orvostudományi Egye
tem Rektori Hivatalához (7624 Pécs, Szigeti út 12.).

Dr. Bauer Miklós s. k.

A Pécsi Orvostudományi Egyetem rektora 
pályázatot hirdet
— a Közegészségtani és Járványtani Intézetbe,
— az Anaesthesiológiai és Intenzív Therápiás 

Intézetbe,
— a l l .  számú Belgyógyászati Klinikára,
— a Fogászati Klinikára,
— a Fül-Orr-Gégegyógyászati Klinikára,
— az Urológiai Klinikára

egy-egy 3222 ksz. egyetemi docensi állásra.
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A kinevezendő docens feladata: orvostanhallga
tók oktatásában és a tudományos munkában; 
a klinikán e feladatokon kívül a gyógyító munká
ban részvétel az oktatási-szervezeti egység vezetőjé
nek irányítása szerint.

A pályázati kérelemhez csatolni kell:
— részletes önéletrajzot,
— egyetemi oklevelet,
— tudományos fokozatot tanúsító oklevelet,
— hatósági erkölcsi bizonyítványt,
— szakorvosi bizonyítványt,
— felsőoktatási intézménynél beszerzett és kitöl

tött személyi lapot,
idegen nyelv ismeretét tanúsító bizonyítványt,

— tudományos közlemények jegyzékét és azok 
egy-egy különlenyomatát.

A pályázati kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a pályázó munkahelyét, beosztását, besoroz 
lását,

b) eddigi szakmai munkájának részletes ismer
tetését,
— az általa írt könyvek, jegyzetek és tanulmányok 

felsorolását,
— tudományos fokozatot, kitüntetést, jelentősebb 

külföldi tanulmányútját.
A pályázati kérelmeket az Egészségügyi Köz

lönyben való közzétételétől számított 30 napon 
belül kell benyújtani a Pécsi Orvostudományi 
Egyetem Rektori Hivatalához (7624 Pécs, Szigeti 
út 12.).

Dr. Bauer Miklós s. k.

A Semmelweis Orvostudományi Egyetem (1085 
Budapest, Üllői út 26. sz.) rektora pályázatot hirdet 
az alábbi3221 ksz-ú egyetemi állásokra:

I.

1. A Semmelweis Orvostudományi Egyetem 
rektora és a Fővárosi Tanács János Kórház-Rendelő
intézetének főigazgató főorvosa pályázatot hirdet 
a szervezetében működő Sebészeti Tanszékén tan
székvezető egyetemi tanári állásra.

A kinevezendő egyetemi tanár egyben — másod
állásban — kinevezést kap a Fővárosi Tanács János 
Kórház-Rendelőintézet főigazgatója által a kórház 
Sebészeti Osztályának vezetésére.

A kinevezendő egyetemi tanár feladata:
— a tanszékvezetői teendők ellátása,
— a tanszék oktató-nevelő munkájának, az orvos- 

tanhallgatók tantermi előadásának tartása, ok
tatásuknak irányítása, ellenőrzése és vizsgáz
tatás,

— a tanszék, illetve a sebészeti osztály fekvő- és 
járóbeteg ellátás szervezése és irányítása és 
mindazok a gyógyítással összefüggő feladatok 
ellátása, amelyeket a kórház Szervezeti és 
Működési Szabályzata az osztályvezető főorvos 
feladatköréül meghatároz.

Pályázati feltételek:

— sebész szakorvosi képesítés,
— egyetemi oktatói gyakorlat, jó előadókészség, 

szakképzettségének megfelelő területen, leg
alább 12 éven át kiemelkedő tevékenységet 
végzett,

— tudományos fokozat,
— tudományos munka végzésében, szervezésében 

jártasság,
— tapasztalat mind az egészségügyi intézmények, 

mind a felsőoktatási szervezeti egységek ügy
vitelében és vezetésében,

2. Marxizmus —Leninizmus Intézetben
egyetemi tanári állásra

A kinevezendő egyetemi tanár feladata:
részvétel az intézet oktató-nevelő munkájában, 
az etika és orvosetika tárgyköreiben rendszeres 
tantermi előadások tartása, gyakorlatok veze
tése, a hallgatók vizsgáztatása,

— Orvosetikai Csoport vezetése, az itt folyó oktató
munka irányítása,
speciális kollégiumok vezetése, az orvosi-gyógy
szerészi etika aktuális társadalmi problémái 
témaköréből,

— aspiránsok filozófiai-etikai képzésében való rész
vétel,
kutatómunka végzése, az orvosi felelősség, a me
dicina általános társadalmi feltételei, az orvos
etikai témakör területén.

Pályázati feltételek:
— a feladatkör ellátásához megfelelő egyetemi 

diploma,
— tudományos fokozat,
— legalább 12 éves szakmai és egyetemi oktató

nevelő gyakorlat.
3. 1. sz. Sebészeti Klinikán 
2 egyetemi tanári állásra
Az egyik kinevezendő egyetemi tanár feladata:

— részvétel a klinika oktató-nevelő munkájában, 
tantermi előadások tartása, vizsgáztatás,

— a klinika transzplantációs részlegének önálló 
vezetése, és az ezzel kapcsolatos kutatások szer
vezése és irányítása,
igazgatóhelyettesi feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:
— sebész szakorvosi képesítés,
— egyetemi oktatói gyakorlat, jó előadókészség, 

szakképzettségének megfelelő területen legalább 
12 éven át kiemelkedő tevékenységet végzett,

— tudományos fokozat,
— idegen nyelvek ismerete,

4. A másik kinevezendő egyetemi tanár fel
adata:
— részvétel a klinika oktató-nevelő munkájában, 

tantermi előadások tartása, vizsgáztatás,
— részvétel a betegellátásban, a gyógyító-munka 

rendszeres ellenőrzésében,
- a pancreas sebészet és az ezzel kapcsolatos 

tudományos kutatások szervezése és irányítása,
— igazgatóhelyettesi feladatok ellátása.
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Pályázati feltételek:
— sebész szakorvosi képesítés,
— tudományos fokozat,
— szakképzettségének megfelelő területen legalább 

12 éven át kiemelkedő tevékenységet végzett,
— idegen nyelvek beszédfokon való ismerete.

5. Bőr- és Nemikórtani Klinikán 
egyetemi tanári állásra

A kinevezendő egyetemi tanár feladata:
— részvétel a klinika oktató-nevelő munkájában, 

tantermi előadások tartása, vizsgáztatás,
— részvétel a betegellátásban, a gyógyitómunka 

rendszeres ellenőrzésében,
— a tudományos munka irányítása, a pályakezdő 

fiatal kutatók nevelése, irányítása,
— a klinika mykológiai laboratóriumának vezetése.

Pályázati feltételek:
— bőrgyógyász, és mykológiai szakképesítés,
— tudományos fokozat,
— legalább 12 éves szakmai tevékenység és egye

temi oktatói gyakorlat,
— idegen nyelvek ismerete, legalább egy idegen 

nyelvből előadó- és vitaképesség.

6. I. sz. Kémiai-Biokémiai Intézetben 
egyetemi tanári állásra

A kinevezendő egyetemi tanár feladata:
— a kémia, biokémiai tantárgyak előadása általá

nos és fogorvos hallgatók részére, az I. és II. 
évfolyamon, vizsgáztatás,

— tudományos kutatócsoport vezetése és irányí
tása, különös tekintettel a nukleinsav és nuk- 
leotid szintézisre,

— részvétel az intézet vezetésében és irányításá
ban.

Pályázati feltételek:

— általános orvosi diploma,
— legalább 12 éves folyamatos gyakorlat az orvosi

kémia és biokémia oktatásban jó előadói adott
ság, didaktikai készség, vizsgáztatási tapasz
talat,

7—8. I. sz. Kórbonctani és Kísérleti Rákkutató 
Intézetben két egyetemi tanári állásra. Az egyik 
kinevezendő egyetemi tanár feladata:

— részvétel az intézet által végzett oktató-nevelő 
munkában, előadások tartása, vizsgáztatás,

— jártasság az elektromikroszkópiában és a leg
újabb immunhisztokémiai módszerekben,

— az elektromikroszkópos laboratórium vezetése,
— az intézet különböző reszortfelelőseinek ellen

őrzése.

Pályázati feltételek:
— szakképesítés,
— tudományos fokozat,
— legalább 12 éves szakmai gyakorlat az oktatás

ban,
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— ismerje a nemzetközi szakmai kutatási eredmé
nyeket,

— előadóképesség és tárgyalókészség egy idegen 
nyelven.
A másik kinevezendő egyetemi tanár feladata:

— részvétel az intézet által végzett oktató-nevelő 
munkában, előadások tartása, vizsgáztatás,

— jártasság a molecularis pathológiában, különös 
tekintettel az onkogén kutatásra,

— az onkogén laboratórium vezetése,
— az intézet különböző reszortfelelőseinek ellen

őrzése.

Pályázati feltételek:

— szakképesítés,
— tudományos fokozat,
— legalább 12 éves szakmai gyakorlat az oktatás

ban, ismerje a nemzetközi szakmai kutatási 
eredményeket,

— előadóképesség és tárgyalókészség egy idegen 
nyelven.

A tanszékvezető egyetemi tanár feladatkörébe 
tartoznak még mindazok a feladatok, amelyeket 
a művelődési miniszter a 20/1986. (VIII. 31.) MM. 
sz. rendelete a felsőoktatási intézmények szervezé
séről és működéséről meghatároz.

A Semmelweis Orvostudományi Egyetem (1085 
Budapest, Üllői út 26.) rektora pályázatot hirdet 
az alábbi 3222 ksz-ú egyetemi docensi állásokra:

II.

1. Kardiológiai Tanszéken
egyetemi docensi állásra

A kinevezendő egyetemi docens feladata:
— részt kell vennie a Kardiológiai Tanszék oktató

nevelő munkájában, az orvostanhallgatók és 
szakorvosjelöltek képzésében, illetve tovább
képzésében,

— továbbá, a tanszék, valamint az Országos Kar
diológiai Intézet gyógyító és tudományos mun
kájában,

Pályázati feltételek:

— belgyógyászati és kardiológiai szakorvosi vizsga,
— legalább 10 éves szakmai gyakorlat az oktatás

ban,
— tapasztalattal kell rendelkeznie a koszorúér

betegségek invasiv diagnosztikájában és kathe- 
ter therápiás kezelésében,

— két idegen nyelvben jártassággal kell rendel
keznie.
2. Ér- és Szívsebészeti Klinikán 

egyetemi docensi állásra
A kinevezendő egyetemi docens feladata:

— részvétel a klinika oktató-nevelő munkájában, 
előadások tartása, hallgatók gyakorlati okta
tása,

— a klinika egyik szívsebészeti osztályának veze
tése,
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— a tudományos kutatómunka a szívsebészet 
területén,

— részvétel a napi betegellátásban.

Pályázati feltételek:
— sebészi, szívsebészeti szakképesítés,
— legalább 10 éves szakmai gyakorlat,
— oktató-nevelő tapasztalat,
— idegen nyelvek ismerete, egy idegen nyelvből 

előadóképesség.
3. II. sz. Gyermekklinikán 

egyetemi docensi állásra

A kinevezendő egyetemi docens feladata:
— részvétel a klinika oktató-nevelő munkájában, 

előadások tartása, gyakorlati oktatás és vizs
gáztatás,

— tudományos kutatómunka a humángenetika 
területén,

— részvétel a klinika vezetésében.

Pályázati feltételek:
— csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosi képe

sítés,
— humángenetikai szakképesítés,
— tudományos fokozat,
— szakképzettségének megfelelő területen legalább 

10 éven át kiemelkedő tevékenységet végzett,
— legalább egy idegen nyelven előadó és vita

készség.
4 —5. I. sz. Női Klinikán

két egyetemi docensi állásra

Mindkét kinevezendő egyetemi docens feladata:
— az oktató-nevelő munkában való részvétel, elő

adások tartása, hallgatók gyakorlati oktatása, 
vizsgáztatás,

— részvétel a gyógyító-megelőző és tudományos 
munkában.

Pályázati feltételek:
— szakorvosi képesítés; szülészet, nőgyógyászat

ból és anaesthesiológiából,
— szakképzettségének megfelelő területen legalább 

10 éven át kiemelkedő tevékenységet végzett,
— egy idegen nyelvből előadó és vitakészség.
6. II. sz. Szemklinikán
egyetemi docensi állásra

A kinevezendő egyetemi docens feladata:
— a klinika általános igazgatóhelyettesi feladatá

nak ellátása,
— részvétel az oktató-gyógyító munka és szakor

vosképzés irányításában, előadások tartása, gya
korlati oktatás és vizsgáztatás,

— részvétel a klinika tudományos munkájában.

Pályázati feltételek:
— szakorvosi képesítés szemészetből,
— jártasság a felsőoktatásban, legalább 10 éves 

klinikai gyakorlat,
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— kiemelkedő tevékenység végzése; a fluorescens 
angigraphiában, fotocoagulatióban és az ideg- 
hártyaleválás korszerű műtétéiben,

— tudományos fokozat,
— idegen nyelvtudás előadói szinten.

7. Psychiátriai Klinikán 
2 egyetemi docensi állásra

Az egyik kinevezendő egyetemi docens feladata:
— az organicus psychiátriai és cerebrovascularis 

témakörben tantermi előadások tartása, rész
vétel a gyakorlati oktatásban, a továbbképzések 
megszervezésében,

— a klinika egy részlegének vezetése, az oda 
beosztott orvosok irányítása, szakmai fejlődésük 
biztosítása,

— a Neuromorfológiai Laboratórium vezetése, 
tudományos feladatai közé tartozik az agyi 
endothel-kutatás szervezése.

Pályázati feltételek:

— szakképesítés, neurológia, psychiátria és neuro- 
pathológiából,

— tudományos fokozat,
— megfelelő tudományos munkásság,
— előadó és vitakészség legalább egy idegen 

nyelvből,
— szakképzettségének megfelelő területen legalább 

10 éven át kiemelkedő tevékenységet végzett.
8. A másik kinevezendő egyetemi docens fel

adata:
— a klinikai pszichológia témakörében tantermi 

előadások, konzultációk tartása, gyakorlatok 
vezetése, vizsgáztatás,

— kutatómunka végzése, psychodiagnosztika mód
szertani fejlesztése, adaptálása,

— a klinika psychológus csoportjának vezetése és 
szakmai irányítása.

Pályázati feltételek:

— psychológus képesítés,
— psychotherápiás szakképesítés,
— szakképzettségének megfelelő területen legalább 

10 éven át kiemelkedő tevékenységet végzett,
— tudományos fokozat, megfelelő tudományos 

munkásság,
— előadó és vitakészség legalább egy idegen nyel

ven.
9. Pulmonológiai Klinikán

egyetemi docensi állásra
A kinevezendő egyetemi docens feladata:

— részvétel a klinika oktató-nevelő munkájában, 
tantermi előadások, gyakorlatok tartása és a 
hallgatók vizsgáztatása,

— az oktatási rendszer fejlesztése, pályakezdő 
fiatal orvosok nevelése,

— tudományos munka végzése.

Pályázati feltételek:
— szakképesítés tüdőgyógyászatból, továbbá im

munológiából,
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— : tudományos minősítés,' ; va ;
egyetemi felsőoktatási munkában legalább 10 
éves gyakorlat, .

— előadó és vitakészség legalább egy idegen 
nyelvből.
10. II. sz. Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani 

Intézetben
egyetemi docensi állásra

A kinevezendő egyetemi docens feladata:
— részvétel az intézet oktató-nevelő munkájában, 

előadások tartása, bonctermi és szövettani gya
korlatok vezetése, hallgatók vizsgáztatása,

— magasszintű kutatómunka végzése, tudományos
diákköri hallgatók, pályakezdő fiatal kutatók 
irányítása, . *

— részvétel az intézet adminisztratív és kutatási 
ügyvitelének irányításában.

Pályázati feltételek:

— általános orvosi diploma,
— legalább 10 éves oktatási gyakorlat e szakterü

leten,
— tudományos fokozat,
— előadó és vitakészség legalább egy idegen nyelv

ből.
11. Élettani Intézetben 

egyetemi docensi állásra
A kinevezendő egyetemi docens feladata:

— részvétel az általános orvostanhallgatók és a 
gyógyszerész hallgatók oktatásában, vizsgázta
tásában,

— a korszerű oktatástechnikai módszerek beépítése 
az elméleti és gyakorlati oktatásba,

— oktatási segédanyagok elkészítésének irányítása,
— aktív kutatási tevékenység a vesefiziológia 

terén,
— részvétel az intézeti ügyvitelben.

Pályázati feltételek:
— általános orvosdoktori oklevél,
— fiziológus szakképesítés,
— legalább 10 éves egyetemi oktatási tapasztalat,
— tudományos minősítés,
— előadóképesség két idegen nyelven, melynek 

egyike az angol nyelv.
12. Klinikai Kísérleti Kutató, II. sz. Élettani 

Intézetben
egyetemi docensi állásra

'  '  . ■ \  ' . y - fi ’■. • : :• • :

A kinevezendő egyetemi docens feladata:
— az általános orvostanhallgatók elméleti és gya

korlati oktatása, vizsgáztatás,
— az intézet Elektrofiziológiai Laboratóriumának 

vezetése,
— tudományos munka végzése, a vizsgálati mód

szerek fejlesztése számítógépes analízise,
— tudományos diákkörös hallgatók munkájának 

irányítása, patronálása,
— részvétel az intézetvezetés adminisztratív fel

adataiban,
— nemzetközi kapcsolatok és kooperációs munkák 

szervezése.

Pályázati feltételek:

— általános orvosi és mérnöki diploma,
— fiziológus szakképesítés,
— a fiziológia területén legalább 10 éves szakmai 

gyakorlat,
— tudományos fokozat,
— legalább két idegen nyelven előadókészség.

13. Közegészségtani és Járványtani Intézetben 
egyetemi docensi állásra

A kinevezendő egyetemi docens feladata:
— részvétel az intézet oktató-nevelő munkájában 

mindhárom karon,
— az oktatási-rendszer fejlesztése, diplomások inté

zeten belüli továbbképzése,
— kutatómunka végzése és irányítása környezet- 

higienie témakörben.

Pályázati feltételek:

— egyetemi diploma,
— közegészségügyi és mikrobiológiai laboratóriumi 

vizsgálatokban jártasság,
— szakképzettségének megfelelő területen legalább 

10 éven át kiemelkedő tevékenységet végzett,
— tudományos fokozat,
— legalább egy idegen nyelven előadókészség.

GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR

14. Gyógyszerészi Kémiai Intézetben 
egyetemi docensi állásra

A kinevezendő egyetemi docens feladata:
— részvétel az intézet oktató-nevelő munkájában, 

tantermi előadások tartása, vizsgáztatás,
— részvétel a postgraduális gyógyszerészképzésben,
— részvételt a kutatómunkában, a kutatócsoport 

irányítása.

Pályázati feltételek:
— gyógyszerész diploma,
— szakágazati képesítés,
— szakképzettségének megfelelő területen legalább 

10 éven át kiemelkedő tevékenységet végzett,
— tudományos fokozat,
— több éves tudományos publikációs tevékenység 

a gyógyszerészi kémia területén,
— idegen nyelv ismerete.

A kinevezendő egyetemi oktatók feladatkörébe 
tartoznak még a művelődési miniszter 20/1986. 
(VIII. 31.) MM. sz. rendelet által a Felsőoktatási 
Intézmények Szervezetéről és Működéséről, vala
mint az Égyetem Szervezeti és Működési Szabály
zatában meghatározott feladatok.

A Semmelweis Orvostudományi Egyetem vala
mennyi meghirdetett állásánál feltétel még, hogy 
a kinevezésre kerülő egyetemi oktatók megfelelje
nek az Egyetem oktatóival szemben támasztott 
követelményrendszerben foglaltaknak. (Megtekinthető 
az Egyetem Személyzeti és Oktatási Osztályán.)
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A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó

— a legfontosabb személyi és foglalkozási adatait 
(jelenlegi munkahelyét, beosztását, munkaköri 
besorolását és illetményét),

— eddigi szakmai munkájának és eredményeinek 
részletes ismertetését,

— tudományos fokozatát,
— kitüntetéseit,
— idegennyelvi ismeretét,
— jelentősebb külföldi tanulmányúját,
— munkaköri követelmények és feladatok teljesí

tésére vonatkozó elképzeléseit.

A pályázathoz mellékelni kell a munkakör 
betöltésének feltételeként megjelölt képesítési és 
egyéb előírásoknak megfelelést igazoló okiratot, 
vagy azok másolatait.

Ezek az alábbiak:

— részletes önéletrajz,
— részletes szakmai önéletrajz,
— szakképzettséget, illetőleg tudományos foko

zatot tanúsító okiratok hiteles másolata,,
— orvosok, illetve gyógyszerészek esetében, orszá

gos nyilvántartásba vételről szóló igazolás,
— tudományos közlemények jegyzéke (időrendi 

sorrendben),
— egy-egy példány különlenyomat,
— a C. 0243/30. rsz. kitöltött személyi adatlap, 

érvényes, 3 hónapnál nem régebbi hatósági 
erkölcsi bizonyítvány,

— illetményigazolás.

A pályázati kérelmeket a hirdetménynek az 
Egészségügyi Közlönyben történő megjelenésétől szá
mított 30 napon belül kell benyújtani az Egyetem 
Személyzeti és Oktatási Osztályára (1085 Budapest, 
Üllői út 26. fszt. 8.), ahol a pályázatokkal kapcso
latos részletes felvilágosítást adnak.

A meghirdetett oktatói állásokra kinevezett 
személyek munkabérének megállapítására a 16/1983. 
(XII. 17.) ÁBMH sz. rendelkezésben foglaltak az 
irányadók.

A munkakörök betöltésére 1988. július Kjén 
kerül sor.

A tanszékvezetői megbízás határozott időre
— legfeljebb 5 évre —, az általános orvosi, fog
orvosi diplomával rendelkező egyetemi docensek 
kinevezése szintén 5 éves, határozott időtartamra 
szól.

Dr. Somogyi Endre s. k.
rektor

Szegedi Orvostudományi Egyetem rektora pá
lyázatot hirdet az Anaesthesiológiai és Intenzív 
Therápiás Intézetben megüresedett 3221 lesz. egye
temi tanári állás elnyerésére.

A kinevezendő egyetemi tanár feladata:
a) az intézet igazgatói teendőinek ellátása;
b) az anaesthesiológia, intenzív therápia*'és 

sürgős betegellátás elméleti és gyakorlati oktatása, 
a hallgatók vizsgáztatása;

c) az intézet oktató-nevelő, gyógyító és tudo
mányos-kutató munkájának szervezése, irányítása 
és ellenőrzése;

d) mindazoknak a feladatoknak az ellátása, 
melyeket az oktatási törvény, a művelődési minisz
ter vonatkozó rendelete és a SZOTE szervezeti és 
működési szabályzata az intézet igazgatójának 
feladatköréül meghatároz.

A pályázat feltétele: orvosi diploma, anaesthe
siológiai és intenzív therápiás szakorvosi képesítés, 
tudományos fokozat, legalább 15 éves gyakorlat 
az egyetemi oktató-nevelő munkában, az aneszte- 
ziológia és intenzív terápia területén kifejtett 
tudományos tevékenység.

A Szegedi Orvostudományi Egyetem rektora 
pályázatot hirdet a Mikrobiológiai Intézetben 
újonnan szervezett 3221 ksz. egyetemi tanári állás 
elnyerésére.

A kinevezendő egyetemi tanár feladata:

az intézet igazgatójának útmutatása szerint

a) részvétel az oktató-nevelő munkában, elmér 
leti előadások tartása, gyakorlatok szervezése, a 
hallgatók vizsgáztatása;

b) az interferonok és egyéb anyagok tumor
ellenes hatásaira vonatkozó tudományos munka 
végzése, szervezése és irányítása;

c) közreműködés az intézet adminisztratív veze
tésében.

A pályázat feltétele: orvosi diploma, mikrobioló
giai szakképesítés, doktori tudományos fokozat, 
legalább 15 éves egyetemi oktatási és kutatási 
tevékenység.

A Szegedi Orvostudományi Egyetem rektora 
pályázatot hirdet az alábbi intézetekben újonnan 
szervezett 3222 ksz. egyetemi docensi állások elnye
résére:

1. a Központi Klinikai Mikrobiológiai Labora
tóriumban,

2. az Élettani Intézetben,
3. a Gyermekgyógyászati Klinikán a gastro- 

enterölógiai munkacsoport vezetésére,
4. az Idegsebészeti Klinikán a traumatológiai 

osztály vezetésére,
5. a Gyógyszertechnológiai Intézetben a tablet- 

tázási kutatócsoport vezetésére,
6. a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán a 

laboratórium vezetésére.

A kinevezendő egyetemi docensek feladata:

— részvétel az intézet, klinika, laboratórium ok
tató-nevelő, gyógyító-megelőző és tudományos 
tevékenységében;

— előadások tartása, gyakorlatok vezetése, vizs
gáztatás;

— mindazoknak a feladatoknak az ellátása, ame
lyeket az- intézet igazgatója, ill. laboratórium 
vezetője a munkaköri leírásban meghatároz.
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A pályázatok feltétele:

Orvosi, ill. gyógyszerészi diploma, szakorvosi, 
ill. szakgycgyszerészi képesítés, tudományos foko
zat, legalább 10 éves egyetemi oktatási és kutatási 
gyakorlat.

A kinevezendő egyetemi tanárok, ill. docensek 
illetményének megállapítása a jelenleg érvényben 
lévő felsőoktatási bérrendelkezés alapján történik.

A kinevezett egyetemi tanárok magángyakor
latot nem folytathatnak.

A pályázóknak az állás elnyeréséhez meg kell 
felelniök a Szegedi Orvostudományi Egyetem „Ok
tatók munkaköri követelményei és kinevezési feli 
tételei” című szabályzatában előírt általános, vala
mint az egyetemi tanárok és docensek címszó alatt 
megfogalmazott speciális követelményeknek. (A 
Szabályzat megtekinthető a SZOTE Személyzeti 
és Oktatási Osztályán, illetve Rektori Hivatalában).

A pályázati kérelemnek tartalmaznia kell a pá
lyázó

a) jelenlegi munkahelyét, beosztását, besorolá
sát, illetményét;

b) eddigi szakmai munkájának és munkája 
eredményeinek részletes ismertetését, ezek között

— oktató-nevelő és tudományos munkájának leírá
sát;

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

— tudományos fokozatát, kitüntéseit, idegen nyelv 
ismeretét, valamint jelentősebb külföldi tanul
mányútjait;

c) a gyógyító-megelőző (orvosok esetében), tu
dományos és oktató-nevelő munkájára vonatkozó 
jövőben terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:

— részletes önéletrajzot 2 példányban;
— a képzettséget, szakképzettséget, tudományos 

fokozatot és idegen nyelv ismeretet tanúsító 
oklevelek, bizonyítványok hiteles másolatát;

— kitöltött és hitelesített személyi adatlapot;
— a legutolsó munkahelyi minősítés hiteles máso

latát;
— hatósági erkölcsi bizonyítványt;
— tudományos munkák jegyzékét;
— a tudományos dolgozatok (könyvek, monográ

fiák, jegyzetek, cikkek egy-egy példányát, 
illetve különlenyomatát.

A pályázatokat mellékleteivel együtt a hirdet
mény közzétételétől számított 30 napon belül kell 
benyújtani a SZOTE Személyzeti és Oktatási Osz
tályához (6701 Szeged, Lenin krt. 107. I. em. 27. 
Pf. 427.).

Dr. Szilárd János s. k.
egyetemi tanár 

rektor

A debreceni Agrártudományi Egyetem pályá
zatot hirdet:

a Mezőgazdaságtudományi Karon a vállalatgazda
ságiam tanszéken egy egyetemi tanári állásra.

A kinevezendő egyetemi tanár feladata lesz a 
„Mezőgazdasági számvitel és pénzgazdálkodás” , 
valamint az „Ügyvitelszervezés” és „Ellenőrzés” 
című tárgyak előadásainak megtartása a nappali 
tagozaton és a vállalatgazdasági szakmérnöki sza
kon, a tárgyhoz kapcsolódó gyakorlatok szervezése, 
irányítása, részvétel a tanszék oktatási-fejlesztési 
és nevelési feladatainak folyamatos végzésében. 
Feladata továbbá részvétel a tanszék tudományos 
munkájában, a mezőgazdasági termelés gépesítésé
nek ökonómiai kérdéseivel foglalkozó kutatások irá
nyítása.

A pályázat elnyerésének feltétele agrártudo
mányi egyetemi végzettség, akadémiai doktori 
fokozat, vagy olyan színvonalú önálló kutatómunka, 
amelyet a hazai és nemzetközi tudományos köz
vélemény is elismer, idegen nyelvismeret, széles 
körű publikációs tevékenység, legalább 15 éves 
felsőoktatási gyakorlat.

egy egyetemi docensi állásra

A kinevezendő egyetemi docens feladata lesz 
a „Statisztika” című tárgy előadásainak tartása, 
gyakorlatainak összefogása és irányítása, valamint 
közreműködés az „Operációkutatás és számítás- 
technika mezőgazdasági alkalmazása” című tárgy 
oktatásában. Feladata továbbá a tanszék tudomá
nyos munkájában való részvétel.

Pályázhatnak azok, akik agrártudományi egye
temi végzettséggel, tudományos fokozattal, idegen 
nyelvismerettel, megfelelő publikációs tevékeny
séggel és legalább 10 éves felsőoktatási gyakorlattal 
rendelkeznek.

A DATE Szarvasi Mezőgazdasági Főiskolai Karán 
a mezőgazdasági géptan tanszéken egy főiskolai 
docensi állásra.

A kinevezendő főiskolai docens feladata lesz 
a mezőgazdasági géptan témakörébe tartozó tan
tárgyak oktatása, illetve az oktatás szervezése. 
A fiatal oktatók munkájának irányítása, a tudo
mányos kutatómunkában való részvétel.

Pályázhatnak azok, akik mezőgazdasági gépész- 
mérnöki végzettséggel, tudományos fokozattal, leg
alább 10 éves felsőoktatási gyakorlattal és egy 
idegen nyelvből állami középfokú nyelvvizsgával 
rendelkeznek.

Az ökonómiai és rendszerszervezési tanszéken 

egy főiskolai tanári állásra.
A kinevezendő főiskolai tanár feladata lesz az 

ökonómiai jellegű tantárgyak oktatásában való 
részvétel, a hallgatók megismertetése a számító- 
gépes modellezéssel, illetve annak mezőgazdasági 
gyakorlati alkalmazásával. Továbbá a fiatal okta
tók munkájának irányítása, a tudományos kutató
munkába való bekapcsolódás.

Pályázhatnak azok, akik agráregyetemi végzett
séggel, az ökonómiai jellegű tárgyak oktatásában
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szerzett — legalább 10 éves — felsőoktatási gya
korlattal, tudományos fokozattal és egy idegen 
nyelvből állami középfokú nyelvvizsgával rendel
keznek.

Az ökonómiai és rendszerszervezési tanszék, 
matematikai és számítástechnikai csoportnál egy 
főiskolai docensi állásra.

A kinevezendő főiskolai docens feladata lesz a 
csoport munkájának irányítása, a matematika és 
számítástechnika oktatásának szervezése, a tudo
mányos kutatómunkában való aktív részvétel.

Pályázhatnak azok, akik matematika szakos 
egyetemi végzettséggel, egyetemi doktori fokozat
tal, legalább 10 éves felsőoktatási gyakorlattal és 
idegen nyelvtudással rendelkeznek.

A DATE Hódmezővásárhelyi Állattenyésztési 
Főiskolai Kar üzemszervezéstani tanszékén egy 

főiskolai tanári állásra.
A kinevezendő főiskolai tanár feladata lesz a 

tanszék vezetése, a „Vállalatgazdaságtan” c. tan
tárgy oktatása, valamint a tanszék oktató-nevelő 
és kutatómunkájának irányítása és szervezése.

A meghirdetett álláshelyre pályázhatnak azok 
az agrármérnökök, szakmérnökök, agrár-közgazdá
szok, akik legalább 10 éves gyakorlattal, tudomá
nyos minősítéssel és idegen nyelvismerettel rendel
keznek. A pályázat elbírálásakor előnyben részesül
nek a vezetői és felsőoktatási gyakorlattal rendel
kezők.

Az állathigiéniai tanszékén egy főiskolai tanári 
állásra.

A kinevezendő főiskolai tanár feladata lesz 
a mikrobiológia és fertőző betegségek témaköreinek 
oktatása, valamint a tanszéken oktató-nevelő és 
kutatómunka végzése.

A meghirdetett álláshelyre pályázhatnak azok 
az állatorvosok, akik legalább 10 éves gyakorlattal, 
tudományos minősítéssel és idegen nyelvismerettel 
rendelkeznek. Előnyben részesülnek a felsőoktatási 
intézményekben oktatók.

A takarmányozástani tanszéken egy főiskolai docensi 
állásra.

A kinevezendő főiskolai docens feladata lesz a 
„Takarmányozástan” és a „takarmánynövényter
mesztés” c. tantárgyak oktatása, valamint a tan
széken oktató-nevelő és kutatómunka végzése.

A meghirdetett álláshelyre pályázhatnak azok 
az agrármérnökök, akik legalább 7 éves felsőoktatási 
gyakorlattal, tudományos minősítéssel és idegen 
nyelvismerettel rendelkeznek.

A pályázatoknak tartalmaznia kell:
1. A pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, 

besorolását és fizetését.
2. Eddigi szakmai munkájának és numkaered- 

ményének részletes ismertetését, ezek között:
— oktató- és tudományos munkájának részletes 

ismertetését,
— a pályázó által írt könyvek, tanulmányok 

stb. felsorolását, megjelölve azok mikor és 
hol jelentek meg (csatolni kell a publikáció 
jegyzéket),

— tudományos fokozatát,
— kitüntetéseit és idegen nyelvismeretét, jelen

tősebb külföldi tanulmányútjait.
A pályázathoz mellékelni kell:

a) részletes önéletrajzot 2 példányban,
b) szakképzettséget, illetve tudományos foko

zatot stb. tanúsító oklevelek hiteles másola
tát,

c) a C-0243-30 raktári sz. kitöltött „Személyi 
adatlap”-ot,

d) a Belügyminisztériumtól beszerzett 3 hónap
nál nem régebbi keletű hatósági erkölcsi 
bizonyítványt.

A betöltendő állások után a 13/1987. (X. 25.) 
ÁBMH sz. rendelkezésben megállapított illetmény 
jár.

A pályázatok benyújtásának határideje — a 
pályázati hirdetménynek a felügyeleti szerv hiva
talos lapjában való közzétételétől számított — 30 
nap.

A pályázatokat az egyetem rektorának címezve:
— a Mezőgazdaságtudományi Karon a személyzeti 

osztályon,
— a főiskolai karon, az igazgatói hivatalba 
kell benyújtani.

Az állásokkal kapcsolatban részletes felvilágosí
tást a személyzeti osztály, illetve a kar igazgatói 
hivatala ad, munkanapokon a hivatalos órák alatt.

Az egyetem Mezőgazdaságtudományi Karának 
címe:

Debrecen, Böszörményi u. 138. 4015 Pf. 36. 
Telefon: 17-888.
A szarvasi Mezőgazdasági Főiskolai Karának 

címe:
Szarvas, Szabadság u. 1—3. 5541 Pf. 3.
Telefon: (67) 13-311.
A hódmezővásárhelyi Állattenyésztési Főiskolai 

Karának címe:
6800 Hódmezővásárhely, Lenin u. 15.
Telefon: (62) 41-779, vagy 46-666.

Dr. Szász Gábor s. k.
egyetemi tanár 

rektor

A Gödöllői Agrártudományi Egyetem pályáza
tot hirdet a Mezőgazdaságtudományi Kar

1. Földműveléstani és Növénytermesztéstani 
Tanszékre 1 fő  egyetemi tanári állásra.

A kinevezésre kerülő egyetemi tanár feladata 
lesz a gyepgazdálkodás tudományágának művelése, 
ezen belül a „Gyepgazdálkodás” című tárgy okta
tása, az elméleti órák megtartása és a gyakorlati 
foglalkozások irányítása, a gyepgazdálkodási kuta
tások végzése és irányítása. A graduális és poszt
graduális képzéshez a gyepgazdálkodás tananyagá
nak biztosítása és rendszeres fejlesztése. A hazai és 
külföldi társintézményekkel, az mg-i üzemekkel, 
termelési rendszerekkel kapcsolattartás és szak- 
tanácsadás végzése, irányítása. Feladata továbbá
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olyan magas szintű szakmai, társadalmi tevékeny
ség végzése, amely mind az oktatás és továbbképzés 
mind pedig gyakorlattal való kapcsolattartás során 
elvárható.

Pályázhatnak azok az mg.-i mérnöki és mérnök- 
tanári oklevéllel rendelkezők, akik a gyepgazdálko
dás oktatása és kutatása terén legalább 10 éves 
felsőoktatási gyakorlattal és tudományok doktora 
minősítéssel rendelkeznek, vagy azzal azonos értékű 
tudományos munkájuk és irodalmi tevékenységük 
elismert. Előnyben részesülnek azok a szakemberek, 
akik a gyepgazdálkodás oktatásában elismertséget 
szereztek és a témában tankönyvet, ill, szakkönyvet 
írtak és külföldi nyelvismerettel rendelkeznek.

2. Talajtani és Agrokémiai Tanszékre 1 fő  másod- 
állásos egyetemi taruiri állásra.

A kinevezésre kerülő másodállásos egyetemi 
tanár feladata lesz előadások tartása és kutatások 
irányítása a „Talajtérképezés” , valamint a „Talaj
fizika” tárgykörében.

Az előadások tartását mind a graduális, mind a 
posztgraduális képzésben részt vevő hallgatók szá
mára megfelelő színvonalon kell biztosítani.

Feltételek:

— akadémiai tudományos fokozattal rendelkezzen,
— angol és orosz nyelvből legalább középfokú ál

lami nyelvvizsgája legyen, és a nyelveket tár
gyalási szinten bírja,

— legalább egy évtizedes oktatási tapasztalattal 
rendelkezzen, mind a graduális, mind a poszt
graduális keretekben, a talajtan területén,

— legalább egy évtizedes kutatói és kutatás irá
nyítói gyakorlata legyen,

— tudományos eredményei és publikációi alapján 
mind hazai, mind nemzetközi szakkörökben 
ismert legyen.

3. Trópusi és Szubtrópusi Tanszékre 1 fő  egyetemi 
docensi állásra.

A kinevezésre kerülő egyetemi docens feladata a 
tanszék külföldi és hazai hallgatói részére a fejlődő 
országok vállalati gazdaságtanának (farm managet 
ment) magyar és angol nyelven történő graduális és 
posztgraduális oktatása, valamint a tárgy nemzet
közi mércével is mért fejlesztése, ill. elismertetése. 
Feladata a témához tartozó kutatás magas szintű 
művelése és műveltetése, a kapott eredmények 
részben vagy egészbeni tananyagfejlesztés céljára 
történő felhasználása, jegyzetírás.

Pályázhatnak azok az agrármérnökök, akik 
legalább 5 éves trópusi mezőgazdasági szakértő
ként — elsősorban nemzetközi szervezet kereté
ben — kis-, közép- és nagyüzemek szervezése, 
tervezése és irányítása terén elméleti és gyakorlati 
tapasztalatokra tettek szert és ezt megfelelő módon 
hasznosítják a magyar agrárfelsőoktatásban.

Több éves felsőoktatási gyakorlattal rendelkez
nek, a trópusi mg.-i üzemszervezés témájában 
jegyzeteket írt és publikált, tudományos fokozatát 
ilyen témában szerezte meg. Tárgyaló, ill. előadói 
szinten nyelvismerettel rendelkezik, nemzetközi 
szervezetben ismert és elismert. Aktívan részt vesz 
az egyetem tudományos és társadalmi életében.

4. Állattani és Vadbiológiai Intézet Állattani és 
Ökológiai Tanszékére 1 fő  egyetemi docensi állásra.

A kinevezésre kerülő egyetemi docens feladata a 
mezőgazdasági állattan, melegégövi állattan és 
ökológia, vadászati állattan és a szárnyas apróvad
fajok keltetésbiológiai ismereteinek teljes körű ok
tatása (előadások, gyakorlatok, a mérnök- és szak
mérnökképzés, valamint a továbbképzés területén), 
és tananyag-fejlesztése.

Az intézet kutatómunkájához kapcsolódva a 
vadbiológia valamely területén önálló kutatási 
tevékenység folytatása, a kutatási eredményeknek 
oktatásban és a gyakorlatban történő hasznosítása, 
adaptálása.

Az intézeti munkamegosztás alapján jelentkező 
egyéb feladatok ellátása.

Pályázhatnak: akik a témakörben megfelelő 
oktatási és kutatási gyakorlattal, tudományos foko
zattal, s idegen nyelvismerettel rendelkeznek.

Mezőgazdasági Gépészmérnöki Kar

1. Matematikai és Számítástechnikai Intézet- 
Matematikai Tanszékére 1 fő egyetemi tanári állásra.

A kinevezésre kerülő egyetemi tanár feladata 
lesz a „Matematika” előadása magyar és orosz 
nyelven az egyetem gödöllői karain. Szakterületi, 
továbbá matematikai oktatás-módszertani kutatá
sok végzése és szervezése. A tanszéki, intézeti ok
tató és tudományos kutatómunka, ill. a számítás- 
technikai szolgáltató tevékenység irányítása, vala
mint a munkatársak tudományos továbbképzésé
nek segítése.

Pályázhatnak azok, akik a matematikai tudo
mányból akadémiai tudományos fokozattal, szak
területükön nemzetközileg elismert tudományos 
tevékenységgel, a matematikai analízis és a diffe
renciálegyenletek egyetemi oktatásban számottevő 
tapasztalattal, két idegen nyelven matematikai 
előadások tartásához szükséges nyelvtudással, 15 
évnél hosszabb egyetemi oktatói, vezetői gyakorlat
tal, valamint a tudományos továbbképzésben 
jelentős eredményekkel rendelkeznek.

2. Mezőgazdasági Tanszékre 1 fő  egyetemi docensi 
állásra.

A kinevezendő egyetemi docens feladata lesz: 
részvétel a tanszéken folyó oktató-, nevelő- és 
kutatómunkában, a mezőgazdasági gépészmérnök
képzés tartalmi igényeit szem előtt tartva fejlesz
teni a „Földműveléstan” és „Növénytermesztés
tan” tantárgyakat, e diszciplínákból előadások 
tartása, a tantermi gyakorlatok irányítása és a 
kapcsolódó üzemi gyakorlatok szervezése. Feladata 
továbbá a művelt szakterülethez kapcsolódó mű
szaki-ökológiai oktató- és kutatómunkában való 
részvétel.

Pályázhatnak azok a mezőgazdasági mérnökök, 
akik szakirányú egyetemi végzettséggel, kandidá
tusi fokozattal, legalább 15 éves szakmai és megfelelő 
oktatási gyakorlattal, továbbá agrotechnikai kuta
tási tapasztalattal és legalább két idegen nyelv 
megfelelő szintű ismeretével rendelkeznek. A pályá
zat elbírálása során előnyben részesülnek azok,
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akiknek egyetemi oktatói, illetve magas szintű 
kutatásszervezési tapasztalatuk van.

3. Matematikai és Számítástechnikai Intézet-: 
Számítástechnikai Tanszékére 7 fő  egyetemi docensi 
állásra.

A kinevezésre kerülő egyetemi docens feladata 
lesz a ,,Számítástechnika” tantágy előadása, a 
szakterületi oktatás és kutatás szervezése, továbbá 
a tudományterületi fejlesztés kari és egyetemi 
szintű koordinációja.

Pályázhatnak azok, akik matematikából vagy 
számítástudományból akadémiai tudományos foko
zattal, szakterületükön elismert tudományos tevé
kenységgel, legalább egy idegen nyelven számítás- 
technikai előadások tartásához szükséges nyelv
tudással, 10 évnél hosszabb, a számítástechnikát is 
felölelő egyetemi oktatói gyakorlattal rendelkeznek.

a Társadalomtudományi Kar

1. Munkaszervezési és Munkavédelmi Intézet — 
Munkavédelmi Kutatási Osztályára 7 fő egyetemi 
docensi állásra.

A kinevezésre kerülő egyetemi docens feladata 
lesz az oktató-nevelő és tudományos kutatómunká
ban való részvétel, a „Munkavédelem” c. tárgy 
oktatása, tananyagának fejlesztése, a gyakorlati 
oktatás szervezése és irányítása, valamint a kar és 
az egyetem politikai, társadalmi életében való aktív 
részvétel.

Pályázhatnak azok, akik kandidátusi tudomá
nyos fokozattal, a tárgyban megfelelő oktatói, a 
munkavédelem témakörében tudományos kutatói 
eredményekkel rendelkeznek.

2. Munkaszervezési és Munkavédelmi Intézet — 
Vezetéstudományi Tanszékére 7 fő  egyetemi docensi 
állásra.

A kinevezésre kerülő egyetemi docens feladata 
lesz a tanszék oktató-nevelő és tudományos kutató
munkájában való részvétel, a „Munkaszervezés” és 
a „Vezetési ismeretek” c. tárgyak oktatása, tan
anyagának fejlesztése, a gyakorlati oktatás szerve
zése és irányítása, valamint a kar és az egyetem 
politikai, társadalmi életében való aktív részvétel. 
Az orosz nyelvű képzés keretében a gyakorlati 
oktatás vezetése és szervezése, gyakorlatok tartása 
orosz nyelven.

Pályázhatnak azok, akik legalább 10 éves egye
temi oktatói gyakorlattal, a munkaszervezés fej
lesztése témakörében tudományos kutatói ered
ményekkel, orosz állami nyelvvizsgával és kandi
dátusi fokozattal rendelkeznek.

3. Tanárképző Intézet — Pedagógiai Tanszé
kére 7 fő  egyetemi docensi állásra.

A kinevezésre kerülő egyetemi docens feladata 
lesz a tanszék oktató-nevelő és tudományos kutató
munkájában való részvétel, a „Nevelésszociológia” 
és a „Közművelődési” ismeretek c. tárgyak okta
tása, tananyagának fejlesztése, a gyakorlati oktatás 
szervezése és irányítása, valamint a kar és az egye

tem politikai, társadalmi életében való aktív rész
vétel.

Pályázhatnak azok a kandidátusi fokozattal, 
legalább 10 éves oktatói gyakorlattal .rendelkező 
szakemberek, akik a neveléstudomány témakörében 
elismert kutatói munkásságot tudnak igazolni.

4. Vállalatgazdaságiam Intézet — Statisztikai 
és Gazdaságelemző Tanszékére 7 fő  egyetemi docensi 
állásra.

A kinevezésre kerülő egyetemi deocens feladata 
lesz a Társadalomtudományi és a Mezőgazdaság- 
tudományi Karon a „Statisztika” tárgyon belül 
a biometria és a matematikai statisztika oktatása, 
a tárgykörben előadások és gyakorlatok tartása, 
diplomatervek, tudományos diákköri dolgozatok 
irányítása, konzultációja. A posztgraduális képzés
ben való részvétel, valamint a tudományterületen 
végzett kutató-fejlesztő tevékenység ellátása és 
irányítása és a tananyag folyamatos fejlesztése.

Pályázhatnak azok, akik kandidátusi fokozattal 
rendelkeznek, legalább egy idegen nyelvet tárgyaló- 
képes szinten ismernek, tudományterületükön ha
zai és nemzetközi ismeretséggel bírnak, a számítás- 
technika alkalmazásában elismert gyakorlattal ren
delkeznek.

5. Vállalatgazdasági Üzemmérnöki Intézet 
Mezőgazdasági Termeléstechnológiai Tanszékére 2 
fő egyetemi docensi áltársa.

A kinevezésre kerülő egyik egyetemi docens 
feladata lesz a tanszék oktató-nevelő és tudomá
nyos kutatómunkájában való részvétel, a „Műszaki 
ismeretek” c. tárgy oktatása, tananyagának fejlesz
tése, a gyakorlati oktatás szervezése és irányítása, 
valamint a kar és az egyetem politikai, társadalmi 
életében való aktív részvétel.

Pályázhatnak azok, akik kandidátusi fokozattal, 
legalább 10 éves oktatói gyakorlattal, publikációs 
munkássággal rendelkeznek, kutatói tevékenységük 
elsősorban az erjesztőberendezések vizsgálatára, 
fejlesztésére irányulnak.

A kinevezésre kerülő másik egyetemi docens 
feladata lesz a tanszék oktató-nevelő és tudományos 
kutatómunkájában való részvétel, a „Növényter
mesztés” c. tárgy oktatása, tananyagának fejlesz
tése, a gyakorlati oktatás szervezése és irányítása, 
valamint a kar és az egyetem politikai, társadalmi 
életében való aktív részvétek

Pályázhatnak azok, akik kandidátusi fokozattal, 
legalább 10 éves oktatási gyakorlattal rendelkez
nek, kutatói munkásságuk a talajvédelem, a rekul
tiváció kérdéseit és problémáit érinti

6. Vállalatgazdasági Üzemmérnökképző Inté
zet — Marxizmus—Leninizmus Tanszékére 7 fő  
egyetemi docensi állásra.

A kinevezésre kerülő egyetemi docens feladata 
lesz a tanszék oktató-nevelő és tudományos kutató
munkájában való részvétel, az „Agrártörténet” és 
a „Tudományos szocializmus” c. tárgyak oktatása, 
tananyagának fejlesztése, a gyakorlati oktatás 
szervezése és irányítása, valamint a kar és az 
egyetem politikai, társadalmi életében való aktív 
részvétel.
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Pályázhatnak azok, akik kandidátusi fokozattal 
rendelkeznek, és a tárgy oktatásában évtizedes 
tapasztalatokkal, tudományos kutatói munkásság
gal és publikációs tevékenységgel rendelkeznek.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
— munkahelyének megnevezését, beosztását, mun

kaköri besorolását és fizetését;
— szakmai, illetőleg oktatói tudományos munkáját 

és annak eredményeit;
— tudományos fokozatát, kitüntetéseit, idegen 

nyelvtudását és jelentősebb tanulmányűtjait; 
oktató-nevelő és tudományos munkájára vonat
kozó jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
— részletes önéletrajzot, 

tudományos munkák jegyzékét,
— felsőfokú intézménytől beszerzett és kitöltött 

személyi adatlapot,
— a szakképzettséget, tudományos fokozatot, ide

gen nyelvtudást tanúsító okirat hiteles másola
tát,

— érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági 
erkölcsi bizonyítványt.
A betöltendő állás után .a 16/1983. (XII. 17.) 

ÁBMH. sz. rendelkezésben megállapított illetmény 
jár.

Az álláshely betöltésére 1988. VII. 1-vel kerül 
sor, határozatlan időtartammal.

A pályázatokat mellékleteivel együtt — a 
Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Értesítőben való 
közzétételtől számított 30 napon belül — kell be
nyújtani a Gödöllői Agrártudományi Egyetem 
rektorának címezve (6 példányban).

A pályázattal kapcsolatban részletes felvilágo
sítást az Egyetem Személyzeti Osztálya (Dr. Nagy 
Sándor szem. oszt. vez.) ad (2103 Gödöllő, Páter 
Károly u. 1., telefon 28 — 10008).

Dr. Petrasovits Imre s. k.
egyetemi tanár 

rektor

A Keszthelyi Agrártudományi Egyetem pályá
zatot hirdet a

Keszthelyi Mezőgazdaságtudományi Kar Állattani 
Tanszéken egyetemi tanári állásra.

A kinevezendő egyetemi tanár feladata a Mező- 
gazdasági állattan tantárgy oktatása, a tananyag 
folyamatos korszerűsítése; az oktatáshoz kapcsolódó 
nevelési feladatok ellátása; a tanszéken folyó 
halászatbiológiai-, vadbiológiai-, vízi és rovarökoló
giai kutatómunka szervezése, irányítása, s azokban 
való részvétel; a kutatási eredmények publikálása, 
s innovatív gazdasági hasznosításának szorgalma
zása.

Pályázhatnak, akik biológusi vagy agrármérnöki 
diplomával, több évtizedes felsőoktatási oktatói 
gyakorlattal, biológiai tudomány doktora tudomá

nyos fokozattal, vezetői képességgel és több világ
nyelvből magas szintű nyelvtudással rendelkeznek.

Agrárgazdaságtani Tanszékén egyetemi docensi 
állásra

A kinevezendő egyetemi docens feladata az 
agrármérnöki és a posztgraduális képzésben nappali 
és levelező tagozaton az Agrárgazdaságtan tan
tárgy előadásainak és gyakorlatainak tartása, az 
agrárgazdaságtani diszciplináris kutatások végzése, 
a tananyag folyamatos fejlesztése, jegyzetek írása 
és az oktatáshoz kapcsolódó nevelési feladatok 
ellátása.

Feladataihoz tartozik a tanszék kutatómunká
jának irányításában, szervezésében és végzésében 
való közreműködés, a szakma területén a kutatási 
eredmények publikálása.

A pályázat elnyeréséhez Agrártudományi Egye
temen szerzett oklevél, 10—20 éves felsőoktatási 
oktatói és kutatói gyakorlat, kandidátusi tudomá
nyos fokozat és két idegen nyelvből legalább közép
fokú állami nyelvvizsga szükséges.

Földművelési és Növénytermesztési Intézet Nö
vénytani- és Növényélettani Tanszékén egyetemi 
docensi állásra.

A kinevezendő egyetemi docens feladata az 
agrármérnök képzésben az ökológiai előadások és a 
növényvédelmi gyakorlatok tartása, az agrobota- 
nikuskert tanulógyűjteményének fejlesztése és a 
növényökológiai kutatómunka végzése.

Pályázhatnak agrármérnöki diplomával, bioló
giai tudomány kandidátusa fokozattal, legalább 10 
éves egyetemi oktatói gyakorlattal, tudományos 
munkássággal és idegen nyelvismerettel rendelke
zők.

Üzemtani Tanszékén kettő egyetemi docensi 
állásra.

1. A kinevezendő egyetemi docens feladata a 
Mezőgazdasági számvitel és pénzgazdálkodás és a 
Vállalati információs rendszer- és ügyvitelszervezés 
tantárgyak oktatása az agrármérnöki és mezőgaz
dasági vállalatgazdálkodási szakmérnöki szakon; 
az ökonómiai szakirányú és szakmérnök hallgatók 
felkészítése a méglegképes könyvelői képesítés 
megszerzéséhez. Feladata továbbá a tananyag 
folyamatos fejlesztése, a tanszék kutatómunkájában 
való részvétel és az oktatáshoz kapcsolódó nevelési 
feladatok ellátása.

Pályázhatnak közgazdasági tudomány kandidá
tusa tudományos fokozattal, idegen nyelvismerettel, 
legalább 10 éves vállalati, ill. oktatói gyakorlattal, 
szakmai publikációs tevékenységgel rendelkezők.

2. A kinevezendő egyetemi docens feladata a 
Mezőgazdasági Statisztika tantárgy előadásainak 
és gyakorlati foglalkozásainak önálló vezetése az 
Agrármérnöki Szakon és meghatározott témakörök
ben bekapcsolódás a mezőgazdasági vállalatgazda
sági szakmérnökképzésbe.

Pályázhatnak, akik agrármérnöki diplomával, 
mezőgazdasági tudomány kandidátusa tudományos 
fokozattal, idegen nyelvtudással, legalább 15 éves 
felsőoktatási gyakorlattal rendelkeznek.
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A Mosonmagyaróvári Mezőgazdaságtudományi Kar

Állattenyésztési és Takarmányozási Intézet Állat- 
tenyésztési Tanszékén egy egyetemi tanári és egy 
egyetemi docensi állásra.

A kinevezendő egyetemi tanár feladata az 
Állattenyésztéstan és az Állattenyésztési genetika 
tantárgy oktatása, a tananyag folyamatos fejlesz
tése, a tanszéken folyó kutatómunka szervezése, 
irányítása, s abban való részvétel.

Pályázhatnak azok, akik agráregyetemi vég
zettséggel, akadémiai doktori fokozattal, vagy a 
hazai és nemzetközi tudományos közvélemény által 
elismert tudományos eredményekkel (szakmai alko
tásokkal), s a felsőoktatásban eltöltött 15—20 éves 
oktatási gyakorlattal rendelkeznek.

A kinevezendő egyetemi docens feladata az 
Állattenyésztéstan tantárgy egyes fejezeteiből elő
adások tartása, a tantárgyi gyakorlatok vezetése; 
részvétel a tananyag folyamatos korszerűsítésében, 
jegyzetek írása; a tanszéken folyó tudományos 
kutatómunkában való részvétel.

A pályázat elnyeréséhez agrármérnöki oklevél, 
a mezőgazdasági tudomány kandidátusa tudomá
nyos fokozat és idegen nyelvtudás szükséges. 
Előnyben részesülnek a 10 — 15 éves oktatói gyakor
lattal rendelkezők.

Matematika- Fizika Tanszékén egyetemi docensi 
állásra.

A kinevezendő egyetemi docens feladata a 
Matematika, Számítástechnika és Mezőgazdasági 
fizika tantárgyak oktatása, előadások tartása, 
jegyzetek írása, a tanszéken folyó tudományos 
kutatómunka irányítása, a kutatási eredmények 
publikálása, aktív részvétel a szakmai és társadalmi 
közéletben.

A Pályázat elnyeréséhez tudományegyetemen 
szerzett oklevél, tudomány kandidátusa tudomá
nyos fokozat, legalább 10 éves felsőoktatási gya
korlat és idegen nyelvtudás szükséges. Az akadémiai 
doktori fokozattal rendelkező pályázót pályázatá
nak elfogadásakor egyetemi tanári kinevezésre 
javasoljuk.

Állatélettani- Állategészségtani Tanszékén egyetemi 
docensi állásra.

A kinevezendő egyetemi docens feladata az 
Állategészségtan tantárgy előadásainak és gyakor
latainak tartása, a tananyag folyamatos korszerű
sítése, a tanszéken folyó kutatásokban való aktív 
részvétel.

A pályázat elnyeréséhez állatorvosi oklevél, 
akadémiai tudományos fokozat, nyelvvizsgával 
igazolt nyelvismeret, s a felsőoktatásban eltöltött 
8 — 10 éves gyakorlat szükséges.

Növénytermesztési Intézet Növénytermesztéstani 
Tanszékén egyetemi docensi állásra.

A kinevezendő egyetemi docens feladata az 
Örökléstan és Növénynemesítés tantárgy oktatása 
és a Növénytermesztéstan tantárgy egyes fejezetei
ből előadások tartása, a tananyag folyamatos fej
lesztése, jegyzetek írása, s aktív részvétel a tanszék 
kutatómunkájában.

A pályázat elnyeréséhez agrármérnöki oklevél, 
kandidátusi tudományos fokozat és 10 — 15 éves 
szakmai, ill. felsőoktatási intézményben szerzett 
oktatói gyakorlat szükséges.

Növénytermesztéstani Tanszék Talajtani Cso
portjához egyetemi docensi állásra.

A kinevezendő egyetemi docens feladata lesz a 
Talajtan-Agrokémia tantárgy oktatása, előadások 
és gyakorlatok tartása, a tananyag folyamatos 
fejlesztése, jegyzetek írása, aktív részvétel a talaj
tani és agrokémiai kutatásokban.

A pályázat elnyeréséhez agrármérnöki oklevél, 
akadémiai tudományos fokozat, nyelvvizsgával 
igazolt nyelvismeret, a felsőoktatásban eltöltött 
10 — 15 éves szakmai és oktatási gyakorlat szüksé
ges.

A Kaposvári Mezőgazdaságtudományi Kar

Szarvasmarha és Juhtenyésztési Intézet 
Szarvasmarhatenyésztési Tanszékén egyetemi tanári 
állásra.

A kinevezendő egyetemi tanár feladata a Szarvas
marhatenyésztés tantárgy oktatása, jegyzetek, tan
könyvek írása, szerkesztése. Irányítani és koordi
nálnia kell az intézményben, ill. tanszéken folyó 
szarvasmarha-tenyésztési kutatásokat, beleértve a 
nemzetközi együttműködésben alapuló kutatási 
témák irányítását is.
Vállalkoznia kell a kutatási eredmények gyakorlati 
alkalmazására, a szakterülethez kapcsolódó kutató
fejlesztő munka irányítására.

Pályázhatnak azok, akik agráregyetemi vég
zettséggel, akadémiai doktori fokozattal vagy a 
hazai és nemzetközi tudományos közvélemény által 
elismert tudományos eredményekkel (szakmai al
kotásokkal) a felsőoktatásban eltöltött 15 éves 
oktatási gyakorlattal és két idegen nyelv ismeretével 
rendelkeznek.

Sertés- és Kisállattenyésztési Intézet Baromfi
tenyésztési Tanszékén egyetemi tanári állásra.

A kinevezendő egyetemi tanár feladata a 
Baromfitenyésztés tantárgy oktatása, a tananyag 
fejlesztése, a tanszék hazai és nemzetközi kapcso
latainak további szélesítése, a tanszéken folyó 
kutatások szervezése és irányítása és azokban való 
részvétel, továbbá a kutatási eredmények publici
tásának biztosítása. Kiemelt feladata a tudományos 
utánpótlás nevelése és továbbképzése.

Pályázhatnak azok, akik agráregyetemi vég
zettséggel, akadémiai doktori fokozattal vagy a 
hazai és nemzetközi tudományos közvélemény által 
elismert tudományos eredményekkel (szakmai alko
tásokkal), a felsőoktatásban eltöltött 15 éves okta
tási gyakorlattal és két idegen nyelv ismeretével 
rendelkeznek.

Műszaki és Automatizálási Tanszékén egyetemi 
tanári állásra.

A kinevezendő egyetemi tanár feladata a Mű
szaki ismeretek tantárgy oktatása, jegyzetek írása,
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a tananyag folyamatos fejlesztése, a tanszéken 
folyó kutatások irányítása és abban való aktív 
részvétel; a tanszékhez kapcsolódó kutatásfejlesztési 
csoport munkájában való közreműködés, s a csoport 
munkájának irányítása.

Pályázhatnak azok, akik agráregyetemi vég
zettséggel akadémiai doktori fokozattal, vagy a 
hazai és nemzetközi tudományos közvélemény által 
elismert tudományos eredményekkel (szakmai alko
tásokkal), s a felsőoktatásban eltöltött 15—20 éves 
oktatói gyakorlattal rendelkeznek.

Élettani- és Takarmánygazdálkodási Intézet Élet
tani- és Állathigiéniai Tanszékén egyetemi docensi 
állásra.

A kinevezendő egyetemi docens feladata az 
Állattenyésztési biológia, az Állategészségtan és 
mikrobiológia tantárgyak oktatása, a tantárgyi 
gyakorlatok irányítása, továbbá a tanszéken folyó 
tudományos kutatásokban való részvétel.

Az álláshely betöltésére pályázhatnak állat
orvostudományi egyetemi végzettséggel, egy világ
nyelvből legalább középfokú állami nyelvvizsgával 
rendelkező szakemberek, akik 10 éves felsőoktatási 
gyakorlattal és kandidátusi tudományos fokozattal 
rendelkeznek.

Kémiai- Biokémiai Tanszékén egyetemi docensi 
állásra.

A kinevezendő egyetemi docens feladata a 
Kémia tantárgy oktatása, tantárgyi gyakorlatok 
szervezése és irányítása, valamint a tanszéken 
folyó tudományos kutatások irányítása és ezekben 
való részvétel.

Az álláshely betöltésére pályázhatnak vegyész
vagy vegyészmérnöki végzettséggel rendelkező szak
emberek, akik legalább 10 éves felsőoktatási gyakor
lattal, kandidátusi tudományos fokozattal és egy 
világnyelvből középfokú állami nyelvvizsgával ren
delkeznek.

A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek a 
műszeres analitikus szakmérnöki képesítéssel ren
delkezők.

Ökonómiai és Szervezési Intézet Matematika és 
Számítástechnikai Tanszékén egyetemi docensi ál
lásra.

A kinevezendő egyetemi docens feladata a 
Matematika, Számítástechnika tantárgy oktatása, a 
tantárgyhoz kapcsolódó speciálkollégiumok szerve
zése és vezetése. A tananyag állandó korszerűsítése 
jegyzetek írása. A tanszéken folyó kutatómunka 
szervezése, irányítása, a kutatómunkában való 
részvétel.

Pályázhatnak matematika-fizika szakos közép
iskolai tanári diplomával rendelkező szakemberek, 
akik kandidátusi tudományos fokozattal — elsősor
ban a mezőgazdasághoz kapcsolódóan — legalább 
10 éves felsőoktatási oktatói gyakorlattal és az 
operációkutatás területéről magasszintű tudomá
nyos tevékenységgel rendelkeznek.

Üzem és Munkaszervezési Tanszékén egyetemi 
docensi állásra.

A kinevezendő egyetemi docens feladata az 
Üzemvezetés tantárgy oktatása, az ezzel kapcsola

tos gyakorlatok vezetése. A vezetés tudományon 
belül kiemelt feladata a marketing tevékenység 
oktatása, a menedzser típusú vezetők képzése és 
továbbképzése, valamint a tananyagfejlesztő mun
kában és a kutatómunkában való aktív részvétel.

Pályázhatnak közgazdaságtudományi egyetemi 
végzettségű, szakközgazdász képesítéssel rendelkező 
szakemberek, akik legalább 10 éves gyakorlattal, a 
tárgykörben végzett tudományos és gyakorlati 
eredményekkel, kandidátusi tudományos fokozattal 
és idegen nyelvvizsgával rendelkeznek.

Marxizmus—Leninizmus Tanszékén egyetemi docensi 
állásra.

A kinevezendő egyetemi docens feladata a 
Tudományos szocializmus és a Magyar történelem 
tantárgy oktatása, a tantárgyhoz kapcsolódó jegy
zetek írása, a tanszéken folyó oktatás-módszertani 
tevékenység irányítása; a diszciplínák kutatásában 
való aktív részvétel.

Pályázhatnak, akik tudományegyetemen szer
zett történelem szakos tanári diplomával, 10 — 15 
éves felsőoktatási gyakorlattal, kandidátusi tudo
mányos fokozattal, legalább 2 idegen nyelvből felső
fokú állami nyelvvizsgával és felsőoktatási vezetői 
gyakorlattal rendelkeznek.

A betöltendő állások után a 13/1987. (X. 25.) 
ÁBMH számú rendelkezésben meghatározott illet
mény jár.

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

— eddigi szakmai munkájának és a munka eredmé
nyeinek részletes ismertetését,

— tudományos és oktató munkájának részletes 
ismertetését,

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

— tudományos fokozatának, kitüntetésének, ide
gen nyelvismeretének és jelentősebb külföldi 
tanulmányútjainak megjelölését,

— a pályázó tudományos és oktató munkájára 
vonatkozó jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kelt:
— részletes önéletrajzot 5 példányban,
— szakképzettséget, ill. a tudományos fokozatot 

tanúsító oklevelek hiteles másolatát,
— az intézménytől beszerzett és kitöltött „Személyi 

adatlapot” 5 példányban,
— három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi 

bizonyítványt.

A pályázatot az előírt mellékletekkel együtt a 
pályázati felhívás megjelenése után 4 héten belül 
kell eljuttatni:

Keszthelyi Mezőgazdaságtudományi Kar vonatko
zásában:

Keszthely Mezőgazdaságtudományi Kar Dékáni 
Hivatal 8361. Keszthely, Deák F. u. 16.
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Mosonmagyaróvári Mezőgazdaságtudományi Kar 
vonatkozásában:
Mosonmagyaróvári Mezőgazdaságtudományi Kar 
Dékáni Hivatal 9201. Mosonmagyaróvár, Vár 2.

Kaposvári Állattenyésztési Kar vonatkozásában:
Kaposvári Állattenyésztési Kar Dékáni Hivatal 
7401. Kaposvár, Dénesmajor 2.

Dr. Debreczeni Béla s. k.
egyetemi tanár 

rektor

Az Állatorvostudományi Egyetem pályázatot 
hirdet a Kémiai Tanszéken betöltendő egyetemi 
tanári állásra.

A kinevezendő egyetemi tanár feladata lesz a 
tanszék vezetése, a kémia c. tárgy előadásainak 
megtartása, anyagának korszerűsítése, jegyzetek és 
könyvek írása, a tanszéki oktató és kutatómunka 
szervezése, irányítása, valamint az egyetem köz
életi feladataiban való részvétel.

Pályázhatnak legalább 10 éves felsőoktatási 
gyakorlattal, idegen nyelvvizsgával, vezetői gya
korlattal, valamint a tudomáy doktora, fokozattal, 
vagy a hazai és a nemzetközi tudományos közvéle
mény által elismert tudományos eredményekkel ren
delkező vegyészek.

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

munkaköri besorolását és jelenlegi fizetésé
nek a megjelölését;

b) a pályázó eddigi szakmai, illetőleg oktatói és 
tudományos munkáját, annak eredményeit;

c) a pályázó tudományos fokozatát, kitünteté
sét, idegen nyelvtudását és jelentősebb tanul
mányútjait;

d) a pályázó oktató-nevelő és tudományos mun
kájára vonatkozó jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:

a) részletes önéletrajzot;
b) a tudományos munkák jegyzékét;
c) az Állatorvostudományi Egyetem Személyzeti 

Osztályától beszerzett és kitöltött személyi 
adatlapot 2 példányban;

d) a szakképzettséget, tudományos fokozatot, 
idegen nyelvtudást tanúsító okiratok hiteles 
másolatát;

e) a Belügyminisztériumtól beszerzett három hó
napnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi 
bizonyítványt.

A betöltendő állás után a 16/1983. (XII. 17.) 
ÁBMH számú rendeletben megállapított illetmény 
jár, kiegészítve a 13/1987. (X. 25.) ÁBMH számú 
rendelettel.

A pályázatot mellékleteivel együtt a Mezőgaz
dasági és Élelmezésügyi Értesítőben való közzé
tételtől számított 30 napon belül kell az Állatorvos
tudományi Egyetem Személyzeti Osztályához cí
mezve (1078. Budapest, Landler J. u. 2.) benyújtani.
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A pályázattal kapcsolatban további felvilágo
sítást az Állatorvostudományi Egyetem Személy
zeti Osztálya ad.

Dr. Kovács Ferenc s. k., 
egyetemi tanár 

rektor

Az Állatorvostudományi Egyetem pályázatot 
hirdet a: Járványtani Tanszéken betöltendő egye
temi tanári állásra.

A kinevezendő egyetemi tanár feladata lesz a 
mikrobiológia, s ezen belül főleg az immunológia 
oktatása és vizsgáztatása, tananyagának folyamatos 
korszerűsítése, mikrobiológiai kutatások végzése, 
jegyzetek és tankönyvek írása, valamint a káder- 
utánpótlás nevelése.

Pályázhatnak legalább 10 éves felsőoktatási 
gyakorlattal és állatorvostudomány doktora foko
zattal, valamint legalább középfokú német és 
spanyol nyelvvizsgával rendelkező állatorvosok.

Belgyógyászati Tanszék és Klinikán betöltendő 
egyetemi docensi állásra.

A kinevezendő egyetemi docens feladata lesz a 
belgyógyászat tárgy elméleti és gyakorlati oktatásá
ban való részvétel, jegyzet és tankönyv írása, a 
fiatal oktatók és kutatók szakmai és tudományos 
irányítása, valamint a tanszékvezetői munkák 
segítése.

Pályázhatnak legalább 8 éves felsőoktatási gya
korlattal, az állatorvostudomány kandidátusa foko
zattal, valamint a német és angol középfokú nyelv
vizsgával rendelkező állatorvosok.

Élettani Tanszéken betöltendő egyetemi docensi 
állásra.

A kinevezendő egyetemi docens feladata lesz az 
élettan tárgy elméleti és gyakorlati oktatásában 
való részvétel, a tanszéki kutatások egyes részeinek 
szervezése és irányítása, jegyzet és tankönyv írása, 
valamint a tanszékvezetői feladatok segítése.

Pályázhatnak legalább 8 éves felsőoktatási gya
korlattal, az állatorvostudomány kandidátusa fo
kozattal, valamint orosz, angol és német középfokú 
nyelvvizsgával rendelkező állatorvosok.

Sebészeti és Szemészeti Klinikán betöltendő egyetemi 
docensi állásra.

A kinevezendő egyetemi docens feladata lesz a 
sebészet elméleti és gyakorlati oktatásában való rész
vétel, elsősorban az állatorvosi anaesthesiológia és a 
nagyállatsebészet oktatása, a tanszéki kutatások 
szervezése és irányítása, jegyzet és könyv írása, 
valamint a tanszékvezetői munkák segítése.

Pályázhatnak legalább 8 éves felsőoktatási gya
korlattal, az állatorvostudomány kandidátusa foko
zattal, valamint német középfokú nyelvvizsgával 
rendelkező állatorvosok.

Takarmányozástani Tanszéken betöltendő egyetemi 
docensi állásra.

A kinevezendő egyetemi docens feladata lesz a 
takarmányozástan tárgy elméleti, gyakorlati okta
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tásában és vizsgáztatásában való részvétel, jegyzet 
és tankönyv írás, a tanszéki kutatások szervezése, 
valamint a tanszékvezetői munkák segítése.

Pályázhatnak legalább 8 éves felsőoktatási gya
korlattal, az állatorvostudomány kandidátusa foko
zattal, valamint orosz, francia, német, angol és 
portugál középfokú nyelvvizsgával rendelkező állat
orvosok.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

a) a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, 
munkaköri besorolását és jelenlegi fizetésének 
a megjelölését;

b) a pályázó eddigi szakmai, illetőleg oktatói és 
tudományos munkáját, annak eredményeit;

c) a pályázó tudományos fokozatát, kitüntetés 
sét, idegen nyelvtudását és jelentősebb tanul
mányútjait;

d) a pályázó oktató-nevelő és tudományos 
munkájára vonatkozó jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:

a) részletes önéletrajzot;
b) a tudományos munkák jegyzékét;
c) az állatorvostudományi Egyetem Személy

zeti Osztályától beszerzett és kitöltött sze
mélyi adatlapot 2 példányban;

d) a szakképzettséget, tudományos fokozatot, 
idegen nyelvtudást tanúsító okiratok hiteles 
másolatát;

e) a Belügyminisztériumtól beszerzett, három 
hónapnál nem régebbi keltezésű hatósági 
erkölcsi bizonyítványt.

A betöltendő állás után a 16/1983. (XII. 17.) 
ÁBMH számú rendeletben megállapított illetmény 
jár, kiegészítve a 13/1987. (X. 25.) ÁBMH számú 
rendelettel.

A pályázatot mellékleteivel együtt a Mezőgaz
dasági és Élelmezésügyi Értesítőben való közzé
tételtől számított 30 napon belül kell az Állatorvos
tudományi Egyetem Személyzeti Osztályához cí
mezve (1078. Budapest, Landler Jenő u. 2.) benyúj
tani.

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

Dr. Kovács Ferenc s. k.,
egyetemi tanár 

rektor

A Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem pályá
zatot hirdet az Élelmiszeripari Kar Kémiai Intézete 
Kémiai Tanszékén egy egyetemi tanári állásra.

A kinevezendő oktató feladata a Kémiai Intézet, 
valamint ezen belül a Kémia Tanszék vezetése. Az 
általános, szervetlen, szerves és biokémia tárgyak 
oktatása, az oktatómunka szervezése, a tananyag 
fejlesztés, előadások tartása. Közreműködik és 
irányítja az Intézet és a Tanszék kutatómunkáját.

Á pályázónak tudományok doktora minősítéssel 
kell rendelkeznie. Előnyben részesülnek az egyetemi 
oktatási tapasztalatokkal, hazai és nemzetközi 
gyakorlattal, kapcsolatokkal, tudományszervezési 
és magas szintű vezetői ismeretekkel rendelkezők.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

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

— szakmai munkájának és munkája eredményei
nek részletes ismertetését,

— szakirodalmi tevékenységét,
— esetleges kitüntetéseit, idegen nyelvismeretének 

megjelölésével,
— oktatói és tudományos munkájára vonatkozó 

jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
— részletes önéletrajzot,
— szakképzettséget, idegen nyelvtudást tanúsító 

oklevelek hiteles másolatát,
— felsőfokú intézménytől beszerzett és kitöltött 

személyi adatlapot,
— három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi 

bizonyítványt.

A pályázatokat a MÉM Értesítőben történő 
közzétételtől számított 30 napon belül az Egyetem 
Rektorához címezve a Személyzeti Osztályra (1118 
Bp. Villányi út 35—43) kell benyújtani.

A Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem pályá
zatot hirdet az Élelmiszeripari Kar Kémiai Intéze
tébe egy másodállású egyetemi tanári állásra.

A kinevezendő egyetemi tanár feladata a kémiai 
tárgyak oktatása, előadások tartása, posztgraduális 
képzésben való részvétel, közreműködés a tanszék 
kutatómunkájában.

A pályázóknak tudományok doktora minősítés
sel kell rendelkeznie. Előnyben részesülnek az egye
temi oktatási tapasztalatokkal, hazai és nemzetközi 
gyakorlattal kapcsolatokkal, tudományszervezési 
és magas szintű vezetői ismeretekkel rendelkező.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

— a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, be
sorolását és illetményét.

— szakmai munkájának és munkája eredményének 
részletes ismertetését.

— szakirodalmi tevékenységét.
— esetleges kitüntetéseit, idegen nyelvismeretének 

megjelölésével.
— oktatói és tudományos munkájára vonatkozó 

jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:

— részletes önéletrajzot,
— szakképzettséget, idegen nyelvtudást tanúsító 

oklevelek hiteles másolatát,
— felsőfokú intézménytől beszerzett és kitöltött 

személyi adatlapot,
— három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi 

bizonyítványt.
A pályázatokat a MÉM értesítőiben történő 

közzétételtől számított 30 napon belül az Egyetem 
Rektorához címezve a Személyzet Osztályra (1118 
Bp. Villányi út. 35—43) kell benyújtani.
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A Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem pályá
zatot hirdet
A Termesztési Kar Ökonómiai Intézet Üzemtani 
Tanszékére az Élelmiszeripari Gazdaságtan tanszéki 
csoporthoz, 1 fő  félállású egyetemi tanári vagy 
docensi álláshelyre.

Feladata lesz: az élelmiszeripari gazdaságtan 
tárgycsoport oktatási, nevelési, kutatási munkájá
nak szervezése a kutató, termelésfejlesztő munka 
irányítása. Új, az élelmiszeripar egészét felölelő, s a 
szakágazati sajátosságokat is elemző oktatási anyag 
összeállítása (szerkesztése) az Élelmiszeripari Kar 
Képzési céljának megfelelően. Előadások tartása 
üzemmérnök okleveles és szakmérnök hallgatók 
számára.

Pályázhatnak közgazdaságtudományi, illetve 
egyéb szakirányú egyetemi végzettséggel rendelkező, 
egyetemi tanár esetén tudományok doktora, egye
temi docens esetén kandidátusi fokozattal rendel
kező olyan szakemberek, akik legalább 10 éves 
élelmiszergazdasági ökonómiai kutató, termelésfej
lesztő tevékenységet folytattak és megfelelő okta
tási gyakorlattal rendelkeznek. Követelmény két 
idegen nyelvből tárgyalóképes nyelvismeret, vala
mint jelentős tudományos publikációs tevékenység

A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. A pályázó jelenlegi munkahelyének megnevezé

sét, jelenlegi beosztását, munkaköri besorolását, 
fizetését.

2. Eddigi szakmai, oktatói, tudományos munkáját 
és annak eredményeit.

3. Tudományos fokozatát, kitüntetéseit, idegen 
nyelvtudását, jelentősebb külföldi tanulmány
útjait.

4. Oktató-nevelő kutató munkára vonatkozó 
jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
1. Részletes önéletrajzot két példányban.
2. Szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegen 

nyelvtudást tanúsító okiratok hiteles másolatát.
3. Tudományos munkák, publikációk jegyzékét.
4. A pályázattal kapcsolatban az intézménytől 

beszerzett és kitöltött személyi adatlapot két 
példányban.

5. A Belügyminisztériumtól beszerzett 3 hónap
nál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.
A betöltött állás után a 16/1983. (XII. 17.) 

ÁBMH. sz. rendelkezés szerinti illetmény jár.
A pályázatot mellékleteivel együtt a közzététel

től számított 30 napon belül kell a Kertészeti és 
Élelmiszeripari Egyetem rektorához eljuttatni. (Bu
dapest, XI. Villányi út. 35—43.)

Dr. Tamássy István s. k., 
rektor

A Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem pályá
zatot hirdet az Élelmiszeripari Kar Állatitermék 
Feldolgozási Tanszékére egy fö  másodállású egyetemi 
docensi vagy tanári állásra.

A kinevezendő egyetemi tanár feladata részvétel 
az állatitermék feldolgozási szakág technológiáinak, 
főként a húsipari technológiáknak az oktatásában, 
az oktatómunka irányításában és a hallgatók vizs
gáztatásában. Feladata továbbá a tananyag folya
matos korszerűsítése, a Tanszék állatitermék fel
dolgozással kapcsolatos kutatómunkájának szerve
zése és tudományos diákköri tevékenységének irá
nyítása.
i  Pályázhatnak egyetemi tanár esetében, akik 

akadémiai doktori fokozattal, docens esetében, akik 
kandidátusi tudományos fokozattal, a húsipari 
kutatások terén kiemelkedő hazai és nemzetközi 
elismertséggel, többéves felsőoktatási tapasztalattal 
és széles körű, előadói szintű idegen nyelvismerettel 
rendelkeznek.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

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

— szakmai munkájának és munkája eredményének 
részletes ismertetését,

— szakirodalmi tevékenységét,
— esetleges kitüntetéseit, idegen nyelvismeretének 

megjelölésével,
— oktatói és tudományos munkájára vonatkozó 

jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:

— részletes önéletrajzot,
— szakképzettséget, idegen nyelvtudást tanúsító 

oklevelek hiteles másolatát,
— felsőfokú intézménytől beszerzett és kitöltött 

személyi adatlapot,
— három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi 

bizonyítvánnt.
A pályázatokat a MÉM Értesítőben történő köz

zétételtől számított 30 napon belül az Egyetem 
Rektorához címezve a Személyzeti Osztályra (1118 
Budapest, Villányi út 35-43) kell benyújtani.

A Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem pályá
zatot hirdet a Kertészeti Főiskolai Kar - Kecske
mét — Gyümölcs- és Szőlőtermesztési Intézet 
Gyümölcstermesztési Tanszékén betöltendő egy 
egyetemi tanári állásra.

A kinevezendő egyetemi tanár feladata a 
Gyümölcstermesztési Tanszék oktató-kutató tevé
kenységében való aktív részvétel. A „Gyümölcster
mesztés” tantárgy elméleti és gyakorlati foglalko
zásainak tartása, irányítása, szervezése, termelés
fejlesztő, szaktanácsadó munka kiszélesítése, to
vábbá a termék szakmai kapcsolatainak megerősí
tése.

Pályázhatnak azok a kertészeti egyetemi vég
zettséggel, néhány éve tudományok doktora foko
zattal, legalább 15 éves felsőoktatási gyakorlattal, 
továbbá kutatásban jártas, több nyelvet tárgyalás 
szintjén ismerő szakemberek.
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A pályázatnak tartalmaznia kell:

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

— szakmai munkájának és munkája eredményének 
részletes ismertetését

— szakirodalmi tevékenységét,
— esetleges kitüntetéseit, idegen nyelvismeretének 

megjelölésével,
— oktatói és tudományos munkájára vonatkozó 

jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
— részletes önéletrajzot,
— szakképzettséget, idegen nyelvtudást tanúsító 

oklevelek hiteles másolatát,
— felsőfokú intézménytől beszerzett és kitöltött 

személyi adatlapot,
— három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi 

bizonyítványt,
A pályázatokat a MÉM értesítőben történő 

közzétételtől számított 30 napon belül az Egyetem 
Rektorához címezve a Személyzeti Osztályra (1118 
Bp. Villányi út 35—43) kell benyújtani.

A Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem pályázatot 
hirdet a Kertészeti Főiskolai Kar — Kecskemét — 
Gyümölcs- és Szőlőtermesztési Intézet Szőlőter
mesztési Tanszékén betöltendő egy egyetemi tanári 
állásra.

A kinevezendő egyetemi tanár feladata a Szőlő- 
termesztési Tanszék oktató-kutató tevékenységének 
irányítása, a „Szőlőtermesztés” tantárgy elméleti 
és gyakorlati foglalkozásainak tartása, irányítása, 
szervezése, termelésfejlesztő, szaktanácsadó munka 
kiszélesítése, továbbá a tanszék szakmai kapcsola
tainak megerősítése.

Pályázhatnak azok, akik kertészeti egyetemi 
végzettséggel, legalább 10 éves felsőoktatási gyakor
lattal, illetve nagyüzemben szerzett kimagasló — a 
tudományágnak megfelelő — gyakorlati tevékeny
séggel rendelkeznek, továbbá a kutatási munkában 
való jártasságukat akadémiai doktor vagy kandidá
tusi tudományos fokozattal tanúsítják és jelentős 
szakmai alkotással rendelkeznek.

Zöldség- és Dísznövénytermesztési Intézet Zöldség
termesztési Tanszékén betöltendő egy egyetemi 
tanári állásra.

A kinevezendő egyetemi tanár feladata a Zöld
ségtermesztési Tanszék, továbbá a Zöldség- és 
Dísznövény termesztési Intézet oktató-kutató tevé
kenységének irányítása, a „Zöldségtermesztés” 
tantárgy elméleti és gyakorlati foglalkozásainak 
tartása, szervezése, irányítása, továbbá a termelés
fejlesztő és szaktanácsadó munka kiszélesítése és az 
intézet szakmai kapcsolatainak megerősítése.

Pályázhatnak azok a személyek, akik a szak
iránynak megfelelő egyetemi végzettséggel, legalább 
10 éves felsőoktatási gyakorlattal, illetve mezőgaz
dasági nagyüzemben szerzett — a tudományágnak 
megfelelő — kimagasló gyakorlati tevékenységgel

rendelkeznek, továbbá a kutatási munkában való 
jártasságukat akadémiai doktori vagy kandidátusi 
tudományos fokozattal tanúsítják és e mellett jelen
tős szakmai alkotással rendelkeznek.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. A pályázó jelenlegi munkahelyének megnevezé

sét, jelenlegi beosztását, munkaköri besorolását 
és bérét;

2. Eddigi szakmai oktatói, tudományos munkáját 
és annak eredményeit;

3. Tudományos fokozatát, kitüntetéseit, idegen 
nyelvtudását, jelentősebb külföldi tanulmány
útjait;

4. Az oktató-nevelő-kutató munkára vonatkozó 
jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
1. Részletes önéletrajzot 2 példányban;
2. A szakképzettséget, tudományos fokozatot, 

idegen nyelvtudást tanúsító okiratok hiteles 
másolatát;

3. Tudományos munkák, publikációk jegyzékét;
4. A pályázattal kapcsolatban az intézménytől 

beszerzett személyi adatlapot 2 példányban 
kitöltve;

5. A Belügyminisztériumtól beszerzett — 3 hónap
nál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.
A betöltött állás után a 16/1983. (XII. 17.) 

ÁBMH. sz. rendelkezés szerinti illetmény jár.
A pályázatot mellékleteivel együtt a Mezőgazda- 

sági és Élelmezésügyi Értesítőben történő közzé
tételtől számított 30 napon belül kell a Kecskeméti 
Főiskolai Kar főigazgatójához eljuttatni (Kecske
mét Erdei Ferenc tér 1 —3. 6000.).

Dr. Tamássy István s. k., 
rektor

A Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem pályá
zatot hirdet

A Termesztési Kar Ökonómiai Intézet Üzemtani 
Tanszékre az Élelmiszeripari Gazdaságtan tanszéki 
csoporthoz, 1 fő  docensi álláshelyre.

Feladata lesz: az élelmiszeripari vállalati gaz
daságiam tárgy oktatása, szervezése, a tananyag 
korszerűsítése, a vállalatgazdaságtani kutatások, 
egyetemi doktori cselekményt folytatók és szakmér
nökök, TDK-s hallgatók konzultálása.

Pályázhatnak olyan kandidátusi fokozattal ren
delkező közgazdasági egyetemi vagy agráregyetemi 
(agrárközgazdászi) végzettséggel rendelkező szak
emberek, akik több éves oktatói-kutatói gyakorlat
tal, valamint jelentős élelmiszergazdasági publiká
ciós tevékenységgel rendelkeznek.

Követelmény két idegen nyelvből a tárgyaló- 
képes nyelvismeret.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
l. A pályázó jelenlegi munkahelyének megnevezé

sét, jelenlegi beosztását, munkaköri besorolását, 
fizetését



1988. március 4. AKADÉMIAI KÖZLÖNY 49

2. Eddigi szakmai, oktatói, tudományos munkáját 
és annak eredményeit.

3. Tudományos fokozatát, kitüntetéseit, idegen 
nyelvtudását, jelentősebb külföldi tanulmány
útjait.

4. Az oktató- nevelő- kutató munkára vonatkozó 
jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:

1. Részletes önéletrajzot két példányban.
2. A szakképzettséget, tudományos fokozatot, 

idegen nyelvtudást tanúsító okiratok hiteles 
másolatát.

3. Tudományos munkák, publikációk jegyzékét.
4. A pályázattal kapcsolatban az intézménytől 

beszerzett és kitöltött személyi adatlapot 2 pél
dányban.

5. A Belügyminisztériumtól beszerzett — 3 hónap
nál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.
A betöltött állás után a 16/1983. (XII. 17.) 

ÁBMH. sz. rendelkezés szerinti illetmény jár.
A pályázatot mellékleteivel együtt a közzététel

től számított 30 napon belül el kell a Kertészeti és 
Élelmiszeripari Egyetem rektorához juttatni. (Bu
dapest, XI. Villányi út 35—43.)

Dr. Tamássy István s. k.,
rektor

A Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Élel
miszeripari Kara — Budapest — pályázatot hirdet 
a Borászati Tanszéken egy másodállású egyetemi 
docensi álláshe\y betöltésére.

A kinevezendő másodállású docens feladata lesz 
a „Borászati- és üdítőitalipari technológia” c. tárgy 
ökonómiai vonatkozású fejezeteinek előadása, to
vábbá a választott szaktechnológia keretében a 
speciális üzem- és munkaszervezési, költség- és 
jövedelemgazdálkodási témakörök ismertetése.

El kell látnia néhány diplomaterv készítő hall
gató konzulensi feladatát és részt kell vennie a 
szigorlatokon, illetve az államvizsgákon az ökonó
miai vonatkozású anyag vizsgáztatásában.

Pályázatnak azok a kertészmérnökök, akik 
mérnök-közgazdász oklevéllel és tudományos foko
zattal rendelkeznek, és akiknek termelési gyakor
latuk mellett legalább 10 éves oktatói tapasztalatuk 
van.

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

besorolását és illetményét;
— szakmai munkájának és munkája eredményeinek 

részletes ismertetését;
— szakirodalmi tevékenységét;
— elnyert kitüntetéseit;
— oktató- és tudományos munkájára vonatkozó 

jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
— részletes önéletrajzot,
— szakképzettséget, idegen nyelvtudást tanúsító 

oklevelek hiteles másolatát,

- felsőfokú intézménytől beszerzett és kitöltött 
személyi adatlapot,

— 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo
nyítványt.

A pályázatokat a Mezőgazdasági és Élelmezés- 
ügyi Értesítőben történő közzétételtől számított 
30 napon belül az egyetem rektorához címezve 
a Személyzeti Osztályra (1118 Budapest, Villány u. 
35—43.) kell benyújtani.

A Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Élelmi- 
szeripari Kara pályázatot hirdet a létesítendő 
Gabona és Iparinövény Technológiai Intézetben 
egy fő  másodállású egyetemi docensi állásra.

A kinevezendő oktató feladata lesz a sütőipari 
technológia körében előadások tartása, gyakorlatok 
irányítása, részvétel a diákkörös és diplomaterves 
hallgatók munkájának irányításában. Feladata to
vábbá konzultatív részvétel az Intézet kutató
munkájában.

A pályázat elnyeréséhez egyetemi végzettség, 
legalább 10 éves szakmai gyakorlat, tudományos 
fokozat és idegen nyelvismeret szükséges.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

1. A pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását,
besorolását és fizetését.

2. Eddigi szakmai munkájának és munkaeredmé
nyének részletes ismertetését, ezek között:
— oktató és tudományos munkájának részletes 

ismertetését,
— pályázó által írt könyvek, tanulmányok stb. 

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

— kitüntetéseit, jelentősebb külföldi tanul
mányútjait.

3. A pályázónak az oktató és tudományos mun
kájára vonatkozó jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
a) részletes önéletrajzot 2 példányban,
b) szakképzettséget tanúsító oklevelek hiteles 

másolatát,
c) a C-0243-30 raktári számú kitöltött „Sze

mélyi adatlap”-ot,
d) a Belügyminisztériumtól beszerzett, 3 hónap

nál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít
ványt.

A betöltendő állás után a 16/1983. (XII. 17.) 
(XII. 17.) ÁBMH rendelkezésében megállapított 
illetmény jár.

A pályázatok benyújtásának határideje — a 
pályázati hirdetménynek a felügyeleti szerv hiva
talos lapjában való közzétételétől számított — 
30 nap.

Az állással kapcsolatban részletes felvilágosítást 
a Személyzeti Osztály ad, munkanapokon a hiva
talos órák alatt.

Az egyetem címe: 1118 Budapest, Villányi út 
35-43 . Telefon: 665-049.
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A Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Élel
miszeripari Főiskolai Kar Szeged pályázatot hirdet: 
a Műszaki Intézet Gépészeti Tanszéken egy főiskolai 
docensi állásra

A kinevezendő egyetemi docens feladata lesz 
a Mechanika tantárgy elméleti és gyakorlati okta
tása, a szükséges jegyzetek írása, irányító tudomá
nyos kutatómunka végzése, szakdolgozatos és tudo
mányos diákkörös hallgatók munkájának irányí
tása, a nevelőmunkában való aktív részvétel.

Pályázhatnak azok az okleveles gépészmérnö
kök, akiknek hosszabb gyakorlatuk van a gépipari 
gyártásban, illetve a felsőoktatásban és kandidátusi 
fokozattal rendelkeznek.

a Technológiai Intézet Szaktechnológiai Tanszékén 
egy főiskolai tanári állásra

A kinevezendő egyetemi docens feladata a beve
zetésre kerülő Mezőgazdasági ismeretek című tan
tárgy (melynek célja, hogy az oktatott élelmiszer- 
ipari technológiák számára alapozó ismeretet nyújt
son) előadásainak, gyakorlatainak megtartása, jegy
zetek írása, szakdolgozatos és diákkörös hallgatók 
munkájának irányítása, valamint a szakterületéhez 
kapcsolódó kutatási tevékenység irányítása.

Pályázhatnak agrármérnökök, akik kandidátusi 
fokozattal, szakterületükön hosszabb kutatási ta
pasztalattal vagy felsőoktatási gyakorlattal rendel
keznek.

a Technológiai Intézet Szaktechnológiai Tanszékén 
egy főiskolai tanári állásra

Pályázhatnak a gabonaipari ágazatok (malom-, 
sütő-, keveréktakarmánygyártó ipar) feldolgozás
technológiájában, illetve az ehhez kapcsolódó anali
tikai vagy rokon természettudományi, műszaki 
területen kandidátusi fokozattal rendelkező sze
mélyek. A kinevezendő főiskolai tanár feladatai 
a fentebb megjelölt szakterületeken a Szaktechno
lógiai Tanszéken folyó tudományos kutatómunkák
ban részvétel és irányítás, a tantervben előírt elő
adások tartása, üzemi és műhelycsarnoki gyakor
latok szervezése, jegyzetek írása, bázisüzemekkel 
való kapcsolattartás és az oktató-nevelő munka 
főiskolai feladatainak végzése.

Előnyben részesül az elbírálásnál az üzemi gya
korlattal, illetve felsőoktatási vagy kutatási tapasz
talatokkal rendelkező pályázó.

a Technológiai Intézet Mikrobiológiai Tanszékén 
egy főiskolai docensi állásra

A kinevezendő főiskolai docens feladata lesz 
a tanszéken oktatott biológia tantárgy elméleti és 
gyakorlati óráinak megtartása, a tudományos diák
körös és szakdolgozatos hallgatók munkájának 
irányítása, valamint önálló kutatási tevékenység 
végzése az állati termékfeldolgozás biológiai és 
mikrobiológiai kérdéseiben.

Pályázhatnak okleveles biológusok, akik egye
temi doktori fokozattal, középfokú állami nyelv
vizsgával és legalább 10 éves szakirányú felső- 
oktatási gyakorlattal rendelkeznek.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. A pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, 

besorolását és fizetését.
2. Eddigi szakmai munkájának és munkaeredmé

nyének részletes ismertetését, ezek között:

— oktató és tudományos munkájának részletes 
ismertetését,

— a pályázó által írt könyvek, tanulmányok stb. 
felsorolását, megjelölve azok mikor és hol 
jelentek meg (csatolni kell a publikáció jegyzé
ket),

— tudományos fokozatát,
— kitüntetéseit és idegen nyelvismeretét, jelentő

sebb külföldi tanulmányútjait.
3. A pályázónak az oktató és tudományos mun

kájára vonatkozó jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:

a) részletes önéletrajzot 2 példányban,
b) szakképzettséget, illetve tudományos foko

zatot stb. tanúsító oklevelek hiteles máso
latát,

c) a C-0243-30 raktári számú kitöltött „Sze
mélyi adatlap”-ot,

d) a Belügyminisztériumtól beszerzett, 3 hónap
nál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít
ványt.

A betöltendő állások után a 16/1983. (XII. 17.) 
ÁBMH sz. rendelkezésben megállapított illetmény 
jár.

Az Erdészeti és Faipari Egyetem — Sopron — 
pályázatot hirdet

Erdőmérnöki Karának Környezetvédelmi Tanszé
kén egy egyetemi tanári álláshely betöltésére.

A kinevezendő egyetemi tanár feladata lesz a 
„Környezetfejlesztés és tájrendezés” c. tantárgy 
előadási óráinak megtartása az erdőmérnök, valamint 
a tájrendező és környezetvédő szakmérnök hall
gatók részére, a tantárgy gyakorlati óráinak meg
tartására, valamint a tanszék irányításával működő 
tájrendező és környezetvédő szakmérnökképzés, 
illetve továbbképzés szervezésével kapcsolatos fel
adatok elvégzése, a tanszéken működő környezet- 
védelmi kutatócsoport tevékenységének irányítása.

Pályázhatnak azok az okleveles erdőmérnökök, 
akik legalább 10 éves egyetemi oktatási, illetve 
kutatás szervezési gyakorlattal, tudomány doktora 
tudományos minősítéssel, vagy benyújtott és vé
désre kész akadémiai doktori értekezéssel rendel
keznek, valamint a környezetfejlesztés és tájrende
zés szakterületen tudományos eredményeket értek 
el.

Faipari Mérnöki Karának Falemezgyártástani Tan
székén egy egyetemi tanári álláshely betöltésére.

A kinevezendő egyetemi tanár feladata lesz 
a „Farostlemez gyártástan” c. tantárgy előadási 
óráinak megtartása, vizsgáztatás, a tantárgyi gya
korlatok szervezése és irányítása, a farostlemez
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gyártás tudomány területen önálló kutatómunka 
végzése, a tanszéken szakdolgozatot, diplomatervet, 
illetve tudományos diákköri dolgozatot készítő 
hallgatók konzulensi feladatainak ellátása.

A pályázhatnak azok az okleveles faipari mér
nökök, akik legalább 10 éves egyetemi oktatási 
gyakorlattal, a tudomány doktora tudományos 
fokozattal, vagy benyújtott és védésre kész akadé
miai doktori értekezéssel és megfelelő idegen nyelv- 
ismerettel rendelkeznek.

Mechanika Tanszékén egy egyetemi docensi álláshely 
betöltésére.

A kinevezendő egyetemi docens feladata lesz 
a „Mechanika I.” (statika) c. tantárgy előadási 
óráinak megtartása, a tantárgyi gyakorlatok irá
nyítása és vezetése, valamint a tudományterület 
keretébe tartozó önálló tudományos munka vég
zése, a tanszéken diplomatervet, szakdolgozatot és 
tudományos diákköri dolgozatot készítő hallgatók 
konzulensi feladatainak ellátása.

Pályázhatnak azok az okleveles faipari mérnö
kök, akik legalább 10 éves egyetemi oktatási gya
korlattal, legalább a tudomány kandidátusa tudo
mányos fokozattal, idegen nyelvismerettel és széles 
körű szakirodalmi tevékenységgel rendelkeznek.

A pályázatnak tartalmaznia kelt:
a) munkahelyének megnevezését, beosztását, 

munkaköri besorolását, fizetését,
b) szakmai, illetve oktatói vagy tudományos 

munkáját és annak eredményeit,
c) tudományos fokozatát, kitüntetéseit, idegen 

nyelvtudását és jelentősebb külföldi tanul
mányútjait,

d) az oktató, nevelő és tudományos munkájára 
vonatkozó, jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
a) részletes önéletrajzot, két példányban,
b) szakképzettségét, tudományos fokozatát, ide

gen nyelvtudását tanúsító okiratok hiteles 
másolatát,

c) az intézménytől beszerzett és kitöltött „Sze
mélyi adatlap”-ot, két példányban,

d) 3 hónapnál nem régebbi, hatósági erkölcsi 
bizonyítványt,

e) tudományos munkák jegyzékét, feltüntetve, 
hogy a munkák hol és mikor jelentek meg.

A betöltendő állás után a felsőoktatási intézmé
nyek oktatói és egyéb dolgozói munkabéréről szóló 
16/1983. (XII. 17.) ÁBMH számú rendelet módosí
tására kiadott 13/1987. (X. 25.) ÁBMH számú 
rendelet 4. sz. mellékletében meghatározott bér
határok figyelembevételével megállapított illet
mény jár.

A pályázatokat az előírt mellékletekkel együtt 
a MÉM Értesítőben történt közzétételtől számított 
30 napon belül kell az Erdészeti és Faipari Egyetem 
rektorához (9401 Sopron, Pf. 132.) előterjeszteni. 
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást 
az illetékes tanszékek vezetői, illetve a Személyzeti 
Osztály vezetője ad.

Dr. Gál János s. k.

A Testnevelési Főiskola pályázatot hirdet a 
Marxizmus—Leninizmus Tanszéken egyetemi tanári 
állásra.

A kinevezendő egyetemi tanár feladata lesz 
a tanszéki oktató-nevelő és tudományos kutató
munka irányításában, fejlesztésében való részvétel, 
a Szociológia tárgy előadásainak tartása, a tan
anyag folyamatos korszerűsítése, oktató-kutatói 
utánpótlás nevelése, valamint kezdeményező rész
vétel az egyetemi, társadalmi, a hazai és nemzet
közi szakmai közéletben.

Az egyetemi oktatókra vonatkozó általános 
követelményeken túl feltétel: testnevelési főiskolai 
és tudományegyetemi diploma, tudományos foko
zat, felsőfokú oktatási intézményben kifejtett leg
alább 10 éves oktatói, nevelői, oktatásszervezői és 
tudományos kutatás irányítói tevékenység, nem
zetközileg elismert szakmai tevékenység, idegen 
nyelv aktív tudása.

A pályázatokat az egyetem rektorának címezve, 
a közzétételtől számított 30 napon belül kell 
benyújtani a Testnevelési Főiskola Személyzeti 
Csoportjához (Budapest, XII. Alkotás u. 44.).

Orvostudományi Tanszéken egyetemi tanári állásra.
A kinevezendő egyetemi tanár feladata lesz az 

Élettan és Sportélettan szakcsoportban folyó ok
tató-nevelő és tudományos kutatómunka szerve
zésében, irányításában és fejlesztésében való rész
vétel, továbbá az élettan, sportélettan tárgyak elő
adásainak tartása, a tananyag folyamatos korszerű
sítése, az oktatói-kutatói utánpótlás nevelése, kez
deményező részvétel az egyetemi, társadalmi, a 
hazai és nemzetközi szakmai közéletben.

Az egyetemi oktatókra vonatkozó általános 
követelményeken túl feltétel: orvosegyetemi vég
zettség, tudományos fokozat, felsőfokú oktatási 
intézményben kifejtett legalább 10 éves oktató
nevelői, oktatásszervezői és tudományos kutatás 
irányítói tevékenység, nemzetközileg elismert szak
mai tevékenység, idegen nyelvek aktív tudása.

A pályázatokat az egyetem rektorának címezve, 
a közzétételtől számított 30 napon belül kell be
nyújtani a Testnevelési Főiskola Személyzeti Cso
portjához (Budapest, XII. Alkotás u. 44.).

Orvostudományi Tanszéken egyetemi docensi állásra.
A kinevezendő egyetemi docens feladata lesz 

a humánbiológia tantárgycsoporthoz tartozó tár
gyak oktatása, a tantárgy fejlesztése, a hallgatói 
szakdolgozati témák és tudományos diákköri tevé
kenység irányítása a tanszéki kutatómunkában és 
a társadalmi feladatokban való aktív részvétel.

Az egyetemi oktatókra vonatkozó általános 
követelményeken túl feltétel: Testnevelési Főiskolai 
és Humánbiológiai tanulmányokat igazoló dip
loma, tudományos fokozat, 8 éves felsőfokú intéz
ményben szerzett oktatói gyakorlat, jelentős tudo
mányos és publikációs tevékenység, idegen nyelv
tudás.

A pályázatokat az egyetem rektorának címezve, 
a közzétételtől számított 30 napon belül kell be
nyújtani a Testnevelési Főiskola Személyzeti Cso
portjához (Budapest, XII. Alkotás u. 44.).
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Atlétika Tanszéken egyetemi docensi állásra.

A kinevezésre kerülő egyetemi docens feladata 
lesz a különböző szakokon és tagozatokon atlétika 
tantárgyi előadások tartása, gyakorlati foglalkozá
sok irányítása, a témakörhöz tartozó tananyag fej
lesztése a hallgatói szakdolgozati témák irányítása, 
valamint a tanszéki kutatómunkában és társadalmi 
feladatokban való aktív részvétel.

Az egyetemi oktatókra vonatkozó általános 
követelményeken túl feltétel: Testnevelési Főiskolai 
tanári és szakedzői diploma, tudományegyetemi 
diploma, tudományos fokozat, 8 éves felsőfokú 
oktatási intézményben szerzett oktatói tapasztalat, 
jelentős tudományos és publkiációs tevékenység, 
szakmai eredményesség, idegen nyelvtudás.

A pályázatokat az egyetem rektorának címezve, 
a közzétételtől számított 30 napon belül kell be
nyújtani a Testnevelési Főiskola Személyzeti Cso
portjához (Budapest, XII. Alkotás u. 44.).

Sportjáték Tanszéken egyetemi docensi állásra.

A kinevezendő egyetemi docens feladata: vala
mennyi szakon és tagozaton a tenisz tantárgy elő
adásainak megtartása, a gyakorlati foglalkozások 
irányítása, a tantárgy fejlesztése, a szakdolgozatot 
készítő hallgatók munkájának irányítása, a tan
széki kutatómunkában, és a társadalmi feladatok
ban való aktív részvétel.

Az egyetemi oktatókra vonatkozó általános 
követelményeken túl feltétel: Testnevelési Főiskolai 
tanári és edzői diploma, tudományos fokozat, több 
mint 8 éves, felsőfokú oktatási intézményben szer
zett oktatói gyakorlat, eredményes edzői tevékeny
ség, jelentős publikációs tevékenység, idegen nyelv- 
ismeret.

A pályázatokat az egyetem rektorának címezve, 
a közzétételtől számított 30 napon belül kell 
benyújtani a Testnevelési Főiskola Személyzeti 
Csoportjához (Budapest, XII. Alkotás u. 44.).

Testneveléselmélet és Pedagógia Tanszéken 2 egye
temi docensi állásra.

A kinevezendő egyik egyetemi docens feladata 
lesz a neveléselmélet, pedagógia, sportpedagógia 
tantárgy előadásainak tartása a különböző szako
kon és tagozatokon, a szemináriumok, gyakorlati 
megfigyelések, a hallgatók szakdolgozati témáinak 
és tudományos diákköri tevékenységének vezetése, 
valamint a kutatómunkában és a társadalmi fel
adatokban való aktív részvétel.

Pályázati feltételek, az egyetemi oktatókra 
vonatkozó általános feltételeken túl, tudomány- 
egyetemen szerzett pedagógiai szakos diploma, 
tudományos fokozat, 8 éves felsőfokú oktatási 
intézményben szerzett oktatói tapasztalat, szín
vonalas publikációs tevékenység, idegen nyelv
ismeret.

Testneveléselmélet és Pedagógia Tanszéken 2 egye
temi docensi állásra.

A kinevezendő másik egyetemi docens feladata 
lesz a testneveléselmélet és módszertan tantárgyból 
előadások tartása, szemináriumok, iskolai meg
figyelési gyakorlatok irányítása, szervezése, a gya
korló iskolák vezető tanárainak folyamatos tovább
képzése, a tantárgy továbbfejlesztése, tankönyv
részlet írása, aktív részvétel a tanszéki kutató
munkában és a társadalmi feladatokban.

Pályázati feltételek az egyetemi oktatókra 
vonatkozó általános feltételeken túl: Testnevelési 
Főiskolai és tudományegyetemi pedagógia szakos 
diploma, tudományos fokozat, 8 éves felsőfokú 
oktatási intézményben szerzett oktatói tapasztalat, 
jelentős publikációs tevékenység, idegen nyelv- 
ismeret.

A pályázatokat az egyetem rektorának címezve, 
a közzétételtől számított 30 napon belül kell be
nyújtani a Testnevelési Főiskola Személyzeti Cso
portjához (Budapest, XII. Alkotás u. 44.).

Dr. István fi Csaba s. k.
rektor

FOGADÓÓRÁK

Berend T. Iván, a Magyar Tudományos Aka
démia elnöke minden hétfőn 16 — 17,30 óra között 
— bármely természetű ügyben — fogadóórát tart.

A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak 
más időpontokban is rendelkezésére áll.

Jogi és Igazgatási Főosztály

Láng István, a Magyar Tudományos Akadémia 
főtitkára minden hétfőn 15,30 — 17 óra között 
— bármely természetű ügyben — fogadóórát tart.

A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak, 
valamint az intézmények vezetőinek más idő
pontokban is rendelkezésére áll.

Jogi és Igazgatási Főosztály

Szabó János, a Tudományos Minősítő Bizottság 
elnöke kedden 14 — 15 óráig, Mádl Ferenc, a Tudo
mányos Minősítő Bizottság titkára csütörtökön 
10 — 11 óráig tart fogadóórát. Előzetes bejelentés 
a 173-929 hívószámú telefonon.

Tudományos Minősítő Bizottság 
Titkárság
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Jogs za bá l y o k
A Minisztertanács 

88/1987. (XII. 30.) számú 

r e n d e l e t e
a tudomány doktora fokozattal 

rendelkezők illetmény- és 
nyugdíj-kiegészítéséről

1 - §

(1) A főállású munka-, szövetkezeti tagsági, ille
tőleg szolgálati viszonyban álló tudomány doktorát 
1988. január 1-jétől — e rendelet 3. §-ában foglal
tak kivételével — havi 7500,— forint illetmény- 
kiegészítés illeti meg, amelyet a munkáltató folyó
sít. Az illetménykiegészítés után társadalombizto
sítási járulékot, nyugdíjjárulékot fizetni nem kell, 
és az illetménykiegészítés társadalombiztosítási ellá
tás alapját nem képezi. A munkáltató a magán- 
személyek jövedelemadójának az illetménykiegé
szítésből való levonásánál a munkabérekre irányadó 
rendelkezéseket alkalmazza.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt tudomány dok
torának 1987. december 31-ét követő időponttól 
megállapított saját jogú nyugdíját — az (1) bekez
dés szerinti illetménykiegészítés egyidejű meg
szüntetésével — a jogosultság megnyílása hónap
jának első napjától havi 4000,— forinttal fel kell 
emelni.

(3) A tudomány doktorának 1988. január 1-e 
előtti időponttól megállapított saját jogú nyug
díját 1988. január 1-jétől havi 4000,— forinttal fel 
kell emelni.

(4) A főállású munka-, szövetkezeti tagsági-, 
illetőleg szolgálati viszonyban nem álló és nem 
nyugdíjas tudomány doktora részére 1988. január 
1-jétől — e rendelet 3. §-ában foglaltak kivételével 
— havi 7500,— forint illetménykiegészítést a Tudo
mányos Minősítő Bizottság (a továbbiakban: TMB) 
folyósít.

2- §

(1) E rendelet hatályba lépése után megszerzett 
tudomány doktora fokozat esetén az illetmény- 
kiegészítés a nyilvános vita időpontját követő hó
nap 1. napjától illeti meg a fokozatszerzőt; a kifi
zetés a fokozat megszerzése után esedékes.

(2) Külföldön szerzett tudományos fokozat ho
nosítása esetén illetménykiegészítés abban az eset
ben illeti meg a tudomány doktora fokozattal 
egyenértékű külföldi tudományos fokozattal ren
delkezőt, ha oklevelét a TMB az erre irányadó jog
szabályok alapján egyenértékűként honosította és 
az illetménykiegészítésről külön rendelkezett.

3- §
(1) A munkáltató nem folyósítja az 1. § rendel

kezései szerinti illetménykiegészítést, ha a TMB 
jogerős határozatával annak folyósítását felfüg
gesztette vagy megszüntette. A saját jogú nyugdíj 
megállapítását megelőző hónapban az előzőek miatt 
illetménykiegészítésben nem részesülő tudomány

doktora nyugdíját havi 4000,— forinttal emelni 
nem lehet.

(2) A TMB időszakonként megvizsgálja az illet
ménykiegészítésre jogosultaknak az 1983. évi 24. 
számú törvényerejű rendelet 7. § (2) bekezdésében 
előírt tudományos tevékenységét. Ennek alapján 
a rendelet 1. § (1) és (4) bekezdésében meghatározott 
illetménykiegészítés mértékét határozatával egyé
nenként kisebb vagy nagyobb összegben is meg
állapíthatja.

4- §
Az illetménykiegészítés forrását az állami költ

ségvetés biztosítja. Az illetménykiegészítés mun
káltatónak, illetőleg nyugdíjfolyósító szervnek tör
ténő megtérítéséről a TMB évenként gondoskodik.

5 - §

(1) Az 1. § (1) és (4) bekezdése szerinti Uetmény- 
kiegészítésben, továbbá az 1. § (2)—(3) bekezdés 
szerint felemelt nyugdíjban részesülő tudomány 
doktora elhunyta esetén az özvegyi nyugdíjat az 
illetménykiegészítés, illetőleg az emelés (4000,— 
forint) figyelmen kívül hagyásával kell megálla- 
píteni, majd havi 2000,— forinttal fel kell emelni.

(2) Az 1988. január 1-je előtt elhunyt tudomány 
doktorának özvegye részére a TMB által folyó
sított ellátás 1987. december 31-én megszűnik. 
A társadalombiztosítási jogszabályok alapján járó 
özvegyi nyugdíjat azonban 1988. január l-jétől 
havi 2000,— forinttal fel kell emelni.

(3) A szülői nyugdíj, illetőleg az árvaellátás 
alapját az (1)—(2) bekezdés szerint felemelt özve
gyi nyugdíj képezi.

(4) A havi 2000,— forintot a nyugdíjfolyósító 
szerv folyósítja annak a hozzátartozónak is, aki
nek egyébként társadalombiztosítási ellátása nincs.

6- §

Ez a rendelet 1988. január 1-én lép hatályba. 
Egyidejűleg hatályukat vesztik a tudományos foko
zatot elért személyek és hozzátartozóik részére járó 
ellátások megállapításáról szóló 10/1976. (V. 8.) 
MT számú rendeletnek a tudomány doktoraira és 
hozzátartozóikra vonatkozó rendelkezései, valamint 
a tudományos dolgozók és hozzátartozóik ellátásá
ról szóló 1014/1954. (111. 6.) Mt. h. számú határo
zatnak a tudomány doktoraira vonatkozó rendel
kezése.

Marjai József s. k., 
a Minisztertanács elnökhelyettese

A Minisztertanács 
1076/1987. (XII. 30.) számú 

h a t á r o z a t a
a Tudományos Minősítő Bizottság elnöke, 

titkára és tagjai megbízásának 
meghosszabbításáról

1. A Minisztertanács a Tudományos Minősítő 
Bizottság elnökének, titkárának és tagjainak meg
bízatását 1988. június hó 30-ig meghosszabbítja.

2. Ez a határozat 1988. január hó l-jén lép ha
tályba. Egyidejűleg az 1038/1984. (V ili. 22.) Mt.
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h. számú határozat 2. pont utolsó bekezdésében 
írt időtartam e határozat szerint módosul, az 
1047/1987. (V ili. 12.) Mt. h. számú határozat pedig 
hatályát veszti.

Marjai József s. k., 
a Minisztertanács elnökhelyettese

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának 

1/1988. (A. K. 4.) MTA 
u t a s í t á s a

egyes akadémiai jogszabályok hatályon 
kívül helyezéséről

A művelődési miniszterrel, a pénzügyminiszter
rel, az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal elnökével, 
valamint a Magyar Tudományos Akadémia elnöké
vel egyetértésben a következő utasítást adom ki:

1- §

Az utasítás mellékletében felsorolt jogszabályok 
a hatályukat vesztik.

2. §

Ez az utasítás 1988. március 1-jén lép hatályba.
Láng István s. k.

Melléklet az 1/1988./A.K. 4./MTA utasításhoz

HATÁLYUKAT VESZTŐ JOGSZABÁLYOK

— A Régészeti Kutató Csoport létesítéséről szóló 
13/1958. MTA (A. K. 15-16.) utasítás,

— az akadémiai rendezvények tervszerűbbé tételé
ről szóló 12/1961. MTA (A. K. 13.) utasítás,

— a Magyar Tudományos Akadémia felügyelete 
alá tartozó Mezőgazdasági Üzemtani Intézet 
elnevezésének megváltoztatásáról és feladatkö
rének újabb megállapításáról szóló 4/1962. MTA 
(A. K. 12.) utasítás,

— a Mikrobiológiai Kutató Csoport létesítéséről 
szóló 8/1963. MTA (A. K. 13.) utasítás,

— az intézeti külső munkatársi rendszer létesítésé
ről és szabályozásáról szóló 2/1964. MTA (A. K.
2.) utasítás,

— a kutatóintézeti dolgozók munkaköri bértételei 
felső határának felemeléséről szóló 3/1966. MTA 
(A. K. 5.) utasítás,

— az MTA Könyvtára dolgozóira vonatkozó mun
kaköri bértételek felső határának felemeléséről 
szóló 5/1966. MTA (A. K. 8.) utasítás,

— az MTÁ Kutatási Ellátási Szolgálata dolgozóira 
vonatkozó munkaköri bértételek felső határának 
felemeléséről szóló 6/1966. MTA (A. K. 8.) 
utasítás,

— a külföldön hivatalos szervekkel és képviselőik
kel való érintkezés szabályozásáról szóló 5/1968. 
MTA (A. K. 13.) utasítás,

— a külföldi személyeknek a Magyar Tudományos 
Akadémia felügyelete alá tartozó kutatóintéz
mények és vállalatok területére való belépésről 
szóló 7/1969. MTA (A. K. 15.) utasítás,

az MTA által támogatott kutatóhelyek kutatási 
eredményeinek hasznosításával kapcsolatos gaz
dálkodási és anyagi érdekeltségű rendszerről 
szóló 8/1971. MTA—F. (A. K. 9.) utasítás,

— a Magyar Tudományos Akadémia Elméleti Fizi
kai Kutató Csoportjának megszüntetéséről szóló 
1/1972. (A. K. 2.) MTA —F. utasítás,

— a szakigazgatás hatáskörébe tartozó bizottsá
gokról szóló 5/1972. (A. K. 8.) MTA—F. uta
sítás,

— a tudományos gyakornokok és egyes tudomá
nyos segédmunkatársak kiválasztásáról és alkal
mazásáról szóló 10/1972. (A. K. 12.) MTA—F. 
utasítás,

— a Magyar Tudományos Akadémia Központi 
Kémiai Kutató Intézete és az MTA Szervetlen 
Kémiai Tanszéki Kutató Csoportjának egyesí
téséről szóló 19/1972. (A. K. 1973. 1.) MTA—F. 
utasítás,

— az akadémiai költségvetési intézmények karban
tartási-, kisebb építkezési- és felújítási munkái
nak lebonyolítási rendjéről szóló 2/1975. (A. K-
7.) MTA—F. utasítás,

— az egységes akadémiai hivatali szervezet kiala
kításáról szóló 3/1977. (A. K. 8.) MTA—F. 
utasítás,

— a mérésügyről szóló 8/1976. (IV. 27.) MT számú 
rendelet végrehajtásáról rendelkező 7/1979. (A. 
K. 14.) MTA —F. utasítás,

— az államtitok és szolgálati titok védelmének 
eljárási szabályzatáról szóló 8/1979. (A. K. 15.) 
MTA —F. utasítás,

— az ösztöndíjas tudományos gyakornokok alkal
mazásával összefüggő kérdések szabályozá
sáról szóló 8/1980. (A. K. 10.) MTA —F. uta
sítás,

— a kandidátusi nyelvi vizsgákról szóló 1/1980. 
(A. K. 8.) MTA—E. utasítás,

— az egységes Természettudományi Főosztály lét
rehozásáról szóló 8/1981. (A. K. 10.) MTA—F. 
utasítás,

— az OKKFT programjai végrehajtásának irányí
tásával és ellenőrzésével kapcsolatos hivatali fel
adatok ellátásáról szóló 9/1981. (A. K. 11.) 
MTA—F. utasítás,
az akadémiai tárcaszintű kutatási főirányok 
megszüntetéséről szóló 10/1981. (A. K. 11.) 
MTA —F. utasítás,

— az OKKFT programjai végrehajtásának irányí
tásával és ellenőrzésével kapcsolatos hivatali fel
adatok ellátásáról szóló 9/1981. (A. K. 11.) 
MTA —F. utasítás,

— az akadémiai tárcaszintű kutatási főirányok 
megszüntetéséről szóló 10/1981. (A. K. 11.) 
MTA—F. utasítás,

— az 1981—85. közötti időszakra szóló kutatási
fejlesztési terv jóváhagyásáról és közzétételéről 
rendelkező 12/1981. (A. K. 12.) MTA—F. uta
sítás,

— az ösztöndíjjal külföldön tartózkodók, valamint 
akadémiai érdekből külföldre utazók munkajogi 
kedvezményeiről szóló 1/1982. (A. K. 1.) MTA — 
F. utasítás,

— a Lexikonszerkesztői Tanács megszüntetéséről 
szóló 3/1983. (A. K. 6.) MTA —F. utasítás.
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A MAGYAR T U D OMÁN YO S  A KADÉMI A E L N Ö K S É G É N E K
HATÁROZATAI *

az 1987. december 22-én megtartott üléséről

E l ő t e r j e s z t é s

a tudományos kutatási kapacitás regionális
megoszlásáról. Helyzetelemzés és fejlesztési 

javaslatok

Az MTA Elnöksége 1987 januárjában a 6/1987. 
számú határozatával alkalmi bizottságot küldött 
ki azzal a feladattal, hogy a címben jelzett előter
jesztést dolgozza ki és terjessze az Elnökség elé. 
Ennek megtárgyalására került most sor.

Az előterjesztés — többek között — szól a szel
lemi potenciálnak a centrum és a régiók közötti 
megoszlásáról; az intézményhálózat térszerkezeté
ről; a régiók főhatóságok szerinti, diszciplínák sze
rinti, dologi feltételeik szerinti, személyi ellátottsá
guk szerinti, valamint tevékenységük szerinti kuta
tási kapacitásáról. Mindezeket összefoglalja és ja
vaslatokat tesz a további teendőkre. Az előterjesz
tés mellékletben foglalja össze a területi bizottságok 
javaslatait. Az alkalmi bizottság elnöke szóbeli 
kiegészítésében az előterjesztés javaslatainak tudo
másulvételét kérte az Elnökségtől.

Az előterjesztés feletti vitában tizenegyen szó
laltak fel. A vita során egyetértés alakult ki a tekin
tetben, hogy a rendelkezésre álló — igen szűk — 
anyagi források szétaprózódását el kell kerülni. 
A felszólalók közül többen úgy foglaltak állást, 
hogy nem lenne helyes minden régióban teljes kuta
tói, illetve bizottsági hálózatot kiépíteni. Ott legye
nek az intézmények, ahol szükség van rájuk, Buda
pesten vagy vidéken. Az országos szükségletből kell 
tehát kiindulni és fejleszteni ott kell, ahol a feltéte
lek megvannak, illetve leginkább megteremthetők. 
A túlzott centralizmus ellen kell harcolni, ugyan
akkor szükség van a központ támogatására is, mert 
az anyagiak a központban vannak és ennek követ
keztében centrális intézkedésekre is szükség van. 
Többen is az ésszerű fejlesztés megvalósítását szor
galmazták. Nem arra van szükség, hogy az egyes 
régiókban ,,kis-akadémiák” jöjjenek létre a tíz 
tudományos osztálynak megfelelő tagozódással, 
hanem a helyi sajátosságok figyelembevételével, 
azok erősítésével kell fejleszteni. A területi bizott
ságok ne irányítsanak, ne a minősítéssel foglalkoz
zanak, hanem — a feladatuknak megfelelően — 
kísérjék figyelemmel és segítsék a területükön folyó 
tudományos tevékenységet. Az előterjesztés javas
latai között szerepel ún. regionális kutatási kama
rák felállítása, amellyel a felszólalók közül többen 
azért nem értettek egyet, mivel — véleményük 
szerint — a feladatokat a jelenlegi bizottsági rend
szerre építve kellene megoldani. Elhangzott az is, 
hogy a kutatóhelyek további osztódását meg kell 
állítani, az anyagi eszközöket a már meglévő kuta
tóhelyekre kell koncentrálni. Többen felhívták a

* A nem teljes szöveggel közölt határozatokat az Aka
démia tagjai részére — kérésükre — tájékoztatásul meg
küldi a tudományos Testületi Titkárság.

figyelmet a fővárosban és a vidéken meglévő tudo
mányos kapacitás között kétségtelenül meglévő 
nagy különbség differenciált kezelésére.

Több felszólaló is kifogásolta az előterjesztésben 
közölt adatok pontatlanságát, hiányolták, hogy 
nem tartalmaz összehasonlító adatokat, illetve 
javasolták új paraméterekkel kiegészíteni az elő
terjesztést. így például hiányoltak adatokat az 
állandó kutatói létszámról, a kutatásra adott bruttó 
támogatásról, a műszerpark értékéről. Többen is 
figyelmeztettek arra, hogy óvatosan kell eljárni a 
statisztikai adatok értékelésekor. A fogalmakat kell 
pontosan meghatározni, hiszen pl. a kutatóhelynek 
is többféle értelmezése lehet; vagy az sem eldöntött 
kérdés, hogy az egyetemi oktatók kutatónak számí
tanak-e vagy sem. Mindezekre figyelemmel hang
zott el az az észrevétel, hogy az előterjesztésből 
messzemenő következtetéseket nem szabad levonni.

Bár az Elnökség 1988 áprilisában részletesen 
áttekinti a területi bizottságok tevékenységét, az 
előterjesztéshez kapcsolódóan többen is beszéltek 
a területi bizottságok szerepéről, feladatairól, jelen
legi helyzetéről. Észrevételezték azt is, hogy a terü
leti bizottságok testületi jellegű szervezetek, ame
lyek erőforrásokkal nem rendelkeznek. Nincs kuta
tóintézetük, nincs kutatás támogatására szánt költ
ségük. Csak a fenntartásra van (egyre kevesebb) 
pénz. Az anyagi vonzattal járó javaslatokat mind
ezek figyelembevételével kell újragondolni.

A vitában elhangzottakra adott válasz szerint 
ez az előterjesztés vitaanyag, munkaokmány, amit 
a vita alapján lehet módosítani, ki lehet egészíteni. 
A létrehozni javasolt kutatási kamarák nem az 
akadémiai bizottságokra épülnének, hanem az 
alulról jövő mecenatúrának adhatnának lehető
séget.

Az Elnökség 52/1987. sz. határozata

Az Elnökség
1. köszönetét mond az alkalmi bizottságnak a 

tudományos kapacitás regionális megoszlásáról szó
ló, információkban gazdag, átfogó előterjesztés 
elkészítéséért;

2. megállapítja, hogy a kutatási kapacitások 
2/3-ának Budapestre koncentrálódása egyoldalú, 
negatív jelenség;

3. kedvezőtlennek ítéli meg a tudományos kapa
citásokra ható, az elmúlt időszakban lejátszódott 
folyamatokat, és elveti az erők további szétapró
zását;

4. fontosnak tartja a meglévő kutatási bázisok 
(egyetemi városok) racionális továbbfejlesztését, 
oly módon, hogy a meglévő aránytalanságok csök
kenjenek;

5. megítélése szerint ezen bázisok erősítésének 
egyik alapja kell hogy legyen a társadalomtudomá
nyok fejlesztése ezeken a helyeken;
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6. kinyilvánítja, hogy a Magyar Tudományos 
Akadémia feladatának tartja a kutatási kapacitá
sok regionális megoszlásában fennálló aránytalan
ságok feloldását.

Felkéri az MTA főtitkárát, hogy 1988. I. fél
évében a kutatóhelyi hálózat, valamint a támoga
tott kutatóhelyek felmérése során vegye figyelembe 
ennek az előterjesztésnek a megállapításait, és 
tegyen olyan javaslatot a kutatóhelyi hálózat 
ésszerű átcsoportosítására, amely a már említett 
kutatási bázisokat (egyetemeket) erősítik; kezde
ményezi továbbá, hogy a kutatóhelyekkel rendel
kező minisztériumok is tegyenek olyan intézkedé
seket (amennyiben szükséges, átcsoportosítással), 
amelyekkel javítani lehet a tudományos kapacitá
sok területi megoszlásának jelenlegi helyzetén.

E l ő t e r j e s z t é s

az alapkutatások országos irányításával 
kapcsolatos akadémiai feladatok tartalmi 

meghatározására
Az MTA Elnöksége az 51/1987. számú (belső) 

határozatában felkérte az MTA főtitkárát, hogy 
a határozatban foglaltakkal összhangban készítse 
el az MTA-ról szóló törvényerejű rendelet által 
az Akadémiára ruházott valamennyi tudományág 
alapkutatásának, valamint az állami tervekben 
szereplő társadalomtudományi kutatásoknak az 
országos irányítási felelősségéből adódó feladatok 
értelmezését és meghatározását célzó program ter
vezetét, s azt terjessze az Elnökség 1987. decemberi 
ülése elé. Az előterjesztésben megfogalmazott kon
cepció tulajdonképpen az 1987. november 24-i 
elnökségi ülésen elfogadott állásfoglalás végrehaj
tási tervének tekinthető.

Az előterjesztés röviden ismerteti a közelmúlt 
fontosabb tudománypolitikai felismeréseit; kivona
tot közöl az Akadémiáról szóló 1986. évi 5. számú 
törvényerejű rendeletből; összefoglalja azokat a 
gondolatokat, amelyekből célszerűnek látszik ki
indulni az alapkutatások országos irányításával 
kapcsolatos kérdések tárgyalásánál; ismerteti azo
kat a tevékenységi, illetve funkciócsoportokat, 
amelyeket javasol vizsgálat tárgyává tenni. Az or
szágos irányítás és felelősségi kör tartalmi meg
határozását célzó munka legfontosabb elemeit — az 
egyes feladatcsoportok elvégzését irányító akadé
miai vezetők megjelölésével együtt — az előterjesz
tés mellékletéhez csatolt feladatterv tartalmazza. 
A feladatterv azt tűzi ki célul, hogy a tartalmi fel
táró munka

— határozza meg az alapkutatások irányításá
val kapcsolatos akadémiai felelősségi és hatás
köröket, értelmezze és pontosítsa tartalmukat;

— bontsa le az alapkutatások irányításából 
eredő feladatokat, kijelölve azok végrehajtóit és 
irányítóit, mind az akadémiai testületek, mind a 
szakigazgatás vetületében; végül

— határozza meg azokat az eszközöket és mód
szereket (jogi, szervezési, pénzügyi), amelyek birto
kában az országos felelősségnek érvény szerezhető.

A feladattervben foglalt munkaprogram idő
horizontját az előterjesztés egy évre teszi (1988. 
december 31-ig). A feladatterv végrehajtási mene
tét, a munka megszervezését négy fázisra osztja.

Az előterjesztésről élénk vita alakult ki, amely
nek során tizenketten kértek szót. A vitában egyet
értés alakult ki a tekintetben, hogy — ha nem is 
teljességében az előterjesztésben (feladattervben) 
foglaltak szerint, de mindenképpen — cselekedni 
kell, mert más alternatíva nincs. Meg kell próbálni 
a külső körülményeket azzal befolyásolni, hogy az 
MTA elképzeléseket dolgoz ki az alapkutatások 
irányítására.

A felszólalók elsősorban az előterjesztésben és a 
feladattervben meghatározott feladatok megvaló
sításának lehetőségeit taglalták, és ebben a téma
körben eltérő vélemények is megfogalmazódtak. 
Több felszólaló szerint az előterjesztés túlbonyolítja 
a kérdést, és fölöslegesen mozgatná meg az egész 
akadémiai apparátust, amikor lényegesen kisebb 
erőfeszítéssel is el lehetne érni a kívánt eredményt. 
Szembenálltak ezzel a véleménnyel a felszólalók 
közül többen, akik úgy vélték, hogy végig kell 
járni azt az utat, amelyet az előterjesztés megjelöl. 
Voltak, akik úgy ítélték meg, hogy túl sokat akar 
elérni az előterjesztés, ugyanis az ott meghatáro
zott célok elérése — az ott meghatározott feltéte
lekkel (határidőkkel, külön anyagi fedezet biztosí
tása nélkül) — nem lehetséges. Többen is fel
vetették, hogy akkor lenne igazán hatékony a 
munka, ha a tudományos osztályok — a hivatali 
apparátus által kidolgozott — több változatot is 
tartalmazó előterjesztésekről mondhatnák el a véle
ményüket. A vita során felmerült az Akadémiáról 
szóló törvényerejű rendeletben többször is előfor
duló „alapkutatás irányítása” kifejezés értelmezése, 
illetve az alapkutatás fogalmának tisztázása. Az El
nökség tagjai egyetértettek abban, hogy az „irá
nyítás” szót — ahol arra mód van — el kell vetni. 
Amennyiben erre nincs lehetőség (pl. magas szintű 
jogszabályokban), ott ezt a szót megfelelő tarta
lommal kell kitölteni. Az alapkutatás meghatáro
zására a vita során több megközelítés is elhangzott, 
így pl. „Az alapkutatás új tudományos ismeretek 
szerzéséből áll” . Egy másik megközelítés szerint 
az alapkutatás fogalmának meghatározásához akkor 
jutunk közelebb, ha csak a nemzetközi színvonalú 
kutatásokat vesszük figyelembe. Az Elnökség tag
jai abban is egyetértettek, hogy az alapkutatás fo
galmának meghatározását kutatást végző szakem
berekre kell bízni.

A vitát összefoglaló zárszavában az előterjesztés 
készítője, az MTA főtitkára úgy ítélte meg, hogy 
a felmerült nézeteltérések áthidalhatók. Véleménye 
szerint a várható eredmény megéri a nagyobb 
szellemi befektetést. Javasolta, hogy készüljön 
olyan vitaanyag, amelyet néhány szakember állí
tana össze. Ezek a szakemberek részben kutatók, 
részben a hivatali apparátus dolgozói lennének. Két 
társadalomtudományi és két nem társadalomtudo
mányi csoportot javasolt a főtitkár létrehozni, oly 
módon, hogy minden csoportban lennének elméleti 
és gyakorlati szakemberek.

Az Elnökség 53/1987. számú határozata 

Az Elnökség
1. áttekintette az alapkutatások országos irá

nyításából eredő, elvégzendő feladatokat és köszö
netét mond a készítőnek a kiváló előterjesztésért;
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2. szükségesnek tartja, hogy a hivatali appa
rátus — kutatók bevonásával — változatokat tar
talmazó vitaanyagot készítsen, amely a korábbi 
években kidolgozott s a témához kapcsolódó elkép
zelések tapasztalatait is figyelembe veszi. A vita
anyag kidolgozására négy csoport — két társada
lomtudományi és két nem társadalomtudományi — 
alakuljon. Mindegyik csoportban legyenek elméleti 
és gyakorlati szakemberek. A vitaanyag elkészíté
sének határideje 1988. február 29. Felkéri a tudo
mányos osztályokat, hogy az elkészült tervezete
ket 1988. április végéig vitassák meg, oly módon, 
hogy az MTA 1988. évi közgyűlését már az osztá
lyok véleményére támaszkodva lehessen tájékoz
tatni az előzetes elgondolásokról. A végleges ter
vezetet az Elnökség 1988 végéig tárgyalja meg;

3. véleménye szerint az előterjesztés 5. pontjá
nak első mondatát el kell hagyni, valamint újabb 
pontban ki kell térni az országos körön belül a saját 
intézményhálózatra is;

4. felkéri az elnököt és a főtitkárt, hogy az elő
zőekben megállapítottakra figyelemmel gondos
kodjék a feladattervben foglalt munkák megszer
vezéséről és megindításáról, az illetékes testület és 
szakigazgatási szervek kijelölésével, valamint a 
testületi és szakigazgatási vonalon folyó munka 
folyamatos összehangolásával.

E l ő t e r j e s z t é s
„a településfejlesztés és a technikai 

fejlődés kölcsönhatása, különös tekintettel 
az elmaradott régiókra” című 

interdiszciplináris, nagy jelentőségű 
téma tartalmi felépítésére

Az Elnökség a 16/1986. számú határozatával 
megbízta a címben jelzett téma kidolgozásával 
— más tudományos osztályok bevonásával — 
a Műszaki Tudományok Osztályát. Az előterjesztés 
magában foglalja a téma tartalmi felépítésére és 
a kidolgozás szervezésére vonatkozó javaslatot. Ez 
utóbbival kapcsolatban merült fel az elnökségi vita 
során az a javaslat, hogy az előterjesztés kidolgo
zására létrehozott munkacsoport tagjai között kap
jon helyet az Agrártudományok Osztályának kép
viselője is, és a munkába vonják be az OMFB kép
viselőjét. Az előterjesztő a javaslatokat elfogadta.

Az Elnökség 54/1987. számú határozata
Az Elnökség a vitában elhangzottaknak meg

felelően elfogadja „A településfejlesztés és a tech
nikai fejlődés kölcsönhatása, különös tekintettel az 
elmaradott régiókra” című interdiszciplináris téma 
tartalmi felépítésére vonatkozó előterjesztést és a 
kidolgozásának szervezésére vonatkozó javaslatot.

E l ő t e r j e s z t é s
az MTA testületi állásfoglalásainak 

érvényesüléséről a területi és 
településfejlesztési politikában

Az Elnökség a 7/1987. számú határozatával 
alkalmi bizottságot küldött ki a címben meghatá
rozott előterjesztés kidolgozására.

Az Elnökség 55/1987. számú határozata
Az Elnökség
1. köszönetét mond a készítőknek a rendkívül 

alapos, sok tanulsággal szolgáló munkáért;
2. úgy ítéli meg, hogy az előterjesztés alá

támasztja azt a többször hangoztatott álláspontot, 
amely szerint a jelenlegi akadémiai véleményezési 
rendszer akkor tud eredményesen működni, ha az 
Akadémiát időben, már az előkészítés, a koncepció 
kialakítása szakaszában kérik fel véleményezésre, 
megteremtve a lehetőséget arra, hogy párbeszéd 
alakuljon ki az előterjesztések készítői, illetve az 
MTA szakértői között. Ugyanis a munkálatok 
befejező szakaszában történő véleményezések már 
nem teszik lehetővé az érdemi befolyásolást és pár
beszéd kialakítását, sőt a gyakran rövid határidők 
esetében még érdemi akadémiai vélemény kialakí
tását sem;

3. felkéri elnökét, hogy az előterjesztés tapasz
talatairól tájékoztassa a Minisztertanács elnökét.

J a v a s l a t
az Elnökség 1988. I. félévi munkatervére

Az MTA elnöke által előterjesztett javaslatot 
az Elnökség elfogadta azzal, hogy a kutatóhely 
fogalmának, valamint az országos és regionális 
intézetek fogalmának meghatározásáról egy bizott
ság terjesszen az Elnökség elé tervezetet, amelynek 
megtárgyalására 1988 júniusában kerüljön sor.

Az Elnökség 57/1987. számú határozata

Az Elnökség az 1988. I. félévi munkatervét az 
alábbiak szerint állapítja meg.

Az Elnökség 1988. I. félévi nunkaterve
1.

Január
1. Áttekintés a kutatás területén meglévő páyá- 

zati rendszerekről
Előterjesztő: Láng István, az MTA főtitkára

2. Az akadémiai könyv- és folyóiratkiadás időszerű 
kérdései
Előterjesztő: Imre Samu, az Akadémiai Kiadói 
Tanács elnöke

3. Különfélék
3.1 Javaslat az OTKA-pályázatok alapján folyó 

kutatások értékelési rendjére 
Előterjesztő: Láng István, az OTKA Bizottság 
elnöke

3.2 Alkalmi bizottságok kiküldése
a) alkalmi bizottság kiküldése az Akadémiai 

Aranyérem odaítélésére vonatkozó javas
lat kialakítására
Előterjesztő: Berend T. Iván, az MTA 
elnöke

b) alkalmi bizottság kiküldése az Akadémiai 
Díjak odaítélésére vonatkozó javaslat ki
alakítására
Előterjesztő: Berend T. Iván, az MTA 
elnöke
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c) alkalmi bizottság kiküldése az Akadémiai 
Újságírói Díj odaítélésére vonatkozó javas
lat kialakítására
Előterjesztő: Berend T. Iván, az MTA 
elnöke

4. Tájékoztatók
4.1 Az új magyar Nagylexikon kiadására irá

nyuló munkálatokról
Előterjesztő: Hazai György, az Akadémiai 
Kiadó főigazg.
Csomó István, a Pénzügyi Főosztály vezetője

5. Egyebek

Február
1. Jelentés az Elnökség Nemzetközi Kapcsolatok 

Bizottságának munkájáról, valamint az MTA és 
intézményei nemzetközi kapcsolatainak alaku
lásáról
Előterjesztő: Márta Ferenc, az MTA alelnöke, az 
NKB elnök
Kulcsár Kálmán, az MTA főtitkárhelyettese

2. A közlekedéshálózat infrastruktúrák mint a nép- 
gazdasági infrastruktúra alrendszereinek helyzete 
és fejlesztési viszonyai
Előterjesztő: Vajda György, a Műszaki Tudomá
nyok Osztályának elnöke

3. A számítástechnika és számítógéptudomány terü
leteivel összefüggő értékrendi kérdések 
Előterjesztő: Vámos Tibor, az MTA Elnökségének 
tagja

4. Különfélék
4.1 Alkalmi bizottság kiküldése a kutatóhely 

fogalmának megfelelő kritériumrendszer ki
dolgozására, valamint az országos és regionális 
intézetek fogalmának meghatározására 
Előterjesztő: Berend T. Iván, az MTA elnöke

4.2 Alkalmi bizottság kiküldése a sejt- és fejlődés- 
biológiai kutatásokról szóló tudományági hely
zetelemzés megvitatása és állásfoglalás kiala
kítása céljából
Előterjesztő: Berend T. Iván, az MTA elnöke

5. Tájékoztatók
6. Egyebek

Március
1. Elnökségi javaslat a tiszteleti tagok 1988. évi 

választására
Előterjesztő: Márta Ferenc, az MTA alelnöke, 
az NKB elnöke

2. Áttekintés az 1985. évi — ciklusváltó — közgyű
lés határozata végrehajtásának állásáról 
Előterjesztő: Berend T. Iván, az MTA elnöke

3. Különfélék
3.1 Javaslat az Akadémiai Aranyérem odaítélé

sére
Előterjesztő: az alkalmi bizottság elnöke

3.2 Javaslat az Akadémiai Díjak odaítélésére 
Előterjesztő: az alkalmi bizottság elnöke

3.3 Javaslat az Akadémiai Újságírói Díj oda
ítélésére
Előterjesztő: az alkalmi bizottság elnöke

3.4 Alkalmi bizottságok kiküldése
a) alkalmi bizottság kiküldése a mikrobioló

giai kutatásokról szóló interdiszciplináris

helyzetelemzés megvitatása és állásfogla
lás kialakítása céljából 
Előterjesztő: Berend T. Iván, az MTA 
elnöke

b) alkalmi bizottság kiküldése az iparban 
folyó mikrobiális genetikai kutatásokról 
szóló helyzetelemzés megvitatása és állás- 
foglalás kialakítása céljából 
Előterjesztő: Berend T. Iván, az MTA 
elnöke

4. Egyebek

Április
(Pécs)

1. Áttekintés a területi bizottságok tevékenységéről 
Előterjesztő: Polinszky Károly, az MTA Elnök
ségének tagja

2. Különfélék
2.1 Javaslat az 1988. évi közgyűlés határozati 

javaslattervezetére
Előterjesztő: Berend T. Iván, az MTA elnöke

2.2 Alkalmi bizottság kiküldése a vezetés- és 
szervezéstudomány komplex ágazati elemzé
sének elvégzésére
Előterjesztő: Berend T. Iván, az MTA elnöke

3. Tájékoztatók
4. Egyebek

Május

1. Helyzetkép és intézkedési elgondolások a tehet
séges fiatalok kiválasztásáról, a kutatói után
pótlás eredményes neveléséről
Előterjesztő: Csurgay Árpád, az MTA főtitkár- 
helyettese

2. Különfélék
2.1 Javaslat az 1988. évi közgyűlés határozatai 

végleges szövegének megállapítására 
Előterjesztő: a határozatszövegező bizottság 
elnöke

3. Tájékoztatók
3.1 Tájékoztató a mikrobiológiai kutatások hely

zetéről
Előterjesztő: az alkalmi bizottság elnöke

3.2 Tájékoztató az iparban folyó mikrobiális 
genetikai kutatások helyzetéről 
Előterjesztő: az alkalmi bizottság elnöke

4. Egyebek

Június

1. Előterjesztés a lakosság egészségi állapotára ható 
tényezők vizsgálatáról
Előterjesztő: Halász Béla, az Orvosi Tudományok 
Osztályának elnöke

2. Javaslat a kutatóhely fogalmának megfelelő kri
tériumrendszer kidolgozására, valamint az orszá
gos és regionális intézetek fogalmának meghatá
rozására
Előterjesztő: az alkalmi bizottság elnöke

3. Különfélék
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3.1 Alkalmi bizottság kiküldése „Az akadémiai 
intézetek dolgozóinak részvétele az egyetemi 
oktatásban és ennek hatása az oktatás szín
vonalára, valamint a kutatói utánpótlás neve
lésére” című téma kidolgozására 
Előterjesztő: Berend T. Iván, az MTA elnöke

3.2 Javaslat az Elnökség 1988. II. félévi munka
tervére
Előterjesztő: Berend T. Iván, az MTA elnöke

4. Tájékoztatók
4.1 Tájékoztató a természettudományi kutató

helyek VII. ötéves tervre vállalt kutatási fel
adatainak módosításáról
Előterjesztő: Láng István, az MTA főtitkára

4.2 Tájékoztató a sejt- és fejlődésbiológiai kuta
tások tudományági helyzetelemzéséről 
Előterjesztő: az alkalmi bizottság elnöke

4.3 Tájékoztató a vezetés- és szervezéstudomány 
komplex ágazati elemzéséről 
Előterjesztő: az alkalmi bizottság elnöke

5. Egyebek

II.
Előrejelzés 1988. II. félévre

— Az alapkutatások országos irányításának fele
lősségéből adódó feladatok

— Tájékoztatás a felsőoktatás és a kutatás kap
csolatrendszerének továbbfejlesztésével kapcso
latos cselekvési program végrehajtásáról

— Az akadémiai intézetek dolgozóinak részvétele 
az egyetemi oktatásban és ennek hatása az 
oktatás színvonalára, valamint a kutatói után
pótlás nevelésére

— A kutatóintézetek számának felülvizsgálata, 
nemzetközi összevetéssel

— A településfejlesztés és a technikai fejlődés köl
csönhatása, különös tekintettel az elmaradt 
régiókra

— Az erdők szerepe korunk társadalmában
— Sport és egészség
— A mezőgazdasági termelés és a lakosság a szo

ciológiai kutatások tükrében.

III.
Az Elnökség felhatalmazza elnökét, hogy a

munkaterven — szükség szerint — változtatásokat
hajtson végre.

J a v a s l a t
az akadémiai központi előadások, ankétok, 

kerekasztal-konferenciák, elnökségi 
klubdélutánok 1987— 1988. évi témáira

Az 1985. évi közgyűlés szükségesnek tartotta 
az Akadémia tudományos-szellemi hatásának to
vábbi erősítését, az e célt szolgáló munkafórumok
ban rejlő lehetőségek jobb kihasználását, a köz
ponti előadások és felolvasóülések modern formá
ban történő felújítását. Mindezekre tekintettel 
készült el az 1987 — 1988. évi akadémiai központi 
előadások, ankétok, kerekasztal-konferenciák, elnök

ségi klubdélutánok programjára a javaslat. A javas
lat feletti vitában többen is felvetették, hogy az 
állami vezetésben a közelmúltban történt szerve
zeti és személyi változtatásokra figyelemmel újból 
végig kellene gondolni a felolvasó ülések és az el
nökségi klubdélutánok javasolt programját. Megfo
galmazódott az a vélemény is, hogy olyan klubdél
utánokat kellene szervezni, amelyek keretül szolgál
nának a tudomány és a kormányzat párbeszédéhez.

Az Elnökség 58/1987. számú határozata
Az Elnökség a javaslatot elfogadja. Felhatal

mazza ugyanakkor elnökét, hogy a vitában elhang
zottak figyelembevételével, körültekintő tájékozó
dás után módosítsa a programot, és erről megfelelő 
időpontban adjon tájékoztatást az Elnökségnek.

E l ő t e r j e s z t é s
a Tudományos Minősítő Bizottság 

megbízatásának meghosszabbításáról

A Tudományos Minősítő Bizottság tisztségvise
lőinek és tagjainak a megbízatása 1987. december 
31-én lejár. Célszerűnek látszik a TMB megbízatá
sának meghosszabbítása a jelenlegi összetételben. 
Az MTA elnöke indítványozta, hogy az Elnökség 
javasolja a Minisztertanácsnak a TMB tisztség- 
viselői és tagjai megbízatásának 1988. március 
31-éig történő meghosszabbítását.

Az Elnökség az előterjesztést azzal fogadta el, 
hogy a megbízatás meghosszabbítását 1988. június 
30-áig javasolják.

Az Elnökség 59/1987. számú határozata
Az Elnökség felhatalmazza elnökét, hogy tegyen 

előterjesztést a Minisztertanácshoz a Tudományos 
Minősítő Bizottság tisztségviselői és tagjai megbíza
tásának 1988. június 30. napjáig terjedő meg
hosszabbítására.

E l ő t e r j e s z t é s
a magyar—szovjet természettudományi és 

műszaki akadémiai díjak odaítéléséről

Az Elnökség az MTA—SZUTA Természet- és 
Műszaki Tudományi Bizottság magyar tagozata 
elnökének előterjesztését a magyar—szovjet termé
szettudományi és műszaki akadémiai díjak oda
ítéléséről elfogadta.

Az Elnökség 60/1987. számú határozata
Az Elnökség — az MTA és a SZUTA közötti, 

1986-ban létrejött egyezmény alapján — a követ
kező munkákat és alkotókat részesíti közös akadé
miai díjban:
— ,,Üj festék- és szilárdtestlézerek létrehozása és 

kutatása”
Magyar szerzők:

Czigány Imre fejlesztő mérnök 
Horváth Zoltán tud. munkatárs 
Kertész Iván , a fiz. tud. kand.
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— „A »Vega« űrszondákon végzett kutatások ered
ményei”

Magyar szerzők:
Erdős Géza tud. munkatárs 
Kecskeméty Károly tud. munkatárs 
Somogyi Antal, a fiz. tud. dr.
Tátrallyay Mariella, a földtud.kand.

— ,,Nagy reakciókészségű nemstabil molekulák 
(szabad gyökök, karbénok és analógjaik) mole
kula-szerkezetének vizsgálata gázfázisú elektron- 
diffrakcióval”

Magyar szerzők:
Hargittai István levelező tag 
Rozsondai Béla, a kém. tud. kand.
Schultz György, a kém. tud. kand. 
Tremmel János tud. munkatárs

J a v a s l a t
a területi bizottságok személyi összetételére
Az MTA Elnöksége a területi bizottságok sze

mélyi összetételének módosításáról szóló javaslatot 
elfogadta.

Az Elnökség 6111987. számú határozata
Az Elnökség felmenti
Daróczy Zoltán levelező tagot — a Kossuth 

Lajos Tudományegyetem rektorává való kineve
zése miatt, saját kérésére — a Debreceni Akadémiai 
Bizottság titkári és

Méhes Károlyt, az orvostudomány doktorát 
— munkahelyének megváltoztatása miatt — a 
Veszprémi Akadémiai Bizottság alelnöki tisztsége 
alól,

Filius Istvánt, a mezőgazdasági tudomány dok
torát — munkahelyének megváltoztatása miatt — 
és

Kapitány Sándort, a műszaki tudomány kandi
dátusát — munkahelyének megváltoztatása miatt, 
saját kérésére — a Szegedi Akadémiai Bizottság 
tagsága alól;

felkéri
Csikai Gyula rendes tagot, a Debreceni Akadé

miai Bizottság alelnöki,
Borsos Jánost, a mezőgazdasági tudomány dok

torát, a DAB tudományos titkári tisztségére,
Méhes Károlyt, az orvostudomány doktorát és
Lenkei Pétert, a műszaki tudomány doktorát, 

a Pécsi Akadémiai Bizottság tagjául,
Zilay Jánost, a mezőgazdasági tudomány kandi

dátusát és
Kulcsár Bélát, a műszaki tudomány kandidátu

sát a Szegedi Akadémiai Bizottság tagjául,
Győrffy Béla levelező tagot és
Somogyi Józsefet, a műszaki tudomány dokto

rát a Veszprémi Akadémiai Bizottság alelnöki 
tisztségére.

Az Elnökség egyéb állásfoglalásai
Az Elnökség tudomásul veszi
1. az Elnökség 1987. november 24-i ülése óta 

eltelt időszak legfontosabb eseményeiről készített 
tájékoztatót;

2. a szocialista országok tudományos akadé
miái képviselőinek XV. értekezletéről készült tájé
koztatót;

3. az OTKA Bizottság elnökének szóbeli tájé
koztatását az OTKA pénzügyi helyzetéről.

Bér end. T. Iván s. k.

K ö zlem én y ek

T á j é k o z t a t ó

a TMB plénum ülésének 1988. január 27-i határo
zatai alapján az alábbi doktori fokozatokat ítélték 
oda:

Nyelvtudományi szakbizottság
NYOMÁRKAY ISTVÁN:

(ELTE)
,,A horváth nyelvújítás magyar mintái” c. érte
kezése alapján a nyelvtudomány doktora.

Történelemtudományi szakbizottság
HECKENAST GUSZTÁV:

(Tört. Tud. Int.)
„A magyarországi vaskohászat története a 
feudalizmus korában (A XIII. sz. közepétől 
a XVIII. sz. végéig)” c. értekezése alapján 
a történelemtudomány doktora,

NAGY LÁSZLÓ:
(MN Hadtört. Int.)
„Kuruc életünket megállván csináljuk . . . ” 
„Társadalom és hadsereg a XVII. sz-i kuruc 
küzdelmekben” c. értekezése alapján a történe
lemtudomány doktora.

Állam- és jogtudományi szakbizottság
ERDŐSY EMIL:

(JPTE ÁJK)
„Kockázat és felelősség a büntetőjogban” c. 
értekezése alapján az állam- és jogtudomány 
doktora,

KOVACSICSNÉ NAGY KATALIN:
(ELTE)
„A büntetett előéletűek és visszaesők demográ
fiai struktúrája és prognózisa” c. értekezése 
alapján az állam- és jogtudomány doktora,

MOLNÁR IMRE:
(JATE ÁJK)
„A római magánjog felelősségi rendje” c. érte
kezése alapján az állam- és jogtudomány dok
tora.

Kémia I. tudomány szakbizottság
NOVÁK MIHÁLY:

(JATE)
„Anódos elektrokatalitikus reakciók néhány 
sajátossága” c. értekezése alapján a kémiai 
tudomány doktora.
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Kémia II. tudomány szakbizottság
ROCKENBAUER ANTAL:

(MTA KKKI)
„Szimmetria elv az elektronspin-rezonancia 
spektroszkópiában” c. értekezése alapján a 
kémiai tudomány doktora,

UNGVÁRY FERENC:
(VVE)
„A hidroformilezés mechanizmusa” c. érteke
zése alapján a kémiai tudomány doktora.

Biológiai II. tudomány szakbizottság
BALÁZS ERVIN:

(MTA Növ. véd. Int.)
„Hibrid vektor kialakítása magasrendű növé
nyek génátültetéséhez növényi vírusszekvenciák 
felhasználásával” c. értekezése alapján a bioló
giai tudomány doktora.

TM B titkársága

T á j é k o z t a t ó

az 1989-es naptári, illetve 1989/90-es akadémiai 
évben a nem szocialista országokba igénybe vehető, 
az állam- és kormányközi megállapodások, a Művelő
dési Minisztérium és a Nemzetközi Kulturális Intézet 
levélváltásai alapján, tovább a kormányhatározattal 
létesített úgynevezett ,,Magyar Állami Ösztöndíj”, 
valamint a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség által 
biztosított és megpályázható tanulmányi ösztöndíjak
ról.

Az Országos Ösztöndíj Tanács (a továbbiakban: 
OÖT) pályázati rendje végrehajtási irányelveinek 
figyelembevételével az ösztöndíj pályázat útján 
nyerhető el. Pályázatot nyújthatnak be azok, akik 
a tanulmányozandó téma hazai elméleti és gyakor
lati vonatkozásait alaposan ismerik és alkalmasak 
önálló kutató, fejlesztő és tapasztalat-átadó mun
kára, valamint kellő nyelvismerettel is rendelkez
nek. A pályázatokat az OÖT szakmai tudományos 
bizottságai bírálják el. Az OÖT a szakvélemények 
messzemenő figyelembevételével ítéli oda a lehe
tőségeket. Azonos felkészültség és azonos jelentő
ségű témák esetében a fiatalabb pályázót részesítik 
előnyben.

Az M TA állományában dolgozó kutatók pályázati 
anyagait az M TA Nemzetközi kapcsolatok Főosztá
lyára — két lépcsőben — kell beküldeni. Az ösztön
díjas tudományos továbbképzésben résztvevők
— ahol a munkáltató a Tudományos Minősítő 
Bizottság — esetében a pályázatokat a TMB-hez 
kell benyújtani.

Első lépcsőben azokat az adatokat kérjük meg
adni, amelyek a pályázati kérelmek akadémiai szin
ten történő elbírálásához és rangsorolásához szük
ségesek. Ezek a következők:
— Név, beosztás, életkor
— Munkahely
— Kért időtartam
— Nyelvtudás
— Tanulmányozandó téma (röviden)
— Adott országban mikor járt
— Utolsó hosszú tanulmányút ideje és helye
— Rövid intézeti indokolás.

Szíves tájékoztatásul közöljük, hogy egy évben 
csak egy országra, ill. munkatervi pontra lehet pályá
zatot benyújtani. Az egyes munkatervi pontoknál 
feltüntetett életkori maximum a kiutazásra és nem 
a pályázat beadására értendő.

A fenti adatokat országonként külön lapon, 
a munkatervi pont feltüntetésével kérjük beküldeni 
legkésőbb április 25-ig.

Kérjük a kutatóhelyeket, hogy a pályázatok 
beküldésénél vegyék figyelembe, hogy az MTA csak 
korlátozott számú jelölést tud az OÖT Titkárságá
hoz továbbítani, a reális lehetőségek alapján.

A pályázatokról az MTA Bíráló Bizottsága 
dönt, s a Bizottság döntéséről a kutatóhelyeket 
az MTA Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya érte
síti.

Második lépcsőben csak a Bizottság által elfo
gadott pályázóknak kell az OÖT által előírt pályá
zati anyagot az MTA Nemzetközi Kapcsolatok Fő
osztályára beküldeni legkésőbb június 20-ig.

A pályázati anyagnak az alábbiakat kell tartal
maznia:
— az OÖT 5 színű személyi adatlapja (a kérdőív 

születési helye, éve rovatba kérjük feltétlenül 
a születés helyét, és az év helyett a személyi 
szám megadását!)

— önéletrajz 2 példányban 1 kék és
— szakmai tudományos életrajz } piros színű 

2 példányban.
— publikációk jegyzéke 2 példányban ] adalaphoz
— tanulmányúti munkaterv 2 példány- J tűzve 

ban
— állami nyelvvizsga-bizonyítvány másolata 

(amennyiben ilyennel a pályázó rendelkezik)
— 1 db fénykép.

A felsorolt okmányok nélkül jelölést, ill. hiányos 
pályázatokat az M TA Nemzetközi Kapcsolatok Fő
osztálya nem terjeszti az OÖT Titkársága elé, s pót
lólagos beszerzésükre sem vállalkozik.

Nem kötelező, de az elbírálás elősegítése érde
kében hasznos, ha a pályázó a javasolt témával 
kapcsolatos felkészültségét azzal is mutatja, hogy 
mellékeli a témához legközelebb álló, megítélése 
szerint legjellemzőbb egy publikációjának (szaba
dalmának, vagy jelentős újításának) különlenyo
matát, ill. másolatát.

A munkatervben arról kell tömören, de egy
értelműen nyilatkozni, hogy milyen témakörben, 
milyen konkrét előzményekre támaszkodva kíván 
a pályázó a fogadó intézmény munkájába bekap
csolódni és ismeretei, szakterületének nemzetközi 
kapcsolatai esetleg közösen végzett munkái alapján 
mennyire látja eredményt ígérőnek a javasolt téma 
kidolgozását a fogadó intézménynél.

Teljes pályázati anyagot csak az első alkalommal 
pályázóknak, ill. az 5 évnél régebbi anyaggal rendel
kezőknek szükséges készíteniük. Ismételt jelölésnél 
csak az 5 színű adatlapot és a munkatervet kell 
megküldeni. Ha jelentős változások szükségessé 
teszik, esetleg a szakmai tudományos életrajz, ill. 
a publikációs jegyzék kiegészítését is.

Kérjük a kutatóhelyeket, hogy az OÖT adatlap 
„Munkahely szakmai indokolása” c. rovatát meg
felelően töltsék ki. A szakmai véleménynek tartal
maznia kell a téma minősítését, a pályázó felkészült
ségének megítélését, a tanulmányi helyként kijelölt
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külföldi intézmény alkalmasságát és a szerzett 
ismeretek hazai felhasználhatóságának kilátásait.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy azon munka
tervi pontoknál, ahol együttműködési témákra tör
ténik hivatkozás, kizárólag a munkaterven sze
replő magyar kutatóhelyek munkatársainak pályá
zatát bírálja el az OÖT. Az együttműködési munka
tervbe fel nem vett kutatóhelyek szakembereinek 
jelentkezését az OÖT eleve visszautasítja, mivel a 
külföldi partner ezeket nem fogadja el.

Az a pályázó, aki az előírt állami vagy annak 
megfelelő felső- vagy középfokú nyelvvizsgával 
nem rendelkezik, annak az Idegennyelvi Tovább
képző Központ által szervezett nyelvi felmérő 
beszélgetésen kell részt vennie, amelynek díja 
3 0 0 ,-  Ft.

Ha nem a külföldi fél biztosítja az útiköltséget,

illetve ahol a megjegyzés rovat másképp nem ren
delkezik, az útiköltség az ösztöndíjast terheli. 
Az útiköltség-térítést az ösztöndíjas munkahelye 
magára vállalhatja. Az ösztöndíjas utazásokhoz az 
M TA Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya útiköltség- 
térítést nem ad.

A pályázati határidő pontos betartására ismé
telten felhívjuk a figyelmet, mert a később beérke
zett anyagokat nem áll módunkban elbírálni, s az 
OÖT Titkársága felé továbbítani.

Kérjük a kutatóhelyek vezetőit, hogy kísérjék 
figyelemmel és gondoskodjanak arról, hogy jelen 
tájékoztató minden érdekelthez és érdeklődőhöz 
eljusson.

M TA Nemzetközi Kapcsolatok 
Főosztálya

a m e r ik a i e g y e sü l t  á lla m o k

M . te r v i  1 K iu t a z á s  
p o n t  j  id ő -  i 

s z á m a  | t a r t a m a

K e r e t

T a n u lm á n y i  s z a k te r ü l e t
A  t a n u l m á n y ú t  c é lja  

je l le g e
I sk o la i  v é g z e t ts é g ,  

b e o s z tá s ,  s z a k k é p z e t t s é g

É le t-  ;
k o r i  A n y a g i  e l lá tá s  

m a x .s z e m . hó

I/2/a 10 hó 3
fő
1
fő

40
hó

Hungarológia,

Valamennyi más tu
dományág terüle
téről

Vendégkutatói te
vékenység ameri
kai egyetemeken

Egy. diploma, tud. 
fokozat, magas
szintű tud. tevé
kenység, legalább 
10 éves oktatási 
gyakorlat hazai 
felsőfokú taninté
zetekben, magas
szintű angol nyelv
tudás (Felsőfokú 
nyelvvizsga esetén 
is elrendelhető a 
nyelvi meghallga
tás)

Havi 2000- 
2300 USD

I/2/b

3 fő 
10 hó 
2 fő
6 hó

5
fő

42 Valamennyi tudo
mányág

Tanulmányok foly
tatása, kutatómun
ka egyetemeken és 
állami kutatóhe
lyeken, előadások 
tartása

Egyetemi diploma, 
magasszintű tudo
mányos tevékeny
ség

1 fő
(10
hó)

35
év

alatt

Havi 2000 -  
2300 USD

I/2/c 10 hó 6

fő
60 Valamennyi tudo

mányág
Tanulmányok foly

tatása, kutatómun
ka egyetemeken és 
állami kutatóhe
lyeken

Egyetemi diploma 35 Havi 1400 
USD

I/2/e 1 -3  hó 1
fő

1 -3 Néprajzi szakértő, 
az USA-ba kiván
dorolt magyarság 
történelmi emlékei
nek kutatása

Kutatómunka egye
temeken, levéltá
rakban, múzeu
mokban, ill. egyéb 
intézményekben

Egyetemi diploma, 
megfelelő szakmai 
tevékenység

1 hónapos ta
nulmányút ese
tén 105 USD/ 
nap 1 hónapon 
túli tanulmány 
út esetén 
2000-2300 
USD/hó

I/2/g 4 —5 hó 1
fő

4 - 5
hó

Irodalom, műfordí
tás

Magyar és amerikai 
irodalmi alkotások 
fordításának segí
tése, műfordítás

Irodalmi, műfordí
tói tevékenység 
(publikált irodalmi 
alkotás) felsőfokú 
angol nyelvtudás

fiatal
iro
dal
már,
mű-
ford.

Havi 2000— 
2300 USD
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M . te r v i K iu ta z á s K e r e t

T a n u lm á n y i  s z a k te r ü l e t
A  t a n u l m á n y ú t  c é lja , Isk o la i  v é g z e t t s é g , É le t 

k o r i
m a x .

A n y a g i  e l lá tá sp o n t
s z á m a

idő
t a r t a m a s z e m . hó je l le g e b e o s z tá s ,  s z a k k é p z e t t s é g

1/6 1 hó i i Könyvtári szakem
ber részére

Kutatómunka, kap
csolatok kialakítása

Egyetemi diploma, 
megfelelő szakmai 
tevékenység

- Napi 105 USD

IV.
(IREX)

5 v. 
10 hó

25 Társadalomtudomá
nyok

Tanulmányok foly
tatása, kutatómun
ka egyetemeken és 
állami kutatóhelye
ken

Egyetemi diploma 
(kizárólag felsőok
tatás területén dol
gozó szakemberek 
részére)

Havi 625 USD 
-f szállás

V.
(IREX)

5 v. 
10 hó

35 Természet-, orvos-, 
agrár- és műszaki 
tudományok, az al
kalmazott számítás- 
technikai és elektro
nikai területek ki
vételével

Tanulmányok foly
tatása, kutatómun
ka egyetemeken és 
állami kutatóhelye
ken

Egyetemi diploma 
(kizárólag felsőok
tatás és tudomá
nyos kutatás terü
letén dolgozó szak
emberek részére)

Havi 625 USD 
+  szállás

VII. 10 hó í 10 Valamennyi tudo
mányág, az orvosi 
és jogi területeket 
kivéve

Tanulmányok foly
tatása a Minnesota 
Egyetemen

Egyetemi diploma 40 Kb. havi 500 
USD

VIII. 8 hó í 8 Nemzetközi politikai 
és gazdasági kapcso
latok

Posztgraduális tanul
mányok folytatása 
a Johns Hopkins 
Egyetem Európai 
tagozatán Bologná
ban

Egyetemi diploma, 
felsőfokú angol 
nyelvtudás

35 Havi 700.000 
líra

Megjegyzés: A tanulmányutak megvalósításához az angol nyelv magasszintű ismerete szükséges.
Az amerikai fél biztosítja a tanulmányút sikeres végrehajtásához szükséges belső utaztatást.
A T/2/a, T/2/b, I/2/c munkatervi pontokra csak azok pályázhatnak, akik az elmúlt 10 évben államközi munkaterv 
keretében nem utaztak az USA-ba tanulmányútra.
A TV. és V. munkatervi pontok alapján megvalósuló tanulmányutak szeptemberben történő megkezdése esetén 
az ösztöndíjasok — külön kérés alapján — egyhónapos időtartamú nyelvtanfolyamon vehetnek részt, mely a tanul
mányút időtartamába nem számít bele.

ANGLIA

M . te r v i  
p o n t  

s z á m a

K iu ta z á s
id ő 

t a r t a m a

K é r

sz em .

it
hó

T a n u lm á n y i  s z a k te r ü l e t
A  t a n u l m á n y ú t  c é lja ,  

je l le g e
I sk o la i  v é g z e t ts é g ,  

b e o s z tá s ,  s z a k k é p z e t t s é g

É le t-
k o r i

m a x .
A n y a g i  e l lá tá s

5. 2 hét 13 26
hét

Valamennyi tudo
mányág, a 27/a pont
ban felsoroltak ki
vételével

Tájékozódás, tapasz
talatcsere, előadá
sok tartása

Egyetemi diploma, 
kiemelkedő tudo
mányos tevékenység

— Szállás -f napi 
18 font

6. 2 - 6  hó — 20
hó

Valamennyi tudo
mányág, az orvos- 
tudományok kivéte
lével

Tanulmányok végzé
se, kutatómunka

Egyetemi diploma 35 Havi 330 font

7. 10 hó 3 30
hó

Valamennyi tudo
mányág, az orvos- 
tudományok kivé
telével

Tanulmányok végzé
se, kutatómunka

Egyetemi diploma 35 Havi 330 font

7/a 5 hó 2 10
hó

Valamennyi tudo
mányág, az orvos- 
tudományok kivé
telével

Tanulmányok végzé
se, kutatómunka

Egyetemi diploma 35 Havi 330 font

18. 5 v. 10 
hó

1 -2 10 Angol nyelv és iro
dalom

Tanulmányok végzé
se, kutatómunka

Egyetemi vagy főis
kolai diploma

35 Havi 330 font

27/a 2 hét 7 14
hét

Művészetek, tömeg
kommunikáció, épí
tőművészet, város- 
tervezés, közműve
lődés

Tájékozódás tapasz
talatcsere, előadá
sok tartása

Egyetemi diploma, 
kiemelkedő szakmai 
tevékenység

— Szállás +  napi 
18 font
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M . te r v i  1 K iu ta z á s  
p o n t  I  id ő 

s z á m a  t a r t a m a

K e

sz em .

r é t

hó
T a n u lm á n y i  s z a k te r ü le t

I
A  ta n u l m á n y ú t  c é lja ,  I sk o la i  v é g z e t t s é g ,

je l le g e  b e o s z tá s ,  s z a k k é p z e t t s é g

É l e t - ,
k o r i  I  A n y a g i  e l lá tá s  

m a x .  í

27/b 3 hó í 3
hó

Művészetek, építé
szet, várostervezés

Tanulmányok vég
zése, kutatómunka

Egyetemi diploma, 
kiemelkedő szakmai 
tevékenység

- Havi 330 font

27/c 2 hét i 2
hét

Könyvtár Tájékozódás, tapasz
talatcsere

Egyetemi diploma, 
kiemelkedő szakmai 
tevékenység

- Szállás -)- napi 
18 font

NKI-WT 12 hó 3 36
hó

Orvos- és állatorvos
tudomány, gyógy
szertan (gyógyszer
iparkivételével), or
vosbiológia

Kutatómunka Egy. diploma, kuta
tási tapasztalat, tu
dományos fokozat 
(orvosok esetében 
kandidátusi, egyéb 
esetben legalább 
egyetemi doktori)

Évi 12.000- 
14.000 font 
adózás előtt 
(kortól, tud. 
fokozattól füg
gően)

NKI-LT 10 hó 1 10
hó

T ermészettudomá- 
nyok, és nem klini
kai orvostudomá
nyok

Tanulmányok végzé
se, kutatómunka

Egyetemi diploma, 
kutatási tapaszta
lat, orvosoknál kan
didátusi, más ága
zatokban egyetemi 
doktori cím

35 10 hóra 5500 
font

Megjegyzés: Az 5., 27/a, 27/c munkatervi pontok alapján kiutazók részére a fogadó fél — indokolt esetben — tolmácsot 
biztosít. Az egyéb munkatervi pontok alapján a tanulmányutak megvalósításához az angol nyelv magasszintű 
ismerete szükséges.
A 6., 7., 7/a munkatervi pontok alapján kiutazó ösztöndíjasok tanulmányokat csak egy vagy két felsőoktatási 
intézmény tanszékein, laboratóriumban, valamint állami kutatóintézetekben és intézményekben folytathatnak. 
Az ösztöndíjasok számára fogadókészség magánvállalatoknál nem biztosítható.
Az 5., 6., 27/a, 27/c pontokban ismertetett tanulmányutak az 1989. május 1-től 1990. március 31-ig terjedő idő
szakban, a 7., 7/a, az NKI—WT és az NKI LT munkatervi pontokban ismertetett tanulmányutak 1989 őszétől 
kezdődően vehetők igénybe.
Az NKI—WT munkatervi pontra elfogadott jelölteknek ösztöndíjat biztosító Wellcome Trust csak az esetben bizto
sítja a fogadókészséget, ha a jelölt ezt levelezés útján már biztosította az őt fogadó brit szakmai intézménynél. Ezt 
a levelezést természetesen csak az OÖT pozitív döntésének kézhezvétele után lehet megindítani. Előzetes levelezés 
esetén az OÖT engedély nélküli pályázásnak minősíti az ügyet, és elutasító határozatot hoz.
Az NKI—LT munkatervi pontra pályázó ösztöndíjasnak az OÖT engedélyét követően pályázatot kell benyúj
tania az ösztöndíjat biztosító Leverhulme Trust-hoz, a tanulmányút csak ennek elfogadása esetén valósítható meg. 
Az NKI—LT munkatervi pont alapján kiutazó ösztöndíjasok útiköltségét a fogadó fél fizeti.
A meghirdetés feltételes, mert 1988 márciusában új kulturális munkaterv aláírása várható.

AUSZTRÁLIA

M . te r v i  
p o n t  

s z á m a

K iu ta z á s
id ő 

t a r t a m a

K e r e t
A  t a n u l m á n y ú t  c é lja ,  

je l le g e
I sk o la i  v é g z e t ts é g ,  

b e o s z tá s ,  s z a k k é p z e t t s é g

É le t-
k o r i

m a x .
A n y a g i  e l lá tá s

s z e m .
i a n u im a n y i  s z a k te r ü l e t

h ó  1

12 hó í 12 Valamennyi tudó- 
mán y ág

Tanulmányok végzé
se, kutatómunka

Egyetemi diploma 28 Évi 6850 auszt
rál dollár

Megjegyzés: A tanulmányutak megvalósításához az angol nyelv magasszintű ismerete szükséges. 
A kiutazás repülővel történik.
Az ösztöndíjasok útiköltségét az ausztrál fél fizeti.

AUSZTRIA

M . te r v i  
p o n t  

s z á m a

K iu ta z á s
id ő 

t a r t a m a

K e r e t

T a n u lm á n y i  s z a k te r ü l e t
A  t a n u l m á n y ú t  c é l ja ,  

je l le g e
I sk o la i  v é g z e t ts é g ,  

b e o s z tá s ,  s z a k k é p z e t t s é g
Élet-
k o r i

m a x .
A n y a g i  e l lá tá s

sz em . hó

CH min.
1 hó

- 80 Valamennyi tudo
mányág, főleg társa
dalomtudományok

Kutatómunka Egyetemi diploma - Havi 5100 ÖS 
+  ingyenes 
szállás

K/I/13 3—9 hó 45 Természet-, társada
lom és műszaki tu
dományok, ill. a kul
túra különböző te
rületei

Tanulmányok folyta
tása, kutatás (egye
temeken, művészeti 
főiskolákon, vala
mint állami kutató- 
intézetekben)

Egyetemi diploma, 
kiutazáskor III. és 
ennél magasabb évf. 
főiskolai és egyetemi 
hallgatók

34 Tanársegédek
nek havi 7200 
ÖS, diplomá
soknak 6200 
ÖS, hallgatók
nak havi 5700 
ÖS +  szállás 
térítés ellené
ben
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M . te r v i  
p o n t  

s z á m a

K iu ta z á s
id ő 

t a r t a m a

K e

sz em .

r é t

hó
T a n u lm á n y i  s z a k te r ü l e t

A  t a n u l m á n y ú t  c é lja ,  
je l le g e

I sk o la i  v é g z e t ts é g ,  
b e o s z tá s ,  s z a k k é p z e t t s é g

É le t-
k o r i

m a x .
A n y a g i  e l l á tá s

K/I/14 1 hó 5 5 Német nyelv, osztrák 
kultúra

Nyári egyetemen 
nyelvtanfolyam, 
vagy könyvtári ku
tatómunka

Német szakos egye
temi hallgató vagy 
diplomás szakember

34 7500 ÖS +  szál
lás térítés elle
nében

M/1.2/a 6 ill. 10 
nap

55
nap

Kizárólag a hatályos 
tudományos és mű
szaki munkatervben 
szereplő témákban 
az ott szereplő 
együttműködő in
tézetek kutatói ré
szére

Rövid látogatások, 
tapasztalatcsere, 
konferenciákon 
részvétel, közös pro
jektek előkészítése

Egyetemi diploma, 
kiemelkedő tudo
mányos tevékeny
ség

750 ÖS napon
ta, vezető ku
tató és egyete
mi tanár ese
tén 850 ÖS na
ponta

M/1.2/b 1 - 3  hó 20 Kizárólag a hatályos 
tudományos és mű
szaki munkatervben 
szereplő témákban 
az ott szereplő 
együttműködő inté
zetek kutatói részére

Közös kutatási pro
jektek előkészítése 
és végrehajtása

Egyetemi diploma, 
kiemelkedő tudomá
nyos tevékenység

Havi 7200- 
15000 ÖS, kor
tól és tud. fo
kozattól függő
en

NKI-
ÖOSI

3 hét 3 3
hét

Történettudomány,
földrajztudomány

Kutatómunka a kö
zös történelmi múlt 
és a közös földrajzi 
térségek vizsgálata 
terén

Egyetemi diploma 300 ÖS naponta 
+  szállás

Megjegyzés: A tanulmányutak megvalósításához német nyelvismeret szükséges. Az M/1.2/a és M/I.2/b munkatervi pont 
alapján angol nyelvismerettel is kiutazhatnak az ösztöndíjasok, ha a fogadó intézmény ehhez hozzájárul. Ezt a 
nyilatkozatot a pályázati anyaghoz csatolni kell.
A CH munkatervi pont alapján kiutazó ösztöndíjasok a bécsi Collegium Hungaricum kétágyas szobáiban nyernek 
elhelyezést. Ez az ösztöndíjkategória alapvetően Becsben és a közvetlenül Bécs környékén — Bécstől helyközi jára
tokkal elérhető helyen — végzendő kutatásokat szolgálja.

Az ösztöndíjasok Ausztrián belüli, a munkaprogramban jóváhagyott utazásait a CH pont kivételével a fogadó 
fél fizeti.
A keretek naptári évre vonatkoznak.

BELGIUM FRANCIA KÖZÖSSÉG

M . te r v i  
p o n t  

s z á m a

K iu ta z á s
id ő 

t a r t a m a

K e r e t
T a n u lm á n y i  s z a k te r ü l e t

A  t a n u l m á n y ú t  c é lja ,  
je l le g e

Isk o la i  v é g z e t t s é g ,  
b e o s z tá s ,  s z a k k é p z e t t s é g

É l e t 
k o r i

m a x .
A n y a g i  e l lá tá s

s z e m . hó

V.1.2.1/a 9 hó 1
fő

9
hó

Orvostud. építő-, vi
zuális és audiovizuá
lis művészet, francia 
nyelv és irodalom, 
műemlék- és mű
tárgyvédelem, tár
sadalomtudomány, 
zene

Továbbképző tanul
mányok folytatása 
egyetemen

Egyetemi diploma Havi 18.000 
BF +  10 nap
ra szállás

V.1.2.1/b 1 —4 hó 13
hó

Orvostud., építő-vi
zuális és audiovizuá
lis művészet, francia 
nyelv és irodalom, 
műemlék- és mű
tárgyvédelem, tár
sadalomtudomány, 
zene

Kutatómunka vég
zése

Egyetemi diploma Havi 18.000 
BF +  10 nap
ra szállás, 5000 
BFberend.ktg. 
havi 400 —600 
BF könyvvá- 
sárl. hozzájár.

Megjegyzés: Az ösztöndíjak csak a vallon területre szólnak.
A tanulmányút megvalósításához a V.I.2/a ponton francia, a többi ponton francia vagy angol nyelvismeret szük
séges.
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BELGIUM FLAMAND KÖZÖSSÉG

M. t e r v i  
p o n t  

s z á m a

K iu ta z á s
id ő 

t a r t a m a

K e r e t

T a n u lm á n y i  s z a k te r ü l e t
A  t a n u l m á n y ú t  c é lja ,  

je l le g e
I sk o la i  v é g z e t t s é g ,  

b e o s z tá s ,  s z a k k é p z e t t s é g
É le t 
k o r i

m a x .
A n y a g i  e l lá tá s

s z e m . hó

F.l.1.5. 10 nap 2
fő

20
nap

Alap- és alkalmazott 
tudományok

Tájékozódás, tudo
mányos tapasztalat- 
csere

Egyetemi tanárok, 
vagy más kiemelke
dő tudományos 
szakemberek

— Szállás +  napi 
1000 BF

F.1.1.6. 1 hét i
fő

i
hét

Növénytermesztés, 
állattenyésztés, 
erdészet, kertészet, 
faipar, mezőgazda- 
sági gépesítés, élel
miszeripar

Tájékozódás, tapasz
talatcsere

Egyetemi diploma, 
kutatói tevékenység

szálloda +  napi 
1000 BF

F.l.2.2. min. 4 
hó

3
fő

12
hó

T ársadalomtudomá- 
nyok, matematika, 
kultúra

Tanulmányok foly
tatása, kutatómun
ka

Egyetemi diploma, 
kutatói tevékenység

Havi 18.000 BF, 
5000 BF bér. 
ktg. 6000 BF 
könyvre, havi 
500 BF belső 
közlekedés

Megjegyzés: Az ösztöndíjak csak a flatnand területre szólnak.
A tanulmányút megvalósításához angol, francia vagy német nyelvismeret szükséges.

CIPRUS

M . t e r v  
p o n t  

s z á m a

K iu ta z á s
id ő 

t a r t a m a

K e r e t

T a n u lm á n y i  s z a k te r ü l e t
A  t a n u l m á n y ú t  c é lja ,  

je l le g e
Isk o la i  v é g z e t t s é g ,  

b e o s z tá s ,  s z a k k é p z e t t s é g
É le t 
k o r i

m a x .
A n y a g i  e l lá tá s

s z e m . I hó

6 . 10 hó 1
fő

10
hó

Természet- és társa
dalomtudományok

Tanulmányok végzé
se, kutatások foly
tatása

Egyetemi diploma — havi 4000 Ft- 
nak megfelelő 
ciprusi font + 
szállás

10.

Megjegyzé

10 nap 

s: A tanul

í
fő

mányi

10
nap

itak n

Kultúra, művészetek 

íegvalósításához görög

Tájékozódás, tapasz
talatcsere, kapcsola
tok kialakítása

angol vagy francia n 

DÁNIA

Egyetemi diploma 

^elvismeret szükséges.

szállás +  napi 
8,5 ciprusi font

M . te r v i  
p o n t  

s z á m a

K iu ta z á s
id ő 

t a r t a m a

K e r e t
T a n u lm á n y i  s z a k te r ü le t

A  t a n u l m á n y ú t  c é lja ,  
je l le g e

I sk o la i  v é g z e t ts é g ,  
b e o s z tá s ,  s z a k k é p z e t t s é g

É l e t 
k o r i

m a x .
A n y a g i  e l lá tá s

sz em . hó

í. min. 2 
hó

— 32 Valamennyi tudo
mányág

Tanulmányok végzé
se, kutatómunka

Egyetemi diploma — Havi 4040 DKr, 
ebből fizeten
dő a szállás kb. 
havi 1000 DKr

3. 2 hét 2 4
hét

Valamennyi tudo
mányág

Tájékozódás, tapasz
talatcsere, kapcso
latok felvétele

Egyetemi diploma, 
kiemelkedő tudomá
nyos tevékenység

- Napi 530 DKr, 
ebből fizeten
dő a szálloda

Megjegyzés: Az ösztöndíjasok számára fogadókészség termelő- és magánvállalatoknál nem biztosítható.
A tanulmányutak megvalósításához dán vagy angol nyelvismeret szükséges.
Az 1. pont esetében a számítástechnika bizonyos ágazataihoz, híradástechnikához és mikroelektronikához kapcso
lódó témákat tanulmányozni kívánók pályázatát a dán fél többnyire elutasítja.

EGYIPTOM

M . te r v i  
p o n t  

s z á m a

K iu ta z á s
id ő 

t a r t a m a

K e r e t

T a n u lm á n y i  s z a k te r ü le t
A  t a n u l m á n y ú t  c é lja ,  

je l le g e
Isk o la i  v é g z e t ts é g ,  

b e o s z tá s ,  s z a k k é p z e t t s é g

É le t 
k o r i

m a x .j
A n y a g i  e l lá tá s

sz em . hó

2 . 2 -1 0  
/  hó

50 Valamennyi tudo
mányág

Tanulmányok végzé
se, kutatómunka

Egyetemi diploma, 
illetve arab nyelv- 
tanulásra IV. évf. 
egyetemi hallgatók

havi 160 LEg 
- f  szállás 
(vagy 80 LEg 
lakbérköltség)
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M . te r v i  
p o n t  

s z á m a

K iu ta z á s
id ő 

t a r t a m a

K e r e t

T a n u lm á n y i  s z a k te r ü le t
A  t a n u l m á n y ú t  c é lja ,  

je l le g e
I sk o la i  v é g z e t ts é g ,  

b e o s z tá s ,  s z a k k é p z e t t s é g

É le t-
k o r i

m a x .
A n y a g i  e l lá tá s

s z e m . hó

15. 12 nap 5 60
nap

Valamennyi tudo
mányág

Előadástartás, kon
zultáció, tanulmá
nyok végzése

Tudományos tevé
kenység

- szálloda félpan
zióval +  napi 
5 LEg

31. 3 —6 hó 4 20 Egyiptológia, régé
szet, arabisztika

Tanulmányok végzé
se, kutatómunka

Egyetemi diploma — havi 160 LEg +  
szállás (vagy 
80 LEg lak
bérköltség)

Megjegyzés: A tanulmányutak megvalósításához, angol, ill. nyelvtanuláshoz legalább középfokú arab nyelvismeret szük
séges.
A meghirdetés feltételes, változások lehetségesek, új munkaterv aláírása várható.

FINNORSZÁG

M . te r v i  
p o n t  

s z á m a

K iu ta z á s
id ő 

t a r t a m a

K e r e t
T a n u lm á n y i  s z a k te r ü l e t

A  t a n u l m á n y ú t  c é lja  
je l le g e

I sk o la i  v é g z e t t s é g ,  
b e o s z tá s ,  s z a k k é p z e t t s é g

É le t 
k o r i

m a x .
A n y a g i  e l lá tá s

s z e m . hó

4. 3 -1 0
hó

— 19 Valamennyi tudo
mányág

Tanulmányok végzé
se, kutatómunka

Egyetemi hallgatók, 
egyetemet, főiskolát 
végzett szakembe
rek

szállás +  havi 
2200 FMk

5. 10 hó í
fő

10
hó

Finnugor nyelvtudo
mány, néprajz, fol
klorisztika, finn 
nyelv és irodalom

Tanulmányok végzé
se, kutatómunka

Kiutazáskor IV—V. 
évf. egyetemi hall
gató, vagy egyete
met végzett fiatal 
szakember

szállás +  havi 
2000-2200 
FMk

6. min. 12 
nap

14
hét

Valamennyi tudo
mányág

Előadások tartása, 
tapasztalatcsere és 
az együttműködés 
lehetőségeinek ta
nulmányozása

Egyetemi diploma, 
magasszintű tudo
mányos tevékeny
ség

szállás +  napi 
150 FMk

22. 1 hó 10
fő

10
hó

Finn nyelv és kultúra Nyári egyetemeken 
való részvétel

Kiutazáskor IV—V. 
évf. egyetemi hall
gatók, diplomás 
szakemberek

— szállás +  1500 
FMk

26. min. 12 
nap

- 60
nap

Kultúra, művészetek Tájékozódás, tapasz
talatcsere, kapcsola
tok kialakítása

Egyetemi, főiskolai 
diploma

- szállás +  napi 
150 FMk

44. 1 hó 3
fő

3
hó

Finn nyelv és iroda
lom

Tájékozódás, műfor
dítás

Egyetemi diploma - szállás +  havi 
2200 FMk

NÜH-I min 1
hó

30 Agrár-, műszaki (épí
tészet kivételével) 
és természettudo
mány

Együttműködésre ki
jelölt témák tanulmá
nyozása az együtt
működő intézetek 
kutatói számára

Egyetemi diploma szállás +  havi 
2700 FMk

NÜH-II 5 nap 270
nap

Agrár-, műszaki (épí
tészet kivételével) 
és természettudo
mány

Az együttműködésre 
kijelölt témák tanul
mányozása az együtt
működő intézetek 
kutatói számára

Egyetemi diploma szállás +  napi 
120 FMk

M/9 2 hó 15
fő

30
hó

Gyakornokcsere va
lamennyi tudomány 
ág területén

Nyári gyakorlat egye
temeken, vállalatok
nál, üzemekben

Végzős egyetemi, fő
iskolai hallgatók, fi
atal diplomások

30 szállás +  havi 
2200 FMk

Megjegyzés: Az ösztöndíjasok számára fogadókészség magánvállalatoknál nem biztosítható.
A tanulmányutak megvalósításához finn vagy angol nyelvismeret szükséges. Kivételesen indokolt esetben a német 
nyelv magasfokú ismerete is elfogadható. Az intézményközi közvetlen kapcsolatokra vonatkozó pontoknál a fogadó 
fél tolmácsot biztosító nyilatkozata mentesít a nyelvismereti kötelezettség alól.
Az 5. és 22. munkatervi pontok alapján történő kiutazáshoz finn nyelvismeret szükséges.
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FRANCIAORSZÁG

M . te r v i  
p o n t  

s z á m a

K iu ta z á s
idő

t a r t a m a

K e r e t

T a n u lm á n y i  s z a k te r ü l e t
A  t a n u l m á n y ú t  c é lja ,  

je l le g e
I sk o la i  v é g z e t t s é g ,  

b e o s z tá s ,  s z a k k é p z e t t s é g

É le t 
k o r i

m a x .
A n y a g i  e l lá tá s

sz em . hó

K/4/n 1 hó 12
fő

12
hó

Francia nyelvi to
vábbképzés

Tanfolyamon való 
részvétel (nyáron)

Egyetemi diploma és 
jó közepes francia 
nyelvismeret

- havi kb. 2800 
FFr

K/41/a 3 hét 10
fő

30
hét

Társadalom-, jog és 
közgazdaságtudo
mány, történelem, 
régészet (kivéve az 
irodalom és nyelv- 
tudományt)

Tájékozódás, kuta
tás, tapasztalatcsere

Egyetemi és főisko
lai oktató vagy ki
emelkedő tudomá
nyos tevékenységet 
folytató kutató, 
magas szintű fran
cia nyelvtudással

szállás -F napi 
150 FFr

K/41/b 1 - 2  hó 3 - 4
fő

4
hó

Francia nyelv és iro
dalom kiemelkedő 
kutatója (1 hó), köz
gazdaságtudomány 
(1 hó), politológia, 
szociológia (2 hó)

Egyéni kutatás Egyetemi diploma, 
kiemelkedő tudo
mányos tevékeny
ség, magas szintű 
francia nyelvtudás

havi kb. 5300 — 
5700 FFr

K/42/a min. 3 
hó

24
hó

Francia nyelv és iro
dalom, szociológia, 
filozófia, jog- és köz
gazdaságtudomány, 
történelem, földrajz, 
statisztika, demog
ráfia

Tanulmányok folyta
tása, kutatómunka 
(1 fő vendéghallgató 
az ENA-n)

A kiutazáskor IV —V. 
évf. egyetemi hall
gató, jó francia 
nyelvtudással, egye
temi diploma

35 havi 2800 FFr 
+  500 FFr lak
bér kiég.

M/III/1 1 -2  hét 100
hét

Természet-, agrár-, 
orvos- és műszaki 
tudományok

A közös kutatási pro
jektek előkészítése 
és végrehajtása

Egyetemi végzettség. 
A hatályos műszaki 
és tud. m. tervben 
szereplő témákban 
az együttműködő in
tézetek kutatói ré
szére

szállás +  napi 
150 FFr

M/III/
2-a

3 - 9  hó 75
hó

Természet-, agrár-, 
orvos- és műszaki 
tudományok

A munkatervben ki
emelt témákhoz kap
csolódóan

Fiatal kutatók, mér
nökök. A hatályos 
műsz. és tud. m. 
tervben szereplő té
mákban az együtt
működő intézetek 
kutatói részére

35 min. 3000 FFr 
+  500 FFr 
lakbérkieg. ha 
nincs egyetemi 
szállás

M/III/2-b átlag 3 
hó

25 Természet-, agrár-, 
orvos- és műszaki 
tudományok

A munkatervben ki
emelt témákhoz 
kapcsolódóan

Fiatal kutatók, mér
nökök. A hatályos 
műsz. és tud. m. 
tervben szereplő té
mákban az együtt
működő intézetek 
kutatói részére

40 min. 3000 FFr 
+  500 FFr 
lakbérkieg., ha 
nincs egy szál
lás

M/IV/l-a
(ACTIM)

1 - 4  hó Elsősorban konkrét 
ipari és gazdasági 
kooperációk előké
szítéséhez és meg
valósításához kap
csolódó témák

Műszaki és gazdasági 
továbbképző tanfo
lyamok, egyéni v. 
csoportos tanul
mányutak a francia 
ipar és gazdaság ta
nulmányozására

Egyetemi diplomával, 
több éves gyakor
lattal rendelkező 
mérnökök és gazda
sági szakemberek 
számára

egyéni elbírálás 
alapján

M/IV/l-b
(ACTIM)

1 —3 hét Elsősorban konkrét 
ipari és gazdasági 
kooperációk előké
szítéséhez és meg
valósításához kap
csolódó témák

Műszaki és gazdasági 
továbbképző tanfo
lyamok egyéni v. 
csoportos tanulmány 
utak a francia gaz
daság és ipar tanul
mányozására

Egyetemi diplomával, 
több éves gyakor
lattal rendelkező 
mérnökök és gaz
dasági szakemberek 
számára

egyéni elbírálás 
alapján

Megjegyzés: A tanulmányutak megvalósításához francia nyelvismeret szükséges. Kivételt képeznek a K/41/a, valamint 
az M/III/1. munkatervi pontok, amelyek alapján a kiutazók részére a fogadó fél a kéthetes tanulmányutak esetén 
— a pályázó által az OÖT kérdőív „Nyelvismeretek, vizsgák foka, ideje” rovatban kifejezett külön kérésére - 
tolmácsot biztosít. A megkívánt nyelvismerettől csak akkor lehet eltekinteni, ha a pályázó valamennyi meglátogatandó 
intézmény levelét csatolja a pályázati anyagához, amelyben jelzik, hogy az általa kért nyelvtudással hajlandók fogadni. 
ACTIM utak esetén a francia nyelv ismeretétől nem lehet eltekinteni.
Az ACTIM az előzetes nyelvvizsga eredményétől függően — szakmai program előtt — 1 —2 hónapos franciaországi 
nyelvi előkészítő tanfolyamot is előírhat, aminek visszautasításával a pályázó az ösztöndíja elvesztését kockáz
tatja.
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GÖRÖGORSZÁG

M . te r v i  
p o n t  

s z á m a

K iu ta z á s
id ő 

t a r t a m a

K e

sz em .

ré t

h ó
T a n u lm á n y i  s z a k te r ü le t

A  t a n u l m á n y ú t  c é lja ,  
je l le g e

I sk o la i  v é g z e t ts é g ,  
b e o s z tá s ,  s z a k k é p z e t t s é g

É le t-
k o r i

m a x .
A n y a g i  e l lá tá s

1/3 12 nap 5
fő

60
nap

Alap- és alkalmazott 
tudományok

Tájékozódás, tapasz
talatcsere, előadá
sok tartása

Egyetemi diploma, 
egyetemi oktatók és 
kiemelkedő tevé
kenységű kutatók

— napi 5000 
drachma

1/4 5 hó 6

fő
30*
hó

Valamennyi tudo
mányág

Tanulmányok, illetve 
kutatómunka vég
zése

Egyetemi diploma - havi 35000 
drachma

1/17 12 nap i
fő

12
nap

Levéltár Tájékozódás, tapasz
talatcsere, kutató
munka

Egyetemi diploma - napi 5000 
drachma

11/18 12 nap 4
fő

48
nap

Kultúra, művészetek Tájékozódás, tapasz
talatcsere, kapcsola
tok kialakítása

Egyetemi diploma - napi 5000 
drachma

11/25 14 nap 1
fő

14
nap

Régészet, muzeoló- 
gia, történelmi mű
emlékek védelme

Ásatásokon való rész
vétel, múzeumi kap
csolatok kialakítása, 
tapasztalatcsere

Egyetemi diploma — napi 5000 
drachma

H/l** 7 nap — 35
nap

Munkatervben sze
replő témákban 
együttműködő inté
zetek kutatói ré
szére

Kapcsolatteremtés, 
közös kutatások elő
készítése

Egyetemi diploma, 
kiemelkedő tudomá
nyos tevékenység

szállás reggeli 
napi 1800 
drachma

M/2.

Megjegyzés
A
A

7 ill.
14 nap**

s: * A mur 
tanulmán 

z 1/9. és az 
1988 vége

íkater 
yutak 

1/13. 
n új

140
nap

v telje 
megv 

-ponto 
nunka

A munkatervben sze
replő jóváhagyott 
közös kutatási té
mákban, a kutatás
ban résztvevő inté
zetek kutatói részé
re

s időtartamára rendelk 
alósításához görög, anj 
k alapján történő kiút 
terv aláírása várható.

Közös kutatási ter
vek végrehajtása

ezésre álló keret.
*ol vagy francia nyelv 
ázásokhoz görög nyelvi 
A meghirdetett feltété

Egyetemi diploma, 
kiemelkedő tudomá
nyos tevékenység

ismeret szükséges, 
smeret szükséges, 
ek módosulhatnak.

szállás, reggeli 
+  napi 1800 
drachma

HOLLANDIA

M . te r v i K iu ta z á s K e r e t
T a n u lm á n y i  s z a k te r ü l e t

A  t a n u l m á n y ú t  c é lja , Isk o la i  v é g z e t ts é g ,
O • -X X

A n y a g i  e l lá tá sp o n t id ő -
hó je l le g e b e o s z tá s ,  s z a k k é p z e t t s é g 5  £

s z á m a t a r t a m a sz em . •UJ

í. 2 hét 2 4 Az MTA és a Holland Tapasztalatcsere, ku- Egyetemi diploma _ szálloda +  napi
fő hét Király iT udományos 

Akadémia közötti
tatómunka 60 HFt

kapcsolatok fejlesz
tése

2. 10 nap 3 30 Valamennyi tudó- Tájékozódás, tapasz- Egyetemi tanár, vagy _ szálloda +  napi
fő nap mányág talatcsere, előadá- más felsőoktatási in- 60 HFt

sok tartása, vita a 
szaktárgy témakö
réből

tézményben oktató

7. 2 x 5 6 34 Valamennyi tudó- Tanulmányok végzé- A kiutazáskor IV —V. 35 havi 1130 HFt
1x6 fő hó mányág se, kutatómunka évf. egyetemi hall- +  300 HFt
2 x 9 gatók, valamint fia- berend. +  300

hó tál diplomások és HFt könyvvás.
tudományos kuta
tók

hozzájár.

8/C 1 hét 1 i Irodalom, történe- Előadástartás Egyetemi diploma _ szálloda +  napi
fő hét lem, művészettörté

net
60 HFt
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M . te r v i  
p o n t  

s z á m a

K iu ta z á s
id ő 

t a r t a m a

K e r e t

T a n u lm á n y i  s z a k te r ü le t
A  t a n u l m á n y ú t  c é lja ,  

je l le g e
I sk o la i  v é g z e t t s é g ,  

b e o s z tá s ,  s z a k k é p z e t t s é g

É le t-
k o ri

m a x .
A n y a g i  e l lá tá s

sz em . hó

14. 1 hó i
fő hó

Orvostudományok,
közegészségügy

Tapasztalatcsere,
konzultációk

Egyetemi diploma - havi 1130 HFt

21.

Megjegyzés

2 hét 

: A tanuli

8
fő

nányu

16
hét

tak m

Irodalom, film, tánc, 
zene, múzeum, 
könyvtár, könyv
kiadás, műemlék- 
védelem, műészeti 
oktatás, levéltár, ré
gészet, képzőművé
szet

egvalósításához angol,

Tapasztalatcsere, tá
jékozódás

francia vagy német n 

IRAK

Egyetemi diploma 

yelvismeret szükséges.

szálloda +  napi 
60 HFt

M . te r v i  
p o n t  

s z á m a

K iu ta z á s
id ő 

t a r t a m a

K e r e t

T a n u lm á n y i  s z a k te r ü l e t
A  t a n u l m á n y ú t  c é lja ,  

je l le g e
Isk o la i  v é g z e t t s é g ,  

b e o s z tá s ,  s z a k k é p z e t t s é g

É l e t 
k o r i  ; A n y a g i  e l lá tá s  

m a x .s z e m . j hó

7. 3 —9 hó — 10 Agrár-, műszaki és 
társadalomtudomá
nyok

Kutatómunka Egyetemi diploma — szállás +  havi 
200 iraki dinár

8. 10 hó 4 40 Arab nyelv Arab nyelvi tovább
képzés az iraki Arab 
Nyelvi Intézetben

Végzett arab szakos 
egyetemi hallgató, 
v. középfokú arab 
nyelvtudású fiatal 
diplomás szakember

35 szállás +  havi 
80 iraki dinár

10. 2 hét 5 10
hét

Valamennyi tudo
mányág

Kutatások folytatá
sa, előadások tartá
sa

Egyetemi diploma, 
tudományos tevé
kenység

— szállás +  15 
iraki dinár na- 
pidíj

26. 3 - 5  hó 3 10 Régészet, muzeoló- 
gia, néprajz, nép
zene, ill. ezek kap
csolódó szakterüle
tei

Tanulmányok folyta
tása, tudományos 
kutatás

Egyetemi diploma, 
tudományos tevé
kenység

szállás +  havi 
200 iraki dinár

Megjegyzés: Az iraki háborús helyzet miatt a tanulmányutak megvalósulása bizonytalan. 
A tanulmányutak megvalósításához angol vagy arab nyelvismeret szükséges.

JAPÁN

M . te r v i  
p o n t  

s z á m a

K iu ta z á s
id ő 

t a r t a m a

K e r e t

s z e m . ! hó

, , . . . . . . .  A  t a n u l m á n y ú t  c é lja ,
T a n u lm á n y i  s z a k te r ü l e t  1 je l le g e

Isk o la i  v é g z e t ts é g ,  
b e o s z tá s ,  s z a k k é p z e t t s é g

É le t-
k o r i

m a x .
A n y a g i  e l lá tá s

1. (OM) 18 hó 4 72
hó

Valamennyi tudo
mányág, a számítás- 
technikai témák ki
vételével

Tanulmányok végzé
se, kutatómunka

Egyetemi diploma 35 havi 166.000 
yen

3.
(JKSZ)

30 nap 4 120
nap

Valamennyi tudo
mányág, a számí
tástechnikai témák 
kivételével

Tájékozódás, tapasz
talatcsere, kapcsola
tok kialakítása, elő
adások tartása

Egyetemi diploma, 
kiemelkedő tudo
mányos tevékenység

szállás +  5400 
yen napidíj

4.
(JKSZ)

12 hó 1 12
hó

Valamennyi tudo
mányág, a számí
tástechnikai témák 
kivételével

Tanulmányok végzé
se, kutatómunka a 
Tokai Egyetemen

Egyetemi diploma szállás +  havi 
144.000 yen

6.
(JA)

4 v. 12 
hó

4 v. 
12 hó

Japanisztikai tudo
mányok

Tanulmányok végzé
se, kutatómunka

Egyetemi diploma - havi 300.000 
yen

Megjegyzés: A tanulmányok megvalósításához japán vagy angol nyelvismeret szükséges.
A 3. munkatervi pontra történő pályázásokat a JKSZ csak akkor fogadja el, ha a pályázó előzőleg közvetlen leve
lezés útján már biztosította a szakmai intézmények esetleges fogadókészségét, e levelezés azonban az OÖT pozitív 
döntése után történhet.
Az 1. munkatervi pont alapján kiutazók az első 6 hónapban intenzív japán nyelvtanfolyamon vesznek részt.
Az L munkatervi pont alapján kiutazó ösztöndíjasok útiköltségét a japán fél fizeti.

Rövidítések: JKSZ =  Japán Kulturális Szövetség (3, 4. pont).
OM =  Oktatásügyi Minisztérium (MONBUSHO; 1. pont).
Ja =  Japán Alapítvány (6., 7. pont). E munkatervi pontok esetlegesek, minden évben változnak, a japán 

fél egyoldalú felajánlásai.
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KANADA

M . te r v i  
p o n t  

s z á m a

K iu ta z á s
id ő 

t a r t a m a

K e r e t

T a n u lm á n y i  s z a k te r ü le t
A  t a n u l m á n y ú t  c é lja ,  

je l le g e
I sk o la i  v é g z e t ts é g ,  

b e o s z tá s ,  s z a k k é p z e t t s é g

É l e t 
k o r i

m a x .
A n y a g i  e l lá tá s

sz em . h ó

í . 6 hó i 6 Valamennyi tudo
mányág, a számí
tástechnika, mikro
elektronika és hír
adástechnikai té
mák kivételével

Tanulmányok végzé- 
zése, kutatómunka

Egyetemi diploma 
(kandidátusi foko
zat)

havi 1200 kana
dai dollár

2. 3 hó 2 6 Valamennyi tudo
mányág, az orvos- 
és agrártudomány, 
valamint az alkal
mazott számítás- 
technikai és elektro
nikai területek kivé
telével

Tanulmányok végzé
se, kutatómunka a 
Carleton Egyetemen

Egyetemi diploma havi 500 kana
dai dollár +  
szállás

3. 10 hó 1 10 Valamennyi tudo
mányág, az orvos- 
és agrártudomány, 
valamint az alkal
mazott számítás- 
technikai és elektro
nikai területek kivé
telével

Tanulmányok végzé
se a Carleton Egye
temen

Egyetemi diploma 35 havi 500 kana
dai dollár +  
szállás

Megjegyzés: Az 1. munkatervi pont esetében a tanulmányozandó témáknak a Kanadában élenjáró kutatási területek vala
melyikéhez kell kapcsolódni.
A tanulmányutak megvalósításához az 1. munkatervi pont alapján kiutazók esetében a választott egyetemen hasz
nált angol vagy francia nyelv, a 2. és 3. munkatervi pont esetében az angol nyelv magasszintű ismerete szükséges.

KUWAIT

M . te r v i  
p o n t  

s z á m a

K iu ta z á s
id ő 

t a r t a m a

K e r e t

s z e m . hó
T a n u lm á n y i  s z a k te r ü l e t

A  t a n u l m á n y ú t  c é lja ,  
je l le g e

Isk o la i  v é g z e t t s é g ,  
b e o s z tá s ,  s z a k k é p z e t t s é g

É le t 
k o r i
m a x .

A n y a g i  e l lá tá s

2 . 10 hó 3
fő

30
hó

Arab nyelv Nyelvi továbbképzés Végzős arab szakos 
egyetemi hallgató, 
vagy középfokú 
arab nyelvtudással 
rendelkező fiatal 
szakember

35 kollégiumi szál
lás, ellátás - f  
havi 40 KD 
költőpénz

Megjegyzés: Űj munkaterv készül. Változások lehetségesek.

LÍBIA

M . te r v i  
p o n t  

s z á m a

K iu ta z á s
id ő 

t a r t a m a

K e r e t
T a n u lm á n y i  s z a k te r ü l e t

A  t a n u l m á n y ú t  c é lja ,  
je l le g e

I sk o la i  v é g z e t ts é g ,  
b e o s z tá s ,  s z a k k é p z e t t s é g

É le t-
k o r i

m a x .
A n y a g i  e l lá tá s

sz em . h ó

4. 10 hó 6
f ő

60
hó

Arab nyelv Nyelvi továbbképzés Végzős arab szakos 
egyetemi hallgató, 
vagy középfokú 
arab nyelvtudással 
rendelkező fiatal 
szakember (külke
reskedő stb.)

35 szállás, ellátás 
+ költőpénz

Megjegyzés: Oj munkaterv készül. Változások lehetségesek.

NÉMET SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG

M . te r v i K iu ta z á s K e r e t

T a n u lm á n y i  s z a k te r ü l e t
A  t a n u l m á n y ú t  c é lja , I sk o la i  v é g z e t ts é g , É le t 

k o r i
m a x .

A n y a g i  e l lá tá sp o n t
s z á m a

id ő 
t a r t a m a sz em . hó

je lle g e b e o s z tá s ,  s z a k k é p z e t t s é g

I/a
/DAAD/

10 hó 14 140 Valamennyi tudo
mányág

Tanulmányok végzé
se, kutatómunka 
egyetemeken, vagy 
azokhoz kapcsolódó 
intézményekben

Egyetemi diploma, 
egyetemi és MTA 
kutatóintézeti mun
kahely

32 havi 1440 DM
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M . t e r v i  
p o n t  

s z á m a

K iu ta z á s  .
id ő -  | 

t a r t a m a  j  s z e m .

r é t

hó
T a n u lm á n y i  s z a k te r ü l e t

A  t a n u l m á n y ú t  c é lja ,  
je l le g e

Isk o la i  v é g z e t ts é g ,  
b e o s z tá s ,  s z a k k é p z e t t s é g

É le t -1
k o r i  ; A n y a g i  e l lá tá s  

m a x .  i

ii.
/DAAD/

1 - 3  hó 66 Valamennyi tudo
mányág

Kutatómunka, ta
pasztalatcsere, kap
csolatok kialakítása 
egyetemeken, vagy 
azokhoz kapcsolódó 
intézményekben

Egyetemi diploma, 
kiemelkedő tudo
mányos tevékeny
ség, egyetemi és 
MTA kutatóintézeti 
munkahely

havi 1900— 
2000 DM

IV.
/DAAD/

2 - 4  hét 5 Valamennyi tudo
mányág

Kapcsolatfelvétel 
egyetemekkel és fő
iskolákkal

Kiemelkedő tudo
mányos tevékeny
ség, egyetemi v. fő
iskolai vezetők, ok
tatók számára

napi 100 DM

V.
(Hum

boldt)

6 v. 12 Valamennyi tudo
mányág

Tanulmányok végzé
se, kutatómunka

Kiemelkedő tudomá
nyos tevékenység

39 havi 2700— 
3500 DM tud. 
fokozattól füg
gően

VI.
(FES)

2 - 4  hó 36 19—20. századi tár
sadalom- és törté
nettud. munkás- 
mozg., magyar— 
NSZK kapcsolatok, 
szociológia

Kutatómunka, egye
temeken, könyvtá
rakban, tudományos 
intézetekben

Egyetemi diploma és 
legalább 2 éves tu
dományos tevékeny
ség

40
kiv.
eset
ben
45

havi 1440— 
2400 DM tud. 
fokozattól füg
gően

VII.
(CDG)

4 -1 2
hét

15 120
hét

Valamennyi tudo
mányág, elsősorban 
műszaki tudomá
nyok iparhoz kap
csolódó területei

Kutatómunka, egye
temekhez, vagy 
egyetemi kutatóin
tézetekhez nem kap
csolódó intézmé
nyekben

Egyetemi diploma 50 napi 50—90 
DM, a biztosí
tott szállástól 
függően

VIII.
(KAS)

2 hó 2 4 T ársadalomtudomá- 
nyok, elsősorban a 
kereszténydemok
rata pártok történéte

Kutatómunka a KAS 
Archívumban, ill. 
egyetemeken és ku
tatóintézetekben

Egyetemi diploma és 
legalább 2 éves tu
dományos tevé
kenység

35 1400 DM

Megjegyzés: A tanulmányok megvalósításához magas szintű német nyelvismeret szükséges. A V. munkatervi pontnál a 
természet-, orvos- és műszaki tudományok területén angol nyelvtudással is fogadnak jelölteket.
A l i .  munkatervi pont alapján engedélyezett kiutazások csak szeptember és december között realizálhatók.
Az V. és VI. munkatervi pontok alapján fogadó intézmények általában repülő- vagy vonatjegyet küldenek a jelölt
nek. Amennyiben ez elmarad, az NKI a kiutazó költségére beszerzi a szükséges repülő-, ill. vonatjegyeket.
A VI. munkatervi pontot 3 év kihagyásával lehet ismét pályázni. •
Az V. munkatervi pont az év bármely szakában megpályázható, amennyiben a jelölt legalább középfokú nyelv
vizsgával rendelkezik. Amennyiben ez hiányzik, a határidő 1988. június 30.

NORVÉGIA

M . t e r v i  K iu ta z á s  
p o n t  id ő 

s z á m a  | t a r t a m a

K e r e t

j T a n u lm á n y i  s z a k te r ü l e t
A  t a n u l m á n y ú t  c é lja  

je l le g e
I sk o la i  v é g z e t t s é g ,  •§ *  

b e o s z tá s ,  s z a k k é p z e t t s é g  js 
| UJ E

A n y a g i  e l lá tá s
s z e m . hó

2. min. 2 
hét

3 - 4 8

hét
Természet-, orvos-, 

agrár- és műszaki 
tudományok, ill. ok
tatásügy

Tanulmányi látoga
tások különböző ku
tatási területeken

Egyetemi diploma, 
kiemelkedő tudomá
nyos tevékenység

— szállás +  250 
NKr napidíj

3/a 4 —9 hó 16 Valamennyi tudo
mányág

Tanulmányok folyta
tása, kutatómunka

Utolsó éves egyetemi 
hallgatók, fiatal dip
lomások

havi 4400 NKr 
+  1000 NKr 
egyszeri jutta
tás

3/b 2 hó 2 4 Valamennyi tudo
mányág

Kutatómunka Fiatal tudományos 
kutatók

havi 4400 NKr 
+  1000 NKr 
egyszeri jutta
tás

9. 2 hét 4
f ő

8

hét
Kulturális élet (zene, 
képzőművészetek, 
iparművészet, szín
ház, film, irodalom* 
stb.)

Együttműködés ki
alakítása, fejleszté
se, tapasztalatcsere

Egyetemi diploma, 
kiemelkedő tudo
mányos tevékeny
ség

szállás +  250 
NKr napidíj

Megjegyzés: Az ösztöndíjasok számára fogadókészség magántulajdonban lévő termelővállalatoknál nem biztosítható. 
A tanulmányok megvalósításához norvég vagy az angol nyelv magasfokú ismerete szükséges.
A 3/a és a 3/b pont alapján a kiutazásra az 1989/90-es tanévben, ill. 1989 nyarán kerül sor. A többi pont alapján 
a kiutazások az 1990-es naptári évben realizálódnak.
Az 1/3/a és 3/b ponton pályázókat a norvég fél elutasítja, ha a tanulmányozandó téma számítástechnikával, híradás- 
technikával, geodéziával kapcsolatos, még olyan esetben is, ha a pályázó fogadókészséget egyetemi tanszéken, 
laboratóriumban vagy kutatóintézetben kéri. Elutasítás következhet be a szakmai fogadókészségről szóló levél 
ellenére is.
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OLASZORSZÁG
M . te r v i  

p o n t  
s z á m a

K iu ta z á s
id ő 

t a r t a m a

K e r e t

I
s z e m . hó

T a n u lm á n y i  s z a k te r ü l e t
A  t a n u l m á n y ú t  c é lja ,  

je l le g e
Isk o la i  v é g z e t ts é g ,  

b e o s z tá s ,  s z a k k é p z e t t s é g

É l e t 
k o r i

m a x .
A n y a g i  e l lá tá s

K/2 7 nap 2
fő

14
nap

Valamennyi tudo
mányág (orvos- és 
természettudomá
nyok kivételével)

Tapasztalatcsere, in
tézményközi kap
csolatfelvétel, ill. 
együttműködés to
vábbfejlesztése, elő
adás tartása

Egyetemi tanár napi 70 000 líra

K/7-a/l 2 - 7  hó - 50
hó

T ársadalointudomány 
művészetek

Tanulmányok folyta
tása, kutatómunka

Egyetemi diploma - havi 600 000 lira

K/7-3/2 2 - 7  hó 40 Italianisztika, hun- 
garika kutatás

Tanulmányok folyta
tása, kutatómunka

Egyetemi diploma, a 
kiutazáskor IV. évf. 
olasz szakos egye
temi hallgató

havi 600 000 líra

K/7-c 1 hó i
fő

1
hó

Művészetek és társa
dalomtudományok

Tanulmányok folyta-1 Egyetemi vagy mű- 
tása, kutatómunka ! vészeti főiskolai dip

loma

40 havi 600 000 líra

K/26/2 12 nap 1
fő

12
nap

Muzeológia, restau
rálás

Tájékozódás, tapasz
talatcsere, tovább
képzés

Egyetemi diploma — napi 70 000 líra

M/4.1/a 1 -6  hó 45
hó

Műszaki-, termé
szet-, orvos- és ag
rártudomány terü
letén a munka
terv által megha
tározott együtt
működési témák
ban az együttmű
ködő intézetek ku
tatói részére

Tanulmányok foly
tatása, kutatómun
ka kutatóintéze
tekben, egyetemi 
tanszékeken vagy 
ipari vállalatoknál

Egyetemi diploma havi 750 000 líra

M/4.1/b 5 - 8 - 1 2
nap

250
nap

Műszaki-, termé
szet-, orvos- és 
agrártudomány te
rületén a munka
terv által megha
tározott együtt
működési témák
ban az együttmű
ködő intézetek ku
tatói részére

Szakmai konzultá
ció, kutatási együtt
működés előkészí
tése, ill. végrehaj
tása

Egyetemi diploma, 
kiemelkedő szak
mai tevékenység

napi 60 000 líra

Benedetto
Croce

Alapítv.

8 hó 1
fő

8
hó

Filozófia, történet- 
tudomány

Kutatómunka Egyetemi diploma 35 összesen 
5 000 000 líra

K/20 10 nap 1
fő

10
nap

Könyvtári szakem
berek cseréje

Együttműködés fej
lesztése a magyar és 
az olasz állami 
könyvtárak között

Egyetemi diploma _ napi 70000 líra

K/21 15 nap 1
fő

15
nap

Levéltári szakértők Tapasztalatcsere, 
együttműködés fej
lesztése, kutatás

Egyetemi diploma - napi 70 000 líra

K/26/1 12 nap 1
fő

12
nap

Művészettörténet,
régészet

Tájékozódás, tapasz
talatcsere

Egyetemi diploma - napi 70 000 líra

ENI 10 hó 1
fő

10
hó

Közgazdaságtan Tanfolyamon való 
részvétel

Egyetemi diploma 32 havi 500 000 líra

NKI-
CNR-I.

5-21
nap

60
nap

Folyamatban levő 
közös kutatási pro
jektek

Tapasztalatcsere, 
konzultáció, együtt
működés továbbfej
lesztése

Egyetemi diploma napi 27 500 líra 
+  szálloda

NKI-
CNR-II.

1 - 3  hó — 6 Folyamatban levő 
közös kutatási pro
jektek

Kutatómunka Egyetemi diploma — havi 625 000 líra 
-i- szállás

Megjegyzés: A tanulmányutakhoz az olasz nyelv ismerete szükséges, de elfogadható az angol vagy francia nyelvismeret is. 
Az M/4.I/a és M/4.1/b munkatervi pontoknál olasz vagy angol nyelvtudás szükséges. A megkívánt nyelvismerettől 
csak akkor lehet eltekinteni, ha a pályázó valamennyi meglátogatandó intézmény levelét csatolja pályázati anya
gához, amelyben jelzik, hogy az általa kért (francia vagy német) nyelvtudással hajlandók fogadni.
Bendetíe Croce Alapítvány: olasz nyelvtudás szükséges.
NKI—CNR—I—II: Olasz vagy angol, francia, német, spanyol nyelvismeret szükséges az olasz fogadóintézettől 
függően.
ENI: a repülőjegyet az ENI küld . Olasz nyelvtudás szükséges.
Űj kulturális munkaterv készül. Változások lehetségesek.
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PORTUGÁLIA

M . te r v i  
p o n t  

s z á m a

K iu ta z á s
idő

t a r t a m a

K e r e t

T a n u lm á n y i  s z a k te r ü l e t
A  t a n u l m á n y ú t  c é lja ,  

je l le g e
I sk o la i  v é g z e t ts é g ,  

b e o s z tá s ,  s z a k k é p z e t t s é g

É le t 
k o r i

m a x .
A n y a g i  e l lá tá s

sz em . hó

K/24 max. 15 
nap

2
fő

30
nap

Egyetemi oktatók és 
tudományos kuta
tók cseréje

Tájékozódás, tapasz
talatcsere, kapcsola
tok kialakítása, elő
adások tartása, vi
tákon való részvétel

Egyetemi diploma, 
vezető egyetemi ok
tató vagy kutató

napi 3500 escudo

K/27 4 - 8  hét — 16
hét

Portugál nyelv, kul
túra, civilizáció

Nyári egyetem A kiutazáskor III —V. 
évf. egyetemi hall
gatók, fiatal diplo
mások

35 havi 25000 —
40 000 escudo
beosztástól
függően

K/29 1 -6  hó 1
fő

6
hó

Humán- és társada
lomtudományok

Kutatások levéltár
ban, egyetemi vagy 
kulturális intéz
ményben

Egyetemi diploma 40 havi 35 000— 
50 000 escudo 
beosztástól 
függően

Gulben
kian

Alapít
vány

6 -1 2  hó 1
fő

12
hó

Portugál kultúra Kutatómunka Egyetemi diploma, 
megfelelő tudomá
nyos tevékenység

— végzettségtől 
függően az Ala
pítvány hatá
rozza meg

Megjegyzés: A tanulmányutak megvalósításához portugál, francia vagy angol nyelvismeret szükséges. 
Újságírókat a munkaterv alapján nem fogad a portugál fél.
A Gulbenkian Alapítvány megpályázása kizárólag portugál nyelvismerettel lehetséges.
Új munkaterv készül. Változás lehetséges.

SPANYOLORSZÁG

M. te r v i  
p o n t  

s z á m a

K iu ta z á s  ; ^ e r e  
id ő 

t a r t a m a  | sz em . hó
T a n u lm á n y i  s z a k te r ü l e t

A  t a n u l m á n y ú t  c é lja ,  
je l le g e

I sk o la i  v é g z e t ts é g ,  
b e o s z tá s ,  s z a k k é p z e t t s é g

É
le

tk
o

ri
m

ax
.

A n y a g i  e l lá tá s

2. 2 hét 4
fő

8
hét

Valamennyi tudo
mányág, de elsősor
ban oktatástudo
mány

Előadástartás, vitá
kon való részvétel, 
tapasztalatcsere

Egyetemi oktató — napi 5000 pes.

9/b 3 hó i
fő

3
hó

Humán és társada
lomtudományok

Kutatások végzése, 
fordítás

Egyetemi diploma - havi 48 000 pes.

28. 2 hét 7
fő

14
hét

Könyvtár és könyv
restaurálás, levéltár, 
restaurálás (iratok, 
képek, szobrok).
A kultúra különféle 
területei (múzeum, 
irodalom, zene, kép
zőművészet, szín
ház, film, építészet 
és műemlékvédelem)

Tájékozódás, tapasz
talatcsere, kapcso
latok kialakítása, 
fejlesztése

Egyetemi diploma, 
megfelelő szakmai 
tevékenység

napi 6000 pes.

M.l. 1 - 2  hét 20
hét

A hatályos tudomá
nyos és műszaki 
munkaterv témái
ban az együttmű
ködő intézetek ku
tatói részére

Kapcsolatok kialakí
tása, közös kutatási 
tervek előkészítése, 
végrehajtása

Egyetemi dipioma, 
kiemelkedő szakmai 
tevékenység

napi 7200 pes.

Megjegyzés: A spanyol fél újságírókat, a Rádió és a TV munkatársait a munkaterv alapján nem fogadja. 
A tanulmányutak megvalósításához spanyol, francia vagy angol nyelvtudás szükséges.
Új műszaki munkaterv készül. Változások lehetségesek.
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SVÁJC

M . te r v i  
p o n t  

s z á m a

K iu ta z á s
id ő 

t a r t a m a

K e r e t
T a n u lm á n y i  s z a k te r ü l e t

A  t a n u l m á n y ú t  célja"1 
je l le g e

Isk o la i  v é g z e t ts é g ,  
b e o s z tá s ,  s z a k k é p z e t t s é g

Élet-
k ori

m a x .
A n y a g i  e l lá tá s

s z e m . hó

l/a 9 hó 3
fő

27
hó

Valamennyi tudo
mányág

Tanulmányok végzé
se, kutatómunka

Egyetemi diploma 35 havi 1100 SFr

2.1/a 
(FNSRS)

6 hó 3
fő

18
hó

Humán- és társada
lomtudomány, ter
mészet-, műszaki- 
és orvostudomány, 
biológia

Egyéni kutatómun
ka, közös kutatás, 
fiatal kutatók tu
dományos tovább
képzése

Egyetemi diploma, 
legalább 1 éves tu
dományos kutatási 
tevékenység

34 havi 2200— 
2400 SFr (élet
kortól függő
en)

2.1/b
(FNSRS)

min. 2 
hét

— 6
hó

Humán- és társada
lomtudomány, ter
mészet-, műszaki és 
orvostudomány, bio
lógia

Egyéni kutatómun
ka, közös kutatás

Egyetemi diploma, 
kiemelkedő tudomá
nyos tevékenység

havi 2200— 
2400 SFr (élet
kortól függő
en)

Megjegyzés: A tanulmányút megvalósításához német, francia vagy angol (az 1/a-nál csak német vagy francia) nyelvismeret 
szükséges.
A fogadó fél az 1/a ponton 6 magyar szakember közül választja ki a ösztöndíjast.

SVÉDORSZÁG

M . te r v i  
p o n t  

s z á m a

K iu ta z á s
id ő 

t a r t a m a

K e r e t
T a n u lm á n y i  s z a k te r ü l e t

A  t a n u l m á n y ú t  c é lja , 
je l le g e

Isk o la i  v é g z e t ts é g ,  
b e o s z tá s ,  s z a k k é p z e t t s é g

É le t-
k o ri

m a x .
A n y a g i  e l lá tá s

sz em h ó

2. 2 hét 7 14
hét

Valamennyi tudo
mányág

Tájékozódás, tapasz
talatcsere, kapcso
latok kialakítása

Egyetemi diploma, 
kiemekedő tudomá

nyos tevékenység

- szállás +  napi 
125 SKr

4. min. 4 
hó

4 - 5 22 Valamennyi tudo
mányág

Tanulmányok végzé
se, kutatómunka

Egyetemi diploma — havi 3755 SKr, 
ebből fizeten
dő a szállás kb. 
havi 900 SKr

13. 2 hét 4
fő

8

hét
Kultúra, művészetek Tájékozódás, tapasz

talatcsere, kapcso
latok kialakítása

Egyetemi diploma, 
kiemelkedő tudomá
nyos tevékenység

- szállás +  napi 
125 SKr

Megjegyzés: A tanulmányutak megvalósításához magas szintű svéd vagy angol nyelvismeret szükséges.
Az ösztöndíjasok számára fogadókészség termelő jellegű magánvállalatoknál nem biztosítható.
Amennyiben a tanulmányozandó téma a számítástechnika bizonyos ágaival, híradástechnikával vagy geodéziával 
kapcsolatos, legfeljebb 14 napos időtartamú tanulmányútra biztosítanak fogadókészséget svéd partnereink.

TÖRÖKORSZÁG

M . te r v i  
p o n t  

s z á m a

K iu ta z á s
id ő 

t a r t a m a

K e re

sz em . hó
T a n u lm á n y i  s z a k te r ü l e t

A  t a n u l m á n y ú t  c é lja ,  
je l le g e

Isk o la i  v é g z e t t s é g ,  
b e o s z tá s ,  s z a k k é p z e t t s é g

Is
ü  E
t ű

A n y a g i  e l lá tá s

1/5 2 hét í 2
hét

Turkológia Tájékozódás, tapasz
talatcsere

Egyetemi diploma - szállás ellátás

1/11 — 15
nap

Történettudomány A Magyar—Török 
Történész Vegyes
bizottság keretében 
folyó szakembercse
re

Egyetemi diploma szállás ellátás

11/14 2 hét í
fő

2
hét

1 könyvtáros Tájékozódás, tapasz
talatcsere, kutató
munka

Egyetemi diploma - szállás ellátás

11/17 10 nap 2
f ő

20
nap

Régészet, muzeoló- 
gia, művészettörté
net

Tájékozódás, tapasz
talatcsere

Egyetemi diploma szállás ellátás
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M . te r v i K iu ta z á s K e r e t

T a n u lm á n y i  s z a k te r ü l e t
A  t a n u l m á n y ú t  c é lja ,  

je l le g e
Isk o la i  v é g z e t ts é g ,  

b e o s z tá s ,  s z a k k é p z e t t s é g

O •
A n y a g i  e llá tá . ;p o n t

s z á m a
id ő 

t a r t a m a sz em . hó
-*-> ctj

11/25 2 hét i 2 1 levéltáros Tájékozódás, tapasz- Egyetemi diploma szállás ellátás
fő hét talatcsere

11/27 2 hét 3 6 Kultúra és művésze- Tájékozódás, tapasz- Egyetemi diploma, szállás ellátás
fő hét tek talatcsere megfelelő szakmai 

tevékenység

II1/30 3 - 8  hó 16 Valamennyi tudó- Kutatómunka, tanul- Egyetemi diploma 40 havi 20 000 TL
h ó mányág mányok folytatása

II1/31 3 hó 3 9 Török nyelv és iroda- Részvétel az Istan- Kiutazáskor III—V. 40 havi 16 000 TL
fő h ó lom buli Nyári Egyete- évf. egyetemi hall-

men gatók, fiatal diplo
más szakemberek

Megjegyzés: A tanulmányutak megvalósításához török vagy angol, vagy francia nyelvismeret szükséges.

MAGYAR ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJAK
A Kormány 3346/1961. sz. határozatával lehetőséget biztosít 2 hónapnál hosszabb időtartamú egyéni tanulmányutak végre

hajtására, elsősorban a természettudományi és műszaki tudományi területeken dolgozó szakemberek részére.
A pályázóknak a tanulmányút helyeként megjelölt országnak megfelelő nyelvismerettel kell rendelkezniük.

A tanulmányút megvalósításához a pályázat naptári évre szóló fogadókészség előzetes biztosítása és igazolása szükséges, az OÖT 
ennek hiányában a tanulmányutakat csak feltételesen engedélyezi. A tanulmányút megszervezése a küldő szerv 
feladata.

A tanulmányút forintfedezetét az ösztöndíjast tanulmányútra küldő szervnek (munkahely) vállalnia kell. Az ösztöndf* 
összege a tanulmányút helyeként megjelölt országra megállapított II. osztályú napidíj 50%-ával és a szállásköltség 
60%-ával egyezik meg.

A NEMZETKÖZI ATOMENERGIA ÜGYNÖKSÉG 1989/1990. ÉVI ÖSZTÖNDÍJLEHETŐSÉGEI

M . te r v i  
p o n t  

s z á m a

K iu ta z á s
id ő 

t a r t a m a

K e re

s z e m .

t
hó

T a n u lm á n y i  s z a k te r ü l e t
A  t a n u l m á n y ú t  c é lja ,  

je l le g e
I sk o la i  v é g z e t ts é g ,  

b e o s z tá s ,  s z a k k é p z e t t s é g
É le t-
k o r i

m a x .
A n y a g i  e l lá tá s

í. 6 -1 2 6 Atomenergia Tanulmányok folyta
tása az atomenergia 
békés felhasználásá
val kapcsolatban (fi
zika, kémia, bioló
gia, mezőgazdaság, 
ipar, orvostudo
mány stb.)

Egyetemi diploma 
(akadémiai tudomá
nyos fokozattal ren
delkezők nem pá
lyázhatnak)

40 az államközi 
egyezmények
ben megadott
összeg

Megjegyzés: A jelölésnél kérjük tekintetbe venni, hogy a NAÜ elsősorban az alkalmazott kutatások témáit támogatja, főleg 
azokat, amelyek országos, ágazati vagy más gyakorlati célprogramokhoz kapcsolódnak. Ugyanakkor nem fogad el alap- 
tudomány jellegű, illetve tudományos fokozat megszerzését célzó témákat.
A tanulmányutak megvalósításához a pályázó által választott ország nyelvének vagy az angol, francia, német 
nyelveknek magas szintű ismerete szükséges.
Az ösztöndíjas tanulmányút helyére történő kiutazás és hazatérés útiköltségének 50%-át az Országos Atomenergia 
Bizottság viseli.
A NAÜ előírása szerint az ösztöndíj további előfeltétele, hogy az ösztöndíjas tanulmányi idő alatt a hazai munka
hely az ösztöndíjas illetményét teljes mértékben változatlanul folyósítsa.
Az OÖT által engedélyezett jelöléseket az Országos Atomenergia Bizottság továbbítja a Nemzetközi Atomenergia 
Ügynökség bécsi központjához, amely dönt a pályázatok elfogadásáról, a tanulmányút végleges helyéről és idő
tartamáról.
Az ösztöndíj megvalósulását követő évben az ösztöndíjas munkahelye (főhatósága) a teljes ösztöndíj 8%-át 
köteles Ft-ban „helyi hozzájárulásaként a NAÜ-nek befizetni, az OÁB értesítése alapján.
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P ályázati fe lh ív á s
A bauxit-geológia és timföldipar fejlesztése 

terén kiemelkedő eredményeket elért, a pályázat 
benyújtásakor 35. életévét még be nem töltött 
fiatal szakemberek, illetve egyetemi hallgatók 
részére „Gedeon Tihamér” elnevezésű díjat alapí
tott az elhunyt leánya, amelyet éveként adomá
nyoznak. A díj két részből áll:

/, Senior díj (kutatók számára),
II. Junior díj (egyetemi hallgatók számára)
I. Senior díj: 1988-ban pályázni olyan 1984. 

január 1. óta hazai vagy külföldi folyóiratokban 
megjelent közleményekkel, könyvvel, könyvrész
lettel, megadott szabadalommal, megvédett egye
temi doktori, illetve kandidátusi értekezéssel lehet, 
amely a bauxit-geológia, illetve a timföldgyártás 
fejlesztését szolgálja. A pályázatot elnyerő 12 000, — 
Ft-os díjban részesül és ezzel együtt részére kis
plasztikát adnak át.

II. Junior díj: 1988-ban pályázni lehet olyan 
egyetemi hallgatóknak, akiknek tudományos diák
köri munkájuk vagy diplomatervük bauxit-geológia 
vagy timföldkémia témakörben készült.

A pályázatot elnyerő 5000,— Ft-os díjban 
részesül.

Mindkét díjra többszerzős munkákkal is lehet 
pályázni, viszont a társszerzőktől nyilatkozatot kell 
kérni, hogy a pályamű elsősorban a pályázó telje
sítménye. A pályázatokat 1988. június 15-ig lehet 
leadni a Budapesti Műszaki Egyetem Tudományos 
Osztályára (1521 Budapest, Műegyetem rkp. 3.). 
A megjelent munkák különlenyomatáit vagy máso
latait 6 pl.-ban kell csatolni.

A Senior díjra a pályázatokat Bírálóbizottság 
értékeli, amelynek elnöke a Budapesti Műszaki 
Egyetem rektora, tagjai a Veszprémi Vegyipari 
Egyetem, a Nehézipari Műszaki Egyetem Miskolc, 
a Műszaki és Természettudományi Egyesületek 
Szövetsége és a Magyar Tudományos Akadémia 
képviselői.

A Junior díjra a pályázatokat értékeli a tudo
mányos diákköri témavezetők vagy az érdekelt 
tanszékvezetők — konzultánsként — a Senior Bíráló- 
bizottság.

A Bírálóbizottság 1988. augusztus 31-ig dönt 
a díjak adományozásáról, amelyek a tanévnyitó 
keretében kerülnek átadásra.

Dr. Fodor Lajos s. k. 
kuratórium elnöke

SZEMÉLYI HÍREK, KITÜNTETÉSEK
A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa 

PATAKI FERENC-et, az MTA levelező tagját, 
az MTA Pszichológiai Intézete igazgatóját, 60. szü
letésnapja alkalmából, közel négy évtizeden át 
végzett eredményes tudományszervezői, tudomány- 
politikai és tudományos közéleti tevékenységéért
SZOCIALISTA MAGYARORSZÁGÉRT 

ÉRDEMREND
kitüntetésben részesítette.

FOGADÓÓRÁK
Berend T. Iván, a Magyar Tudományos Akadé

mia elnöke minden hétfőn 16 — 17,30 óra között 
— bármely természetű ügyben — fogadóórát tart.

A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak 
más időpontokban is rendelkezésére áll.

Jogi és Igazgatási Főosztály

Láng István, a Magyar Tudományos Akadémia 
főtitkára minden hétfőn 15,30 — 17 óra között 
— bármely természetű ügyben — fogadóórát tart.

A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak, 
valamint az intézmények vezetőinek más időpon
tokban is rendelkezésére áll.

Jogi és Igazgatási Főosztály

Szabó János, a Tudományos Minősítő Bizottság 
elnöke kedden 14 — 15 óráig, Mádl Ferenc, a Tudo
mányos Minősítő Bizottság titkára csütörtökön 
10 — 11 óráig tart fogadóórát. Előzetes bejelentés 
a 173-929 hívószámú telefonon.

Tudományos Minősítő Bizottság 
Titkárság
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J o g sza b á ly o k

A Magyar Tudományos Akadémia 
főtitkárának 2/1988. A. K. 5.) MTA

u t a s í t á s a

az MTA Kutatásszervezési Intézete 
átszervezéséről Kutatás- és Szervezetelemző 

Intézetté

1 . §
A Magyar Tudományos Akadémia elnökével 

egyetértésben 1988. március 1. napjával az MTA 
Kutatásszervezési Intézetét Kutatás- és Szervezet
elemző Intézetté (a továbbiakban: Intézet) szer
vezem át.

2- §
(1) Az Intézet elnevezése: Magyar Tudományos 

Akadémia Kutatás- és Szervezetelemző Intézete.
(2) Az Intézet székhelye: Budapest.
(3) Az Intézet önálló jogi személyként költségvetési 

gazdálkodási rendben működő egyéb kutató
hely.

3. §
Az Intézet feladatai:

— tudományos kutatás a tudománytan, a tudo
mányszervezés és a kutatás-gazdaságtan terü
letén;

— hazai, külföldi és nemzetközi K + F  információk 
gyűjtése és feldolgozása;

— szolgáltatások végzése a kutatás-fejlesztés terü
letén.

4-§
(1) Az Intézet élén igazgató áll, akit az MTA főtit

kára határozott időre bíz meg.
(2) Az Intézet közvetlen irányítását az MTA Köz

ponti Hivatala hivatalvezetője látja el.

5. §
Az Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatát 

az MTA főtitkára hagyja jóvá.

6- §
Ez az utasítás 1988. március l-jén lép hatályba. 

Egyidejűleg a 9/1980. (A. K. 1981. 1.) MTA—F. sz. 
utasítás hatályát veszti. A hatályos akadémiai uta
sításokban és egyéb rendelkezésekben jelen utasítás 
hatálybalépésétől kezdődően „MTA Kutatásszer
vezési Intézet”-e elnevezés „MTA Kutatás- és 
Szervezetelemző Intézet”-re változik.

Láng István s. k.

A Magyar Tudományos Akadémia 
főtitkárának 3/1988. (A. K. 5.) MTA

u t a s í t á s a

a szolgálati útlevéllel és szolgálati célú 
magánútlevéllel történő kiutazásokról

A külföldre utazásról és az útlevélről szóló 1987. 
évi 25. törvényerejű rendelet és a 3/1987. (XII. 
23.) BM rendelet egységes akadémiai alkalmazása 
érdekében a belügyminiszterrel — a támogatott 
kutatóhelyek tekintetében — a felügyeletet ellátó 
miniszterekkel és a Magyar Tudományos Akadémia 
elnökével egyetértésben a következő utasítást 
adom ki:

1- §
Az utasítás hatálya a Magyar Tudományos Aka

démia (a továbbiakban: MTA) testületi szervei, 
Központi Hivatala és az irányítása alá tartozó 
kutatóintézetek, kutatócsoportok, kutatólaborató
riumok és egyéb intézmények dolgozóinak, továbbá 
az MTA Központi Hivatala által támogatásban 
részesített kutatóhelyek (a továbbiakban: intéz
mények) akadémiai állományú dolgozóinak hiva
talos, illetve szolgálati célú külföldi utazására ter
jed ki.

2. §

(1) A szolgálati célból magánútlevéllel történő 
kiutazást (a továbbiakban: szolgálati célú ki
utazás) az intézmény vezetője, illetve magasabb 
vezető állású dolgozó tekintetében a munkál
tatói jogkört gyakorló rendeli el.

(2) A támogatott kutatóhelyek akadémiai állomá
nyú dolgozóinak tekintetében a munkáltatói 
jogkört gyakorló a Támogatott Kutatóhelyek 
Irodájának vezetője. A munkáltatói jogkör 
ebben a vonatkozásban másra nem ruházható át.

3. §

Szolgálati célú kiutazásnak tekintendők az
alábbiak:
a) az MTA kétoldalú együttműködési egyezményei 

keretében történő tanulmányutak,
b) az MTA devizakerete terhére, de az intézmények 

pénzeszközeinek felhasználásával elrendelt ki
utazások (tanulmányút, nemzetközi konferen
cián való részvétel), beleértve az OTKA támo
gatást is,

c) államközi egyezmények keretében történő ta
nulmányutak,

d) külföldi ösztöndíj — ideértve az MTA-Soros 
Alapítvány Bizottság által biztosított ösztön
díj — alapján történő kiutazást,

e) rövid időre szóló (legfeljebb 3 hónap), egyéni 
meghívás alapján történő kiutazás (tanulmány
út, előadás tartása, konferencián való részvétel), 
ahol a meghívás elfogadását az utazás engedé
lyezésére felhatalmazott vezető akadémiai érde
kűnek minősíti,
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f )  a külföldi munkavállalás és a 3 hónapnál hosz- 
szabb időtartamú, egyéni meghíváson alapuló 
tanulmányút.

4- §
(1) Az útlevél iránti kérelem elutasítása esetén az 

utazást elrendelő, vagy a kérelmező 15 napon 
belül fellebbezhet.

(2) A kérelmező fellebbezése esetén az utaztatást 
elrendelő a külföldre utazás indokoltságával kap
csolatban állásfoglalást ad.

5- §

A szolgálati útlevélhez és a szolgálati célú 
kiutazásokhoz szükséges vizumok beszerzése az 
MTA Központi Hivatala Nemzetközi Kapcsolatok 
Főosztálya (a továbbiakban: NKF) feladata.

6 -  §

(1) Szolgálati célú kiutazásnál az utazónak érvé
nyes magánútlevélen kívül rendelkeznie kell:
a) devizakiviteli engedéllyel, amely egyben a 

kiutazással összefüggő ellátmányt igazolja,
b) a küldő szerv igazolásával abban az esetben, 

ha a külföldi tartózkodás során az ellátásról 
a meghívó fél, illetve az együttműködési 
egyezmény szerinti partner gondoskodik 
(1. 1/a és 1/b sz. mellékletet).

(2) Az 1/b pont szerinti igazolást a szolgálati útle
véllel rendelkezők esetében az NKF vezetője, 
az akadémiai intézmények, kutatócsoportok be
osztott dolgozói esetében pedig az intézmény 
vezetője adja ki.

(3) Az i n t é z m é n y  a szolgálati célú kiutazá
sokról a 2. sz. melléklet alapján nyilvántartást 
vezet, és a megkezdett kiutazásokról a 3. sz. 
melléklet szerinti minta alapján minden hó 5-ig 
tájékoztatja az NKF vezetőjét.

7 -  §

Külföldi tartózkodás meghosszabbítását szolgá
lati célú kiutazások esetében a kiutazást elrendelő 
intézményvezető engedélyezheti.

8- §

A szolgálati útlevelek őrzését és felhasználásá
nak nyilvántartását az NKF végzi. A magán- 
útlevél szolgálati célú kiutazás után annál marad, 
akinek a nevére kiállították.

9- §

(1) A szolgálati célú kiutazások esetében a valuta 
ellátmánnyal történő elszámolásnál és az uta
zással kapcsolatos jelentéstételnél a vonatkozó 
akadémiai utasítás az irányadó.

(2) Ezen utasítás 1988. április l-jén lép hatályba. 
Egyidejűleg a 14/1984. (A. K. 1985. I.) MTA —F. 
utasítás hatályát veszti.

Láng István s. k.

1/a. sz. melléklet

a kiutazást elrendelő vagy ahhoz hozzájáruló 
szerv megnevezése

Sorszám:............ /198___

I G A Z O L Á S
szolgálati célú külföldre utazásról

A kiutazó neve: .......................................................
útlevélszáma:...............................................................
országba szolgálati célból magánútlevéllel utazik. 
Külföldön tartózkodásának várható határideje:
..........é v ..................................h ó ------ nap.

Igazolom, hogy nevezett külföldi tartózkodásai
nak pénzügyi feltétele biztosított. * *

Igazolom, hogy nevezett..........................
címen tartózkodik külföldön.

D átu m :..........é v .................... h ó ____nap.

Bélyegző helye

a kiállító szerv vezetőjének 
aláírása

* A megfelelő rész aláhúzandó.

1/b. sz. melléklet

a kiutazást elrendelő vagy ahhoz 
hozzájáruló szerv megnevezése

Sorszám :............../198...

I G A Z O L Á S
külföldi tartózkodás pénzügyi feltételeinek 

biztosításáról

A kiutazó neve: .........................................................
útlevélszáma: .............................................................
országba szolgálati célból magánútlevéllel utazik. 
Külföldön tartózkodásának várható időtartama
.......... é v ........................... hó . . . .  nap tó l............év
.............................. hó . . . .  napig.
Igazolom, hogy nevezett külföldi tartózkodásának 
pénzügyi feltétele biztosított.
Ezt az igazolást a 84/1987. (XII. 27.) PM számú 
rendelet 2. §-ának e) pontja alapján állítottam ki. 
Az igazolás a kiállításától számított 30 napon belül 
egyszeri kitazásra használható fel.

D átu m :..........é v ............................ h ó ............ nap.

bélyegző helye

a kiállító szerv vezetőjének 
aláírása
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2 . sz. melléklet a .................. sz.
Főtitkári Utasításhoz

Munkahely: 

Beosztás: ..

NYILVÁNTARTÁSI LAP A SZOLGÁLATI CÉLÚ UTAZÁSOKHOZ

Az utas adatai Az utas gyermekeinek adatai

CSALÁDI ÉS UTÓNEVE: N é v  Szül. helye Szül. ideje Szem. száma

ELŐZŐ (LEÁNYKORI, 
FÉRJES) NEVE:

SZÜLETÉSI HELYE:

Szem. szám:

ANYJA NEVE:

ÁLLANDÓ LAKÓHELYE (irányítószámmal):

Termete: cm: Szemszíne:

Az utas házastársának adatai

CSALÁDI ÉS UTÓNEVE:

ELŐZŐ (LEÁNYKORI, 
FÉRJES) NEVE:

SZÜLETÉSI HELYE:

Szem. szám:

ANYJA NEVE:

Útlevelének száma:

Útlevele érvényessége:

Útlevele területi érvényessége:

Útlevél száma:

Útlevél kiállítási ideje:

Útlevél érvényességének határideje: 

M e g j e g y z é s :
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Sor
szám

Év Ország, város Engedélyezett utazás célja, 
időtartama

Deviza, Ft Kilépés Belépés 
Dátuma

Megjegyzés

az intézmény neve

19 ... év

J E L E N T É S

hónapban megkezdett kiutazásokról

3. sz. melléklet

Sor
szám

Kiutazó neve, 
személyi száma

A kiutazás kezdő és 
befejező napja

Mely országba 
történik a kiutazás

A kiutazás
jellege az utasítás 5. 

§-a alapján
Megjegyzés
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A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának 
4/1988. (A. K. 5.) MTA

u t a s í t á s a

a belföldi tudományos tanulmányutakról
szóló 18/1981. (A. K. 15.) MTA-F. utasítás 

módosításáról

1. §
A belföldi tudományos tanulmányutakról szóló 

18/1981. (A. K. 15.) MTA—F. utasítás ba továbbiak
ban: Ut.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„1. § Az utasítás hatálya kiterjed a Magyar Tudo

mányos Akadémia (a továbbiakban: Akadé
mia) irányítása alá tartozó kutatóközpon
tokra, kutatóintézetekre, laboratóriumokra, 
kutatócsoportokra (a továbbiakban: intéz
mény) és az Akadémia által támogatott kuta
tóhelyekre.”

2- §
Az Ut. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép:
,,(3) Az Akadémia által támogatott kutatóhelyen 

foglalkoztatott dolgozó tanulmányútját — a 
kutatóhely vezetőjének javaslata alapján, az 
Akadémia Pénzügyi Főosztályának előzetes 
hozzájárulásával — az MTA KSZI Támogatott 
Kutatóhelyek Irodájának vezetője engedé
lyezi.”

3- §
Az Ut. 4. §-a (3) bekezdésének utolsó mondata 

helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az akadémiai támogatott kutatóhelyekről ki
küldötteket megillető pótlék jogosságáról szóló 
igazolást az MTA KSZI Támogatott Kutató
helyek Irodájának kell megküldeni.”

4. §
Az Ut. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép:
„(1) A kiküldött a 4. § (4) bekezdésében említett 

tanulmányút esetén az alábbi havi juttatásban 
részesül:
aj ha a kiküldött egyedülálló személy: 1100 

Ft-ban,
b) ha a kiküldött nős, férjezett: 1700 Ft-ban,
c) az a)—b) pontban meghatározott összegen 

felül további 500 Ft-ban az eltartott család
tagok után.”

5- §
Az Ut. 5. §-ának (4) bekezdése helyébe a követ

kező rendelkezés lép:
„(4) Az (1) bekezdésben foglaltak szerint megálla

pított havi juttatás bruttó összege után sze
mélyi jövedelemadót kell fizetni. A juttatás 
után sem társadalombiztosítási járulékot, sem 
nyugdíjjárulékot nem kell fizetni.”

6- §
Az Ut. 6. § (1) bekezdésének 4. és 5. mondata 

hatályát veszti.

7- §
Az Ut. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép:
„(2) Az MTA KSZI Támogatott Kutatóhelyek Iro

dájának vezetője által engedélyezett utakkal 
kapcsolatban felmerülő költségek fedezetét az 
Akadémia a központi keret terhére biztosítja.”

8- §
Ez az utasítás 1988. április 1-jén lép hatályba.

Láng István s. k.

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ELNÖKSÉGÉNEK HATÁROZATAI*
az 1988. január 26-án megtartott üléséről (1 —6. sz. határozatok)

T Á J É K O Z T A T Á S

az akadémiai könyv- és folyóiratkiadás 
helyzetéről

Az MTA Elnöksége a 20/1986. számú határoza
tával — 1987-re ideiglenes jelleggel — az akadémiai 
könyvtervek összeállításának és az akadémiai 
könyvkiadás mechanizmusának új modelljét lép
tette életbe. Az ideiglenes jelleget az Elnökség a 
3/1987. sz. határozatával 1988-ra is kiterjesztette.

Az Akadémiai Kiadói Tanács elnöke által be
nyújtott előterjesztés az említett, valamint a 
22/1987. számú elnökségi határozat végrehajtásáról 
ad tájékoztatást és értékelést, valamint a tapasz

* A nem teljes szöveggel közölt határozatokat az Akadé
mia tagjai részére — kérésükre — tájékoztatásul megküldi a 
Tudományos Testületi Titkárság.

tálatok alapján finomítva egységes szerkezetbe 
foglalja a szabályokat. Az előterjesztés többek 
között a következőkről ad tájékoztatást. A Kiadó
nál az évek során felhalmozódott kézirattömeg 
felülvizsgálata és annak következményeként 176 
kézirat leírása megtörtént. Az éves operatív tervek 
összeállítása átgondoltabbá vált. Az 1987. évi terv 
realizálása az előző évinél tervszerűbbnek mutat
kozik, amelynek a jelentőségét még növeli az a 
tény is, hogy megtörtént az 1986. évi elmaradás 
pótlása. Megszűnőben van az a gyakorlat, amely 
szerint a Kiadó, ill. a Nyomda lényegében csak 
a terv mennyiségi, „globális” teljesítésére töreke
dett. Az akadémiai könyvkiadás mechanizmusának 
új modellje még tovább finomítható és finomítandó, 
amelyen belül

— a kiadói veszteségek létrejöttében szerepet 
játszó tervezési és szervezési negatívumokat a jövő
ben a minimumra kell csökkenteni;



1988. április 22. AKADÉMIAI KÖZLÖNY 85

— a kéziratok terjedelme megállapításának pon
tosságát növelni kell. Az elfogadott tervben jóvá
hagyott terjedelemnek a szerző által történő önké
nyes megemelése megengedhetetlen;

— ugyancsak megengedhetetlenül késő a kéz
iratnak a szedéskor történő törlése;

— el kell érni, hogy a terjesztők a tudományos 
művekkel szemben megváltoztassák politikájukat;

— korlátozni kell a nagy mennyiségű szerzői 
korrektúrát és a korrektúrafordulók indokolatlan 
elhúzódását;

— tovább kell csökkenteni a belső kiadói ter
vezési-szervezési következetlenségeket.

A tájékoztató tartalmazza a Kiadói Tanács 
észrevételeit a már említett elnökségi határozatok 
— különösen a 22/1987. számú határozat — olyan 
rendelkezéseiről, amelyek nem kapcsolódnak ugyan 
közvetlenül az új modell végrehajtásához, de meg
valósításuk jelentős mértékben befolyásolhatja az 
akadémiai könyv- és folyóiratkiadás jövőbeli hely
zetét, tehát végeredményben az új modell eredmé
nyes működését is. (Pl. az Akadémiai Kiadó bolt
hálózatának helyzete, szűkebb szakmai köröket 
érintő kiadványoknak a kutatóhelyek által történő 
kiadása, a kiadványok sponzorálása további lehe
tőségeinek felkutatása stb.)

A tájékoztató részletes javaslatot is tartalmaz 
az Elnökség részére a könyvtervek összeállítására 
és az akadémiai könyvkiadás mechanizmusának 
az erre vonatkozó elnökségi határozatok szellemé
ben történő egységes szabályozására. Ugyancsak 
pontosabban javasolja szabályozni az Elnökségnek 
a Kiadói Tanács az éves operatív tervek jobb 
kimunkálása és a kiadói munkálatok alaposabb elő
készítése érdekében a tervezés mechanizmusának 
időpontjait. A tájékoztató foglalkozik még az aka
démiai folyóiratkiadás kérdéseivel is és javaslatot 
tesz a rendelkezésre álló forintkereteknek az egyes 
tervező egységek közötti szétosztására. A Kiadói 
Tanács elnöke szóbeli kiegészítésében elmondta, 
hogy a Kiadó munkájában az előző évekhez viszo
nyítva pozitív változás tapasztalható. Kérdésre 
válaszolva elmondta a Kiadói Tanács elnöke, hogy 
a szerző hibájából adódó többletköltségeket a 
Kiadó — a jogszabályok adta lehetőségeken belül — 
visszahárítja a szerzőre. Ugyancsak e kérdéseknél 
merült fel, hogy az osztályok milyen mértékben, 
milyen formában és milyen keretek között csopor
tosíthatnák át a könyv- és folyóiratok dotációját. 
Az előadó ebben a kérdésben az Elnökség állás- 
foglalását kérte.

A tájékoztató feletti vitában több hozzászóló 
is érintette a kiadás tervezésének gondjait. Egyet
értés alakult ki abban a tekintetben, hogy terv
szerű kiadásra van szükség, de hangot kapott az 
az aggodalom is, hogy a tervezés javasolt ütemezése 
a kiadás átfutási idejét meghosszabbítja. Erre 
figyelemmel hangzott el az a javaslat, hogy ne 
kelljen az osztályoknak egész éves tervet készíte
niük, hanem a tervezés rugalmasabb formáit ala
kítsák ki. A kiadásra szánt művek megjelenési 
idejének rövidítésére, valamint a költségek csök
kentésére alkalmas lehet az is, hogy a legmegfele
lőbb technikai módszerrel készítik el azokat. Fel
vetődött az a javaslat, hogy ismételten felül kellene 
vizsgálni, kiknek készülnek a folyóiratok, érdemes-e 
továbbra is kiadni némelyiküket. A felszólaló

annak a véleményének adott hangot, hogy komoly 
tartalékok vannak ezen a területen. Felvetődött 
a vitában az az igény is, hogy a Kiadónak a nemzet
közi együttműködésben, a propagandában még 
javítania kellene a munkáján. Az előterjesztés V. 
fejezetében található 1989. évi forintkeretek elosz
tásával kapcsolatban a vitában elhangzott az a 
javaslat, hogy a központi keretet emeljék fel másfél 
millió forintra, mert ebben az esetben a már 
nyomdakész művek kiadása megtörténhetne. A tá
jékoztató előterjesztője a vitában elhangzott kér
désekre, javaslatokra válaszolva úgy vélte, hogy 
a vázolt tervezési rendszer megvalósításával el lehet 
kerülni a kiadási munkában a fejetlenséget, kap
kodást. A tudományos osztályok a januári terv- 
készítéssel alakíthatják az operatív tervet. Egyet
értett az előterjesztő azzal a véleménnyel, hogy 
a kiadásra szánt művet a jövőben még alaposabban 
kell vizsgálni abból a szempontból, hogy milyen 
technikai eljárással lehet a legkisebb költséggel s a 
lehető leggyorsabban azt előállítani. A folyóirat
kiadás, mint a közelmúltban kapott új feladat, igen 
nagy gondot jelent a Kiadói Tanácsnak. Egyet
értett az előterjesztő azzal a javaslattal, hogy
— legalább a magyar nyelvű — folyóiratok ismételt 
felülvizsgálata szükséges. Úgy vélte, hogy ebben 
az Elnökségnek kellene a kezdeményező szerepet 
vállalnia. Egyetértett azzal a javaslattal, hogy a 
központi keretet meg kell emelni félmillió forinttal. 
Az Akadémiai Kiadó és Nyomda főigazgatója
— ugyancsak a vitában felvetett kérdésekre és 
javaslatokra válaszolva — elmondta, hogy nem 
megnyugtató a Nyomda papírellátása. Visszaiga
zolták ugyan — 20%-kal csökkentve — a papír
igényt, de ebben az évben még nem kaptak papírt. 
Ügy ítélte meg, hogy a költségnövelő tényezők 
áttekinthetetlenné teszik a jövőt, így csak remény
kedni lehet abban, hogy a terveket teljesíteni 
tudják. Erre a reményre alapozva vállalja a Kiadó 
és Nyomda a központi keret félmillióval való növe
lését. Az MTA elnöke összefoglalójában megkö
szönte a tájékoztatót, valamint a Kiadó és Nyomda 
munkáját, és kifejezte azt a reményét, hogy a 
pozitív elmozdulás tartós lesz. Javasolta az Elnök
ségnek, hogy határozati javaslatát egészítse ki 
azzal, hogy az egyes osztályok saját költségterve
zésük során dönthetnek a könyv- és folyóirat
kiadás együttes megoldásáról. Javasolta felkérni 
a Kiadót, vizsgálja meg a kiadványok átfutási ideje 
további csökkentésének lehetőségeit. Az MTA 
elnöke javasolta végül a határozatban azt is meg
fogalmazni, hogy a Kiadó a tudományos osztá
lyokkal való tárgyalás alapján, az el nem költött 
pénzekből gazdáíkodja ki a központi keret részére 
a kért félmillió forintot.

Az Elnökség 1j1988. számú határozata

Az Elnökség
1. az akadémiai könyv- és folyóiratkiadás hely

zetéről szóló tájékoztatást köszönettel tudomásul 
veszi;

2. a könyvkiadás mechanizmusa új modelljének 
érvényességét 1991. december 31-éig meghosszab
bítja.

2.1 Ennek mechanizmusa a következő:
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2.1.1 Az akadémiai könyvkiadási tervek (éves 
operatív terv, tartalékterv) összeállítása — az 
eddigi gyakorlatnak megfelelően — a tudományos 
osztályok joga és kötelessége. (A központi keret 
terveit az ezzel megbízott főtitkárhelyettes állíttatja 
össze.)

A könyvtervek összeállítói a szaktudományi 
szempontok prioritásának megtartása mellett legye
nek messzemenően tekintettel — a Kiadó által 
rendelkezésükre bocsátott részletes pénzügyi adatok 
figyelembevételével a gazdaságosság szempont
jaira is, a megjelentetésre javasolt kéziratok ter
jedelmének, a közzéteendő szemléltető anyag (áb
rák, fényképek, kották stb.) mennyiségének meg
állapításában egyaránt.

Az osztályoknak a Kiadóval egyeztetett könyv
tervjavaslatait a Kiadói Tanács hagyja jóvá.

2.1.2 Az éves operatív könyvtervbe csak olyan 
kéziratok vehetők be, amelyek már a tervbevétel 
idején a szerző és a Kiadó szempontjából egyaránt 
nyomdakészek, és el vannak látva az összes, szintén 
nyomdakész dokumentációval (ábrák, fényképek, 
kották stb.).

A könyvtervek összeállítói a kutatási prioritás 
révén elkészült kéziratoknak lehetőleg biztosítsanak 
prioritást a kiadási tervekben is.

2.1.3 Minthogy a Kiadó által akadémiai kezde
ményezésre megjelentetett kéziratok túlnyomó 
többsége veszteséges, az éves operatív tervek össze
állításához — a Kiadói Tanács és a Kiadó javaslata 
alapján — az Elnökség forintkeretet állapít meg 
az egyes tudományos osztályok részére, a meg
jelentetésre javasolt kéziratok várható veszteségé
nek a fedezeteként. A forintkeret az Akadémiai 
Kiadó részére megállapított központi dotációnak, 
a Kiadó saját kezdeményezésű tevékenységéből 
származó nyereségnek meghatározott részéből (ki
adói öndotáció), illetve — esetenként — az MTA 
költségvetési támogatásából áll össze.

2.1.4 A tudományos osztályok az Elnökség 
által számukra megállapított évi forintkerettel az 
éves operatív könyvkiadási terv összeállításában 
szabadon gazdálkodhatnak, de azt nem léphetik 
túl. Egy kiadványt saját forintkeretéből közösen 
több osztály is dotálhat.

2.1.5 Ha a tudományos osztályok egy-egy kéz
irat megjelentetéséhez más forrásból (intézmények
től, pályázati keretekből, sponzoroktól stb.) is 
tudnak biztosítani dotációt, ennek összege az 
Elnökség által számukra biztosított forintkeretet 
nem módosíthatja.

2.1.6 A könyvtervek összeállításához a Kiadó 
kellő időben bocsássa az osztályok rendelkezésére 
az egyes kéziratokra vonatkozó részletes szakmai és 
pénzügyi dokumentációt, és kiadványonként adja 
meg a várható veszteség összegét. Ahol célszerűnek 
látszik, hívja fel a figyelmet a különböző típusú 
kiadási lehetőségekre, ezek eltérő anyagi kihatá
saira. A könyvtervek összeállítása során a Kiadó 
adja meg a maximális segítséget a tudományos 
osztályoknak.

Az egyes kiadványok várható veszteségének a 
kiszámításában a Kiadó csak a kölcsönösen elfogad
ható, méltányos szellemi és anyagi költségeket 
vegye figyelembe.

2.1.7 A Kiadói Tanács által jóváhagyott éves 
operatív terveket a Kiadó köteles tételesen reali

zálni. A bármilyen okból szükségesnek látszó terv- 
módosításhoz köteles az érintett osztály elnökének 
és akadémikus könyvfelelősének a hozzájárulását kér
ni, illetve arról értesíteni a Kiadói Tanács elnökét.

A Kiadó félévenként írásban tájékoztatja a 
terv teljesítéséről a tudományos osztályok elnökeit 
és a Kiadói Tanácsot.

2.1.8 A Kiadói Tanács által jóváhagyott éves 
operatív terveket a tudományos osztályok is csak 
a Kiadói Tanács jóváhagyásával módosíthatják.

2.1.9 A Kiadó vagy a Nyomda hibájából a terv
évben meg nem jelent kéziratra tervezett dotációt 
(a dotáció fel nem használt részét) a Kiadónak 
a következő évben is biztosítania kell, az érdekelt 
osztály évi forintkeretén felül.

A szerző vagy az osztály hibájából a tervévben 
fel nem használt dotációra (a dotáció fel nem hasz
nált részére) az osztály a következő évben nem 
tarthat igényt. Az e téren a Kiadó és a tudományos 
osztályok között esetleg felmerülő vitás kérdések
ben a Kiadói Tanács dönt.

2.1.10 Az éves operatív tervvel egyidőben
— szintén forinttervezéssel — állítsák össze az 
osztályok az éves tartaléktervet is, és ez legyen 
a következő év operatív tervének az alapja. A tar
talékterv se lépje lehetőleg túl a várható éves meg
jelenési kereteket 20—30%-nál nagyobb mértékben. 
A tartaléktervbe elsősorban olyan kéziratokat kell 
felvenni, amelyek a szerző szempontjából nyomda
készek.

2.1.11 Az operatív és a tartalékterv ismereté
ben — a Kiadóval egyetértésben — gondoskodjanak 
az osztályok a Kiadó által munkába veendő (lekto
ráltatás, fordíttatás, rajzoltatás stb.) kéziratállo
mány olyan mérvű feltöltéséről, amely a folyamatos 
kiadást lehetővé teszi, de nem ró különös gazdasági 
terheket a Kiadóra.

2.1.12 Az osztályok új kéziratoknak a tervbe 
való felvételére vonatkozó kötöttségek alkalmazá
sában járjanak el rugalmasan az olyan, több köte
tes munkák, sorozatok esetében, amelyeknek egy 
vagy több kötete már megjelent.

2.2 A könyvkiadás mechanizmusa új modelljé
nek az időbeli ütemezése a következő:

2.2.1 A Kiadó a kéziratokra vonatkozó, a ter
vezéshez szükséges adatokat (a szerző neve, a mű 
címe, becsült ívterjedelme, tervezett példányszáma, 
a lektori jelentések, a részletes, megfelelően bontott 
költségvetés, a várható veszteség, a megjelentetés 
technikájára vonatkozó esetleges javaslatok stb.) 
a kiadás évét megelőző esztendő január elejére 
juttassa el a tudományos osztályokhoz.

2.2.2 A tudományos osztályok a Kiadóval 
közösen kimunkált terveket február közepéig adják 
át a Kiadónak.

2.2.3 A Kiadó a terveket egyeztesse a terjesztő 
vállalatokkal, s a szerzett ismeretek birtokában
— ha szükséges — módosítsa az előkalkulációt, 
és április végéig értesítse az osztályokat esetleges 
módosító javaslatairól.

2.2.4 Véglegesnek tekintett terveiket az osztá
lyok legkésőbb május végéig küldjék meg a Kiadó
nak és a Kiadói Tanácsnak.

2.2.5 A Kiadói Tanács június végéig foglaljon 
állást a könyvtervekkel kapcsolatban.

3. Az Elnökség felkéri az Akadémiai Kiadót és 
a tudományos osztályokat a könyvkiadás modellje
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működésének finomítására, különös tekintettel a 
tervekbe felvett kéziratok indokolatlan terjedelem- 
növekedésének megszüntetésére, a szerzői korrek
túra csökkentésére, a korrektúraforduló elhúzódá
sának megszüntetésére, valamint a belső kiadói 
tervezési-szervezési következetlenségek felszámo
lására;

4. felkéri a tudományos osztályokat, hogy azo
kon a tudományterületeken, amelyeken nem az 
Akadémiai Kiadó gondozásában megjelenő folyó
iratok is vannak, keressék közös intézkedésekkel 
a gondok megoldását, különös tekintettel közös 
folyóirat kiadására;

5. felhatalmazza a tudományos osztályokat, 
hogy saját költségtervezésük során a könyv- és 
folyóiratkeretükkel egységesen gazdálkodjanak és 
szükség szerint döntsenek az egyikről a másikra 
történő átcsoportosításról.

6. Az Elnökség nem tartja szükségesnek az 
elfogadott operatív tervbe felvett kéziratok szedé
sének megkezdéséhez az osztályelnök írásos szedési 
engedélyét.

7. Az Elnökség javasolja az Akadémiai Kiadó
nak, hogy

7.1 vizsgálja meg a kiadványok átfutási ideje 
további csökkentésének lehetőségeit;

7.2 1988-ban egységesen térjen át a terjedelem 
növelését ösztönző ívhonorárium helyett a kiadvá
nyok globális honorálására;

7.3 más kiadókhoz hasonlóan kössön olyan szer
ződéseket a szerzőkkel, amelyek lehetővé teszik, 
hogy a kiadás tervszerű folyamatosságát nem
egyszer gátló, a szerzői fegyelem ellen súlyosan vétő 
szerzőkkel szemben megfelelő szankciókat alkal
mazhasson;

7.4 készítse el az operatív tervbe felvett kéz
iratok nyomdai ütemtervét, és azt kellő időben 
juttassa el minden szerzőhöz.

8. Az Elnökség felkéri a Kiadót, hogy a tudo
mányos osztályokkal való tárgyalás alapján el nem 
költött pénzek felhasználásával gazdálkodjon ki 
plusz félmillió forintot, amely összeggel a központi 
keretet kell megemelni 1 500 000 Ft-ra. A Elnökség 
— az állami dotáció és kiadói öndotáció összegét 
változatlannak feltételezve — az 1989. évi forint
kereteket a tudományos osztályok részére az 1988. 
évi keretekkel megegyezően határozza meg:

Központi keret: 1 500 000 Ft
I. Osztály 16 000 000 Ft
II. Osztály 13 500 000 Ft
III. Osztály 3 000 000 Ft
IV. Osztály 5 500 000 Ft
V. Osztály 3 200 000 Ft
VI. Osztály 4 400 000 Ft
VII. Osztály 1 200 000 Ft
VIII. Osztály 2 400 000 Ft
IX. Osztály 4 000 000 Ft
X. Osztály 2 000 000 Ft

Ö s s z e s e n :  56 700 000 Ft

Előterjesztés
a kutatás területén meglevő pályázati 
rendszerekről és az OTKA-pályázatok

alapján folyó kutatások értékelési rendjének 
kialakításáról

A Tudománypolitikai Bizottság, 30 016/1987. 
számú határozatában előírta, hogy 1988 I. fél
évében

— az OMFB elnöke és az MTA főtitkára adjon 
áttekintést aTPB áprilisi ülésén a kutatás területén 
meglévő pályázati rendszerekről;

— az OTKA Bizottság elnöke ülésen kívüli 
tájékoztatót terjesszen be az OTKA-pályázatok 
alapján folyó kutatások értékelési rendjének kiala
kításáról.

Az Elnökség elé most kerülő előterjesztés tartal
mazza egyrészt a kutatás területén meglévő pályá
zatokról készített áttekintés akadémiai részanya
gát, másrészt az OTKA-pályázatok alapján folyó 
kutatások értékelésére vonatkozó javaslatot. A
— gyakorlatilag kettő — előterjesztés készítője, 
az MTA főtitkára, az OTKA Bizottság elnöke szó
beli kiegészítésében többek között arra hívta fel 
a figyelmet, hogy az előterjesztés TPB elé kerülése 
előtt van még mód érdemi változtatásra is, ameny- 
nyiben arra a vita alapján szükség lesz. Az Alap
kutatások Támogatási Alapja (ATA) már meg
kezdődött értékelési próbája lehet a többi pályá
zati értékelésnek. Fontosnak tartotta megemlíteni 
az előterjesztő, hogy országos pályáztatás esetében 
a különböző főhatóságok együttműködése, tevé
kenységük összehangolása rendkívül fontos köve
telmény. Az előterjesztésekkel kapcsolatos kérdé
sekre válaszolva az MTA főtitkára annak a vélemé
nyének adott hangot, hogy minden tárcának meg 
kell adni a lehetőséget arra, hogy a rendelkezésére 
álló pénzből pályáztasson. Országos pályáztatási 
információs rendszer kidolgozását szükségesnek tar
totta az előterjesztő, de úgy ítélte meg, hogy ennek 
jelenleg még vannak technikai akadályai.

A vitában felszólalók közül többen is egyet
értettek a már a kérdések között szereplő felvetés
sel, amely szerint az egységes pályáztatási infor
mációs rendszerre igen nagy szükség lenne. Indok
lásul azt hozták fel, hogy ennek a rendszernek a fel
állításával ki lehetne zárni az átfedéseket, azt
— a ma létező gyakorlatot —, hogy egy ugyanazon 
témára több helyről kap pénzt, támogatást a 
pályázó. Ugyanakkor kifejezésre juttatták azt az 
igényt is, amely szerint az információs rendszert 
úgy kellene kidolgozni, hogy félreértésekre ne adjon 
lehetőséget. Volt olyan felszólaló, aki a pályázati 
rendszer továbbfejlesztése alapkérdésének tekin
tette a jól informáltságot. A felszólalások során 
megfogalmazódott az az igény is, hogy az OTKA 
továbbra is legyen nyitott. Többen is javasolták 
a pályázati rendszerek, valamint az alapkutatások 
pályáztatásának összehangolását. A pályáztatási 
rendszerek nyitottságát többen is javasolták nö
velni. Felmerült így, hogy a lektori véleményeket 
juttassák el a pályázókhoz. A felszólalók közül 
voltak, akik úgy vélték, hogy a pályázatokra ren
delkezésre álló pénzekből kellene az intézeteknek 
juttatni, hogy azok megfelelő korrekciókat hajt
hassanak végre. Megfontolandónak tartották azt 
az elképzelést is, amely szerint az OTKA pénzét
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az intézeteknek, tudományos rektorhelyetteseknek 
kellene odaadni. Ebben a rendszerben az OTKA 
értékhatára tízmillió forint felett kezdődne. A szá
monkérésre, az eredmények értékelésére 3—5 éven
ként lehetne sort keríteni. A jelenlegi rendszerre 
visszatérve hangzott el, hogy komoly számonkérés 
még nem történt. A tervezett értékelési rendszerben 
célszerűbbnek látszik nem a kutatót megkérdezni 
az eredmény újszerűségéről, hanem objektívabb 
mérce beiktatását kellene megkívánni.

A vitában elhangzottakra adott válaszában az 
előterjesztő megköszönte az érdekes, hasznos taná
csokat, és ígéretet tett arra, hogy a konkrét javas
latokat figyelembe fogják venni. Úgy ítélte meg, 
hogy az OTKA egy nagyságrenddel több pénzt 
érdemelne. Az eddigi tevékenységük során modell- 
jelleget szerettek volna teremteni, amelynek a nyi
tottság, az elszámolás és a közéleti kontroll is a 
jellemzője. Véleménye szerint az OTKA jó hatása 
már észrevehető. Egyetértett azzal, hogy — majd 
a jövőben — tízmillió forint alatt ne foglalkozzanak 
pályázatokkal az OTKA keretében. A jövőbeni fel
adatok közül hármat tartott fontosnak kiemelni:

— a pályázati rendszerek egységesítése,
— a pályáztatás ritmikusságának biztosítása,
— a pályázati rendszerek közti információ meg

teremtése.

Fontosnak tartotta a pályázatok ütemezésénél, 
hogy ne az ötéves terv utolsó félévében kerüljön 
sor a kötelezettségvállalásra.

Vitazárójában az MTA elnöke elismeréssel szólt 
mind a két előterjesztésről, amelyek kellő infor
mációt adtak a pályázati rendszerekről és olyan 
elképzeléseket mutattak be, amelyek lehetőséget 
adnak a pályázati rendszer tökéletesítésére. Az egy
séges információs rendszer megteremtését az elnök 
is halaszthatatlanul fontosnak tartotta. Ügy vélte, 
hogy az összehangolt pályázati rendszerek kialakí
tását célul lehetne kitűzni. Egyetértett azzal, hogy 
a merev, ötéves tervezés nem igazán felel meg 
a célnak. A tudományos eredmények értékelésével 
kapcsolatos vitákra utalva az elnök úgy vélte, hogy 
az előterjesztésben ismertetett értékelési rendszer, 
amely jelentésekre, beszámolókra épül, önmagában 
véve túl bürokratikus. Javasolta, hogy az Elnökség 
az előterjesztésben leírt javaslatokon túlmenően 
ajánlja kiegészítésként kétféle értékelés kipróbá
lását: az egyik az előterjesztésben leírt módszer, 
a másik pedig a tudományos bizottságok tartalmi 
vitája lenne. Úgy vélte, hogy erre a jó összetételű 
akadémiai szakmai bizottságok alkalmasak lehet
nek, és esetleg a területi bizottságokat is be lehetne 
vonni a munkába.

Az Elnökség 211988. számú határozata

1. Az Elnökség köszönettel tudomásul veszi a 
kutatás területén meglévő pályázati rendszerekről 
és az OTKA-pályázatok alapján folyó kutatások 
értékelési rendjének kialakításáról szóló előterjesz
tést és javaslatait.

2. Javasolja az Elnökség, hogy az előterjesztés
ben a vitában elhangzott javaslatokat, észrevétele
ket vegyék figyelembe, azokkal az előterjesztést 
egészítsék ki.

Tájékoztató

a Nagylexikon munkálatainak megindulásáról

A Nagylexikon munkálatainak megindulásáról 
az Akadémiai Kiadó és Nyomda főigazgatója, vala
mint az MTA Központi Hivatala Pénzügyi Főosztá
lyának vezetője tájékoztatta az Elnökséget. A tájé
koztató gazdálkodási, beruházási, tartalmi kérdé
sekkel és elhelyezési problémákkal foglalkozik.

Az MTA elnöke írásbeli előterjesztésben tett 
javaslatot az akadémiai nagylexikon szerkesztő 
bizottságának kiegészítésére, illetve módosítására.

A vitában felvetődött, hogy a képzőművészet 
képviselője hiányzik a szakértő bizottságból.

A szerkesztő bizottság elnöke válaszában el
mondta, azért, hogy a működőképességét meg
őrizze, a szerkesztő bizottság saját létszámát nem 
kívánta még tovább növelni, hanem úgy látta 
megoldhatónak a feladatát, hogy főmunkatársak 
„gyűrűjét” hozza létre maga körül. Továbbra is 
úgy véli, hogy a szerkesztő bizottság létszámát 
növelni nem volna helyes, de ígéretet te tt arra, 
hogy a főmunkatársak kiválasztásakor igen nagy 
gonddal jár el.

Az Elnökség a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Az Elnökség 3/1988. számú határozata

1. Az Elnökség a nagylexikon munkálatainak 
megindulásáról szóló tájékoztatót köszönettel tudo
másul veszi.

2. Az Elnökség felkéri az akadémiai nagy
lexikon tartalmi munkájának irányításával meg
bízott szerkesztő bizottság tagjaivá

Lomniczi Bélát, az MTA levelező tagját és
Nagy Pétert, az MTA rendes tagját,

valamint — Nemeskürty István lemondását elfo
gadva — a szerkesztő bizottság titkárává

Vészits Ferencnét.

A szerkesztő bizottság összetétele:
Beck Mihály, az MTA rendes tagja
Berend T. Iván, az MTA rendes tagja (a szerk. biz.

elnöke)
Enyedi György, az MTA levelező tagja 
Kulcsár Kálmán, az MTA rendes tagja 
Lomniczi Béla, az MTA levelező tagja 
Marx György, az MTA rendes tagja 
Nagy Péter, az MTA rendes tagja 
Michelberger Pál, az MTA levelező tagja 
Pataki Ferenc, az MTA levelező tagja 
Vészits Ferencné (a szerk. biz. titkára)
Vizi E. Szilveszter, az MTA levelező tagja

Javaslat

az 1988. évi Akadémiai Aranyérem 
odaítélését előkészítő Elnökségi Alkalmi 

Bizottság összetételére

Az MTA elnöke által írásban előterjesztett 
javaslatot az Elnökség egyhangúlag — az alábbiak 
szerint — fogadta el.
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Az Elnökség 4/1988. számú határozata

1. Az 1988. évi Akadémiai Aranyérem oda
ítélésének előkészítésére az Elnökség az alábbi össze
tételű alkalmi bizottságot küldi ki:

a bizottság elnöke:
Straub F. Brúnó alelnök

a bizottság tagjai:
Márta Ferenc alelnök 
Ujfalussy József alelnök

a bizottság titkára:
Baksay Zoltán, a Személyzeti Főosztály vezetője

2. A bizottság írásban terjessze javaslatát az 
Elnökség márciusi ülése elé.

Javaslat

az 1988. évi Akadémiai Díjak 
odaítélését előkészítő Elnökségi Alkalmi 

Bizottság összetételére

Az MTA elnöke által írásban előterjesztett 
javaslatot az Elnökség egyhangúlag elfogadta. Fel
merült ugyanakkor az a javaslat, hogy — a tudo
mányos díjakért járó jutalmak szinten tartása 
érdekében — az Elnökség kérjen a Minisztertanács
tól adómentességet ezekre a díjakra.

Az Elnökség 5/1988. számú határozata

1. Az Elnökség az 1988. évi Akadémiai Díjak 
odaítélésének előkészítésére az alábbi összetételű 
alkalmi bizottságot küldi ki:

a bizottság elnöke:
Straub F. Brúnó alelnök

a bizottság tagjai:
Márta Ferenc alelnök 
Ujfalussy József alelnök 
Beck Mihály választott elnökségi tag 
Serényi Dénes választott elnökségi tag 
Fülöp József választott elnökségi tag 
Klaniczay Tibor választott elnökségi tag 
Pach Zsigmond Pál választott elnökségi tag 
Pásztor Emil választott elnökségi tag 
Polinszky Károly választott elnökségi tag 
Somos András választott elnökségi tag 
Stefanovits Pál választott elnökségi tag 
Szentágothai János választott elnökségi tag 
Vámos Tibor választott elnökségi tag

a bizottság titkára:
Baksay Zoltán, a Személyzeti Főosztály vezetője

2. A bizottság terjessze javaslatát az Elnökség 
márciusi ülése elé.

3. Az Elnökség felkéri elnökét, hogy kérje a 
pénzügyi kormányzattól a tudományos teljesít
ménnyel elérhető díjak adómentességét.

Javaslat

az 1988. évi Akadémiai Újságírói Díj 
odaítélését előkészítő Elnökségi Alkalmi 

Bizottság összetételére

Az MTA elnöke által írásban előterjesztett 
javaslatot az Elnökség egyhangúlag elfogadta.

Az Elnökség 6/1988. számú határozata

1. Az Elnökség az 1988. évi Akadémiai Újság
írói Díj odaítélésének előkészítésére az alábbi össze
tételű alkalmi bizottságot küldi ki:

a bizottság elnöke:
Straub F. Brúnó alelnök

a bizottság tagjai:
Márta Ferenc alelnök 
Ujfalussy József alelnök 
Beck Mihály választott elnökségi tag 
Berényi Dénes választott elnökségi tag 
Fülöp József választott elnökségi tag 
Klaniczay Tibor választott elnökségi tag 
Pach Zsigmond Pál választott elnökségi tag 
Pásztor Emil választott elnökségi tag 
Polinszky Károly választott elnökségi tag 
Somos András választott elnökségi tag 
Stefanovits Pál választott elnökségi tag 
Szentágothai János választott elnökségi tag 
Vámos Tibor választott elnökségi tag

a bizottság titkára:
Baksay Zoltán, a Személyzeti Főosztály vezetője

2. A bizottság terjessze írásos javaslatát az 
Elnökség márciusi ülése elé.

Az Elnökség egyéb állásfoglalásai

Az Elnökség tudomásul veszi
1. az Elnökség 1987. december 22-i ülése óta 

eltelt időszak legfontosabb eseményeiről készült 
beszámolót;

2. azt a bejelentést, hogy külön füzetben meg
jelent a Magyar Tudományos Akadémia tagjai és 
a tudomány doktorai új illetményrendszeréről szóló 
tájékoztató.

Berend T. Iván s. k 
elnök

K ö zlem én y ek

TÁJÉKOZTATÓ

a TMB plénum ülésének 1988. február 24-i 
határozatai alapján az alábbi doktori fokozatokat 
ítélték oda:

Nyelvtudományi szakbizottság 
BERECZK1 GÁBOR:

(ELTE)
,,A cseremisz nyelvtörténet alapjai” c. érteke
zése alapján a nyelvtudomány doktora
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URAY GÉZA:
(MTA Orientalisztikai Mkség)
„Tibetológiai kutatásainak főbb eredményei” 
c. tézises összefoglaló alapján a nyelvtudomány 
doktora.

Irodalomtudományi szakbizottság 
HOPP LAJOS:

(MTA Irodalomtudományi Intézet)
„A Magyar —Lengyel hagyomány eszméi és 
változásai a Barokk Udvari Irodalomban” c. 
értekezése alapján az irodalomtudomány dok
tora.

Zene- néprajz, folklór szakbizottság 
DOMOKOS PÁL PÉTER:

(nyugdíjas)
„A moldvai magyarság” c. értekezése alapján a 
történelem (néprajz) tudomány doktora.

Közgazdaságtudományi szakbizottság 
BOTOS KATALIN:

(Agrárgazdasági Kút. Int.)
„Világméretű pénzügyi egyensúlyhiány” c. érte
kezése alapján a közgazdaságtudomány dok
tora,

TAKÁCS BÉLA:
(JPTE Pécs)
„Munkamegosztás és gazdaság” c. értekezése 
alapján a közgazdaságtudomány doktora.

Történelemtudományi szakbizottság 
BAKSAY ZOLTÁN:

(MTA Központi Hivatal)
„A gyáripari munkanélküliség története Ma
gyarországon (1891—1949)” c. értekezése alap
ján a történelemtudomány doktora.

Pedagógiai szakbizottság 
BÁBOSIK ISTVÁN:

(ELTE)
„A személyiség közösségfejlesztő aktivitási ten
denciáinak, valamint szükségletrendszerének ki
alakítása és megerősítése közvetett pedagógiai 
hatásokkal” c. értekezése alapján a neveléstudo
mány doktora,

ZRINSZKY LÁSZLÓ:
(MSZMP Politikai Főiskola)
„Politika és andragógia (Á politikai felnőtt- 
oktatás elméleti és módszertani kérdései)” c. 
értekezése alapján a neveléstudomány doktora.

Elméleti orvostudományi szakbizottság 
KELLERMAYER MIKLÓS:

(POTE Pécs)
„A lazán kötött sejtmagfehérjék biológiai sajá
tosságai” c. értekezése alapján az orvostudo
mány doktora,

MAKARA B. GÁBOR:
(MTA Kísérleti Orvostud. Kút. Int.)
„Az ACTH és a növekedési hormon (STH) 
elválasztás szabályozása” c. értekezése alapján 
az orvostudomány doktora,

SZOLCSÁNYI JÁNOS:
(POTE)
„Capsaicin-érzékeny neuronok kettős funkciója” 
c. értekezése alapján az orvostudomány doktora,

TÓTH MIKLÓS:
(SOTE)
„Anabolikus szteroidok hatásmechanizmusa” 
c. értekezése alapján az orvostudomány doktora.

Gépészeti, kohászati szakbizottság 
CSURHAKOVA TATJÁNA:

(Székesfehérvári Könnyűfémmű)
„Az Al— Mg—Si rendszerű alakítható alumí
niumötvözetek gyártástechnológiai folyamatai
nak vizsgálata korszerű fizikai fémtani ismeretek 
alapján” c. értekezése alapján a műszaki tudo
mány doktora,

TRAN VAN DAC:
(BME)
„Szabályozásos ember-géprendszer dinamikája 
és megbízhatósága” c. értekezése alapján a 
műszaki tudomány doktora.

Hadtudományi szakbizottság 
LAPOS MIHÁLY:

(HM)
„Az MN hadtáp fejlődését befolyásoló tényezők 
és a fejlesztés várható irányai, tendenciái az 
elkövetkező 10 — 15 évben” c. értekezése alapján 
a hadtudomány doktora.

TÁJÉKOZTATÓ

aTMB szakbizottságai által az alábbi pályázók
nak odaítélt kandidátusi fokozatokról:

Irodalomtudományi szakbizottság 
MÁRKUS BÉLA:

(Alföld Szerkesztőség, Debrecen)
„Sarkadi Imre, a ,parasztíró’. (1948 — 1953)” 
c. értekezése alapján az irodalomtudomány 
kandidátusa.

Zenetudományi, néprajzi és folklór szakbizottság 
KENDIRBAJEVA GULNAR:

(ELTE)
„A folklórizmus elméleti problémái történeti- 
kulturalógiai megvilágításban” c. értekezése 
alapján a történelem (néprajz) tudomány kandi
dátusa,

BÓNIS FERENC:
(Magyar Rádió)
„A Psalmus Hungaricus születése” c. értekezése 
alapján a zenetudomány kandidátusa.

Történelemtudományi szakbizottság 
SZEGFŰ LÁSZLÓ:

(Juhász Gy. Tanárk. Főisk. Szeged)
„Baja és birtokosai a középkorban (1323 — 
1526)” c. értekezése alapján a történelemtudo
mány kandidátusa,

GERŐ ANDRÁS:
(ELTE)
„Népképviselet a Monarchia Magyarországán” 
c. értekezése alapján a történelemtudomány 
kandidátusa.
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Földrajzi, meteorológiai szakbizottság

AHMAD FALJAD HAMED:
(Szíria)
„Idősorok periodicitásának meteorológiai ada
tokon alapuló statisztikai elemzése” c. érteke
zése alapján a földrajz (meteorológia) tudomány 
kandidátusa,

DIVÉNYI PÁL:
(Földm. és Távérz. Int.)
„Digitális terepmodellezés a kartográfiában” c. 
értekezése alapján a földrajztudomány kandi
dátusa

FEKETE LÁSZLÓ:
(Mg-i és Élelmiszerip. Szakm. képz. Int.)
„Az Alföld (különös tekintettel a Duna—Tisza 
közi homokhátság) fagyviszonyai a késő tavaszi 
és kora őszi időszakban, valamint a helyi fagy
előrejelzés módszere” c. értekezése alapján a 
földrajz (meteorológia) tudomány kandidátusa, 

SZLACHÁNYI KORNÉLNÉ:
(Orsz. Meteor. Szolgálat)
„Hemiszférikus magassági mezők makrocirku- 
lációs helyzeteinek osztályozása objektív statisz
tikai módszerekkel” c. értekezése alapján a 
földrajz (meteorológia) tudomány kandidátusa.

Matematikai és számítástudományi szakbizottság
FÜHRERNÉ NAGY DJERDJI:

(Soproni Érd. és Faip. Egy.)
„Potprostori Otsukievih prostora” c. értekezése 
(honosítás útján) alapján a matematikai tudo
mány kandidátusa,

FERENCZI MIKLÓS:
(BME)
„Mértékek, mérhető függvények cilindrikus 
algebrában” c. értekezése alapján a matematikai 
tudomány kandidátusa,

SZÉKELY LÁSZLÓ:
(ELTE TTK)
„Analitikus módszerek a kombinatorikában” c. 
értekezése alapján a matematika tudomány 
kandidátusa,

PÁLOS ZSOLT:
(KLTE)
„Diszkrét középértékek jellemzése és össze
hasonlítása” c. értekezése alapján a matematika 
tudomány kandidátusa,

NGUYEN HUU CHIEN:
(Vietnam)
„Egy magasszintű hibakeresési módszer és 
helyessége” c. értekezése alapján a matematika 
tudomány kandidátusa.

BUI MINH PHONG:
(Vietnam)
„Lehmer sorozatok és Lehmer pszeudoprim szá
mok” c. értekezése alapján a matematika tudo
mány kandidátusa.

Állattenyésztési és állatorvostudományi szakbizottság
NAGY ZOLTÁNNÉ:

(Gödöllő)
„A húshasznú szarvasmarha ágazat tartási 
technológiájának szaporításának néhány kér
dése és ökonómiai elemzése” c. értekezése alap
ján a mezőgazdasági tudomány kandidátusa.

Agrárökonómiai szakbizottság

ABDULA AHMED NOMAN:
(Dél-Jemen)
„A mezőgazdasági szövetkezetek Dél-Jemen- 
ben” c. értekezése alapján a mezőgazdasági 
tudomány kandidátusa.

Elméleti orvostudományi szakbizottság 
NGUYEN TEI KE:

(Vietnam)
„Magyarországon izolált klebsiella és extra- 
kromoszómás jellemzői” c. értekezése alapján 
az orvostudomány kandidátusa,

BALÁSZ LUJZA:
(SZOTE)
„A Hodgkin- kór pathomorphológiája és immun- 
histológiája” c. értekezése alapján az orvostudo
mány kandidátusa.

Gépészeti, kohászati szakbizottság 
RATSKÓ ISTVÁNNÉ:

(posztumusz)
„I. Szervókormány — jármű kapcsolatrendszer 
dinamikus vizsgálatai. II. Csuklást szabályozó 
és szöglengést csillapító berendezések, csuklós 
járművekhez” c. alkotás alapján a műszaki 
tudomány kandidátusa.

Energetikai szakbizottság 
KOVÁCS PÁL:

(Magyar Villamosművek Tröszt)
„Nagy együttműködő villamosenergia-rendsze- 
rek párhuzamos javítása üzembiztonságának 
növelésére irányuló módszerek kidolgozása a 
csereteljesítmény véletlen ingadozásainak fi
gyelembevételével” c. SZU-ban megvédett ér
tekezése alapján a műszaki tudomány kandidá
tusa.

Bányászati, földtani geodéziai és geofizikai szakbizott
ság
SCHOLZ UME:

(Mátraaljai Szénbányák) 
„Kotrógép-hányóképzőgép kombinációval (köz
vetlen átrakó berendezés) végzendő bányanyitási 
technológiák fejlesztése” c. értekezése alapján 
— honositással — a műszaki tudomány kandi
dátusa.

Kémiai tudomány I. szakbizottság 
DÓBÉ SÁNDOR:

(MTA KKKI)
„Alkoxil- és alkilgyökök izomerizációs, elbom
lási és oxigénmolekulával végbemenő reakciói
nak kinetikai vizsgálata” c. értekezése alapján a 
kémiai tudomány kandidátusa,

NAGY ENDRE:
(MTA MKKI Veszprém)
„Két- és háromfázisú, kémiai reakcióval kimért 
anyagátadás” c. értekezése alapján a kémiai 
tudomány kandidátusa,

SZTRAKA LAJOS:
(BME)
„A metil-amin inverziós gátjának meghatározása 
nagyfelbontású infravörös és mikrohullámú ada
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tokból” c. értekezése alapján a kémiai tudomány 
kandidátusa,

ZAGYVÁI PÉTER:
(BME)
„Nukleáris spektroszkópiai számítógépes prog
ramok biológiai és környezeti minták nyom
elemtartalmának elemzésére” c. értekezése alap
ján a kémiai tudomány kandidátusa.

Kémiai tudomány II. szakbizottság

HUSZTHY PÉTER:
(BME)
„Tritil-halogenidek és triaril-karbéniuin-haloge- 
nidek reakciói nukleofilekkel” c. értekezése alap
ján a kémiai tudomány kandidátusa, 

HANKÓNÉ NOVÁK KRISZTINA:
(SOTE)
„A megoszlási hányados, a pratonálódási állandó 
és a kémiai szerkezet összefüggése N-hídfős ve
gyültek  körében” c. értekezése alapján a 
kémiai tudomány kandidátusa,

TÖMÖRI LÁSZLÓNÉ:
(Gyógyszerkutató Intézet)
„Biológiailag aktív izomer vegyületek kroma
tográfiás elválasztása és szerkezetük meghatá
rozása” c. értekezése alapján a kémiai tudomány 
kandidátusa,

SAYED AHMED TAHA ABOOU:
(Egyiptom)
„Comparitive biochemical-enzymological studies 
as related to the quality of durum wheats and 
theim producte” c. értekezése alapján a kémia 
tudomány kandidátusa,

HUSSEIN GEBAD DAOOD:
(Dél-Jemen)
„Paprika és paradicsom színanyagtartalmának 
és anyagcsere folyamatainak vizsgálata bioana
litikai módszerekkel” c. értekezése alapján a 
kémia tudomány kandidátusa,

POPPE LÁSZLÓ:
(MTA KKKI)
„Potenciális növényvédőszerek sztereoszelektív 
szintézise” c. értekezése alapján a kémia tudo
mány kandidátusa.

Biológiatudomány I. szakbizottság

OLÁHNÉ Dr. TÓTH ERZSÉBET:
(Szarvas, Haltenyészt. Kút. Int.) 
„Fehérjetermelés és hasznosítás halhústermelő 
rendszerekben” c. értekezése alapján a biológiai 
tudomány kandidátusa,

KISS TAMÁS:
(MTA Bot. Kút. Int. Vácrátót)
„A nyugat-magyarországi kéreglakó zuzmóvege
táció élet-stratégiái” c. értekezése alapján a 
biológiai tudomány kandidátusa.

Hadtudományi szakbizottság

BARNA GÉZA:
(HM)
„A mesterséges ködfüggönyök létesítésének új 
eszközei, szervezeti és alkalmazási eljárásai” c. 
értekezése alapján a hadtudomány kandidátusa.

Szociológiai és demográfiai szakbizottság

SOLYMOSI ZSUZSA és SZÉKELY MÁRIA közös 
értekezése:

(ELTE)
„Három mérnök évjárat összehasonlító vizsgá
lata” c. értekezése alapján a szociológiai tudo
mány kandidátusa,

SZÉKELY MÁRIA és SOLYMOSI ZSUZSA közös 
értekezés:

(ELTE)
„Három mérnök évjárat összehasonlító vizsgá
lata” c. értekezése alapján a szociológiai tudo
mányok kandidátusa,

GYEKICZKY TAMÁS:
(ELTE)
„Munkafegyelem és társadalom” c. értekezése 
alapján a szociológiai tudomány kandidátusa, 

CSANÁDI GÁBOR és LADÁNYI JÁNOS közös 
értekezés:

(ELTE)
„Budapest — a városszerkezet történetének és 
a különböző társadalmi csoportok városszerke
zeti elhelyezkedésének vizsgálata” c. értekezése 
alapján a szociológiai tudomány kandidátusa, 

LADÁNYI JÁNOS és CSANÁDI GÁBOR közös 
értekezés:

(MKKE)
„Budapest — a városszerkezet történetének és a 
különböző társadalmi csoportok városszerkezeti 
elhelyezkedésének vizsgálata” c. értekezése alap
ján a szociológiai tudomány kandidátusa.

Tudományos Minősítő 
Bizottság

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának 
döntése alapján 1988. évben a következő kutatók 
részesültek Akadémiai Ifjúsági Díjban, illetőleg 
Alkotó Ifjúsági Díjban.

Ifjúsági Díj:

Baka András az Állam- és Jogtudományi Intézet 
tudományos munkatársa „A magyar nemzetállami
ság teoretikusai” című pályamunkájáért.

Baska Ferenc és Székely Csaba az Állatorvostudo
mányi Kutató Intézet tudományos munkatársai 
„A természetes vízi és tógazdasági halak parazitó- 
zisainak vizsgálata és új kezelési eljárások kikísér
letezése e paraziták okozta megbetegedések ellen” 
című pályamunkájukért.

Czövek Judit a Néprajzi Kutató Csoport tudomá
nyos segédmunkatársa „Halottlátók a magyar 
néphagyományban” című pályamunkájáért.

György Istvánná, dr. Várbíró Márta a Pszichológiai 
Intézet tudományos segédmunkatársa „A családi 
környezet hatása a kognitív fejlődésre és a szociális 
alkalmazkodásra óvodáskorú gyermekeknél” című 
pályamunkájáért.
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Horváth Zoltán a Mezőgazdasági Kutató Intézet 
intézeti mérnöke és Pintér János a Meződazda- 
sági Kutató Intézet tudományos munkatársa a 
„Kukoricahibridek alkalmazkodóképességének vizs
gálata a KGST KOC-2 ökológiai kísérletek alap
ján” című pályamunkájukért.

Kisfaludi Gábor az Izotópkutató Intézet tudomá
nyos munkatársa a „Szerkezet és katalitikus hatás 
közötti összefüggés vas-alapú amorf ötvözeteken” 
című pályamunkájáért.

Páli Tibor a Szegedi Biológiai Központ Biofizikai 
Intézete tudományos munkatársa az „Elektron 
spin rezonancia spektroszkópiai módszerek a peri
fériális mambránfehérje-lipid kölcsönhatás tanul
mányozásában” című pályamunkájáért.

Pekker Sándor a központi Fizikai Kutató Intézet 
tudományos munkatársa a „Poliacetilén dapolása” 
című pályamunkájáért.

Petz Dénes a Matematikai Kutató Intézet tudomá
nyos főmunkatársa „Az operátoralgebrák sztochasz
tikus vonatkozásai” című pályamunkájáért.

Pótó János a Történettudományi Intézet tudomá
nyos segédmunkatársa az „Emlékművek és átérté
kelés” című pályamunkájáért.

Síkos T. Tamás a Regionális Kutatások Központja 
tudományos főmunkatársa a „Borsod-Abaúj-Zemp- 
lén megye lakossági infrastruktúrája” című pálya
munkájáért.

Sipos Sándor a Világgazdasági Kutató Intézet tudo
mányos munkatársa a „Modernizáció és műszaki fej
lesztés Dél-Koreában” című pályamunkájáért.

Szarka László a Geodéziai és Geofizikai Kutató 
Intézet tudományos főmunkatársa a „Geofizikai 
elektromágneses térképezés és a mesterséges elektro
mágneses zaj szerepe a geofizikai kutatásban” 
című pályamunkájáért.

Megosztva:

Dózsa László a Műszaki Fizikai Kutató Intézet 
tudományos munkatársa a „Mélynívók vizsgálata 
félvezetőkben a kiürített rétegben lezajló tranzien
sek mérésével” című pályamunkájáért.

Pavelka Tibor a Műszaki Fizikai Kutató Intézet 
tudományos munkatársa a „Félvezetők mélynívói
nak vizsgálata DLTS és nyomáskísérletek kombiná
ciójával” című pályamunkájáért.

Alkotó Ifjúsági Díj:

Kormány Zoltán az Atommagkutató Intézet fej
lesztő mérnöke, Mikecz Pál és Szelecsényi Ferenc az 
Atommagkutató Intézet tudományos ügyintézői 
a „Belső pályák nyalábdinamikája izokron ciklotro
nokban, U1ln, 123I, 201TI izotópok előállítása nagy 
energiájú gyorsítókon. Izotóptermelő rendszer a 
debreceni ciklotronnál” című pályamunkájukért.

M TA Ifjúsági 
Bizottsága

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
MATEMATIKAI KUTATÓ INTÉZETÉNEK 

PÁLYÁZATA

Az MTA Matematikai Kutató Intézete pályá
zatot hirdet egy éves vendégkutatói állásra, amely
nek kezdete: 1988. szeptember 1. A pályázat célja,, 
hogy lehetőséget adjon az Intézetben folyó kutató
munkába való bekapcsolódásra.

A vendégkutató munkáját az Intézet valamely 
osztályán végzi, kijelölt témavezető irányítása 
mellett. Az állások elnyerésére pályázatot nyújthat 
be minden diplomával és legalább hároméves szak
mai gyakorlattal rendelkező matematikus, akit 
állandó munkahelye a Matematikai Kutató Inté
zetben való munkavégzésre fizetés nélkül szabadsá
gol.

A pályázathoz mellékelni kell a tudományos 
önéletrajzot, továbbá munkatervet a kívánt kuta
tási téma megjelölésével.

A pályázóknak a pályázat végleges elbírálása 
előtt az Intézet illetékes osztályának szemináriumán 
előadás keretében ismertetniük kell eddigi kutató
munkájuk eredményeit.

A fizetés a pályázó jelenlegi fizetésétől és az 
Intézet anyagi lehetőségeitől függően megegyezés 
szerint történik.

A pályázatokról az MTA Matematikai Kutató 
Intézete igazgatója dönt.

A pályázat beérkezésének határideje: 1988. 
május 31.

Az Intézet címe: 1053 Budapest, Reáltanoda u. 
13-15.

Választható kutatási témák: matematikai lo
gika, halmazelmélet, kombinatorika, számelmélet, 
gráfelmélet, algebra (ezen belül: hálóelmélet, uni
verzális algebrák, gyűrűelmélet, radikálelmélet, 
lineáris algebra, kategóriaelmélet, csoportelmélet), 
komplex függvénytan, differenciálegyenletek, ap
proximációelmélet, funkcionálanalízis, diszkrét geo
metria, általános topológia, valószínűségszámítás, 
matematikai statisztika, számítástudomány mate
matikai alapjai, információelmélet, operációkuta
tás.

Hajnal András
akadémikus

igazgató

A Szociális- és Egészségügyi Minisztérium Egész
ségügyi Tudományos Tanácsa és a Magyar Tudo
mányos Akadémia pályázatot hirdet egy vagy két 
éves Amerikai Egyesült Államokbeli kutatási ösz
töndíjakra. A kutatási tanulmányutakat a Fogarty 
International Center, National Institutes of Health 
és a magyar felek közötti tudományos együttműkö
dési megállapodás teszi lehetővé.

Pályázni lehet: anatómia, biológia, kémia, gene
tika, mikrobiológia-immunológia, gyógyszertan, fi
zikai-műszaki tudományok, fiziológia, szociális és 
viselkedés tudományok, statisztika, epidemiológia, 
computer tudományok, toxikológia kutatási terüle
tekről.

A tanulmányutakra pályázhat minden olyan 
tudományos kutató, aki egyetemi tanulmányait 10
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évnél nem régebben fejezte be, akinek a tudomá
nyos kutatásban már tapasztalata van, képes 
önálló alap- vagy klinikai kutatásokra, de kutatási 
karrierje még kialakulóban van. A tanulmányút 
lehetőséget nyújt a szakmai tudás fejlesztésére, az 
Egyesült Államokban végzett, egészséghez kapcso
lódó kollaboratív kutatásra.

A tanulmányútra pályázhatnak orvostudományi 
egyetemet végzettek, valamint más diplomával 
rendelkezők is, akiknek egyetemi doktorátusuk van.

A pályázónak angol felső, illetve középfokú 
nyelvvizsgával kell rendelkeznie.

A pályázat két fordulóban történik. Az első 
fordulóban a pályázatnak tartalmaznia kell a 
következőket:
— kutatóhely vezetőjének javaslata,
— önéletrajz (egyetem, továbbképzés, tudományos

fokozat, munkahelyek, beosztás, egyesületi tag
ság stb.),

— az eddig végzett kutatások összegzése,
— tudományos közlemények jegyzéke,
— kutatási terv tanulmányút alatti bontása egy

vagy két évre
— a javasolt kutatás címe,
— a javasolt kutatás célja (hipotézis),
— előzetes munkái ebben a témában (háttér),
— miért javasolja a vizsgálatot, mi újat ad a 

jelenlegi ismeretekhez (jelentőség),
— módszer (javasolt módszerek, azok korlátái 

stb.),
— kutatási alany (ember, állat stb.),
— irodalom a javasolt kutatási területről (nap

rakész, teljes, pontos, interpretált),
— adatok analízise, hogyan interpretálja az 

eredményeket, milyen statisztikai módszere
ket használ az értékeléshez,

— a javasolt kutatási téma befejezhető-e a 
tanulmányút alatt,

— Magyarországra való visszatérése után mi
ként hasznosítja a tanulmányút alatt szer
zett ismereteit.

Fontos annak megjelölése, hogy az USA mely 
kutató intézetében, egyetemén szeretné végezni a 
kutatásokat, kinek a felügyeletével, annak beosz
tása, kutatási tapasztalatai. Van-e már kapcsolata a 
javasolt intézménnyel, a vezető kutatóval, vár
ható-e, hogy fogadják a pályázót a javasolt kuta
tási témában. A munkatervet a vezető kutatóval 
előre egyeztetni kell az első forduló után.

Nevezzen meg több magyar, és ha van külföldi 
kutatót, akik referenciát adnak tudományos fel- 
készültségéről.

A második fordulóban azok a pályázók vesznek 
részt, amelyeket az azok elbírálására létrehozott 
jelölő bizottság arra érdemesnek tart. Az eredmény
ről a pályázók értesítést kapnak.

A pályázat jóváhagyása kb. 18—20 hónapot 
vesz igénybe.

A tanulmányút a jóváhagyás után egy éven 
belül valósul meg.

Az ösztöndíj összege a kutatási tapasztalattól 
függő.

A pályázatot a Szociális- és Egészségügyi 
Minisztérium Egészségügyi Tudományos Tanács 
címére (Budapest, 1361 Pf. 1.) kell küldeni.

A pályázat határideje: 1988. november 15.

Az MTA Szádeczky-Kardoss Elemér Alapítvá
nyának Kuratóriuma P Á L Y Á Z A T O T  hirdet

A föld- és bányászati tudományok területén 
tevékenykedő 40 év alatti kutatók egyéni pályáza
tát várja a Kuratórium.

Pályázni lehet 5 évnél nem régebbi könyvvel, 
könyvrészlettel, cikkel, kutatási zárójelentéssel, 
szabadalommal, vagy műszer leírással.

Pályázni csak olyan munkával lehet, amely 
jutalomban még nem részesült.

A pályázatot az MTA Föld- és Bányászati 
Tudományok Osztályára (1051 Bp. Münnich F. u.
7. 1/120, telefon: 174-219) 1988. július 31-ig lehet 
benyújtani, melyhez csatolni kell a pályázó tudo
mányos önéletrajzát és a pályázatra benyújtott 
munkát egy-egy példányban.

A benyújtott pályázatokat a Kuratórium szep
tember l-éig bírálja el.

A Szádeczky-Kardoss Elemér Alapítvány Kura
tóriuma 1988 szeptemberében hirdet eredményt. 
Ez évben három díjat oszt ki, 25 000,— 20 000,— 
és 15 000,— forint értékben.

Az ünnepélyes eredményhirdetésre az MTA 
Föld- és Bányászati Tudományok Osztálya 1988. 
szeptemberi ülésén kerül sor, az eredményt a 
Kuratórium közzéteszi.

Nemecz Ernő s. k. 
az MTA rendes tagja, 

osztályelnök 
az Sz. K. E. Kuratórium 

elnöke

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
MATEMATIKAI KUTATÓ INTÉZETÉNEK 

PÁLYÁZATA
középiskolai matematikatanárok részére

A Magyar Tudományos Akadémia Matematikai 
Kutató Intézete a középiskolai matematikaoktatás 
színvonalának emelése érdekében ösztöndíjas pályá
zatot hirdet középiskolai matematikatanároknak. 
A pályázat által elnyerhető kutatási megbízás egy 
évre szól (1988. szeptember 1 —1989. augusztus 31.) 
és a következő feladatokat tartalmazza:

LA  tudományos kutatómunka a szakirodalmi 
dokumentáció módszereinek tanulmányozása és 
esetleges alkalmazásuk a matematika dialektikájá
nak területén.

2. A matematika egy választott fejezetének ta
nulmányozása és kutatása.

A megbízó Intézet a megbízottaknak havonta 
utólag 1000,— Ft díjazást folyósít. A szerződés 
lejártával — a végzett munka minősége alapján 
megállapított — díjazásra van lehetőség. A pályá
zók nyújtsanak be szakmai önéletrajzot, (kitérve a 
nyelvtudásra és eddigi irodalmi tevékenységükre) 
és előzetes munkatervet; mellékeljék a munkahelyi 
vezető támogató nyilatkozatát.

A pályázatoknak 1988. június 15-éig kell beér
kezniük a következő címre: MTA Matematikai 
Kutató Intézetének igazgatója, 1053 Budapest, 
Reáltanoda u. 13 — 15.

Hajnal András s.k 
akadémikus 

igazgató
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Az ausztriai Nemzetközi Alkalmazott Rend
szerelemzési Intézet (HASA) Bioszféra projektje 
programozót keres ökológiai modellező munkáihoz. 
Angol nyelvtudású ökológusok, biológusok, zooló
gusok vagy botanikusok jelentkezését várják egy 
éves munkavállalásra. További információt az 
OMFB ad. Tel.: 187-213. Zámori Zsófia

Magyar Alkalmazott 
Rendszerelemzési Bizottság

FOGADÓÓRÁK

Berend T. Iván, a Magyar Tudományos Akadé
mia elnöke minden hétfőn 16 — 17,30 óra között 
— bármely természetű ügyben — fogadóórát tart.

A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak 
más időpontban is rendelkezésére áll.

Jogi és Igazgatási Főosztály

Láng István, a Magyar Tudományos Akadémia 
főtitkára minden hétfőn 15,30 — 17 óra között 
— bármely természetű ügyben — fogadóórát tart.

A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak, 
valamint az intézmények vezetőinek más időpontok
ban is rendelkezésére áll.

Jogi és Igazgatási Főosztály

Szabó János, a Tudományos Minősítő Bizottság 
elnöke kedden 14 — 15 óráig, Mádl Ferenc, a Tudo
mányos Minősítő Bizottság titkára csütörtökön 
10 — 11 óráig tart fogadóórát. Előzetes bejelentés a 
173-929 hívószámú tefefonon.

Tudományos Minősítő Bizottság 
T itkárság
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A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ELNÖKSÉGÉNEK HATÁROZATAI*
az 1988. február 23-án és március 29-én megtartott ülésekről

Előterjesztés a Magyar Tudományos Akadémia 
nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról

A Magyar Tudományos Akadémia nemzetközi 
kapcsolatainak helyzetéről, a nemzetközi tudomá
nyos együttműködés fő irányairól, kapcsolatainak 
alakulásáról legutóbb 1980-ban szerepelt tájékoz
tató az MTA Elnöksége előtt. A jelen előterjesztés
ben az azóta eltelt időszak eredményeiről, gondjai
ról, az akadémiai nemzetközi kapcsolattartás pénz
ügyi feltételeiről, illetve a jövőre szóló elképzelések
ről, javaslatokról kapott adatokkal ellátott tájé
koztatást az Elnökség.

Az MTA nemzetközi kapcsolataiért felelős al- 
elnök — egyik előterjesztőként — szóbeli kiegészí
tésében arról tájékoztatta az Elnökséget, hogy az 
előterjesztésben ígért — az MTA intézményhálóza
tában dolgozó kutatók által elért, nemzetközi 
viszonylatban is említésre méltó kutatási eredmé
nyeket ismertető — mellékletet a közgyűlésnek 
tudják majd bemutatni. Az előterjesztésnek a gaz
dálkodásra tett észrevételeit annak a — viszonylag 
új — ténynek a figyelembevételével kérte elfogadni, 
hogy a szocialista országokba irányuló repülőutak 
ára 100%-kal emelkedett.

Az előterjesztésről — amelynek értékeit, infor
mációgazdagságát minden felszólaló elismerte — 
élénk vita alakult ki. A hozzászólók többsége a 
nemzetközi kapcsolatok ápolására rendelkezésre álló 
anyagi eszközöket kevesellte. Volt olyan hozzá
szóló, aki életbevágónak minősítette azt, hogy a ter
mészettudományi kutatóknak legyen továbbra is 
lehetőségük a nemzetközi együttműködésre, mert 
a műszer- és anyagellátásban mutatkozó katasztro
fális elmaradást egyedül így lehet ellensúlyozni. 
Ennek megfelelően szükséges, hogy a nemzetközi 
kapcsolatok az MTA tevékenységén belül élvezze
nek prioritást. A magas szállásköltségek miatt 
vetődött fel az a gondolat, hogy Budapesten mint
egy 40, öt vidéki városban pedig 5 — 10 szálláshely 
biztosítását kellene szorgalmazni. A kongresszusok 
megrendezésével kapcsolatban merült fel az a 
javaslat, hogy kezdeményezni kellene a Kong
resszusi Központ kibővítését, mert csak abban az 
esetben lehetne természettudományi kongresszuso
kat ott rendezni. Ugyanakkor megállapították azt 
is, hogy nagy konferenciáknál hatásosabbnak tűn
nek az intenzív vitát lehetővé tevő, műhelyszerű 
rendezvények. A nemzetközi konferenciákkal kap
csolatban egy másik felszólaló azt hangsúlyozta, 
hogy a jelenlegi adóügyi szabályok a kongresszuso
kon való részvételi díj jelentős megemelkedését 
eredményezik, amelynek a következményeként vár
hatóan kevesebb kongresszus megrendezését fogják 
tervezni Magyarországra. Ugyancsak az adórende
letek káros következménye lehet, hogy a külföldi 
ösztöndíjat kapott kutató esetleg vissza sem jön 
Magyarországra a rendkívül magas adófizetési köte

* A nem teljes szöveggel közölt határozatokat az Akadé
mia tagjai részére — kérésükre — tájékoztatásul megküldi a 
Tudományos Testületi Titkárság.

lezettsége miatt. A hozzászóló véleménye szerint, 
amennyiben nem sikerül a Minisztertanácstól sür
gősen megfelelő intézkedéseket kapni, akkor mindez 
az egyik elemévé válhat a tudomány teljes össze
omlásának.

Többen is felvetették, hogy anyagi lehetőséget 
kellene biztosítani elsősorban a fiatal kutatók szá
mára, hogy nemzetközi tudományos szervezetek 
hivatalos tagjai lehessenek. Úgy vélték, hogy a 
tagsággal járó előnyök megérik a tagsági díj befize
tésének vállalását.

A vitában elhangzott az a vélemény is, amely 
szerint — az 1992-ben várhatóan létrejövő jelentős 
európai integrációra figyelemmel — megfontolandó 
lenne kutatói kapacitást biztosítani a tudomány 
területén történő integráció kimunkálására. Java
solta a hozzászóló azt is, hogy rögzíteni kellene 
a külföldön élő magyar tudósokkal való kapcsolat- 
tartás tényét, valamint azt, hogy a külföldi újabb 
generációval is fel kellene venni a kapcsolatot.

A felszólalások során többen is utaltak arra, 
hogy szükséges lenne a külföldi tudományos utak 
racionálisabb megszervezése, amelyet az utaztató 
szervek (Művelődési Minisztérium, Országos Ösztön
díj Tanács) jobb koordinációjával, egymás jobb 
tájékoztatásával (beleértve az útijelentések meg
ismertetését is) lehetne elérni. Szóvá tették, hogy 
az előterjesztés csak a tudományos célú utazások 
1/5-éről ad tájékoztatást. Célszerű lenne, ha az 
Akadémia Elnöksége négy-öt évenként teljesebb 
körű tájékoztatást kapna.

Sürgették az új útlevélrendelet rendelkezéseinek 
alkalmazását a szolgálati utaztatásoknál, amelyre 
válaszként elhangzott, hogy a Belügyminisztérium 
eligazítása késett ebben az ügyben, de most már 
rövid időn belül főtitkári utasítás újraszabályozza 
az akadémiai utaztatást.

Az előterjesztés mellékletei alapján észrevételez
ték, hogy az MTA utazásra rendelkezésre álló for
rásai gyorsabban csökkennek, mint más intézmé
nyekéi.

Elhangzott olyan javaslat, amely szerint értsen 
egyet az Elnökség azzal, hogy az előterjesztést 
kissé kibővített formában rövid időn belül jelen
tessék meg. A kiegészítés szemelvényes eredmény- 
listát tartalmazna a természet- és a társadalom- 
tudomány területéiről, valamint foglalkozna az 
államközi tudományos kapcsolatokkal. A vitában 
már említett szálláshelyek biztosítására a hozzá
szóló szerint a megoldást — esetleg szállodaépítés 
formájában — a Művelődési Minisztériummal 
együtt kellene keresni. A nemzetközi kapcsolatokra 
rendelkezésre álló keretnek már most is a két
szeresét fordítja az MTA erre a célra, de szükség 
van a további pénzeszközök mobilizálására (esetleg 
az OTKA útján) is.

Az előterjesztés nyilvánosságra hozatalának 
gondolatával többen is egyetértettek, és kívánatos
nak tartották, hogy azt megismerjék a tudományos 
osztályok és a szakbizottságok is.

A vitában elhangzott felvetésekre, javaslatokra 
válaszolva az előterjesztők többek között meg
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fontolandónak tartották az útijelentések országos 
nyilvántartásának megszervezését, és általában a 
jobb munkamegosztást, illetve koordinációt az 
egyetemeket felügyelő intézményekkel. Ügy vélték, 
hogy — ellentétben az elhangzott hozzászólással — 
az utazásra fordítható összegekben nincs csökkenés. 
Elfogadásra ajánlották az Elnökségnek azt a javas
latot, hogy a nemzetközi kapcsolatok az MTA 
működésében élvezzenek prioritást. A nemzetközi 
szervezetekben való tagság kérdését célszerűnek 
tartották differenciáltan kezelni. Az Elnökségnek 
javasolták, bízza meg a főtitkárt, alakítson olyan 
bizottságot, amelynek azt kellene tisztáznia, hogy 
milyen hatással vannak az adószabályok a külföl
dön dolgozó tudományos kutatókra, valamint a 
tudományos rendezvények költségeire. A bizottság 
feladata lenne az általa kialakított helyzetkéről az 
érdekelteket tájékoztatni, és — amennyiben arra 
szükség van — az illetékesek figyelmét felhívni 
a kedvezőtlen jelenségekre.

Vitazárójában az MTA elnöke elismerését fejezte 
ki az előterjesztőknek a kitűnő összeállításért. Úgy 
ítélte meg, hogy az előterjesztést a javasolt kiegé
szítésekkel közzé kell tenni.

Az Elnökség 7/1988. számú határozata
1. Az MTA Elnöksége megköszöni a Magyar 

Tudományos Akadémia nemzetközi kapcsolatainak 
alakulásáról készített alapos, feltáró előterjesztést, 
valamint az irányító testületeknek és a Nemzetközi 
Kapcsolatok Főosztályának a küliigyekkel kapcso
latos munkáját.

2. A magyar tudomány nemzetközi megítélését 
továbbra is a tudományos eredményeink fogják 
meghatározni. Hazánk kedvező tudományos meg
ítélése elősegíti az ország technikai lehetőségei iránt 
megnyilvánuló bizalmat. Ezért is tartja fontosnak 
az Elnökség a gazdasági szempontokra is figye
lemmel, hogy az Akadémia nemzetközi kapcsolatai 
— mint a tudományfejlődés elengedhetetlen fel
tétele — prioritást élvezzenek.

3. Javasolja az Elnökség az MTA főtitkárának, 
hogy

— a szakigazgatás és a testület képviselőinek 
részvételével alakítson bizottságot, amelynek fel
adata lenne pontos helyzetfelmérés készítése az adó
rendszernek az MTA egész tevékenységére, azon 
belül külkapcsolataira vonatkozó hatásáról. A hely
zetfelmérés alapján — amennyiben az szükséges — 
kezdeményezni kell az adójogszabályok módosí
tását;

— az MTA rendelkezésére álló szűkös források 
miatt a nemzetközi kapcsolatok területén fokozot
tan működjön együtt a Művelődési Minisztérium
mal, az Egészségügyi Minisztériummal, valamint 
a Mezőgazdasági és Élelmezési Minisztériummal;

— a vitában elhangzottak figyelembevételével 
keressen megoldási lehetőséget akadémiai — esetleg 
a Művelődési Minisztériummal közös — vendégház 
létesítésére;

— „A Magyar Tudományos Akadémia nemzet
közi kapcsolatainak alakulásáról” című előterjesz
tés — az elnökségi vita során elhangzott javaslatok, 
módosítások és kiegészítések figyelembevételével — 
kerüljön kiadásra, lehetőleg az MTA 1988. évi köz
gyűléséig.

Előterjesztés a számítástechnika 
és a számítógéptudomány területével összefüggő 

értékrendi kérdésekről

Az Informatikai Bizottság a címben jelzett 
dokumentumot közel kétéves munkával dolgozta 
ki. A dokumentumot a Matematikai és Fizikai 
Tudományok Osztálya és a Műszaki Tudományok 
Osztálya illetékes bizottságai s más fórumok is 
megtárgyalták. Erre azért volt szükség, mert a 
számítástechnikai szakterület is kényes és felelős
ségteljes válaszút előtt áll: utat kell nyitni új 
értékrendek felé, amelyek lehetővé teszik új para
digmák feltörését, de bizonyos folytonosság és 
egyenszilárdság fenntartására is szükség van, hogy 
útját lehessen állni a sarlatánságnak.

A vita során elhangzott, hogy a Matematikai 
és Fizikai Tudományok Osztálya az előterjesztéssel 
egyetértett. A felszólalók az előterjesztést jónak, 
hasznosnak értékelték, és elhangzott olyan javas
lat, hogy az előterjesztés elvi jelentőségét ki kell 
hangsúlyozni.

Az Elnökség 8/1988. számú határozata

1. Az Elnökség megköszöni és tudomásul veszi 
az előterjesztést.

2. Az Elnökség gondoskodik arról, hogy a 
kísérő levélből, valamint ,,A számítástechnika és 
a számítógéptudomány területeivel összefüggő ér
tékrendi kérdésekről” című dokumentumból álló 
előterjesztést a tudományos osztályok, a Tudomá
nyos Minősítő Bizottság, a Tudománypolitikai 
Bizottság és a Művelődési Minisztérium tájékozta
tásul megkapják, valamint arról is, hogy a Magyar 
Tudomány a dokumentumot a kísérő levélnek meg
felelő előszóval közölje.

3. Az Elnökség egyetért azzal, hogy a doku
mentum egy népszerűsített formában, szélesebb kör
ben is ismertetésre kerüljön.

A közlekedési hálózati infrastruktúra 
mint a népgazdasági infrastruktúra alrendszerének 

helyzete és fejlesztési irányai

A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége a 
17/1986. számú határozatával úgy döntött, hogy 
közvetlenül kívánja megvitatni ,,A közlekedésháló
zati infrastruktúra mint a népgazdasági infrastruk
túra alrendszerének helyzete és fejlesztési irányai” 
című tudományági helyzetelemzést.

A helyzetelemzés tárgyalja a magyar közlekedés 
helyzetét, bemutatja azt a nemzetközi összehason
lításban, vázolja a közlekedés kívánatos fejlődését, 
jellemzi a közlekedéstudomány hazai kutatóbázi
sait, eredményeit, tájékoztat a felsőfokú oktatás 
helyzetéről és összefoglaló megállapításokat és 
javaslatokat tesz. A helyzetelemzésben foglaltakat 
a mellékletben közölt grafikonok teszik szemléle
tesebbé.

Az előterjesztés elnökségi vitáján meghívottként 
részt vett Tóth László közlekedési minisztériumi 
államtitkár, a közgazdaságtudomány kandidátusa 
és Kerkápoly Endre, a műszaki tudomány doktora, 
a Közlekedéstudományi Bizottság elnöke is.
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Az előterjesztő szóbeli kiegészítésében arra hívta 
fel a figyelmet, hogy Magyarországon az infrastruk
túra jelenlegi állapotának egyik alapvető oka az, 
hogy az akkumuláció eszköze az infrastruktúra 
„kizsákmányolása”. Ehhez a gondolathoz kapcso
lódott az a vélemény, amely szerint a tudomány 
akkor tud segíteni, ha ki tudja azt mutatni, hogy 
az amortizációs költségek elvonása irracionális 
gyakorlat. Tudomásul kell venni, hogy az amorti
záció nem beruházás.

Többen is elismerően szóltak az előterjesztés 
tárgyszerűségéről, ugyanakkor hiányolták a közle
kedés és környezetvédelem összefüggéseinek részle
tesebb kifejtését, valamint az energiagazdálkodásra 
való kitekintést. Elhangzott, hogy a jövő elképzel
hetetlen a vasúti közlekedés nélkül, ezért ennek 
a témának — a környezetvédelmi okok miatt is — 
nagyobb teret kellett volna szentelni. Megfogalma
zódott az a vélemény, hogy az előterjesztés egy 
rendkívül súlyos helyzet diagnózisát adja. A közle
kedési államtitkár hozzászólásában elmondta, hogy 
az eltelt tíz évben a közlekedés területén óriási 
lemaradás, sőt visszalépés történt. Kérte az Elnök
séget, hogy az előterjesztésben foglaltakat — amit 
már több tudományos fórum is megtárgyalt — 
erősítse meg. Ügy ítélte meg, hogy a jelenlegi 
nehéz helyzetből való kilábalást célul kitűzni nem 
irreális.

Vitazárójában az MTA elnöke — a vitában 
elhangzottakra is támaszkodva — megállapította, 
hogy a közelekedés fejlesztésében szükségszerű egy 
drámai fordulat, mert a közlekedés válsághelyzet
ben van. Elavult, elöregedett a repülőgépállomány 
és ugyanezt kell elmondani a személygépkocsikról 
is. A közlekedés fejlesztésében stratégiaváltást sür
getett az MTA elnöke.

Az Elnökség 9/1988. számú határozata
Az Elnökség köszönetét fejezi ki az előterjesztés 

készítőinek, és úgy ítéli meg, hogy a közlekedés- 
fejlesztés területén radikális fordulat végrehajtása 
szükséges.

Az Elnökség felkéri a Közlekedéstudományi 
Bizottságot, hogy az elnökségi vita alapján alakít
son ki rövid, határozott összefoglaló véleményt, és 
azt a Közlekedési Minisztériumhoz és más érdekelt 
intézményekhez juttassa el.

Javaslat A „sejt- és fejlődésbiológiai 
kutatások” című tudományterületi 

helyzetelemzés megvitatására kiküldendő 
alkalmi bizottság összetételére

Az Elnökség az alkalmi bizottság kiküldéséről 
és összetételéről szóló előterjesztést elfogadta.

Az Elnökség 10/1988. számú határozata
1. Az Elnökség a „Sejt- és fejlődésbiológiai 

kutatások helyzete” című tudományterületi elem
zés megvitatására a következő összetételű alkalmi 
bizottságot küldi ki.

A bizottság elnöke:
Szentágothai János, az MTA r. t.

A bizottság titkára:
Oláh Imre, a bioi. tud. dr.

A bizottság tagjai:
Barabás Zoltán, az MTA lev. t.
Dohy János, a mezőgazd. tud. dr.
Dudits Dénes, az orvostud. dr.
Gyévai Angéla, a bioi. tud. dr.
Kelényi Gábor, az orvostud. dr.
Péczely Péter, a bioi. tud. dr.
Romhányi György, az MTA r. t.
Törő Imre, az MTA r. t.
Virágh Szabolcs, az orvustud. dr.

2. A bizottság terjessze jelentését — a tájékoz
tatók között — az Elnökség júniusi ülése elé.

Előterjesztés alkalmi bizottság kiküldésére 
a kutatóhely fogalmának megfelelő 

kritériumrendszer kidolgozására, valamint 
az országos és regionális intézetek fogalmának 

meghatározására

Az Elnökség az alkalmi bizottság kiküldéséről 
és összetételéről szóló javaslatot elfogadta.

Az Elnökség 11/1988. számú határozata

1. Az Elnökség a kutatóhely fogalmának meg
felelő kritériumrendszer kidolgozására, valamint az 
országos és regionális intézetek fogalmának meg
határozására a következő összetételű alkalmi bizott
ságot küldi ki.

A bizottság elnöke:
Márta Ferenc r. t., az MTA alelnöke

A bizottság tagjai:
Bartók Mihály, az MTA lev. t.
Berényi Dénes, az MTA r. t.
Csikai Gyula, az MTA r. t.
Damjanovits Sándor, az MTA lev. t.
Heil Bálint, a kém. tud. dr.
Herman József, az MTA r. t.
Horn Péter, az MTA lev. t.
Jobst Kázmér, az MTA lev. t.
Ormos Mária, az MTA lev. t.
Simái Mihály, az MTA r. t.
Tóth József, a földrajztud. dr.

A bizottság titkára:
Csöndes Mária, az MTA Központi Hivatalának 

főosztályvez. h.

2. A bizottság terjessze jelentését — a tájékoz
tatók között — az Elnökség júniusi ülése elé.

Előterjesztés az akadémiai testületi 
tisztségviselők tiszteletdíjának 

megállapítására

Az elmúlt évben az MTA tagjait érintően beve
zetett új illetményrendszer figyelembevételével 
1988. január l-étől megállapításra kerültek az új
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adórendszer életbeléptetését kísérő ún. bruttósított 
illetmények. Ez a bruttósítás eddig nem terjedt ki 
az akadémiai testületi tisztségviselők tiszteletdíjá
nak megállapítására. Miután az illetményrendszer 
megváltoztatásával csak azok a tisztségviselők nem 
részesülhetnek tiszteletdíjban, akik a Miniszter- 
tanács által megállapított akadémikusi személyi 
alapbért választották, s az akadémiai testületeknek 
több olyan tagja van, akinek a tiszteletdíj továbbra 
is folyósítható (az akadémikusi személyi alapbért 
igénybe nem vevő, illetve nyugdíjas akadémiai 
tagok), szükségesnek látszik a tiszteletdíjaknak az 
új adótörvényhez való igazítása.

A 46/1971. (VI. 29.) sz. elnökségi határozat alap
ján az Elnökség területi bizottságainak elnökei az 
osztályelnökökkel azonos, alelnökei és tudományos 
titkárai az osztályelnökhelyettesekkel azonos tisz
teletdíjban részesülnek.

Figyelembe véve az érintett tisztségviselők 
jövedelmeit, ahhoz, hogy a tiszteletdíjak eddigi 
összegének értéke megőrizhető legyen — 50%-os 
adókulcsot alapul véve —, a tiszteletdíjak 100%-os 
emelése látszik indokoltnak.

Méltányosnak ítélhető a jövőben a közgyűlés 
által közvetlenül választott elnökségi tagok tisz
teletdíjának az osztályelnök-helyettesekével azonos 
összegben történő megállapítása.

Az Elnökség 1211988. számú határozata

1. Az Elnökség az akadémiai testületi tisztség- 
viselők tiszteletdíjának megállapításáról szóló elő
terjesztésben foglaltakkal egyetért.

2. Az Elnökség azon tagjai részére, akik az 
akadémikusi személyi alapbért nem veszik igénybe, 
illetve akik nyugdíjasok, 1988. január 1-étől kez
dődően a következő tiszteletdíjat állapítja meg:

— az alelnököknek havi 3000 Ft,
— a közgyűlés által közvetlenül választott 

tagoknak havi 1400 Ft,
— az osztályelnököknek havi 2000 Ft,
— az osztályelnök-helyetteseknek havi 1400 Ft.

Az Elnökség egyéb állásfoglalásai

A napirendi pontok tárgyalása előtt az Elnökség 
néma felállással adózott nemrég elhunyt tagja, 
Ránki György emlékének.

Az Elnökség egyetért azzal a javaslattal, hogy 
— tekintettel más fontos politikai rendezvény idő
pontjára — az 1988. évi közgyűlés május 9-én és 
10-én legyen, az osztályülésekre a hét hátralévő 
napjain kerüljön sor. Az érdekelteket az időpontok 
módosításáról értesíteni kell.

Az Elnökség tudomásul veszi:
1. az Elnökség 1988. január 26-i ülése óta 

eltelt időszak legfontosabb eseményeiről készített 
beszámolót;

2. az MTA elnökének tájékoztatóját Indiában 
tett látogatásáról, amelynek során az MTA és az 
Indiai Országos Tudományos Akadémia közti tudo
mányos együttműködési munkatervet 1991-ig meg
hosszabbították.

Berend T. Iván s. k.

Javaslat az 1988. évi Akadémiai Aranyérem 
odaítélésére

A kiküldött bizottság javasolta, hogy az Elnök
ség 1988-ban Pungor Ernőnek, az MTA rendes 
tagjának ítélje oda az Akadémiai Aranyérmet.

A javaslatról az Elnökség titkosan szavazott. 
Az Elnökség a javaslatot elfogadta.

Az Elnökség 1411988. számú határozata

1. Az Elnökség 1988-ban az Akadémiai Arany
érmet PUNGOR ERNŐnek, az MTA rendes tag
jának, a Budapesti Műszaki Egyetem Általános 
és Analitikai Kémiai Tanszéke vezetőjének ítéli 
oda az analitikai kémia, ezen belül a műszeres 
analitika, az elektroanalitika terén elért, nemzet
közileg kiemelkedő eredményeiért, tudományos 
iskolateremtő munkásságáért, tudománypolitikai és 
széles körű, magas szintű tudományos közéleti 
aktivitásáért, valamint közel négy évtizedes ki
emelkedő oktatói tevékenységéért.

Pungor Ernő már tudományos kutatási mun
kássága kezdetén az analitikai kémia műszeres 
módszerei felé fordult és ezen a területen ért el 
napjainkig is egyre újabb és kimagasló eredménye
ket. Továbbfejlesztette többek között a lángfoto
metria elméletét és gyakorlatát, a voitametriás 
méréstechnika in vivo alkalmazását, valamint az 
áramló oldatok folyamatos elemzési módszerét. 
A legnagyobb és nemzetközileg messzemenően elis
mert eredményt az ionszelektív membránelektró
dok előállítása és alkalmazása terén érte el. Úttörő 
kezdeményezésének lendületét az idők folyamán 
csak növelte és az alkalmazást mind szélesebb terü
letekre terjesztette ki. Üj és új elektródjaival szá
mos olyan analitikai problémát oldott meg, ame
lyek nélkül a fenti eredményeket nem lehetett volna 
elérni. Állandóan fejlesztette a módszer elvi alap
jait, újabb lehetőségeket is feltárva. Ezek alkalma
zása a tudományos alapkutatások mellett a gya
korlatban rendkívül fontos, lehetővé teszi pl. egyes 
technológiai folyamatok automatizálását.

Munkásságára kezdettől a tudomány és a gya
korlat szoros kapcsolata jellemző. Kiemelkedő sze
repe volt a magyar elektrokémiai műszergyártás 
megteremtésében. Szabadalmai jelentős export- 
termelést eredményeznek. Évtizedek óta gyárt
mányfejlesztési tanácsadó több nagy ipari válla
latnál.

Jelentős Pungor Ernő oktatói tevékenysége. 
Már a Veszprémi Vegyipari Egyetemen az Analitikai 
Kémiai Tanszék létrehozásában is, majd tudomá
nyos rektorhelyettesként is tevékenysége meghatá
rozó volt az egyetem életében. Ezt követően a 
Budapesti Műszaki Egyetem tanszékvezetőjeként 
olyan tudományos iskolát teremtett, amely a nem
zetközi tudományos életben is elismerést váltott ki. 
Eközben a Vegyészmérnöki Kar dékánjaként az 
oktatás korszerűsítésében fejtett ki lényeges sze
repet.

Pungor Ernő évtizedek óta fontos vezető sze
repet tölt be a hazai tudományos életben. A Magyar 
Kémikusok Egyesületének elnökségi tagja, az Or
szágos Központi Nagyműszer Bizottság ügyvezető 
elnöke, tagja az OMFB Plénumának, elnöke az 
MTA Analitikai Kémiai Bizottságának, a Magyar
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Kémiai Folyóiratnak főszerkesztője. Számos ki
tüntetésben részesült, köztük 1973-ban az Állami 
Díj II. fokozatában.

Kezdeményezője és megvalósítója volt a kül
földön élő magyar műszaki értelmiség hazai talál
kozójának. Megszervezte 1986-ban a „Magyarok 
szerepe a világ természettudományos és műszaki 
haladásában” elnevezésű 1. tudományos találkozót, 
melyet 1989-ben követi a második.

Nemzetközileg elismerten vezető szerepe van az 
Európai Kémiai Társaságok Szövetségében, külö
nösképpen annak Analitikai Munkabizottságában. 
A Nemzetközi Kémiai Unió (a IUPAC) magyar 
nemzeti bizottságának elnöke, a IUPAC Analitikai 
Bizottságának tagja. Számos rangos nemzetközi 
analitikai folyóirat szerkesztőbizottságában műkö
dik közre. A Csehszlovák Tudományos Akadémia 
tiszteleti tagja, a Bécsi Műszaki Egyetem tisztelet
beli doktora. A közelmúltban tüntették ki a XI. 
TALANTA aranyéremmel, amellyel a világ vezető 
analitikusait ismerik el.

2. Az Akadémiai Aranyérmet az 1988. évi köz
gyűlésen kell átadni.

Előterjesztés az Akadémiai Díjak 
odaítélésére

A díjak odaítélésének előkészítésére kiküldött 
bizottság írásbeli előterjesztése szerint összesen 38 
javaslat (28 egyéni és 10 megosztott) érkezett a 
tudományos osztályokra az 1988. évi akadémiai 
díjak adományozása céljából.

A tudományos osztályok 10 egyéni és 3 kollek
tív díjra vonatkozó javaslatot fogadtak el többségi 
szavazattal. A bizottság minden tudományos osz
tály első helyen megszavazott jelöltjének díjazására 
tett javaslatot. A III. és a VI. osztály előterjeszté
sében szereplő Csiszár Imrének a bizottság inter
diszciplináris díjat javasolt.

Mindezeknek megfelelően a bizottság 9 egyéni 
és 2 megosztott díj kiadását javasolja 714 960 forint 
összeggel.

Az előterjesztésben a bizottság javasolta 30/ 
1985. sz. határozattal módosított 44/1971. sz. hatá
rozat módosítását, arra tekintettel, hogy az Aka
démiai Díj összegének emelésére volt lehetőség. 
Az emeléssel a személyi jövedelemadó fizetését 
lehet ellensúlyozni.

A javaslatokról az Elnökség titkosan szavazott 
és elfogadta azokat.

Az Elnökség 15/1988. számú határozata

l. Az Elnökség 1988-ban a következő kutató
kat részesíti Akadémiai Díjban.

I. osztály
1. TÁRNÁI ANDOR,

az irodalomtudomány doktora, 
az ELTE Régi Magyar Irodalomtörténeti Tan
székének tszv. egyetemi tanára

65 000 Ft
„A magyar nyelvet írni kezdik” . Irodalmi gon
dolkodás a középkori Magyarországon (1984, 
Akadémiai Kiadó) című művéért.

II. osztály

2. KEMENCZEI TIBOR,
a történelemtudomány kandidátusa, 
a Magyar Nemzeti Múzeum osztályvezetője

65 000 Ft

a „Die Spätbronzezeit Nordostungarns” (1985, 
Akadémiai Kiadó) című művéért

III.  osztály
3. (megosztott díj)

BENCZE GYULA 
a fizikai tudomány doktora 
az MTA KFKI Magfizikai és Részecskefizikai 
Kutatóintézetének munkatársa

21 600 Ft
DOLESCHALL PÁL, 

a fizikai tudomány kandidátusa, 
az MTA KFKI Magfizikai és Részecskefizikai 
Kutatóintézetének munkatársa

21 660 Ft
RÉVAI JÁNOS 

a fizikai tudomány doktora, 
az MTA KFKI Magfizikai és Részecskefizikai 
Kutatóintézetének munkatársa

21 660 Ft

a „Kvantummechanikai néhány test probléma” 
területén elért, nemzetközileg elismert, kiemel
kedő tudományos eredményeikért.

IV. osztály

4. FARKAS JÓZSEF,
a biológiai tudomány kandidátusa, 
a Zöldségtermesztési Kutatóintézet Fejlesztő 
Vállalatának tudományos munkatársa

65 000 Ft

a több mint két évtizedes paradicsomnemesítési 
tevékenységének elismeréséért.

V. osztály
5. SUGÁR JÁNOS

az orvostudomány doktora, 
az Országos Onkológiai Intézet Onkopatológiai 
Kutatóintézetének igazgatója, tszv. egyetemi 
tanár

65 000 Ft

a daganatok kóroktana és differenciálódásának 
vizsgálata terén elért eredményeiért.

VI. osztály
6 . TÁRNÁI TIBOR,

a műszaki tudomány kandidátusa, 
az Építéstudományi Intézet tudományos fő
munkatársa

65 000 Ft

a szerkezeti topológia területén elért, nemzet
közileg is elismert nagy jelentőségű tudományos 
eredményeiért.
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VII.  osztály
7. TÓTH GÉZA,

a kémiai tudomány kandidátusa,
az MTA Izotópkutató Intézetének tudományos
osztályvezetője

65 000 Ft
az új radioimmunoassay módszerek kidolgozá
sáért és a RIA-diagnosztika magyarországi elter
jesztésének terén végzett sikeres munkájáért.

VIII.  osztály
8. (megosztott díj)

POLGÁR LÁSZLÓ,
a biológiai tudomány doktora,
az MTA Enzimológiai Intézetének csoport-
vezetője, tudományos tanácsadója

21 660 Ft
OROSZ LÁSZLÓ, 

a biológiai tudomány doktora, 
a JATE Genetikai Tanszékének tszv. egyetemi 
tanára

21 660 Ft
PATTHY LÁSZLÓ, 

a biológiai tudomány kandidátusa, 
az MTA Enzimológiai Intézetének csoport- 
vezetője, tudományos főmunkatárs

21 660 Ft
a genetikai szabályozás egy elvileg új mechaniz
musának, fehérjék molekulákban történő evolú
ciójának és a proteolitikus enzimcsaládok szer
kezet-funkció összefüggéseinek tanulmányozása 
alapján, azok konkrét evolúciójának felfedezé
séért.

IX. osztály
9. SZÁMÉL LAJOS,

az állam- és jogtudomány doktora, 
a Janus Pannonius Tudományegyetem tszv. 
egyetemi tanára

65 000 Ft
„Az államigazgatás felelősségi rendszere” (1986, 
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó) című művéért.

X. osztály
10. JÁMBOR ÁRON

a földrajztudomány kandidátusa, 
a Magyar Állami Földtani Intézet főosztály- 
vezetője, tudományos tanácsadó

65 000 Ft
a magyarországi pannon képződmények átfogó 
értékeléséért, amellyel a medencebeli szénhidro
gén, lignit- és vízkutatás tudományos alapjait 
teremtette meg, illetve fejlesztette tovább.

Interdiszciplináris javaslat
11. CSISZÁR IMRE,

a matematikai tudomány doktora, 
az MTA Matematikai Kutatóintézetének osz

tályvezetője, tudományos tanácsadó
65 000 Ft

a valószínűségszámítás és az információelmélet 
területén elért, nemzetközileg elismert tudomá
nyos eredményeiért.

2. Az akadémiai díjakat az 1988. évi közgyűlé
sen kell átadni.

3. A 30/1985. számú elnökségi határozattal 
módosított 44/1971. számú elnökségi határozat 1.1 
pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „Az 
Akadémiai Díj összege személyenként 65 000 Ft. 
Kollektíva által elért tudományos eredmény díja
zásánál a díjban való részesedés összegét szemé
lyenként kell megállapítani úgy, hogy az egy díja
zottra jutó összeg nem lehet kevesebb 13 000 Ft-nál, 
de együttesen legalább 65 000 Ft kerüljön kiosz
tásra.”

Előterjesztés az 1988. évi 
Akadémiai Újságírói Díjak odaítélésére

A díjak odaítélésének előkészítésére kiküldött 
bizottság — a tudományos osztályok, valamint 
a Társadalomtudományi Főosztály és a Természet- 
tudományi Főosztály javaslatait mérlegelve — két 
díj odaítélését javasolta.

Az Akadémia főtitkára — kérdésre válaszolva -  
jelezte, hogy vizsgálják a 10 ezer forintos díj bruttó
sításának lehetőségét, melynek függvényében növe
kedhet a díj összege. Ezzel az Elnökség egyetértett.

Az időközben elvégzett vizsgálat eredményeként 
a díj bruttósított összege 14 ezer forint.

Áz Elnökség — rövid vita után — titkosan 
szavazott és a bizottság javaslatát szótöbbséggel 
elfogadta.

Az Elnökség 16/1988. számú határozata
1. Az Elnökség Akadémiai Újságírói Díjban 

részesíti
— VÁRHELYI TAMÁSt, a Magyar Televízió 

Delta című folyóiratának nyugdíjas főszerkesztőjét
14 000 forintos egyéni díjban
a tudomány és a műszaki haladás eredményei

nek igen színvonalas, korszerű szinten és módsze
rekkel történő megismertetéséért, terjesztéséért, 
valamint

— PÁLFY ISTVÁNt, a Magyar Ifjúság c. 
folyóirat főszerkesztőhelyettesét, a Magyar "Tele
vízió riporterét

14 000 forintos egyéni díjban
a tudomány népszerűsítése érdekében kifejtett 

gondos, elmélyült, magas színvonalú szerkesztői és 
televíziós riporteri munkásságáért.

2. A díjakat az 1988. évi közgyűlésen kell 
átadni.

Tájékoztató az 1985. évi közgyűlési 
határozatban foglaltak végrehajtásának 

helyzetéről

Az 1985. évi közgyűlés felkérte az Elnökséget, 
hogy a határozatának végrehajtását folyamatosan 
kísérje figyelemmel, és 1987 második felében össze
foglalóan tekintse át a végrehajtás helyzetét. Mint 
arról a tájékoztató beszámol, a „folyamatos figye
lemmel kísérés” megtörtént, a közgyűlési határozat 
összefoglaló áttekintésére pedig most kerülhetett 
sor.
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A tájékoztatóban foglaltakról élénk vita alakult 
ki. Eltérő vélemények fogalmazódtak meg arról, 
hogy mennyiben vették figyelembe az Akadémia 
egyes előterjesztésekre vonatkozó észrevételeit. Töb
ben úgy vélték, annak ellenére, hogy voltak olyan 
akadémiai testületi vélemények, amelyeket az ille
tékes kormányzati szervek nem vettek figyelembe, 
nem lehet kategorikusan kijelenteni, hogy az Aka
démia véleményét soha nem fogadják el. Többször 
is — nem is kis jelentőségű ügyekben — átvezették 
az Akadémia észrevételeit az adott előterjesztéseken. 
Az Elnökség abban egyetértett, hogy törekedni 
kell arra, hogy az Akadémia testületéinek vélemé
nyét súlyának megfelelően vegyék figyelembe.

A vitában kifogásolták a tájékoztatónak azt a 
részét, amely szerint a TMB az Elnökség állás
pontjától koncepcionálisan eltérő minisztertanácsi 
előterjesztés-tervezetet készített.

A továbbiakban az Elnökség tagjai a tájékozta
tónak a K +  F ráfordításokkal foglalkozó részéhez 
szóltak hozzá. Úgy vélték, hogy a tájékoztató nem 
mutatja be elég drámaian a helyzetet. A közölt 
adatok ugyan valósok, a lényeget azonban elfedik. 
Azt kellene bemutatni — hangzott el —, hogy 
a költségvetésből mennyi jut a tudományra. Ugyan
csak alkalmasnak ítélték lényeges dolgok „össze
mosására” a kutatás és a fejlesztés jelenlegi együtt- 
kezelését. El kellene érni, hogy a kutatást elválasz- 
szák a fejlesztéstől. A kutatásra szánt összegeket 
csak kutatásra lenne szabad felhasználni. A K +  F 
ráfordítások nemzetközi összehasonlításakor ügyelni 
kell arra, hogy Magyarországon ide kell számítani 
a Központosított Műszaki Fejlesztési Alapot is, ami 
más országokban nem létezik.

Az MTA elnöke a vitában elhangzottakra vála
szolva elmondta, hogy az akadémiai testületi véle
ményezések során az Akadémia nemcsak kritikai 
észrevételeket tesz, hanem az adott feladatok pozi
tív megoldását is javasolja. A véleményező munkát 
nehezíti az, hogy az előterjesztések többsége szi
gorúan titkos jelzéssel érkezik. Az észrevételezések 
érdemi visszajelzésére nem nagyon volt eddig példa. 
Megoldásnak azt tartotta az Akadémia elnöke, hogy 
az Akadémia a kormányzati tanácsadásba formá
lisan is épüljön be.

Az elnök egyetértett azzal, hogy a tájékoztató
ban a TMB és az Akadémia álláspontjának külön
bözőségét nem kell koncepcionális eltérésnek minő
síteni.

Az Elnökség 17/1988. számú határozata
Az Elnökség köszönetét fejezi ki a színvonalas 

munkáért, egyben felkéri az előterjesztőt, hogy a 
tájékoztatót a vitában elhangzottak figyelembe
vételével dolgozza át, és azt szerepeltesse az 1988. 
évi közgyűlés anyagai között.

Előterjesztés a pártértekezlet 
állásfoglalástervezetének akadémiai elnökségi 

vitáját előkészítő alkalmi bizottság 
kiküldésére

Az MSZMP Központi Bizottsága felkérte az 
Akadémia Elnökségét, hogy vitassa meg a párt
értekezlet állásfoglalásának tervezetét, és vélemé

nyét juttassa el a Központi Bizottsághoz 1988. 
április 28-áig.

A vita előkészítésére alkalmi bizottság kiküldése 
látszik célszerűnek, azzal a feladattal, hogy készít
sen vitaindító állásfoglalás-tervezetet, amelyet — az 
elnökségi ülést megelőzően — megkapnak az elnök
ségi ülés résztvevői.

Az Elnökség 18/1988. számú határozata 
Az Elnökség
1. április 19-én 15 órakor kezdődő soron kívüli 

ülésén vitatja meg a pártértekezlet állásfoglalásá
nak tervezetét;

2. a vita előkészítésére a következő összetételű 
alkalmi bizottságot küldi ki:

elnök:
Pataki Ferenc, az MTA levelező tagja 

titkár:
Mucsi Ferenc, a történelemtudomány doktora 

tagok:
Beck Mihály, az MTA rendes tagja 
Berényi Dénes, az MTA rendes tagja 
Bihari Mihály, a politikatudomány kandidátusa 
Dimény Imre, az MTA levelező tagja 
Hardy Gyula, az MTA rendes tagja 
Kiss Dezső, az MTA rendes tagja 
Sipos Aladár, az MTA rendes tagja 
Szamuely László, a közgazdaságtudomány kan

didátusa
Vámos Tibor, az MTA rendes tagja;

3. felhatalmazza a bizottság elnökét, hogy a 
bizottságot — amennyiben az szükségesnek lát
szik — további szakértőkkel kiegészítse;

4. felkéri a bizottságot, hogy április 13-áig 
készítsen vitaindító állásfoglalás-tervezetet és azt 
terjessze a soron kívüli elnökségi ülés elé.

Az Elnökség egyéb állásfoglalásai

Az Elnökség tudomásul veszi
1. az Elnökség 1988. február 23-i ülése óta 

eltelt időszak legfontosabb eseményeiről készült 
beszámolót;

2. a TMB egyes tagjainak felmentésére, illetve 
kinevezésére te tt javaslatról szóló tájékoztatót;

3. az Afgán Tudományos Akadémia küldöttsé
gének budapesti látogatásáról szóló tájékoztatót;

4. az Elnökség 1988. április 26-i, pécsi ülésének 
tervezett programját; és

5. jóváhagyja az MTA főtitkárának indoklása 
alapján azt a javaslatot, hogy, az alapkutatások 
országos irányításával kapcsolatos akadémiai fel
adatok tartalmi meghatározásáról szóló 53/1987. 
számú elnökségi határozatban foglalt ütemezéssel 
szemben, a tudományos osztályok 1988. június 
30-ig adjanak véleményt a vitaanyagról.

Berend T. Iván s. k.
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Közlemények

F e l h í v á s
a munkáltatók és a nyugdíjat igénylők 

részére

A 88/1987. (XII. 30.) MT rendelet szerint a 
tudomány doktora fokozattal rendelkező annak a 
személynek az 1987. december 31-e utáni időponttól 
járó saját jogú nyugdíját, aki 1987. december 31-e 
után munkáltatójától vagy ennek hiányában a 
Tudományos Minősítő Bizottságtól havi 7500 forint 
illetménykiegészítésben részesült, havi 4000 forinttal 
fel kell emelni. Havi 2000 forinttal pedig az emlí
tett személy elhunyta esetén járó özvegyi nyugdíjat 
kell felemelni.

Mivel az illetménykiegészítés után nyugdíj járu
lékot fizetni nem kell, az illetménykiegészítést a 
nyugdíj megállapításához szükséges nyomtatvá
nyon („Munkabér-jövedelem igazolás”) a keresetek 
közé sem kell felvezetni. A nyugdíjmegállapító szer
vek így egyelőre az igény elbírálásakor nem szerez
hetnek tudomást arról, hogy tudomány doktora 
fokozattal rendelkező, illetőleg ezen a címen illet
ménykiegészítésben részesülő személyről vagy an
nak hozzátartozójáról van szó, és így ezt a tényt az 
emelés végrehajtása céljából a határozaton jelezni 
nem tudják.

Az „Igénybejelentő lap” és a „Munkabér-jöve
delem igazolás” nyomtatványokat a szükséges kér
dőpontokkal kiegészítjük.

Felhívjuk a munkáltatók figyelmét, hogy addig 
is, amíg az új nyomtatványok forgalomba nem 
kerülnek, a nyugdíjmegállapító szervek részére 
történő adatszolgáltatás során jelezzék, ha tudo
mány doktora fokozattal rendelkező és emiatt 
illetménykiegészítésben részesülő személyről, vagy 
ilyen személy hozzátartozójáról van szó.

Ha a tudomány doktora nem állt főállású mun
kaviszonyban, illetőleg szolgálati viszonyban, akkor 
nyugdíjazása esetén a Tudományos Minősítő Bi
zottság Titkárságától kérheti az igazolás kiadását. 
Ugyanígy járhat el az említett személy halála esetén 
hozzátartozója (özvegy, árva, szülő) is.

Országos Társadalombiztosítási 
Főigazgatóság

Pályázati felhívások

A KISZ Központi Bizottsága, az Ipari Minisz
térium, a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisz
térium, az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság 
pályázatot hirdet fiatal szakemberek által kezde
ményezett tudományos kutatási és műszaki fejlesz
tési témák támogatására, illetve finanszírozására.

A pályázat célja, hogy felszínre hozza a fiatal 
szakembereknek a társadalmi-gazdasági céljaink 
elérését szolgáló tudományos kutatási és műszaki 
fejlesztési elképzeléseit, egyben lehetőséget adva 
ezek megvalósítására.

A pályázat tárgya lehet minden olyan társada
lom- és természettudományi kutatási és műszaki 
fejlesztési téma, amely:
— új tudományos ismeretek, törvényszerűségek, 

módszerek és eljárások feltárását szolgálja;
— olyan, a gyakorlatban is hasznosítható, a nép

gazdaság konvertibilis export árualapja bővíté
sét szolgáló kutatási-műszaki fejlesztési célt 
tartalmaz, amelynek a bevezetéséhez (gyártás- 
bavételéhez, alkalmazásba vételéhez) a szüksé
ges feltételek adottak, illetve megteremthetők;

— elősegíti magas tudományos, illetve műszaki 
színvonalú technológiák, eljárások, illetve ter
mékek gyártásának hazai, széles körben való 
elterjesztését;

— hozzájárulnak az innovációs készség erősítésé
hez, a munka és a termelés, valamint a vezetés 
és az irányítás hatékonysága növeléséhez;

— elősegíti a tudományos kutatás és műszaki fej
lesztés (VII. ötéves tervi) fő irányainak érvé
nyesítését, illetve az azokhoz kapcsolódó kuta- 
tási-fejlesztésifeladatok megvalósulását. (Ugyan
akkor nem lehet olyan témával pályázni, ame
lyet már országos, avagy tárcaszintű program 
finanszíroz. Ami nem zárja ki azt, hogy a 
téma — az elfogadás után — nem válhat ilyen 
program részévé.).
A pályázók köre: pályázatot nyújthatnak be 

kutatóintézetben, felsőoktatási intézményben, vagy 
vállalatoknál dolgozó fiatalok. Kollektívák esetében 
a tagok legalább 60%-a legyen 35 évnél fiatalabb.

A követelményeknek megfelelő pályázatok kö
zött is előnyben részesülnek a kutatóhelyek és a 
kutatási eredmények gyakorlati hasznosítását, gaz
dasági realizálását és a kereskedelmi értékesítést is 
vállaló gazdálkodó egységek közösen benyújtott 
pályázatai.

A pályázat egyéb formai és tartalmi követelményei: 
A pályázatot a KISZ Központi Bizottsága 

Értelmiségi Fiatalok Tanácsa Titkárságára kell 
benyújtani, az ugyanitt beszerezhető formanyom
tatványon, 5 példányban.
Cím: Budapest, XIII. Kun Béla rkp. 37—38. 1138 

Postacím: Budapest, Pf. 72 1388

A pályázat benyújtási határideje: 1988. május 31.

A pályázat akkor minősül érvényesnek, ha a for
manyomtatványon a munkáltató(k) azt cégszerű 
aláírással támogatja(k), illetve engedélyezi(k).

A pályázathoz mellékelni lehet (szintén 5 pél
dányban) minden olyan háttér és kiegészítő anya
got (piackutatás, árajánlat, szakvélemény stb.), 
amely a témaválasztás megalapozottságát alá
támasztja.

A pályázók kutatási, fejlesztési témájukhoz 
1988-tól kezdődően maximum 3 évre kérhetnek 
támogatást. A kért támogatási összeg kutatási-fej
lesztési (K +  F) tevékenységre, tudományos isme
retszerzésre (TMI) és K +  F beruházásra fordítható. 
(A támogatási összegre a tárcák — gyakorlatuknak 
megfelelően — visszatérítési kötelezettséget is 
előírhatnak.)

A pályázatról való döntésről a pályázók 1988. 
július 31-ig kapnak értesítést.
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Az MTA Központi Hivatala pályázatot 
hirdet

A Tudományos Minősítő Bizottság Titkársága 
vezetőjének állására, főosztályvezetői besorolással, 
1988. július 1-i hatállyal.

A kinevezés meghatározott időre, 5 évre törté
nik. Bérezés a vonatkozó rendeletek szerint.

A pályázóval szembeni követelmények:
— egyetemi végzettség,
— tudományos fokozat,
— vezetői gyakorlat,
— felsőfokú politikai képzettség.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
— a pályázó jelenlegi és korábbi munkahelyeinek 

megnevezését, beosztását, besorolását,
— a tudományos minősítésben szerzett tapasztala

tait (opponens, bíráló bizottsági tag, szak- 
bizottsági tag stb.)

— eddigi tudományszervezői és szakmai tevékeny
ségének ismertetését.

A pályázathoz mellékelni kell:
— részletes önéletrajzot,
— a pályázó legfontosabb személyi és foglalkozási 

adatait,
— a munkakör betöltéséhez szükséges oklevelek 

hiteles másolatát,
— tudományos publikációi jegyzékét,
— idegen nyelvismeretét igazoló okmányok máso

latát.
A pályázat benyújtásának határideje: 1988. 

június 15.

A pályázat elbírálását az alapvető munkáltatói 
jogokat gyakorló vezető által kiküldött bizottság 
végzi el. A pályázat eredményéről a pályázók 1988. 
június 30-ig értesítést kapnak.

A pályázatot az MTA Személyzeti Főosztályának 
vezetőjéhez címezve (Budapest, V., Münnich F. 
utca 7. 1361) kell benyújtani.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást az 
MTA Személyzeti Főosztálya vezetője ad.

Dr. Baksay Zoltán s. k.
főosztályvezető

a dubnai Egyesített Atomkutató Intézetben 
(Szovjetunió) 1989. évben megkezdhető, egy évnél 

hosszabb időtartamú munkavállalásra

Pályázati feltételek:
— egyetemi végzettség;
— az orosz nyelv legalább középfokú ismerete;
— kutatói gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
— a pályázó végzettségét, esetleges tudományos 

fokozatát, eddigi szakmai munkájának és annak 
eredményeinek részletes ismertetését, munka
helye pontos megnevezését, beosztását;

— annak megjelölését, hogy mely kutatási területre 
kíván bekapcsolódni.

A pályázathoz mellékelni kell:
— részletes önéletrajzot (azon családtagok szemé

lyi adataival, akikkel a pályázó Dubnában együtt 
kíván élni);

— a szakképzettséget, ill. tudományos fokozatot 
tanúsító okiratok hiteles másolatát;

— az orosz nyelvtudást igazoló okirat másolatát;
— a munkahely támogató javaslatát.

A pályázatot az MTA Dubna Irodához, 1361 
Budapest, V. Münnich F. u. 7., kell benyújtani.

Részletes információt a munkavállalással kap
csolatos kérdésekről a Dubna Iroda szolgáltat. 
(Személyes megjelenés, előzetes időpontegyeztetés
sel -  tel.: 176-920).

A pályázatok benyújtási határideje: 1988. 
június 30.

Az 1989. évre meghirdetett állások

Kutatási terület Szükséges szakképzettség Keret (fő)

I. Részecskefizika Fizikus-optikus a neutrino detektorral nyert emulziós felvételek
Fourier-mikroszkóppal történő feldolgozására 1

II. Szilárdtestfizika Biofizikus, aki a molekuláris biológia iránt érdeklődik 1
Fizikus vagy fiziko-kémikus, aki makromolekulákkal (polimerek) 

foglalkozik 2
III. Magfizika Fizikus és fejlesztő mérnök (v. programozó matematikus) 3+ 2

az alábbi területekre:
— magfizikai kutatások kb. 680 MeV-es protonokkal;
— lassú nukleonok kölcsönhatása atommagokkal, gerjesztett 

állapotok vizsgálata;
— erősen neutron-hiányos izotópok előállítása és vizsgálata;
— szupernehéz atommagok kutatása (keresés a természetben, 

szintézis, fizikai és kémiai tulajdonságok vizsgálata);
— nehézionok kölcsönhatása atommagokkal;
— magfizikai gyorsítóberendezések fejlesztése;
— detektorok és elektronikus berendezések fejlesztése magfizikai 

kutatásokhoz;
— számítástechnikai berendezések és programok fejlesztése 

magfizikai kutatásokhoz;
— dozimetriai problémák gyorsítóknál és reaktoroknál;
— magfizikai módszerek felhasználása alkalmazott célokra;
— az atommagok elmélete
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A Pécsi Orvostudományi Egyetem pályázatot 
hirdet 5 évnél nem régebben végzett biológus 
részére a Kórbonctani Intézethez biológus — kutató 
munkára (DNS hibridizáció és flow cytometria).

A pályázati kérelmeket a Pécsi Orvostudományi 
Egyetem Rektori Hivatalához (7624 Pécs, Szigeti u.
12.) kell beküldeni a közzétételtől számított 4 héten 
belül. A pályázati kérelemhez csatolni kell: egye
temi oklevelet, az egyetemen beszerezhető személyi 
lapot, részletes önéletrajzot, erkölcsi bizonyítványt. 
Az állás elnyeréséhez angol nyelvismeret szükséges.

Dr. Bauer Miklós
rektor

SZEMÉLYI HÍREK, KITÜNTETÉSEK

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa
ERDŐS TIBOR-t, az MTA levelező tagját, az MTA 
Közgazdaságtudományi intézete tudományos ta
nácsadóját 60. születésnapja alkalmából, hosszú 
időn át végzett kimagasló elméleti munkásságáért 
és széles körű szakmai-társadalmi tevékenységéért,
MARTOS FERENC-et, az MTA rendes tagját, a 
Központi Bányászati Fejlesztési Intézet nyugdíjas 
tudományos tanácsadóját 70. születésnapja alkal
mából, több évtizeden át végzett, kimagaslóan 
eredményes tudományos kutatói, tudományszer
vezői munkássága, valamint közéleti és oktató 
tevékenységéért

„SZOCIALISTA MAGYARORSZÁGÉRT 
ÉRDEMREND”

kitüntetésben részesítette.

Hazánk felszabadulásának 43. évfordulója alkal
mából eredményes munkájuk elismeréseként a 
Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa ,,ÁP RILIS  
NEGYEDIKÉ ÉRDEMREND” kitüntetésben ré
szesítette

1. TÖRCSVÁRI AURÉL-t, az MTA Központi 
Fizikai Kutató Intézete gazdasági igazgatóját,

2. FALVY ZOLTÁN-t, a zenetudomány doktorát, 
az MTA Zenetudományi Intézete igazgatóját,

3. ILLÉS LÁSZLÓ-t, az irodalomtudomány kandi
dátusát, az MTA Irodalomtudományi Intézete 
tudományos osztályvezetőjét,

4. ZI BOLEN ENDRÉ-t, a neveléstudomány dok
torát, az Országos Pedagógiai Intézet nyugalma
zott munkatársát.

„MUNKA ÉRDEMREND A R A N Y  FOKOZATA 
kitüntetésben részesítette
1. SOMOGYI JÓZSEF-et, a műszaki tudomány 

doktorát, az MTA Geodéziai és Geofizikai Kutató 
Intézete igazgatóját,

2. SZABADOS JÓZSEF-et, a matematikai tudo
mány doktorát, az MTÁ Matematikai Kutató 
Intézete tudományos osztályvezetőjét,

3. ZIMÁNYI JÓZSEF-et, a fizikai tudomány dok
torát, az MTA Központi Fizikai Kutató Intézete,

Részecske és Magfizikai Kutató Intézete tudomá
nyos tanácsadóját,

4. SÁROSI BÁLINT-ot, a zenetudomány kandidá
tusát, az MTA Zenetudományi Intézete tudomá
nyos főmunkatársát,

5. SZABÓ ANDRÁS-t, a jogtudomány doktorát, 
az MTA Állam- és Jogtudományi Intézete tudo
mányos oszrályvezetőjét,

6. POLEDOVITS IMRÉ-t, az MTA Mezőgazdasági 
Kutató Intézet Kísérleti Gazdasága főosztály- 
vezetőjét.

„MUNKA ÉRDEMREND EZÜST FOKOZATA” 
kitüntetésben részesítette
1. CSABA LÁSZLÓ-t, az MTA Számítástechnikai 

és Automatizálási Kutató Intézete tudományos 
főosztályvezetőjét,

2. HORVÁTH ISTVÁN-t, az MTA Műszaki Fizikai 
Kutató Intézete gazdasági igazgatóhelyettesét,

3. GROLMUSZ VINCÉ-t, a közgazdaságtudomány 
kandidátusát, az MTA Kutatásszervezési Inté
zete tudományos főmunkatársát.

4. NEMES ISTVÁN-t, a kémiai tudomány kandi
dátusát, az MTA Központi Kémiai Kutató 
Intézete tudományos osztályvezetőhelyettesét,

5. POLGÁR LÁSZLO-t, a biológiai tudomány dok
torát, az MTA Szegedi Biológiai Központ, Enzi- 
mológiai Intézete tudományos tanácsadóját,

6. UDVARDY ANDOR-t, a biológiai tudomány 
kandidátusát, az MTA Szegedi Biológiai Központ, 
biokémiai Intézete tudományos csoportvezetőjét,

7. GERGÓCS JENŐ-t, az MTA Mezőgazdasági 
Kutató Intézet Kísérleti Gazdasága főágazat- 
vezetőjét,

8. SÁNDOR GYULÁ-t, az MTA Kutatási Ellátási 
Szolgálata igazgatóját.

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa 
hazánk felszabadulásának 43. évfordulója és nyug
állományba vonulása alkalmából, eredményes mun
kája elismeréseként MU NK A  ÉRDEMREND  
A R A N Y  fokozata kitüntetésben részesítette

SKÁLA VILMOS-t, az MTA Izotópkutató Inté
zete gazdasági igazgatóját.

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára 
„KIVÁLÓ M U N K Á É R T” kitüntetésben részesíti:

1. MONOSTORI IMRÉNÉ-t, a Központi Hivatal
főelőadóját,

2. MOLNÁR ISTVÁNNÉ-t, a Központi Hivatal 
főelőadóját,

3. NAGY BÉLÁ-t, a Központi Hivatal osztály- 
vezetőjét,

4. ÓDOR SÁNDORNÉ-t, a Központi Hivatal
főelőadóját,

5. ROHÁCSI LÁSZLÓNÉ-t, a Központi Hivatal 
felszolgálóját,

6. FARKAS LÁSZLÓNÉ-t, a Központi Hivatal 
előadóját,

7. VIGH SÁNDOR-t, a Központi Hivatal gép
kocsivezetőjét,

8. GYUROVICS MIHÁLYNÉ-t, a Kutatásszerve
zési Intézet betanított munkását,

9. TARNÓCZY MARIANN-t, a Kutatásszervezési
Intézet tudományos munkatársát,
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10. KISS SÁNDORNÉ-t a Könyvtár főkönyvtáro
sát,

11. FARKAS FERENC-et, a Könyvtár raktárosát.

A Hazafias Népfront Budapesti Elnöksége, a 
IX. kerületben végzett eredményes társadalmi 
munkája elismeréséül KIVÁLÓ TÁRSADALMI  
M U N K Á S  kitüntető jelvényt adományozza

ODOR SÁNDORNÉ-nak, a Központi Hivatal 
főelőadójának.

Hazánk felszabadulásának 43. évfordulója, né
hány esetben nyugállományba vonulásuk alkalmá
ból a Magyar Tudományos Akadémia Főtitkára 
eredményes munkájuk elismeréseként „KIVÁLÓ 
M U N K Á É R T ” kitüntetésben részesítette

1. SÁNDOR LÁSZLÓNÉ-t, az MTA Atommag- 
kutató Intézete szakmunkását,

2. NAGY JÓZSEF-et, az MTA Atommagkutató 
Intézete osztályvezetőjét,

3. PETŐ LAJOSNÉ-t, az MTA Atommagkutató 
Intézete titkárnőjét,

4. MAGDA TIBOR-t, az MTA Állatorvostudo
mányi Kutató Intézete szakmunkását,

5. GREUTTER ANTAL-t, az MTA Bányászati 
Kémiai Kutatólaboratórium fejlesztő mérnökét,

6. CSONKA FERENCNÉ-t, az MTA Ökológiai és 
Botanikai Kutatóintézete gazdasági ügyinté
zőjét,

7. PETÉNYI ISTVÁNNÉ-t, az MTA Ökológiai és 
Botanikai Kutatóintézete laboránsát,

8. MÁRTON JÓZSEF-et, az MTA Csillagászati 
Kutató Intézete szakmunkását,

9. GLEMBA ISTVÁNNÉ-t, az MTA Földrajz
tudományi Kutató Intézete gondnokát,

10. TÓTH MÁRTÁ-t, az MTA Geodéziai és Geofizi
kai Kutató Intézete osztályvezetőjét,

11. BENEDEK CSABÁNÉ-t, az MTA Izotóp- 
kutató Intézete ügyintézőjét,

12. GAÁL JUDIT-ot, az MTA Izotópkutató Inté
zete ügyintézőjét,

13. SZABÓ LÁSZLÓ-t, az MTA Kísérleti Orvos- 
tudományi Kutató Intézete szakmunkását,

14. IVANYOS LAJOSNÉ-t, az MTA Központi 
Fizikai Kutató Intézete tudományos munka- 
társát

15. TRAUB KÁROLYNÉ-t, az MTA Központi
Fizikai Kutató Intézete gyártásvezetőjét,

16. TÓTHNÉ GITTINGER EDIT-et, az MTA
Központi Fizikai Kutató Intézete ügyintézőjét,

17. PINTÉR ATTILÁ-t, az MTA Központi Fizikai 
Kutató Intézete technikusát,

18. PÁL ISTVÁN-t, az MTA Központi Fizikai 
Kutató Intézete üzemmérnökét,

19. SEBESTYÉN BÉLÁ-t, az MTA Központi 
Fizikai Kutató Intézete kiemelt szakmunkását,

20. TÍMÁR JÁNOS-t, az MTA Központi Fizikai 
Kutató Intézete üzemvezetőjét,

21. MÁRTA ISTVÁNNÉ-t, az MTA Központi 
Fizikai Kutató Intézete asszisztensét,

22. HORVÁTH LÁSZLÓNÉ-t, az MTA Központi 
Fizikai Kutató Intézete technikusát,

23. PRUKÁCS GÁBOR ALAJOS-t, az MTA Köz
ponti Kémiai Kutató Intézete szakmunkását,

24. HEGEDE BÉLÁ-t, az MTA Központi Kémiai 
Kutató Intézete technikusát,

25. SZANISZLÓ JÁNOSNÉ-t, az MTA Központi 
Kémiai Kutató Intézete technikusát,

26. OROSZ ÁKOSNÉ-t az MTA Mezőgazdasági 
Kutató Intézete mérnökét,

27. JUHÁSZ KATALIN-t, az MTA Mezőgazdasági 
Kutató Intézete technikusát,

28. BARCZA GYULÁ-t, az MTA Műszaki Fizikai 
Kutató Intézete technikusát,

29. GYŰRIK FERENCNÉ-t, az MTA Műszaki 
Fizikai Kutató Intézete csoportvezetőjét,

30. BORBÉLY ATTILÁ-t, az MTA Műszaki Ké
miai Kutató Intézete ügyintézőjét,

31. SZABÓ LÁSZLÓNÉ-t, az MTA Növényvédelmi 
Kutató Intézete asszisztensét,

32. SZALAY JULIANNÁ-t, az MTA Számítás- 
technikai és Automatizálási Kutató Intézete 
csoportvezetőjét,

33. KINDL JÓZSEFNÉ-t, az MTA Számítás- 
technikai és Automatizálási Kutató Intézete 
ügyintézőjét,

34. MASOPUST REZSŐNÉ-t, az MTA Számítás- 
technikai és Automatozálási Kutató Intézete 
könyvtárosát,

35. KARDOS-ADAMOVITS MIKLÓSNÉ-t, az 
MTA Szegedi Biológiai Központ csoportvezető-

36. FÖLDI MIHÁLYNÉ-t, az MTA Szegedi Bioló
giai Központ ügyintézőjét,

37. GONDA ANDRÁSNÉ-t, az MTA Szegedi 
Biológiai Központ ügyintézőjét,

38. SCHMIDT FERENC-et, az MTA Természet- 
tudományi Kutatólaboratórium elektrotechni- 
kusát

39. TÓTHNÉ SZABADOS JUDIT-ot, az MTA 
Természettudományi Kutatólaboratórium ügy
intézőjét,

40. SZOLNOKI CSABÁNÉ-t, az MTA Természet- 
tudományi Kutatólaboratórium laboránsát,

4L ZSOMB1K SÁNDOR-t az MTA Talajtani és 
Agrokémiai Kutató Intézete telepvezetőjét,

42. KOVÁCS KÁROLYNÉ-t, Gödöllői Agrártudo
mányi Egyetem Öntözési Munkaközössége tu
dományos ügyintézőjét,

43. FEKETE JÓZSEFNÉ-t, az MTA Szerkezet
kémiai Tanszéki Kutató Csoport hivatalsegéd
jét»

44. FRULSTUCK RICHÁRDNÉ-t, az MTA Ter- 
mőhelyismerettani Kutató Csoport laborán-
sút

45. ZOLNAY JENŐ-t, az MTA Műszaki Analitikai 
Kémiai Kutató Csoport technikusát,

46. GÖLD LÁSZLÓNÉ-t, az MTA Műszaki Mecha
nikai Tanszéki Kutató Csoport előadóját,

47. HANSER ÁGOTÁ-t, az MTA Állami- és Jog- 
tudományi Intézete ügyintézőjét,

48. GÁL JULIANNÁ-t, az MTA Regionális Kuta
tások Központja ügyintézőjét,

49. SZÍ RÁKI ZSUZSANNÁ-t, az MTA Regionális 
Kutatások Központja könyvtárvezetőjét,

50. RÁDI PÉTER-t, az MTA Filozófiai Intézete 
tudományos munkatársát,

51. R. TAKÁCS OLGÁ-t, az MTA Irodalomtudo
mányi Intézete tudományos titkárát,

52. WINKLER RÓZÁ-t, az MTA Közgazdaság- 
tudományi Intézete ügyintézőjét,
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53. HORVÁTH FERENCNÉ-t, az MTA Közgaz
daságtudományi Intézete ügyintézőjét,

54. HUBIK ANDRÁSNÉ-t, az MTA Néprajzi 
Kutató Csoport gazdasági vezetőjét,

55. KOTTRA PÉTER-t, az MTA Pszichológiai 
Intézete ügyintézőjét,

56. GYORGYOVICH ANIKÓ-t, az MTA Világgaz
dasági Kutató Intézete főelőadóját,

57. SZALAY KÁLMÁNNÉ-t, az MTA Történettu
dományi Intézete adminisztrátorát,

58. BÁNHEGYI BÉLÁNÉ-t, az MTA Kutatási 
Ellátási Szolgálata ügyviteli alkalmazottját,

59. BÍRÓ GYÖRGY-öt, az MTA AKADIMPEX 
vámkezelőjét,

60. PÁL JÁNOS-t, az MTA Sokszorosító szakmun- 
kását

61. SIMOR JÓZSEFNÉ-t, az MTA Mérésügyi és 
Méréstechnikai Szolgálata osztályvezetőjét,

62. APOR ANDRÁS-t, az MTA Mérésügyi és 
Méréstechnikai Szolgálata szervizmérnökét,

63. KŐFALVI JENŐ-t, az MTA Mérésügyi és 
Méréstechnikai Szolgálata mérnökét,

64. HUPJÁN JÓZSEF-et, az MTA Akadémiai 
Kiadó éŝ  Nyomda műszaki igazgatóját,

65. TÓTH JÓZSEF-et, az MTA Akadémiai Kiadó 
és Nyomda gazdasági igazgatóját,

66. LASCSIK TIVADAR-t, az MTA Akadémiai 
Kiadó és Nyomda szakmunkását,

67. GRESINA KÁROLY-t, az MTA Akadémiai 
Kiadó és Nyomda csoportvezetőjét,

68. KLEMENT ANTAL-t, az MTA Kutatási Esz
közöket Kivitelező Vállalat szerkesztőjét,

69. PINTÉR KÁROLYNÉ-t, az MTA Kutatási 
Eszközöket Kivitelező Vállalat üvegművesét,

70. FÁBIÁN TAMÁS-t, az MTA Mezőgazdasági 
Kutató Intézet Kísérleti Gazdasága főenerge
tikusát,

71. SZÍ LASI GYÖRGY-öt, az MTA Mezőgazdasági 
Kutató Intézet Kísérleti Gazdasága traktorosát,

72. HARMATH JÓZSEF-et, az MTA Mezőgazda- 
sági Kutató Intézet Kísérleti Gazdasága ügyin
tézőjét,

73. KOVÁCS JÁNOSNÉ-t, a Magyar Közgazdasági 
Társaság hivatalsegédjét,

74. BERGHAMMER ARTURNÉ-t, az MTA Ipari 
és Vállalatgazdasági Kutató Intézete gazdasági 
vezetőjét.

FOGADÓÓRÁK

Berend T. Iván, a Magyar Tudományos Akadé
mia elnöke minden hétfőn 16 — 17,30 óra között 
— bármely természetű ügyben — fogadóórát tart.

A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak 
más időpontokban is rendelkezésére áll.

Jogi és Igazgatási Főosztály

Láng István, a Magyar Tudományos Akadémia 
főtitkára minden hétfőn 15,30 — 17 óra között 
— bármely természetű ügyben — fogadóórát tart.

A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak, 
valamint az intézmények vezetőinek más időpon
tokban is rendelkezésre áll.

Jogi és Igazgatási Főosztály

Szabó János, a Tudományos Minősítő Bizottság 
elnöke kedden 14 — 15 óráig, Mádl Ferenc, a Tudo
mányos Minősítő Bizottság titkára csütörtökön 
10 — 11 óráig tart fogadóórát. Előzetes bejelentés a 
173-929 hívószámú telefonon.

Tudományos Minősítő Bizottság Titkárság
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Akadémiai Közlöny
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 o s  Lapja

Kiadja:
A MAGYAR T U D O M Á N Y O S  A K A D É M I A  

KÖZP ONTI  H I VAT AL A
B U D A P E S T ,  1988.  J Ú L I U S  11.

T A R T A L O M

J o g sza b á ly o k

A Magyar Tudományos Akadémia 
főtitkárának 

6/1988. (A. K. 7) MTA
u t a s í t á s a

a munkaviszonyban, munkaköri kötelezettség 
teljesítéseként alkotott tudományos művek 
felhasználásáról és szerzői jogdíjáról szóló 

2/1977. (A. K. 5.) MTA-F. utasítás módosításáról

1 - §

A munkaviszonyban, munkaköri kötelezettség 
teljesítéseként alkotott tudományos művek felhasz
nálásáról és szerzői jogdíjáról szóló, a 6/1985. 
(A. K. 13.) MTA-F. utasítással módosított 2/1977. 
(A. K. 5.) MTA-F. utasítás 4. § (1) bekezdését hatá
lyon kívül helyezem.

2- §

Ez az utasítás 1988. július 1-jén lép hatályba.

Láng István s. k.

Jogszabályok
6/1988. (A. K. 7.) MTA a munkaviszonyban, munkaköri kötelezettség teljesíté

sz. utasítás seként alkotott tudományos művek felhasználásáról
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utasítás módosításáról ...............................................  113
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A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ELNÖKSÉGÉNEK HATÁROZATA
az 1988. április 19-i rendkívüli ülésről

A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi 
Bizottsága felkérése alapján az Elnökség megvitatta 
,,A Magyar Szocialista Munkáspárt országos érte
kezletének állásfoglalása” című dokumentum-ter
vezetet.

A vita előkészítésére a 18/1988. számú elnökségi 
határozattal kiküldött alkalmi bizottság elkészítette 
és az Elnökség tagjainak eljuttatta az Elnökség 
állásfoglalástervezetét.

A pártértekezlet állásfoglalás-tervezetéről és az 
alkalmi bizottság által előterjesztett tervezetről 
igen elmélyült, sokoldalú, élénk vitában mondták el 
véleményüket a felszólalók, akik — többségük
ben — egyetértettek az alkalmi bizottság által 
leírtakkal, illetve azt kiegészíteni javasolták.

A vitáról részletes, szó szerinti jegyzőkönyv 
készült.

Az Elnökség 19/1988. számú határozata 
Az Elnökség

1. köszönetét mond az alkalmi bizottságnak a 
rendkívül értékes, alapos tervezet elkészítéséért;

2. felkéri a bizottságot, hogy az elnökségi vita 
alapján a tervezetet dolgozza át, és felhatalmazza az 
MTA elnökét, hogy azt mint az Elnökség vélemé
nyét juttassa el az MSZMP Központi Bizottságá
hoz, a vitáról készült szó szerinti jegyzőkönyvvel 
együtt.

Berend T. Iván s. k.

K ö zlem én y ek
T á j é k o z t a t ó

a TMB szakbizottságai által odaítélt doktori foko
zatokról.

Nyelvtudományi szakbizottság
KELEMEN TIBORNÉ:

(ELTE BTK)
„Aspects semantiques et contextuels de la 
syntaxe transformationelle du Francais” c. 
értekezése alapján a nyelvtudomány doktora.

Történelemtudományi szakbizottság

BERTÉNYI IVÁN:
(ELTE Bölcsésztud. Kar)
„A középkori magyar címerhasználat története 
(Mohácsig)” c. értekezése alapján a történelem 
(heraldika) tudomány doktora.

Elméleti Orvostudományi szakbizottság
KÖTELES GYÖRGY:

(SOTE Kórélettani Int.)
„Ionizáló sugárzások hatása eukarióta sejtek 
membránjaira” c. értekezése alapján az orvos- 
tudomány doktora.

ROSIVALL LÁSZLÓ:
(SOTE Kórélettani Int.)
„Az intrarenális renin-angiotenzin rendszere 
funkcionális és morfológiai sajátosságai” c. 
értekezése alapján az orvostudományok dok
tora.

Filozófiai szakbizottság
GARAI LÁSZLÓ:

(MTA Pszich. Int.)
„Társadalmi azonosság és tudat” c. értekezése 
alapján a filozófiai tudomány doktora.

Közgazdaságtudományi szakbizottság

GIDA ERZSÉBET:
(MSZMP Társadalomtud. Int.)
„A társadalmi-gazdasági fejlődést feltáró alter
natív prognózisok kimunkálásának elméleti
módszertani alapjai és gyakorlata” c. értekezése 
alapján a közgazdaságtudomány doktora.

SZEBENI ÉVA:
(Munkaügyi Kút. Int.)
„A jövedelempolitikáról” c. értekezése alapján 
a közgazdaságtudomány doktora.

Történelemtudományi szakbizottság

LIPTAI ERVIN:
(Hadtörténeti Int. és Múzeum)
„Hadsereg és honvédelem az 1918—1919. évi 
magyarországi forradalmakban” c. értekezése 
alapján a történelemtudomány doktora.

Pedagógiai szakbizottság

MÉSZÁROS ISTVÁN:
(ELTE BTK)
„Általános irányú középszintű iskoláink krono
lógiája és topográfiája 996 — 1948” c. értekezése 
alapján a neveléstudomány doktora.

Matematikai és számítástudományi szakbizottság
HATVANI LÁSZLÓ:

(JÄTE TTK Bolyai Int.)
„Közönséges differenciálegyenletek megoldásai
nak stabilitásáról mechanikai alkalmazásokkal” 
c. értekezése alapján a matematikai tudomány 
doktora.

Fizikai és csillagászati szakbizottság
NAGY DÉNES LAJOS:

(MTA KFKI)
„Az 57 Fe Mössbauer-spektroszkópiája alacsony 
hőmérsékleten, nagy mágneses térben” c. érte
kezése alapján a fizikai tudomány doktora.
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LUKÁCS BÉLA:
(MTA KFKI)
„Relativisztikus nehézionütközések fenomeno
lógiája” c. értekezése alapján a fizikai tudomány 
doktora.

Állattenyésztési és állatorvostudományi szakbizottság 
GERE TIBOR:

(Kutatóint. Takarm. Kút. Központ.)
„Tejelő típusú szarvasmarha populációk bioló
giai tulajdonságainak elemzése” c. értekezése 
alapján a mezőgazdasági tudomány doktora.

Klinikai orvostudományi szakbizottság /.

SOLTÉSZ GYULA:
(POTE Gyermekklinika)
„Csecsemő és gyermekkori hypoglykaemia és 
hyperglykaemia (diabetes mellitus) c. értekezése 
alapján az orvostudomány doktora.

Klinikai orvostudományi szakbizottság II.

HIRSCHBERG JENŐ:
(Heim Pál Gyermekkórház)
„A szájpad elégtelenség kóroktana, diagnosz
tikája és fonokirurgiája” c. értekezése alapján 
az orvostudomány doktora.

Gépészeti, kohászati szakbizottság
G1NSZTLER JÁNOS:

(BME)
„A tartós hőmérsékletnek és változó feszültség
nek kitett acélokban végbemenő változások és 
azok élettartamcsökkentő hatása mérséklésének 
anyagszerkezettani háttere.” c. értekezése alap
ján a műszaki tudomány doktora.

Elektronikai és számítástechnikai szakbizottság
MOJZES IMRE:

(MTA MFKI)
„A fém-vegyületfélvezető átmenet technoló
giája és alkalmazása a mikrohullámú félvezető 
eszközökben” c. értekezése alapján műszaki 
tudomány doktora.

VAJDA FERENC:
(MTA KFKI)
„A mikroprogramozás alkalmazása számítás- 
technikai rendszerekben” c. értekezése alapján 
a műszaki tudomány doktora.

Kémiai szakbizottság I.

MEZEY LŐRINC ZOLTÁN:
(BME Fizikai Intézet)
„Szilárdtest felületek egyensúlyi és nem egyen
súlyi mélységi összetételprofiljai és szabad- 
entalpiái. Számítások termodinamikai megala
pozása és módszerei” c. értekezése alapján a 
kémiai tudomány doktora.

Biológiai szakbizottság /.
PAPP LÁSZLÓ:

(Természettud. Múzeum)
„A taxonómia eredményeinek felhasználása a 
legyekkel kapcsolatos gyakorlati feladatok meg
oldásában” c. értekezése alapján a biológiai 
tudomány doktora.

T á j é k o z t a t ó

a TMB szakbizottságai által odaítélt kandidátusi 
fokozatokról:

Zenetudományi, néprajzi és folklór szakbizottság

KOMLÓS KATALIN:
(L. F. Zeneművészeti Főiskola)
„Bécsi zongorás-trió az 1780-as években” c. 
értekezése alapján a zenetudomány kandidátusa. 
Honosítással.

PAKSA KATALIN:
(MTA Zenetudományi Int.)
„A magyar népdal díszítése” c. értekezése alap
ján a zenetudomány kandidátusa.

VINCZÉNÉ KEREZSI ÁGNES:
(Néprajzi Múzeum)
„A ló szerepe a Volga —Káma menti és az Urálon 
túli finnugor népeknél” című — Szovjetunióban 
megvédett — értekezése alapján a történelem- 
tudomány (néprajz) kandidátusa.

Közgazdaságtudományi szakbizottság

NESZTOR TAMÁS:
(Országos Tervhivatal)
„A költségvetés szerepe és helye az NDK gazda
ságirányítási rendszerében” c. — NDK-ban 
megvédett — értekezése alapján a közgazdaság- 
tudomány kandidátusa.

FEHÉR LÁSZLÓ:
(KGST Titkárság Moszkva)
„A műszaki-tudományos haladás irányítása az 
európai KGST tagországok építőiparában” c. 
— Szovjetunióban megvédett — értekezése 
alapján a közgazdaságtudomány kandidátusa.

VÁRNAI ERNŐ:
(JATE Politikai Gazdaságtan Tsz.)
„Transznacionális bankok a világgazdaságban” 
c. értekezése alapján a közgazdaságtudomány 
kandidátusa.

Művészettörténeti, építészettörténeti és régészeti szak- 
bizottság

ALICE M. CHOYKE:
(HTB)
„Csont-agancs- és állatfogszerszámok elemzése 
magyarországi bronzkori lelőhelyekről” c. érte
kezése alapján a történelem (régészet) tudomány 
kandidátusa. (Honosítással).
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Állam- és jogtudományi szakbizottság

AHMED ABDULSALAM ELSHHAB:
„The criminal liability in law and islamic 
sharea” c. értekezése alapján az állam- és jog
tudomány kandidátusa.

MAUTHNER ISTVÁN:
(Államigazgatási Főiskola)
„A közigazgatás személyi állományának kivá
lasztása” c. értekezése alapján az állam- és jog
tudomány kandidátusa.

BODNÁR ZOLTÁN:
(ELTE ÁJK Pénzügyi, Jogi Tsz.)
„A mesterséges úton történő megtermékenyítés 
etikai és jogi alapkérdései” c. értekezése alapján 
az állam- és jogtudomány kandidátusa.

Pedagógiai szakbizottság
KORNIDESZ MIHÁLY:

(Külügyminisztérium)
„Középiskolai reformok 1945 — 1965” c. érteke
zése alapján a neveléstudomány kandidátusa.

GYÓNI LAJOSNÉ:
(Budapesti Tanítóképző Főiskola)
„Néhány szocialista ország tanítóképzésének 
összehasonlító vizsgálata” c. értekezése alapján 
a neveléstudomány kandidátusa.

FEKETE ISTVÁN:
(Pénzügyi és Számviteli Főiskola) Zalaegerszeg
„Matematika és számítástechnika integrált ok
tatása” c. értekezése alapján a neveléstudomány 
kandidátusa.

SZEKERES JÁNOS:
(JPTE Tanárképző Kara)
„Az iskolai demokrácia pedagógiai tartalma és a 
pedagógus irányító szerepe” c. értekezése alap
ján a neveléstudomány kandidátusa.

Matematikai és számítástudományi szakbizottság
VÍZVÁRI BÉLA:

(MTA SZTAKI)
„Beitrage zum Frobenius-Problem” c. — NDK- 
ban megvédett — értekezése alapján a matema
tikai tudomány kandidátusa.

Fizikai és csillagászati szakbizottság

GYÉMÁNT IVÁN KÁROLY:
(JATE Elméleti Fizikai Tsz.)
„Molekulák és klaszterek elektronszerkezetének 
meghatározása többszórásos Xa-módszerrel” c. 
értekezése alapján a fizikai tudomány kandidá
tusa.

VLADÁR KÁROLY:
(MTA KFKI)
„Kétállapotú rendszerek és vezetési elektronok 
kölcsönhatása amorf fémekben” c. értekezése 
alapján a fizikai tudományok kandidátusa.

RIBACS PÁL:
(MTA KFKI)
„A kvark-parton modell kísérleti vizsgálata a 
mélyen rugalmatlan müon-proton szórásban” c. 
értekezése alapján a fizikai tudomány kandidá
tusa.

Növénytermesztési szakbizottság
DR. JÓZSA MIKLÓS:

(Kertészeti és Parképítő Váll.) Szombathely 
„A díszfaiskola természetes műszaki és techno
lógiai fejlesztése” c. értekezése alapján a mező- 
gazdasági tudomány kandidátusa.

DR. MÁNDY ANDREA:
(Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem) 
Budapest
„Természetes növekedésserkentők hatása orchi
deák és más dísznövények szövettenyészeteire” 
c. értekezése alapján a mezőgazdasági tudo
mány kandidátusa.

DR. MAHMOUD OUDEH:
(Szíria)
„A nitrogén és molibdén műtrágyázás kölcsön
hatásának vizsgálata a talaj-növény rendszer
ben, modell-kísérletben” c. értekezése alapján 
a mezőgazdasági tudomány kandidátusa.

DR. BIRKÁS MÁRTA:
(GATE)
„A talajművelés minőségét befolyásoló agro
nómiái tényezők értékelése” c. értekezése alap
ján a mezőgazdasági tudomány kandidátusa.

SALLAI JENŐNÉ:
(Gabonatermesztési Kút. Int.) Szeged 
„A durum búza tésztaipari minőségét meghatá
rozó tényezők és a köztük levő összefüggések 
tanulmányozása” c. értekezése alapján a mező- 
gazdasági tudomány kandidátusa.

POLLHAMER ERNŐNÉ:
(Sütőipari Vállalat) Székesfehérvár 
„A búza minősége, céltudatos minőségjavítása 
és feldolgozása” c. értekezése alapján a mező- 
gazdasági tudomány kandidátusa.

DR. SÁRVÁRI MIHÁLY:
(Növénytermesztéstani Tsz.) DATE Debrecen 
„A vetésváltás és tápanyagellátás hatása, a 
búza és a kukorica termesére” c. értekezése alap
ján a mezőgazdasági tudomány kandidátusa.

DR. TÓBIÁS ISTVÁN:
(Zöldségtermesztési Kút. Int.)
„Az étkezési paprika két legfontosabb vírus
kórokozójának jellemzése, a patogenezissel és a 
rezisztenciával kapcsolatos fehérjeinek vizsgá
lata” c. értekezése alapján a mezőgazdasági 
tudomány kandidátusa.

Állattenyésztési és állatorvostudományi szakbizottság

SZERENCSÉS ISTVÁN:
(HAKI) Szarvas
„Függőség a transzferium polimorfizmusa és a 
különböző pontyvonalak természetes ellenálló-
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képessége között” c. — Lengyelországban meg
védett — értekezése alapján mezőgazdasági 
tudomány kandidátusa.

Agrárökonómiai szakbizottság

AZHAR AHMAD AL-HIMERI:
(Irak)
„Agricultural extension among rural women 
in Iraq” c. értekezése alapján a mezőgazdasági 
tudomány kandidátusa.

HAJÓS LÁSZLÓ:
(Agrártudományi Egyetem)
„A munkahely elemzése, valamint a mozgás- és 
mozdulatelemzéses módszerek alkalmazásának 
vizsgálata a mezőgazdasági munkafolyamatok 
szervezésében” c. értekezése alapján a mezőgaz
dasági tudomány kandidátusa.

SZÉNAY LÁSZLÓNÉ:
(Agrárgazdasági Kút. Int.) Budapest 
„A termelésbővítés és a közgazdasági szabályo
zás összefüggései az élelmiszeriparban” c. érte
kezése alapján a mezőgazdasági tudomány 
kandidátusa.

I. Klinikai orvostudományi szakbizottság
KORMOS TAMÁS:

(Országos „KORÁNYI” TBC és Pulmonológiai 
Int.)
„Specifikus immunoadszorpció alkalmazása Ti
mothy pollen érzékeny asztma bronciálés bete
gek kezelésében” c. — Szovjetunióban megvé
dett — értekezése alapján az orvostudomány 
kandidátusa.

DR. VARGA GYULA:
(SZOTE II. Bel. Klinika)
„Felnőttkori akut nyelőid leukémiák prognózisát 
befolyásoló tényezők” c. értekezése alapján az 
orvostudomány kandidátusa.

DR. TEMESVÁRI ISTVÁN PÉTER:
(ORFI)
„A szisztémás lupus erythematosus idegrend
szeri megnyilvánulásai klinikum és az anti- 
lifocira, antineuronális antitestekkel való kap
csolata” c. értekezése alapján az orvostudomány 
kandidátusa.

DR. PÓDER GYÖRGY:
(SOTE I. Gyermekklinika)
„A csecsemő- és kisdedkori obstruktiv bronhi- 
tisz prognózisa” c. értekezése alapján az orvos- 
tudomány kandidátusa.

DR. KÖRNER ANNA:
(SOTE I. Gyermekklinika)
„A vesetubukusok működésének vizsgálata dia
beteses gyermekekben az anyagcsere állapottal 
való összefüggésben” c. értekezése alapján az 
orvostudomány kandidátusa.

DR. KISS PÉTER:
(Apáthy I. GyermKh-RI.)
„Dysmorphia és kariotipus” c. értekezése alap
ján az orvostudomány kandidátusa.

DR. TRAN THI THANH HUONG:
(Országos Közegészségügyi Int.) Vietnam
„Humán kromoszóma aberrációk kialakulását 
befolyásoló hatások vizsgálata” c. értekezése 
alapján az orvostudomány kandidátusa.

DR. CSÍKOS MIHÁLY:
(Szeged MVT Kh. Sebészet)
„A nyelőcső jóindulatú szűkületeinek és azok 
szövődményeinek sebészi kezelése” c. értekezése 
alapján az orvostudomány kandidátusa.

II. Klinikai orvostudomány szakbizottság
DR. BERTA ANDRÁS:

(DOTE)
„Diagnosztikus könnyfehérje meghatározások” 
c. értekezése alapján az orvostudomány kandi
dátusa.

DR. FORR AI ISTVÁN:
(OTE Mellkasi Sebészeti Tsz.)
„A kissejtes tüdőrák operabilitása és a rezekciós 
műtét tapasztalatai” c. értekezése alapján az 
orvostudomány kandidátusa.

DR. KOLOZSVÁRI LAJOS:
(DOTE Szemklinika)
„Az üvegtesti tér echográfiája” c. értekezése 
alapján az orvostudomány kandidátusa.

DR. KOLLIN ÉVA:
(SOTE I. Belklinika)
„Csont ásványi anyagtartalom, röntgenmorfo- 
metria és androgén háztartás koponya hyperos- 
tosisos betegekben” c. értekezése alapján az 
orvostudomány kandidátusa.

DR. PRIEVARA FERENC:
(Somogy mT. Kh-RI.)
„A koraszülés megelőzésének lehetőségei, vala
mint a méhen belüli anyagcsereviszonyok ala
kulása intra uterin retardáció eseteiben” c. 
értekezés alapján az orvostudomány kandidá
tusa.

DR. SZABÓ GYULA:
(POTE)
„Fogpótlások készítésére használatos akrilátok 
egyes fizikai-kémiai tulajdonságai” c. értekezés 
alapján az orvostudomány kandidátusa.

Gépészeti, kohászati szakbizottság

KOLTAI TAMÁS:
(BME)
„Az ipari anyagáramlás vizsgálata a logisztikai 
koncepció alapján” c. értekezése alapján a 
műszaki tudomány kandidátusa.

CSER ISTVÁN:
(Ipari Technológiai Int. Budapest)
„Forgácsolástechnológiai folyamatok tervezési 
hatékonyságának növelése az automatizált ter
vezés invariáns módszereinek alkalmazásával”
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c. — Szovjetunióban megvédett — értekezése 
alapján a műszaki tudományok kandidátusa.

ALPEK FERENC:
(BME)
„Tárcsajellegű darabok automatikus mérésére 
alkalmas külső mérőállomás fejlesztése és kísér
leti vizsgálata” c. — NDK-ban megvédett 
értekezése alapján a műszaki tudomány kandi
dátusa.

Energetikai szakbizottság

OSZTHER1MER MÁRTON:
(VEIKI)
„Frissvízhűtésű hőerőművek által okozott hő- 
szennyeződési folyamat fizikai törvényszerűsé- 
dei. Módszer hőerőművek hőterhelési viszonyai
nak előbecslésére” c. értekezése alapján a 
műszaki tudomány kandidátusa.

Elektronikai és számítástechnikai szakbizottság

SZOLGAY PÉTER:
(MTA SZTAKI)
„Üj konstrukciós tervezési metodika nagy
komplexitású kombinációs hálózatok tervezé - 
sére” c. értekezése alapján a műszaki tudomá
nyok kandidátusa.

MÁRTON EDIT:
(MEV)
„Szilícium alapú integrált áramkörök technoló
giájában használt különböző vékonyrétegek 
megmunkálásához szükséges fotolitográfiai mű
veletek optimalizálása” c. — Szovjetunióban 
megvédett — értekezése alapján a műszaki 
tudomány kandidátusa.

Építési, építészeti és közlekedéstudomány i szakbizottság 

FARKAS JÓZSEF:
(KPM Repülőtéri Légiforgalmi és Repülőtéri 
Igazgatóság)
„Repülőtéri merev burkolatok megerősítésének, 
optimális tervezési megoldásának megalapozása” 
c. — Szovjetunióban megvédett — értekezése 
alapján a műszaki tudomány kandidátusa.

KOVÁCS SÁNDOR:
(Középtiszavidéki Vízügyi Igazgatóság)
„Vízállás, vízhozam előrejelzési modellek fel
állítása a Tisza középső szakaszára a mesterséges 
beavatkozások figyelembevételével” c. — Szov
jetunióban megvédett — értekezés alapján a 
műszaki tudomány kandidátusa.

JOLÁNKA1 GÉZA:
(Vízgazdálkodási Tud. Kút. Közp.) Budapest
„A Balaton tápanyagterhelésének vízminőségi 
modelljei” c. értekezése alapján a műszaki 
tudomány kandidátusa.

CHU QUOC THANG:
(Vietnam)
„A szimmetrikusan horpadó gömbhéjak ponto
sított horpadásvizsgálata” c. értekezése alap
ján a műszaki tudomány kandidátusa.

Bányászati, földtani, geodéziai és geofizikai szak- 
bizottság

PHO DÚC HONG:
(ELTE)
„Stacionárius geoelektromos szondázások minő- 
ségellenőrzött kiértékelési eljárásai” c. érteke
zése alapján a földtudomány kandidátusa.

SZIRTES LÁSZLÓ:
(Bányászati Információs és Számítástech. Tár
saság)
„A bányászati informatika és számítástechnika 
néhány segédeszköze a gázveszély elleni küzde
lemben” c. értekezése alapján a műszaki tudo
mány kandidátusa.

HORVÁTH RÓBERT:
(Ybl Miklós Építőip. Műsz. Főisk.)
„Adalékok a kontinuumechanika Teológiai el
méletéhez” c. értekezése alapján a műszaki 
tudomány kandidátusa.

MÜLLER PÁL:
(Magyar Állami Földtani Int.)
„A badeni emelet tízlábú rákjai” c. értekezése 
alapján a földtudomány kandidátusa.

BÁLDI TAMÁSNÉ:
(MÁFI)
„A dunántúli paleogén képződmények nanno- 
planktonja” c. értekezése alapján a földtudo
mány kandidátusa.

Biológiai szakbizottság II
DR. OLÁH ZOLTÁN:

(MTA SZBK) Szeged
„CA2+-kalmodulin aktivált Ca2+-ATPÁZ és 
Ca2+-függő fehérje foszforilációs búzában” c. 
értekezése alapján a biológiai tudomány kandi
dátusa.

DR. NGUYEN NGHIEM LUAT:
(Vietnam)
„Az emetin hatása az egér-timusz makro- 
molekuláris folyamataira” c. értekezése alapján 
a biológiai tudomány kandidátusa.

DR. FRANCIA ISTVÁN:
(Közp. Kút. Láb.) Debrecen
„R46 rezisztencia plazmid és származékainak 
sugárvédő hatása” c. értekezése alapján a 
biológiai tudomány kandidátusa.

DR. MADARÁSZ EMÍLIA:
(ELTE TTK)
„Idegi sejtek fejlődése in vitro” c. értekezése 
alapján a biológiai tudomány kandidátusa.

DR. ELENA BOGDANOVA NIKOLOVA: 
(Bulgária)
„Three anti-HLA-DR monoclonal antibodies 
influencing antigen presentation and MLC in 
human systems” c. értekezése alapján a biológiai 
tud. kandidátusa.
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U. NAGY ZSUZSANNA 
(SOTE)
„Hormonok és bakteriális endotoxin hatása a 
pajzsmirigy TSH receptoraira különböző élet
korokban” c. értekezése alapján a biológiai 
tudomány kandidátusa.

Hadtudományi szakbizottság
IVÁN DEZSŐ:

(nyugállományú)
„A Magyar Néphadsereg repülőcsapatainak tör
ténete 1945 — 1980” c. értekezése alapján a had
tudomány kandidátusa.

KURUCZ ISTVÁN:
(MN)
„A katonai alakulat harcvezetési és harctevé
kenységi folyamatainak korszerűsítése, a veze
téstechnikai eszközök rendszerbe állításával 
összhangban” c. értekezése alapján a hadtudo
mány kandidátusa.

Politikai szakbizottság
OSCAR ORAMAS OLIVIA:

(Kuba)
„The influence of the most relevant political 
personalities in the process of decolonization in 
Afrika” c. értekezése alapján a politikatudo
mány kandidátusa.

KOZMA MÁRIA:
(Budapesti Műszaki Egyetem)
„Az elméleti és politikai útkeresések fontosabb 
összefüggései India Kommunista Pártjában a 
függetlenség kivívásától 1977-ig” c. értekezése 
alapján a politikatudomány kandidátusa.

SZABÓ MÁTÉ 
(ELTE ÁJTK)
„Az új társadalmi mozgalmak és a politikai 
rendszer változásai a fejlett tőkésállamokban: 
zöldek” c. értekezése alapján a politikatudo
mány kandidátusa.

Irodalomtudományi szakbizottság
BODNÁR GYÖRGY:

(ír. tud. Intézet)
„A ‘mese’ lélekvándorlása. Az elbeszélő Kaffka 
Margit a századforduló irodalmi megújulásá
ban.” c. értekezése alapján az irodalomtudo
mány doktora.

Történelemtudományi szakbizottság
NAGY ISTVÁN:

(nyugdíjas)
„A magyar kamara és a királyi pénzügyigazgatás 
fejlődése Mohács után 1528 — 1686”. c. érteke
zése alapján a történelemtudomány doktora.

Állam- és jogtudományi szakbizottság
DICZIG ISTVÁN:

(Belügyminisztérium)
„A bűnözés megelőzésének stratégiája és közép
távú komplex tervezése a BM szerveinél” c. 
értekezése alapján az állam- és jogtudomány 
doktora.

Klinikai orvostudományi szakbizottság I.

MAGYAR PÁL:
(SOTE Pulmonológiai KI.)
„Hypertoniás KC1 oldattal végzett inhalációs 
teszt és szerepe az asthma bronchiale differen
ciáldiagnosztikájában” c. értekezése alapján az 
orvostudomány doktora.

MILTÉNYI MIKLÓS:
(SOTE I. Gyermekklinika)
„Gyermekkori proteinuriák” c. értekezése alap
ján az orvostudomány doktora.

Klinikai orvostudományi szakbizottság II.

BÍRÓ VILMOS:
(POTE I. Seb. KI.)
„Újabb lehetőségek a csúszófelszínek helyreállí
tására a kéz rossz prognózisú hajlítóin sérülései
ben” c. értekezése alapján az orvostudomány 
doktora.

KUHN ENDRE:
(POTE Radiológiai KI.)
„Malignus lymphomák radiológiai diagnoszti
kája” c. értekezése alapján az orvostudomány 
doktora.

NEMES ATTILA:
(SOTE Érsebészeti Int.)
„Hibák, tévedések, szövődmények az érsebé
szetben” c. értekezése alapján az orvostudo
mány doktora.

Gépészeti, kohászati szakbizottság

DRAHOS ISTVÁN:
(NME) Miskolci-Egyetemváros
„A kinetikai gyártásgeometria alapjai” c. érte
kezése alapján a műszaki tudomány doktora.

VÁRLAKI PÉTER:
(BME Közlekedéstechnika és Szervezési Int.)
„Nemlineáris járműdinamikai modellek statisz
tikai identifikációja” c. értekezése alapján a 
műszaki tudomány doktora.

Bányászati, földtani, geodéziai és geofizikai szak- 
bizottság

DANK VIKTOR:
(Központi Földtani Hivatal)
„A magyarországi kőolaj- és földgázkutatások 
földtudományi alapjai (1964 — 1984)” c. érteke
zése alapján a földtudomány doktora.

Kémiai szakbizottság I.
NEMES ISTVÁN:

(MTA KKKI)
„Kémiai reakcióhálók elmélete és alkalmazá
sai” c. értekezése alapján a kémiai tudomány 
doktora.
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Biológiai szakbizottság

SOMOGYI PÉTER:
(SOTE I. sz. Autonómiai Int.)
„Az agykérgi neuronhálózat funkcionális szer
kezete” c. értekezése alapján a biológiai tudo
mány doktora.

Nyelvtudományi szakbizottság

BENDIK JÓZSEF:
(Művelődési Minisztérium)
„A konferenciabeszéd prozódiája az angol, az 
orosz és a magyar nyelvben” c. értekezése alap
ján a nyelvtudomány kandidátusa.

KOCSÁNY PIROSKA:
(KLTE)
„A mondás mint szövegtípus” c. értekezése alap
ján a nyelvtudomány kandidátusa.

Irodalomtudományi szakbizottság

KOCZISZKY ÉVA:
(JATE)
„Mnemosyné, A görög tragédia Hölderlin értel
mezésében” c. értekezése alapján az irodalom- 
tudomány kandidátusa.

TVERDOTA GYÖRGY:
(írod. Tud. Int.)
„József Attila nyelvesztétikája” c. értekezése 
alapján az irodalomtudomány kandidátusa.

NADA HAMID MAHMOUD:
(MTA Orientalisztika munkaközösség)
„Az iraki regény fejlődése 1919 — 1980.” c. 
értekezése alapján az irodalomtudomány kandi
dátusa.

NÉMETH S. KATALIN:
(írod. Tud. Int.)
„Protestáns erdélyi irodalom a XVIII. sz. köze
pén” c. értekezése alapján az irodalomtudomány 
kandidátusa.

Matematikai és számítástudományi szakbizottság

PHAN DANG CAU:
(MTA SZTAKI)
„Idősorok prediktív dekonvolúciója és néhány 
fizikai alkalmazása” c. értekezése alapján a 
matematikai tudomány kandidátusa.

TÓTH ATTILA:
„Báziscsoport az információs rendszerek szá
mítógépes tervezésére” c. értekezése alapján a 
matematikai tudomány kandidátusa.

MIGUEL FONFRIA ATÁN:
„A data base management system developed 
for the Cuban minicomputer cid 300/10.” c. 
értekezése alapján a matematikai tudomány 
kandidátusa.

PABLO JULIAN TOLEDO FRAGA:
„The specification of a syntax editor and its 
implementation” c. értekezése alapján a mate
matikai tudomány kandidátusa.

KRISZTIN TIBOR:
(JATE)
„Funkcionál-differenciálegyenletek megoldásai
nak aszimptotikus viselkedéséről” c. értekezése 
alapján a matematikai tudomány kandidátusa.

Növénytermesztési szakbizottság

DR. SOMOGYI ZOLTÁN:
(ÉRTI)
„A növedékmeghatározás néhány elméleti és 
gyakorlati kérdése” c. értekezése alapján a 
mezőgazdasági (erdészeti) tudomány kandidá
tusa.

DR. RÉDEI KÁROLY:
(ÉRTI)
„Akácosok fatermése és nevelése” c. értekezése 
alapján a mezőgazdaság tudomány kandidátusa.

FEHÉR DEZSŐNÉ:
(Kertészeti és Élelmiszerip. Egyetem Kém. Tsz.)
„A titán hatása a paradicsomnövény termésére 
és biokémiai folyamataira” c. értekezése alapján 
a mezőgazdasági tudomány kandidátusa.

Elméleti orvostudományi szakbizottság

DR. ARANY ISTVÁN:
(DOTE)
„Egerek limfoid sejtjeinek energiatermelő folya
matai és sűrűségheterogenitása leukémiái transz
plantációja után” c. értekezése alapján az 
orvostudomány kandidátusa.

DR. BÁLLÁ TAMÁS:
(SOTE)
„A kalcium szabályozó szerepe az angiotenzin 
II. serkentett mellékvese glomerulóza sejtek
ben” c. értekezése alapján az orvostudomány 
kandidátusa.

DO THANH KI EM:
(MTA KOKI)
„The role of glucocorticoide in diurnal altera
tion of endocrine actions of opioid agonists” c. 
értekezése alapján az orvostudomány kandidá- 
tura.

DR. MOLNÁR PÉTER:
(DOTE)
„A vér-tumor gát jelentősége agydaganatok 
gyógyszeres kezelésében” c. értekezése alapján 
az orvostudomány kandidátusa.

DR. NÉMETH PÉTER:
(POTE)
„B-sejtes malignus lymphoma modellek funk
cionális morfológiája” c. értekezése alapján az 
orvostudomány kandidátusa.
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DR. TÁRNOKY KLÁRA:
(SZOTE)
„Bélmotilitási zavarok szimpatolitikus kezelés
ben alkalmazott módszerek hatásmechanizmusa” 
c. értekezése alapján az orvostudomány kan
didátusa.

DR. TÍMÁR JÓZSEF:
(SOTE)
„A sejtfelszín glükokonjugált vegyületeinek 
tumorbiológiai szerepe” c. értekezése alapján 
az orvostudomány kandidátusa.

Gépészeti, kohászati szakbizottság

HALÁSZ GÁBOR:
(BME Vízgépek Tsz.)
„Méréskiértékelési és hibabecslési módszerek 
áramlástechnikai problémákhoz” c. értekezése 
alapján a műszaki tudomány kandidátusa.

TRAN QUOC KHANH:
(MBE Mechanikai Tsz.)
„Modellalkotás vasúti kocsiszekrény dinamikai 
méretezéséhez” c. értekezése alapján a műszaki 
tudomány kandidátusa.

Elektronikai és számítástechnikai szakbizottság

LADVÁNSZKY JÁNOS:
(Távközlési Kutató Intézet)
„Nemlineáris, mikrohullámú áramkörök terve
zésének problémái: teljesítményillesztés, ref
lexiós mátrix mérési hibáinak korrekciója” c. 
értekezése alapján a műszaki tudomány kandi
dátusa.

KEREKES ISTVÁN:
(MTA Informatikai és Elektronikai Kút. Csop.)
„Szabad elérésű hírközlési csatornák konfliktus
feloldó algoritmusainak vizsgálata” c. érteke
zése alapján a műszaki tudomány kandidátusa.

CSETVERIKOV DIMITRIJ:
(MTA SZTAKI)
„A digitális texturavizsgálat néhány új módsze
re” c. értekezése alapján a műszaki tudomány 
kandidátusa.

Bányászati, földtani, geodéziai és geofizikai szak- 
bizottság
VINCZE JÁNOS:

(Mecseki Érch. Váll. Kutató-Fejlesztő Üzem) 
(Kővágószőlős)
„A Kővágószőlősi Homokkő Formáció urán- 
ércesedésének vizsgálata modellkísérletekkel” 
c. értekezése alapján a földtudomány kandidá
tusa.

HORVÁTH FERENC:
(ELTE)
„A Pannon medence kialakulásának geofizikai 
modellje” c. értekezése alapján a földtudomány 
kandidátusa.

Kémiai szakbizottság I.

BÁLINT IMRE:
(JATE)
„Eljárások nyeregpontok felkutatására kémiai 
reakciók adiabetikus potenciálfelületein” c. ér
tekezése alapján a kémiai tudomány kandidá
tusa.

PAJKOSSY TAMÁS:
(MTA KFKI)
„Néhány elektrokémiai probléma vizsgálata a 
válaszelemzés módszereivel” c. értekezése alap
ján a kémiai tudomány kandidátusa.

GRESITS IVÁN:
(BME Alkalmazott Kémiai Tsz.)
„Izotópgerjesztéses röntgenfluoreszcencia ana
lízis alkalmazása biológiai rendszerekben” c. 
értekezése alapján a kémiai tudomány kandi
dátusa.

VISY CSABA:
(JATE)
„Az elektrokémiai klórfejlődés és cikloolefinek 
halogénezése platinaanódon nitrometán oldat
ban” c. értekezése alapján a kémiai tudomány 
kandidátusa.

BARANYAI ANDRÁS:
(ELTE TTK)
„Számítógépes kísérletek továbbfejlesztése és 
alkalmazása folyadékokra” c. értekezése alap
ján a kémiai tudomány kandidátusa.

Kémiai szakbizottság II.

DINYA ZOLTÁN:
(MTA Antibiotikum Kémiai Tsz.-i Kút. Csop.) 
(Debrecen)
„Flavonoidok spektroszkópiája és elektronszer
kezete” c. értekezése alapján a kémiai tudomány 
kandidátusa.

PUKÁNSZKY BÉLA:
(MTA KKKI)
„Szerkezeti tényezők hatása PP alapú keverékek 
tulajdonságaira” c. értekezése alapján a kémiai 
tudomány kandidátusa.

SALGÓ ANDRÁS:
(BME Biológiai és Élelmiszertechnológiai Tsz.)
„A csírázás egyes biokémiai folyamatainak 
vizsgálata, különös tekintettel a búzamag pro- 
teolitikus enzimei szerepére” c. értekezése alap
ján a kémiai tudomány kandidátusa.

TIHANYI ENDRE:
(Gyógyszerkutató Int.)
„Pirazolszármazékok előállítása, valamint egyéb 
heterociklusos vegyületek szintézise pirazol- 
karbonsav- és helyettesített amino-benzoesav- 
hidrazidokból” c. értekezése alapján a kémiai 
tudomány kandidátusa.
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GÁL MELINDA:
(Gyógyszerkutató Intézet)
„Pirazolszármazékok előállítása, valamint egyéb 
heterociklusos vegyületek szintézise pirazol- 
karbonsav- és helyettesített amino-benzoesav- 
hidrazidokból” c. értekezése alapján a kémiai 
tudomány kandidátusa.

VARGA MÁRTON:
(CHINOIN)
„Modifikált retinálok szintézise és tulajdonsá
gainak vizsgálata” c. — Szovjetunióban meg
védett — értekezése alapján a kémiai tudomány 
kandidátusa.

ZÁMBÓ BÉLA:
(Kertészeti Egyetem)
„Fagyasztott tejtermékek gyártástechnológiájá
nak kidolgozása” c. — Szovjetunióban megvé
dett — értekezése alapján a kémiai tudomány 
kandidátusa.

Biológiai szakbizottság II.
DR. VÁRADI ANDRÁS:

(MTA SZBK)
„A fibrin-polimerizációban és a fibrinolízisben 
szerepet játszó kötőhelyek lokalizálása” c. 
értekezése alapján a biológiai tudomány kandi
dátusa.

Pszichológiai szakbizottság

ZAKAD ANDRÁS:
(JÁTE)
„A gimnáziumi tanulók pályaorientációjának 
személyiségi tényezői” c. értekezése alapján a 
pszichológiai tudomány kandidátusa.

Tudományos Minősítő Bizottság

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

A Magyar Tudományos Akadémia Központi 
Hivatala pályázatot hirdet

az MTA Bányászati Kémiai Kutatólaborató
riuma,
az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutató In
tézete,
az MTA Mezőgazdasági Kutató Intézete, 
az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutató Inté
zete,
az MTA-SOTE Egyesített Kutatási Szervezete, 
az MTA Szegedi Biológiai Központ Biokémiai 
Intézete,
az MTA Szegedi Biológiai Központ Növény- 
élettani Intézete

igazgatói, valamint
az MTA Szegedi Biológiai Központ főigazgatói 

munkakörének betöltésére 1989. január 1. hatállyal.

A pályázókkal szembeni követelmények:
— egyetemi végzettség és legalább doktori tudo

mányos fokozat;

— kimagasló, nemzetközileg is elismert eredmé
nyek a megpályázott intézet profiljának meg
felelő kutatások valamely területén;

— kutatóintézet vagy nagyobb kutatási egység 
vezetésében szerzett megfelelő gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
— a pályázónak az intézet tudományos program

jának megvalósítására vonatkozó koncepcióját;
— a pályázó jelenlegi munkahelyének, besorolásá

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

ményeinek az ismertetését;
— a pályázó által írt tanulmányok, könyvek pontos 

bibliográfiai jegyzékét;
— tudományos fokozatának, kitüntetéseinek, ide

gen nyelvismeretének megjelölését.

A pályázathoz mellékelni kell:
— az oklevelek hiteles másolatát;
— részletes önéletrajzot 2 példányban;
— 3 hónapnál nem régebbi keletű hatósági erkölcsi 

bizonyítványt.

Amennyiben a pályázó az MTA alkalmazásában 
áll, úgy a pályázatnak a fentebb megjelölt mellék
leteket nem kell tartalmaznia.

Az intézet főigazgató, ill. igazgató besorolására 
vonatkozóan a 23/1983. (XII. 27.) ÁBMH. számú 
rendelkezés, valamint a 10/1984. (A. K. 10) MTA-F. 
sz. főtitkári utasítás az irányadó.

A pályázatokat az MTA Főtitkárához címezve, 
az MTA Központi Hivatala Személyzeti Főosztályá
hoz (1051. Budapest, Münnich F. u. 7.) 1988. 
augusztus 31-ig kell benyújtani.

Baksay Zoltán s. k. 
a Személyzeti Főosztály vezetője

A Magyar Tudományos Akadémia Központi 
Hivatala pályázatot hirdet az MTA Zenetudományi 
Intézete igazgatói munkakörének betöltésére 1989. 
január 1. hatállyal.

A pályázókkal szembeni követelmények:
— egyetemi végzettség és legalább kandidátusi 

tudományos fokozat;
— kimagasló, nemzetközileg is elismert eredmények 

a megpályázott intézet profiljának megfelelő 
kutatások valamely területén;

— kutatóintézet vagy nagyobb kutatási egység 
vezetésében szerzett megfelelő gyakorlat;

A pályázatnak tartalmaznia kell:
— a pályázónak az intézet tudományos program

jának megvalósítására vonatkozó koncepcióját;
— a pályázó jelenlegi munkahelyének, besorolásá

nak, beosztásának és fizetésének megjelölését;
— eddigi szakmai munkájának és a munka eredmé

nyeinek az ismertetését;
— a pályázó által írt tanulmányok, könyvek pontos 

bibliográfiai jegyzékét;
— tudományos fokozatának, kitüntetéseinek, ide

gen nyelvismeretének megjelölését.
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A pályázathoz mellékelni kell:
— az oklevelek hiteles másolatát;
— részletes önéletrajzot 2 példányban;
— 3 hónapnál nem régebbi keletű hatósági erkölcsi 

bizonyítványt.

Amennyiben a pályázó az MTA alkalmazásában 
áll, ügy a pályázatnak a fentebb megjelölt mellék
leteket nem kell tartalmaznia.

Az intézeti igazgató besorolására vonatkozóan 
a 23/1983. (XII. 27.) ÁBMH. számú rendelkezés, 
valamint a 10/1984. (A. K. 10) MTA-F. sz. Főtitkári 
utasítás az irányadó.

A pályázatokat az MTA Főtitkárához címezve, 
az MTA Központi Hivatala Személyzeti Főosztályá
hoz (1051. Budapest, Münnich F. u. 7.) 1988. augusz
tus 31-ig kell benyújtani.

Baksay Zoltán s. k.
a Személyzeti Főosztály vezetője

A Magyar Tudományos Akadémia Központi 
Hivatala pályázatot hirdet az MTA Központi Fizi
kai Kutató Intézet Mérés- és Számítástechnikai 
Kutató Intézete igazgatói munkakörének betölté
sére 1989. január 1. hatállyal.

A pályázókkal szembeni követelmények:
— egyetemi végzettség,
— kimagasló, nemzetközileg is elismert eredmények 

a megpályázott intézet profiljának megfelelő 
kutatások valamely területén;

— kutatóintézet vagy nagyobb kutatási egység 
vezetésében szerzett megfelelő gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
— a pályázónak az intézet tudományos program

jának megvalósítására vonatkozó koncepcióját;
— a pályázó jelenlegi munkahelyének, besorolásá

nak, beosztásának és fizetésének megjelölését;
— addigi szakmai munkájának és a munka ered

ményeinek az ismertetését;
— a pályázó által írt tanulmányok, könyvek pontos 

bibliográfiai jegyzékét;
— kitüntetéseinek, idegen nyelvismeretének meg

jelölését.

A pályázathoz mellékelni kell:
— az oklevelek hiteles másolatát;
— részletes önéletrajzot 2 példányban;
— 3 hónapnál nem régebbi keletű hatósági erkölcsi 

bizonyítványt.

Amennyiben a pályázó az MTA alkalmazásában 
áll, úgy a pályázatnak a fentebb megjelölt mellék
leteket nem kell tartalmaznia.

Az intézet igazgató besorolására vonatkozóan 
a 23/1983. (XII. 27.) ÁBMH. számú rendelkezés, 
valamint a 10/1984. (A. K. 10) MTA-F. sz. főtitkári 
utasítás az irányadó.

A pályázatokat az MTA Főtitkárához címezve, 
az MTA Központi Hivatala Személyzeti Főosztályá
hoz (1051. Budapest, Münnich F. u. 7.) 1988. augusz
tus 31-ig kell benyújtani.

Baksay Zoltán s. k. 
a Személyzeti Főosztály vezetője

1 3

A Magyar Tudományos Akadémia, az Ipari 
Minisztérium, az Országos Műszaki Fejlesztési 
Bizottság, a Budapesti Műszaki Egyetem, a Gyógy
szeripari Egyesülés és a Magyar Kémikusok Egye
sülete a kimagasló hazai szintetikus szerves kémiai 
kutatások jutalmazására Zemplén Géza díjat alapí
tott.

Az alapítók képviselőiből alakult bizottság az 
MTA Szerves Kémiai Bizottságának javaslatát 
figyelembe véve 1988-ban jelölés alapján egy 
50 000 Ft-os 1. díj; negyven évnél nem idősebb 
kutatók számára pedig jelölés vagy pályázat alapján 
egy 25 000 Ft-os 2. díj, s az ezekkel járó emlékérem 
és oklevelek odaítéléséről dönt.

Felhívjuk a szintetikus szerves kémia területén 
dolgozókat, hogy jelölésüket vagy saját pályázati 
anyagukat

1988. augusztus 31-ig
az MTA Kémiai Tudományok Osztályára (1051. 
Budapest, Münnich Ferenc u. 7.) küldjék be. A jelö
léshez, illetve a pályázatokhoz mellékelni kell egy 
összeállítást a tudományos közleményekről, illetve 
szabadalmakról.

A Zemplén Géza Díj odaítélésére alakult 
Bizottság

Az MTA Kémiai Tudományok Osztálya 1984- 
ben NOVICARDIN-díjat létesített. A díj odaítélése 
jelölés vagy pályázat útján történik. A 40 000 Ft-os 
díjjal évente egy olyan, a kémia, az orvostudomány, 
a biológia vagy más tudományok területén működő 
személyt lehet jutalmahni, aki az alapítványrendelő 
által létrehozott készítmény, a NOVICARDIN vizs
gálatában, vagy a rákbetegség gyógyítását szolgáló 
gyógyszerek kutatásában kiemelkedő eredményt 
ért el.

A jelöléseket, ill. pályázatokat 1988. szeptember 
15-ig lehet a Kémiai Tudományok Osztályának 
titkárságán (1051. Bp. Münnich F. u. 7.) benyújtani, 
mellékelve egy összeállítást a tudományos közle
ményekről, ill. szabadalmakról.

Á díj odaítélésére az MTA Biológiai-, Kémiai- és 
Orvostudományok Osztályának képviselőiből álló 
alkalmi bizottság tesz javaslatot a Kémiai Tudomá
nyok Osztályának, mely orvosokkal, ill. biológusok
kal kiegészített ülésén hozza meg a határozatát.

A Magyar Tudományos Akadémia Regionális 
Kutatások Központja (Pécs, 7601 Kulich Gy. u. 22. 
Pf. 199.) pályázatot hirdet gazdaság-, település
földrajzi kutatómunkára. A kutatómunkában azok 
a középfokú oktatási intézményekben, illetőleg a 
művelődési szakigazgatás területén dolgozó, közép
iskolai tanári képesítéssel rendelkező személyek 
vehetnek részt, akik a szakterület tudományos kér
dései iránt érdeklődnek, s tevékenységüket munka
helyük vezetője támogatja.

A kutatási szerződés időtartama: 1988. szeptem
ber 1. —1989. augusztus 31. A pályázatot elnyert 
pedagógusok — jelenlegi munkaviszonyuk fenn
tartása mellett — a Regionális Kutatások Központ
jával kötött szerződésben meghatározott feladatot
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végeznek, amiért havi 1 000 Ft díjazásban részesül
nek.

A pályázatot — részletes önéletrajzzal, kutatási 
vázlattervezettel és publikációs jegyzékkel ellátva — 
1988. július 31-ig a Központ főigazgatójához kell 
benyújtani.

A pályázat témakörei:
1. Egy térség idegenforgalmi potenciáljának vizs

gálata
2. Egy központ és vonzáskörzete komplex földrajzi 

vizsgálata
3. Határmenti térségeink társadalomföldrajzi vizs

gálata
4. A magyar kisvárosok ipartelepítésének és fejlő

désének földrajzi összefüggései
Dr. Tóth József s. k. 

főigazgató-helyettes

Az MTA Történettudományi Intézete havi 
1000,— Ft díjazás mellett pályázatot hirdet 
gyakorló pedagógusok részére kutatómunka végzé
sére 1988. szeptember 1-től kezdődően egy év idő
tartamra. A pályázatot a következő témakörökre 
lehet benyújtani a Történettudományi Intézet 
címére (1014 Budapest, Űri u. 53.): 1. társadalom- 
történet, 2. nemzetiségek Budapesten, 3. forrás- 
kiadás. A pályázat benyújtásának határideje: 
1988. augusztus 15.

Az MTA Irodalomtudományi Intézete pályáza
tot hirdet szakterületük tudományos kérdései 
iránt érdeklődő felsőoktatási intézményekben képe
sítést szerzett pedagógusok részére, az Intézet 
kutatómunkájában megbízásos jogviszony alapján 
való részvételre, a következő témakörökben:
— Amagyar irodalomtudomány és kritika története
— Kutatások a XVI.—XVIII. századi magyar 

irodalomtörténet köréből
— Kutatások a XIX. és a XX. századi magyar 

irodalomtörténet köréből
— A magyar szocialista irodalom története
— Kutatások a felszabadulás utáni magyar iroda

lom tárgykörében
— Közép-kelet-európai irodalomtörténeti kutatá

sok
— Irodalomelméleti kutatások
— Kutatások az összehasonlító irodalomtörténet 

tárgykörében
A pályázatot elnyert pedagógusok — jelenlegi 

munkaviszonyuk fenntartása mellett — az Intézet
tel kötött szerződésben meghatározott kutatási 
feladatot végeznek 1988. szeptember 1-től egy évi 
időtartamra, amiért havi 1 000,— Ft díjazásban 
részesülnek.

A pályázatot a kutatási terület megjelölésével, 
részletes önéletrajzzal, publikációs jegyzékkel és a 
munkahely vezetőjének javaslatával ellátva f. év 
július 15-ig az MTA Irodalomtudományi Intézete 
Igazgatójához kell benyújtani. (1118 Budapest, 
Ménesi út 11—13.)

M TA Irodalomtudományi Intézete 
Igazgatósága

Az M TA Zenetudományi Intézete pályázatot 
hirdet magyar zenetörténeti kutatómunkára felső- 
oktatási intézményben képesítést nyert pedagógu
sok részére, akiknek munkahelyi vezetője a kutató
munkában való részvételt támogatja, és órakedvez
mény nélkül heti egy kutatónapot biztosít.

A pályázat témaköre X V III—XX. századi 
magyar zenetörténet és magyar népzene. A megbí
zást nyert pedagógus kutatási feladatát részletesen 
az intézet igazgatója határozza meg. A kutatási 
szerződés időtartama: 1988. szeptember 1. —1989. 
augusztus 31. Díjazás: havi 1000,— Ft. A pályáza
tot az MTA Zenetudományi Intézet igazgatójához 
lehet benyújtani 1988. július 15-ig. Cím: 1250 
Budapest Pf. 28. A pályázat a következőket tartal
mazza: rövid munkaterv, életrajz, az iskola igaz
gatójának támogatólevele.

Falvy Zoltán 
igazgató

SZEMÉLYI HÍREK, KITÜNTETÉSEK

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa
SZÉP IVÁN-t, a műszaki tudomány doktorát, 
az MTA Műszaki Fizikai Kutató Intézet tudomá
nyos igazgatóhelyettesét, nyugállományba vonu
lása alkalmából, több mint négy évtizeden át vég
zett jelentős tudományos munkásságáért, valamint 
magas szintű vezetői és tudományos közéleti tevé
kenységéért

SZOCIALISTA MAGYARORSZÁGÉRT 
ÉRDEMREND;

JUHÁSZ JÓZSEF-et, a nyelvtudomány kandidá
tusát, az MTA Nyelvtudomány Intézet tudományos 
főmunkatársát, nyugállományba vonulása alkalmá
ból, három és fél évtizeden át magas szinten végzett 
szakmai munkásságáért és közéleti tevékenységéért

MUNKA ÉRDEMREND a r a n y  fokozata;

SOMOGYI JÓZSEFNÉ-t, az MTA Nyelvtudo
mányi Intézet tudományos munkatársát, nyugállo
mányba vonulása alkalmából, közel négy évtizeden 
át végzett nyelvtörténeti kutatásainak elismeréséül

MUNKA ÉRDEMREND e z ü s t  fokozata;
kitüntetésben részesítette.

A Magyar Tudományos Akadémia Főtitkára
MIZSEI LÁSZLÓ-t, az MTA Izotópkutató Intézete 
szakmunkását, nyugállományba vonulása alkalmá
ból,
SILLÓ FERENC-et, az MTA Központi Fizikai 
Kutató Intézete művezetőjét, nyugállományba 
vonulása alkalmából,
LEMÁK GYÖRGYNÉ-t, az MTA Központi Fizikai 
Kutató Intézete szakmunkását, nyugállományba 
vonulása alkalmából

KIVÁLÓ MUNKÁÉRT
kitüntetésben részesítette.
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FOGADÓÓRÁK

Berend T. Iván, a Magyar Tudományos Akadé
mia elnöke minden hétfőn 16 — 17,30 óra között 
— bármely természetű ügyben — fogadóórát tart.

A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak 
más időpontokban is rendelkezésére áll.

Jogi és Igazgatási Főosztály

Láng István, a Magyar Tudományos Akadémia 
főtitkára minden hétfőn 15,30 — 17 óra között 
— bármely természetű ügyben — fogadóórát tart.

A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak, 
valamint az intézmények vezetőinek más dőpontok- 
ban is rendelkezésére áll.

Jogi és Igazgatási Főosztály

Szabó János, a Tudományos Minősítő Bizottság 
elnöke kedden 14 — 15 óráig, Mádl Ferenc, a Tudo
mányos Minősítő Bizottság titkára csütörtökön 
10—11 óráig tart fogadóórát. Előzetes bejelentés 
173-929 hívószámú telefonon.

Tudományos Minősítő Bizottság Titkárság
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A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ELNÖKSÉGÉNEK HATÁROZATAI*
az Elnökség 1988. évi április 26-i (pécsi) üléséről

Összefoglalás a területi bizottságok tevékenységéről

Az Akadémia 1986-ban elfogadott alapszabályai 
előírják, hogy a területi bizottságok — a közgyűlés
nek évenként adott jelentések mellett — munká
jukról ötévenként legalább egyszer beszámoljanak 
az Elnökségnek. Az összefoglalás — amely ennek 
a kötelezettségnek tett eleget — előterjesztője 
Polinszky Károly, az Elnökségnek a területi bizott
sági munka összefogásával, irányításával megbízott 
tagja volt.

* A nem teljes szöveggel közölt határozatokat az Akadé
mia tagjai részére — kérésükre — tájékoztatásul megküldi a 
Tudományos Testületi Titkárság.

Az előterjesztés, többek között, összefoglalja 
a tudományos kutatási kapacitás regionális meg
oszlásából adódó főbb jellemzőket és ezek tükrö
ződését a bizottságok munkájában; bemutatja a 
területi bizottságok kapcsolatrendszerét, amelyen 
belül kitér a megyei vezető gazdasági és társadalmi 
szervekkel, a felsőoktatási intézményekkel és kuta
tóhelyekkel, az MTA tudományos osztályaival, a 
MTESZ és a TIT szervezeteivel, valamint a válla
latokkal való kapcsolatokra és a nemzetközi kap
csolattartásra is. Az előterjesztés összegzi a területi 
bizottságok pályáztatási tevékenységét, a szak- és 
munkabizottságok munkáját, valamint a publiká
ciós tevékenységet is. Az összefoglaló ismerteti a 
területi bizottságok szerepét a tudományos minősí
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tések lebonyolításában és a tudósklubok munkáját. 
Az előterjesztés végezetül határozati javaslatokat 
ajánl elfogadásra az MTA Elnökségének.

Az előterjesztésről a területi bizottságok elnö
keivel és titkáraival kiegészített Elnökség élénk 
eszmecserét folytatott.

Az előterjesztő szóbeli kiegészítésében arról 
tájékoztatta az Elnökséget, hogy a felsőoktatásnak 
a közeljövőben várható radikális reformja után 
valószínűleg szélesedni fog a területi bizottságok és 
a felsőoktatás közötti együttműködés. Ügy ítélte 
még, hogy a területi bizottságok kapcsolatrendsze
rében a formalitásra nincs szükség, a már meg
kötött együttműködési megállapodásokat felül
vizsgálva, azokat vagy tartalmassá kell tenni vagy 
fel kell számolni. Az írásban előterjesztett határo
zati javaslatokat az előterjesztő azzal egészítette ki, 
hogy a területi bizottságok — elsősorban gazdál
kodási megfontolásból — alakuljanak át az MTA 
és a különböző régiók tanácsainak kettős felügye
lete alatt működő egyesületekké. Ajánlotta a kuta
tási kapacitás regionális megoszlásával foglalkozó 
elnökségi dokumentumoknak (1987. dec. és 1988. 
ápr.) és a jelen előterjesztésnek — megfelelő átdol
gozás utáni — kiadását.

A vitában felszólalók túlnyomó többsége hang
súlyozta, hogy az előterjesztés tanulságos, értékes 
és informatív. Javaslatként hangzott el, hogy a 
kiadandó összefoglalót a tudományos osztályok 
kapják meg széles körű felhasználásra.

A vita során elsősorban a területi bizottságok 
munkájával kapcsolatos elvi igényű felszólalások 
fogalmazódtak meg, de volt, aki az előterjesztés 
konkrét megállapításaira, illetve azokhoz kapcso
lódva tett észrevételt. (Pl. a kiadványok száma és 
a kutatóbázis nagysága között nincs egyenes össze
függés, rövidek a véleményezési határidők, az 
egyes pályadíjak bizottsági hatáskörben odaítélhető 
összegének határa túl alacsony, Pest megye és 
Budapest nem szerepel sem önállóan, sem vala
melyik régióhoz kapcsolva, egyes vidéki kórházak 
felszereltsége jobb, mint a Budapesten lévő országos 
intézeté, ezért jó eredményeik lehetnek stb.)

A felszólalók egyetértettek abban, hogy a terü
leti bizottságok jelentik a legtöbb helyen szinte 
kizárólagosan azt a bázist, amelynek segítségével 
a tudományt művelő, a tudomány iránt érdeklődő 
vidéki fiatalok jelen lehetnek a tudományos köz
életben. A területi bizottságok szervezeti és tar
talmi továbbfejlődésével kapcsolatban a felszólalók 
többsége úgy vélte, hogy a tudomány jelenlegi túl- 
szervezettségén változtatni kell. Fel kell lépni azon 
tendenciák ellen, amelyek a területi bizottságok 
regionális kis akadémiákká válását segítenék elő. 
Nem tartották szükségesnek a tudományos osztá
lyok és a területi bizottságok között a szervezett, 
formális kapcsolatok kiépítését. Helyesnek vélték 
a területi bizottsági munka megszervezésénél a 
közigazgatási határok feloldását, s elsősorban a 
helyi sajátosságok figyelembevételét. Fontosnak 
tartották kiemelni a területi bizottságok tevékeny
ségének azt a semmivel sem pótolható pozitívumát, 
amit a különböző diszciplínák regionális egymásra 
hatásában jelentenek. A vitában részt vevők egyet
értettek abban is, hogy a területi bizottságok igazi 
bázisát az egyetemi központok jelentik. A területi 
bizottságoknak a tudományos minősítésben já t

szott szerepéről, jövőbeni feladatairól eltérő véle
mények, javaslatok hangzottak el. Abban azonban 
egyetértés alakult ki, hogy a jelenleginél jobban kell 
hasznosítani a helyi lehetőségeket a védések lebo
nyolításában, s ehhez mind az anyagi feltételek 
javítását, mind a minősítő bizottságoknak e szem
léletet is tükröző, gondosabb összeállítását tartották 
szükségesnek. A területi bizottságok anyagi hely
zetét a székházak jelen színvonalú fenntartásához, 
működtetéséhez, de a legszükségesebb testületi fel
adatok ellátásához is, a jelenlévők rendkívül rossz
nak ítélték. Egyetértettek abban, hogy ezen vál
toztatni kell; volt javaslat, amely a területi bizott
ságok legalább 1/2—1/2 millió forintos plusz- 
támogatását fogalmazta meg. Az egyesületté alakí
tást, illetve a közös felügyeletet egybehangzóan 
ellenezték.

Az előterjesztő megköszönte a vitában elhang
zott javaslatokat és a területi bizottságok egyesü
letekké való átalakítására vonatkozó javaslatát 
azzal vonta vissza, hogy részletesen kidolgozott 
elképzeléseiről ősszel írásban tájékoztatja az MTA 
elnökét.

Az Elnökség 2011988. szánni határozata

1. Az Elnökség a területi bizottságok tevékeny
ségéről szóló összefoglalót jóváhagyólag tudomásul 
veszi és köszönetét mond a rendkívül színvonalas, 
informatív előterjesztés készítőinek. Megállapítja, 
hogy a területi bizottságoknak fontos küldetésük 
van. Olyan jelentős tudományos központokká 
váltak, amelyek intenzív munkájukkal képesek a 
tudományos életben új erők mozgósítására, rendez
vények, klubestek megszervezésére, amellyel a tudo
mány iránt érdeklődő, az azt művelő helyi csopor
tokat, egyéneket össze tudják fogni.

2. Mind az országos, mind a regionális kérdé
seket elemző tanulmányok, koncepciók érdemi for
málása céljából arra kell törekedni, hogy a területi 
bizottságok a kész dokumentumok véleményezése 
helyett a munka kezdeti szakaszában már részt 
vegyenek és így ajánlásaikkal reálisan befolyásol
ják a döntést előkészítő terveket. Az Elnökség 
egyetértéssel fogadja és megfelelő helyen képviseli 
a területi bizottságok azon igényét, hogy a központi 
kezdeményezésű, de a régiókban megvalósuló felső- 
oktatási vagy kutatóintézeti fejlesztések (meg
szüntetések) döntéselőkészítő szakaszában az ille
tékes területi bizottságoknak legyen vélemény
nyilvánítási lehetőségük.

3. Mérlegelve az ország gazdasági helyzetéből 
fakadó adottságokat, az anyagi erőforrások köz
ponti lehetőségeinek korlátáit, a gyakorlati élet 
oldaláról a régiókban megnövekedett igényeket és 
lehetőségeket, az Elnökség szükségesnek látja a 
területi bizottságok szervezeti szabályzatainak 2.5 
pontjában már megfogalmazott lehetőségek érvény- 
rejuttatását, illetve az ahhoz szükséges pénzügyi 
feltétel és szabályozó rendszer kidolgozását. A mun
kát az Elnökségnek a területi bizottságok tevékeny
ségét összefogó tagja vezetésével a bizottságok 
elnökeinek, a Tudományos Testületi Titkárságnak 
és a Pénzügyi Főosztálynak az együttműködése 
útján kell elvégezni és a kidolgozott javaslatot 
jóváhagyásra az MTA elnöke és főtitkára elé ter
jeszteni. Szükségesnek tartja az Elnökség, hogy
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a területi bizottságok tegyenek nagyobb erőfeszí
téseket a helyi források felkutatására, és ezen belül 
az alapítványok létesítése helyi lehetőségeinek meg
vizsgálására.

4. Amennyiben azt szükségesnek látják, a terü
leti bizottságok és a tudományos osztályok együtt
működésének hatékonyabbá tétele érdekében a 
tudományos osztályok és a területi bizottságok 
elnökei (esetleg az általuk kijelölt osztály-, ill. 
bizottsági tag) folytassanak közvetlen konzultációt 
a közös munka és a kölcsönös információ folyama
tos biztosításának lehetőségeiről, annak személyi 
feltételeiről; jelöljék ki azokat a területeket, téma
köröket, amelyekben az együttműködés a leg
inkább jelenthet előrelépést.

5. Az Elnökség és a területi bizottságok plé
numa közötti folyamatos információ, illetve az ezen 
alapuló munka igénye a jelen keretek mellett meg
fontolás tárgyává teszi a területi bizottságok kép
viseletét az Elnökségben. Célszerű, hogy a leg
közelebbi alapszabály-módosítás előkészítése során 
az Elnökség a tisztújítással összefüggő szempontok 
között ezt az igényt is mérlegelje.

6. Az Elnökség egyetért azzal, hogy a tudomá
nyos minősítési rendszer felülvizsgálata alkalmával 
az új szabályozások vegyék figyelembe a területi 
bizottságoknak a minősítési eljárásba, illetve a 
védésekbe történő fokozottabb bevonásának lehe
tőségét.

7. Szükségesnek tartja az Elnökség az össze
foglalás mellékletként csatolt bizottsági ajánlások
nak — a már folyamatban lévő akadémiai intéz
kedéseket is szem előtt tartó — megvizsgálását és 
megválaszolását.

8. Az Elnökség szükségesnek tartja, hogy a 
Tudományszervezési Füzetekben kerüljön kiadásra 
az Elnökség által 1987 decemberében és 1988 
áprilisában megtárgyalt előterjesztés a tudományos 
kutatási kapacitás megoszlásáról, a helyzetelemzés
ről és fejlesztési javaslatokról, valamint a területi 
bizottságok tevékenységéről szóló összefoglaló.

9. Az Elnökség, ismerve a tudományos bázis
hoz való kapcsolódás megteremtése iránti figye
lemre méltó igényt a különböző régiókban, java
solja a területi bizottságoknak, hogy fokozzák a 
székhelyükön túli tevékenységüket, kutassák fel a 
régióhoz tartozó helységekben a lehetőségeket, és 
vonják be munkájukba az arra érdemes közössé
geket, illetve egyéneket.

Előterjesztés a tudományos kutatási kapacitás 
regionális megoszlásának elemzésére 

és az együttműködés fejlesztésére

A Tudománypolitikai Bizottság — az 1988. I. 
félévi munkaterve szerint — az MTA elnökének, 
a művelődési miniszternek, az OMFB elnökének, 
az ipari miniszternek, valamint a mezőgazdasági 
és élelmezésügyi miniszternek az előterjesztésében 
júniusban vitatja meg ,,A regionális kutatási együtt
működések fejlesztési stratégiája és feltételei” című 
előterjesztést. Ennek előkészítésében az Elnökség 
az 1987 decemberi ülésén megvitatta az „Előter
jesztés a tudományos kutatási kapacitás regionális 
megoszlásáról. Helyzetelemzés fejlesztési javas

latok” c. anyagot és meghozta 52/1987. számú 
határozatát. A határozat, valamint az „Össze
foglalás a területi bizottságok tevékenységéről” c. 
előterjesztés, továbbá „Az alapkutatások országos 
irányításával kapcsolatos akadémiai feladatok tar
talmi meghatározása” c. 53/1987. számú elnökségi 
határozattal elfogadott munkaprogram keretében 
Salánki János VEAB-elnök által készített („Regio
nális kutatások koordinációja” c.) javaslatok figye
lembevételével készült el a Tudománypolitikai 
Bizottság részére adandó előterjesztés tervezete.

A tervezet első részében helyzetképet ad a tudo
mányos kutatási kapacitás területi szerkezetéről és 
ezen belül a létszámarányokról, a kutatóhelyek 
megoszlásáról, a területi megoszlásról tudomány
ágak szerint, valamint az egyes térségek kutatási 
kapacitásának tudományági szerkezetéről. Értéke
lést nyújt a tudományos kapacitás térszerkezetéről 
tudományáganként és az egyes régiókra vonatko
zóan is, továbbá tárgyalja a tudományos kutatás 
területi szerkezetének összefüggéseit a társadalmi
gazdasági környezet néhány elemével. Az elő
terjesztés második része áttekintést ad a regionális 
kutatási együttműködés helyzetéről, majd a har
madik részében, a következtetéseket levonva, meg
állapításokat rögzít és javaslatokat terjeszt elő 
mind a kutatási kapacitások regionális fejlesztésé
vel, mind pedig a kutatóhelyek regionális együtt
működésének fejlesztésével kapcsolatban.

A vitában felszólalók az előterjesztés-tervezettel 
egyetértettek, és — az elhangzott észrevételek 
átvezetése után — alkalmasnak tartották a TPB 
elé terjesztésre.

Felszólalásaikban felhívták a figyelmet arra, 
hogy a kutatási kapacitások regionális megoszlásá
nak, illetve a fejlesztési elgondolásoknak a bemuta
tásakor (mivel regionális pénzügyi adatok a felmérő 
munka alapjául szolgáló KSH-kiadványban nem 
álltak rendelkezésre) helyesebb a kutatóhelyek lét
számának területi megoszlásából kiindulni — amely
re vonatkozóan az előterjesztés tartalmaz adato
kat —, mintsem a kutatóhelyek számának területi 
megoszlásából.

Hangsúlyozták, hogy Magyarország nagyságára 
tekintettel nem szabad a decentralizálást túlérté
kelni és ha egy régióban valami hiányzik, akkor 
azt ott csak a teljesség kedvéért fejleszteni, hiszen 
a régió-határok nem jelenthetnek merev közigazga
tási határokat.

Javasolták az agrártudománnyal kapcsolatban 
az előterjesztés-tervezetben több helyen (7., 9., 11., 
14. és 24. o.) szereplő megállapítások, elgondolások 
összhangba hozását.

Az MTA elnöke összefoglalójában rámutatott, 
hogy a kutatási kapacitások regionális fejlesztését 
az MTA a múltban is szem előtt tartotta (Szegedi 
Biológiai Központ, Regionális Kutatások Központja 
stb.) és a jövőben is stratégiai kérdésnek tekinti.

Az Elnökség 2111988. számú határozata

Az Elnökség a tudományos kutatási kapacitás 
regionális megoszlásának elemzéséről és az együtt
működés fejlesztéséről szóló előterjesztést — a vitá
ban elhangzottak figyelembevételével — alkalmas
nak tartja a Tudománypolitikai Bizottság elé ter
jesztésre.
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Előterjesztés a Zemplén Géza-díj alapító okiratának 
módosításáról

Az Elnökség a 29/1983. sz. határozatával jóvá
hagyta az alapító okiratot. Az új adószabályok 
miatt — a díj értékének megőrzése érdekében — 
a díj alapját összeadó intézmények szükségesnek 
tartották a díj elnevezésének és számának meg
változtatását (az eddigi egy 25 ezer forintos fődíj 
és két 15 ezer forintos díj helyett egy I. díj és egy 
II. díj kiadását javasolva), továbbá összegének az 
adományozók képviselőiből alakult bizottság által 
történő évenkénti megállapítását.

1988-ban az I. díj összege 50 ezer forint, a l l .  
díj összege 25 ezer forint. Az Elnökség a javaslatot 
elfogadta, azzal, hogy az I., illetve II. díj elnevezés 
helyett továbbra is ,,fődíj” , illetve „díj” elnevezés 
használandó.

Az Elnökség 2311988. számú határozata

Az Elnökség a 29/1983. sz. határozatával jóvá
hagyott Zemplén Géza-díj alapító okiratának 3. 
és 7. §-át a következők szerint módosítja:

„3. § A Zemplén Géza-díjnak két fokozata van: 
egy fődíj és egy díj (az utóbbit csak negyven év 
alattiak kaphatják); a díjak összegét az adomá
nyozók képviselőiből alakult bizottság évente hatá
rozza meg.”

„7. § A Budapesti Műszaki Egyetem, az Ipari 
Minisztérium, a Magyar Gyógyszeripari Egyesülés, 
az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság és a 
Magyar Kémikusok Egyesülete kötelezettséget vál
lal a mindenkori tárgyévben meghatározott díj 
összegének egyenlő megosztásban való évenkénti 
kifizetésére.”

Az Elnökség egyéb állásfoglalásai

Az Elnökség tudomásul veszi
1. az Elnökség 1988. március 29-i ülése óta 

eltelt időszak legfontosabb eseményeiről szóló be
számolót;

2. azt a bejelentést, hogy a Magyar Tudomány 
szerkesztőbizottságában a Filozófiai és Történet- 
tudományok Osztályát a jövőben Niederhauser 
Emil képviseli.

Bér end T. Iván s. k. 
elnök

K ö zlem én y ek

T á j é k o z t a t ó

a TMB szakbizottságai által odaítélt doktori foko
zatokról.

Nyelvtudományi szakbizottság 
MARÓTH MIKLÓS:

(Ókortudományi Kút. Csop.)
„Görög kérdések az arab tudományokban” c. 
értekezése alapján a nyelvtudomány doktora.

Irodalomtudományi szakbizottság 
MAGYAR MIKLÓS:

(MKKE)
„Hagyomány, modernség, újítás. A személyiség 
kalandja Gide, Proust és Malraux regényeiben” 
c. értekezése alapján az irodalomtudomány 
doktora.

R. KOCSIS RÓZSA:
(ELTE BTK)
„Minőségeszmény Németh László szépírói mű
veiből” c. értekezése alapján az irodalomtudo
mány doktora.

Közgazdaságtudományi szakbizottság 
RÓZSA GYÖRGY:

(MTA Könyvtár)
„Információ: az igényektől a szükségletekig 
— Nemzeti adottságok és nemzetközi együtt
működés a tudományos információgazdálkodás
ban —” c. értekezése alapján a közgazdaság- 
tudomány (informatika) doktora.

Történelemtudományi szakbizottság 
FARKAS GÁBOR:

(Fehér Megyei Levéltár)
„Törvényhatósági és községi önkormányzatok 
működése 1945—50” c. értekezése alapján a 
történelemtudomány doktora.

Matematikai és számítástudományi szakbizottság 
GERGELY TAMÁS:

(SZÁMALK)
„Nem-standard programozási logika” c. érte
kezése alapján a matematikai tudomány dok
tora.

Klinikai orvostudományi szakbizottság II  
HERCZEG JÁNOS:

(SZOTE Női Klinika)
„Preoperatív méhnyaktágítás” c. értekezése 
alapján az orvostudomány doktora.

Energetikai szakbizottság 
SZABOLCS GÁBOR:

(VEIKI)
„Hő- és atomerőművek állandósult és tranziens 
üzemállapotainak vizsgálata” c. értekezése alap
ján a műszaki tudomány doktora.

VÁJNÁ ZOLTÁN:
(BME Áramlástan Tsz.)
„Kvázi-háromdimenziós módszer fél-axiális át- 
ömlésű áramlástechnikai gépek méretezésére” c. 
értekezése alapján a műszaki tudomány dok
tora.

Bányászati, földtani, geodéziai és geofizikai szak- 
bizottság
NÉMEDI VARGA ZOLTÁN:

(NME)
„A mecseki liász feketekőszén-terület szerkezet
alakulásának földtani-kutatási és bányászati 
vonatkozásai” c. értekezése alapján a föld- 
tudomány doktora.

VICZIÁN ISTVÁN:
(MÁFI)
„Agyagásványok Magyarország üledékes kőze
teiben” c. értekezése alapján a földtudomány 
doktora.
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Kémiai szakbizottság I.
LÉVAY BÉLA:

(ÉLTE)
„A kémiai környezet hatása a pozitróium és 
a pionhidrogén képződésére és kémiai reakció
ira” c. értekezése alapján a kémiai tudomány 
doktora.

Kémiai szakbizottság II.
REITER JÓZSEF:

(EGIS Gyógyszergyár)
„Várhatóan biológiailag aktív 5-amino-l,2,4- 
triazol-származékok szintézise” c. értekezése 
alapján a kémiai tudomány doktora.

Biológiai szakbizottság II.
UDVARDY ANDOR:

(MTA SZBK)
„A kromatin szerveződése Drosophila melano- 
gasterben” c. értekezése alapján a biológiai 
tudomány doktora.

Hadtudományi szakbizottság 
JANZA KÁROLY:

(HM)
„A védelemgazdaságtan főbb tudományelméleti 
problémái” c. értekezése alapján a hadtudomány 
doktora.

TAMÁSI FERENC:
(HM)
értekezése alapján a hadtudomány doktora.

Tudományos Minősítő 
Bizottság

JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS!

a Budapesti Műszaki Egyetem felvételt hirdet az 
1989 februárjában induló alábbi szakmérnöki sza
kokra:

1. Építőmérnök kar
1.1 Mérnöki matematika szak

1.11 Szerkezetépítő ágazat
1.12 Vízépítő ágazat
1.13 Geodéziai ágazat
1.14 Közlekedésépítő ágazat
1.15 Geotechnika ágazat

1.2 Szerkezetépítő szak
1.21 Építési szakmérnöki ágazat

1.3 Vízépítő szak
1.31 Vízellátás-csatornázás ágazat
1.32 Vízépítési műtárgyak ágazat
1.33 Építéstechnológiai ágazat
1.34 Vízgazdálkodási és környezetvédelem 

ágazat
1.35 Mezőgazdasági vízépítés ágazat

2. Gépészmérnöki Kar
2.1 Energetikai szak

2.11 Fűtéstechnikai ágazat
2.2 Finommechanikai szak

2.21 Műszertechnikai ágazat

2.3 Gépipari technológiai szak
2.31 Hegesztő ágazat
2.32 Képlékeny alakító ágazat

2.4 Gépszerkesztő szak
Célgépszerkesztő,
Számítógépes gyártmánytervezési, 
Mezőgazdasági gépek és 
Mezőgazdasági iparok gépei szakirány 
szerinti specializálódási lehetőség a kép
zési idő második felében

2.5 Anyagtudományi szak
2.6 Alkalmazott mechanikai szak

3. Építészmérnöki Kar
3.1 Szervező-technológus szak

3.11 Kivitelező ágazat
3.2 Épületszigetelő szak
3.3 Városépítési-városgazdasági szak
3.4 Épületenergetikai szak

4. Vegyészmérnöki Kar 
Szakmérnöki szakok
4.1 Alkalmazott kémiai szak

4.11 Alkalmazott radiokémiái ágazat
4.12 Mikroelektronikai ágazat

4.2 Analitikai kémiai szak
4.21 Automatikus elemzési ágazat

4.3 Biológiai és élelmiszeripari szak
4.31 Élelmiszerminősítő ágazat

4.4 Szerves kémiai technológiai szak
4.41 Gyógyszerkémiai ágazat
4.42 Kémiai technológus ágazat

4.5 Vegyipari műveleti szak
4.51 Műveleti ágazat
4.52 Vegyipari számítástechnikai ágazat 

Szaküzemmérnöki szakok
4.6 Biológiai ipari szaküzemmérnöki szak
4.7 Gyógyszer és növényvédőszer kémiai szak

üzemmérnöki szak
4.8 Környezetvédelmi szaküzemmérnöki szak
4.9 Műanyagtechnológiai szaküzemmérnöki szak
4.10 Műszeres analitikai szaküzemmérnöki szak
4.11 Szál- és rostkémiai szaküzemmérnöki szak
4.11 Szerves vegyipari szaküzemmérnöki szak

5. Villamosmérnöki Kar
5.1 Híradástechnikai szak

5.11 Műsor- és adatszórási ágazat
5.2 Mikroelektronikai és technológiai szak

5.21 Félvezetőtechnikai ágazat
5.3 Műszer- és irányítástechnikai szak

5.31 Folyamatirányítási ágazat
5.4 Számítástechnikai szak 

5.41 Kommunikációs ágazat
5.5 Villamosmérnöki szervezői szak

6. Közlekedésmérnöki Kar
6.1 Szállításirányítási informatikai szak

7. Természet- és Társadalomtudományi Kar
7.1 Ergonómiai szak
7.2 Munkapszichológus szak
7.3 Ipari minőségszabályozás szak
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Tájékoztató 
a felvétel rendjéről

A szakmérnökképzésre felvételüket kérhetik 
mindazok, akik műszaki egyetemi karon szerzett, 
és a továbbképzés szakjellegének megfelelő okle
véllel rendelkeznek, mérnöki munkakört látnak el, 
és az oklevél megszerzésétől számított 2 éves mér
nöki gyakorlattal rendelkeznek. Különbözeti vizs
gákat a korábban végzettek részére a Villamos- 
mérnöki Kar kivételével a többi kar nem ír elő. 
Más mérnöki szakon végzettek részére különbözeti 
vizsga előírható.

— A képzésben kivételesen más felsőfokú, első
sorban egyetemi oklevéllel rendelkező szak
emberek is részt vehetnek. A részvételhez szük
séges szakképzettséget, szakmai gyakorlatot, 
felvételi, vagy különbözeti vizsgakötelezettséget 
az illetékes kar állapítja meg.

— Az egyetemi doktori cselekmény során a meg
felelő feltételek mellett a jelöltek kedvezmény
ben részesülnek.

— A Vegyészmérnöki Karon folyó szaküzemmér
nöki képzésre elsősorban azok kérhetik felvéte
lüket, akik a BME Vegyészmérnöki Karán vagy 
a Veszprémi Vegyipari Egyetemen szereztek 
üzemmérnöki oklevelet. Egyéni elbírálás alap
ján más felsőfokú — főiskolai vagy egyetemi — 
oklevéllel rendelkezők is felvehetők, ha a szak
irány szempontjából megfelelő, legalább 2 éves 
szakmai gyakorlattal rendelkeznek.

— A képzés valamennyi szakon diplomamunkával 
zárul.

— A képzés mind a szaküzemmérnöki, mind a szak
mérnöki szakokon levelező tagozaton folyik. 
A tanulmányi idő a Villamosmérnöki Karon 5, 
a többi karon 4 félév.

A felvételi kérelmeket a munkáltató javasla
tával ellátva, folyó év szeptember 30-ig kell az 
Egyetem illetékes karának dékáni hivatalához 
beküldeni. A jelentkezéshez szükséges nyomtat
vány és átutalási postautalvány a dékáni hivata
lokban szerezhetők be. A kérelemhez csatolni kell 
a 300,— Ft-os felvétel eljárási díj befizetését igazoló 
postautalvány szelvényét, az oklevelet, vagy annak 
közjegyzőileg hitelesített másolatát, erkölcsi bizo
nyítványt és önéletrajzot.

A szaküzemmérnöki és a szakmérnöki tanfolya
mok önköltségesek. A munkáltató a költségeket 
a képzésre való kötelező kijelölés, illetőleg tanul
mányi szerződés esetén részben vagy egészben 
átvállalhatja.

A tanulmányi követelmények teljesítése esetén 
a műszaki egyetemi oklevéllel rendelkezők szak
mérnöki oklevelet, a nem műszaki végzettségűek 
pedig a szak tantervében előírt ismeretek elsajátí
tását igazoló szakosító oklevelet kapnak. A szak- 
üzemmérnök-képzésben résztvevők szaküzemmér
nöki, illetve szakosító oklevelet szerezhetnek.

Az Egyetem postacíme: 1521 Budapest, Postafiók 
91.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

A Magyar Tudományos Akadémia Központi 
Hivatala pályázatot hirdet az MTA Akadémiai 
Kiadó és Nyomda főigazgatói munkakörének betöl
tésére 1989. január 1. hatállyal.

A pályázókkal szembeni követelmények:
— egyetemi végzettség;
— kiadói, illetve nyomdai területen és a vállalati 

gazdálkodásban szerzett, legalább 5 éves tapasz
talat;

— tárgyalási szinten idegen nyelvismeret, legalább 
egy idegen nyelvből.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
— a pályázónak a vállalat kiadói tevékenységének 

tervszerű ellátására vonatkozó koncepcióját;
— a pályázónak a nyomdai folyamatok korszerű

sítését tartalmazó elképzeléseit;
— eddigi munkájának és a munka eredményeinek 

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

tos bibliográfiai jegyzékét;
— kitüntetéseinek, idegen nyelvismeretének meg

jelölését.

A pályázathoz mellékelni kell:
— az oklevelek hiteles másolatát;
— részletes önéletrajzot 2 példányban;
— 3 hónapnál nem régebbi keletű hatósági erkölcsi 

bizonyítványt.

Amennyiben a pályázó az MTA alkalmazásában 
áll, úgy a pályázatnak afentebb megjelölt melléklete
ket nem kell tartalmaznia.

Főigazgató besorolására vonatkozóan az 5/1983. 
(XI. 12.) ME számú rendeletben foglaltak az 
irányadók.

A pályázatokat az MTA Főtitkárához címezve, 
az MTA Központi Hivatala Személyzeti Főosztá
lyához (1051 Budapest, Münnich F. u. 7.) 1988. 
október 15. napjáig kell benyújtani.

Baksay Zoltán s. k.
a Személyzeti Főosztály vezetője

Az MTA Növényvédelmi Kutatóintézetének 
igazgatója (Budapest, Herman 0 . u. 15., levélcím: 
1525 Budapest Pf. 102) pályázatot hirdet az intézet 
Növénykórtani, Szerveskémiai és Gyomnövény
kutatási és Toxikológiai Osztályainak tudományos 
osztályvezetői munkakörére.

A tudományos osztályvezetők feladata az inté
zeti célok megvalósítása érdekében:
— az osztály átfogó tudományos irányítása;
— az illető tudományterületen aktív tudományos 

kutatások végzése.

A pályázókkal szembeni követelmények:
— egyetemi végzettség;
— tudományos fokozat;
— nemzetközi színvonalú tudományos tevékeny

ség;
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— a tudományos terület szempontjából fontos 
idegennyelv, illetve nyelvek ismerete és az 
egyikből előadó- és vitaképesség.

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

nak és fizetésének megjelölését;
— eddigi szakmai munkásságát, tudományos ered

ményeinek ismertetését;
— tudományos fokozatának, nyelvismeretének, ki

tüntetéseinek megjelölését;
— tudományos munkáinak jegyzékéi;
— a munkakör ellátására vonatkozó vezetési és 

tudományos elképzeléseit.

A pályázathoz mellékelni kell:
— az oklevelek hiteles másolatát;
— részletes önéletrajzot;
— három hónapnál nem régebbi keletű hatósági 

erkölcsi bizonyítványt.

Amennyiben a felhívásra az MTA Növény- 
védelmi Kutatóintézetében dolgozó kutató pályá
zik, úgy az említett okmányokat nem szükséges 
a pályázathoz csatolni.

A pályázatot az MTA Növényvédelmi Kutató- 
intézetének igazgatójához kell benyújtani a közzé
tételtől számított 30 napon belül.

Dr. Király Zoltán s. k. 
az MTA rendes tagja, igazgató

A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egye
tem rektora és a Csongrád megyei Tanács Tiidő- 
kórház-Gondozóintézetének (Deszk) főigazgató-fő
orvosa pályázatot hirdet a szervezetükben újonnan 
létesítendő Tüdőgyógyászati Tanszéken tanszékveze
tő egyetemi tanári állásra.

A kinevezendő egyetemi tanár egyben — másod
állásban — kinevezést kap a Csongrád megyei 
Tanács Tüdőkórház-Gondozóintézet főigazgatója ál
tal a kórház II. tüdőosztályának vezetésére.

A kinevezendő egyetemi tanár feladata:
— a tanszékvezetői teendők ellátása;
— az orvostanhallgatók részére előadások tartása, 

a tanszék oktató-nevelő munkájának irányítása, 
ellenőrzése és a hallgatók vizsgáztatása;

— a tanszék, illetve a tüdőosztály fekvő- és járó
beteg ellátásának szervezése és irányítása, vala
mint mindazoknak a gyógyítással összefüggő 
feladatoknak az ellátása, amelyeket a kórház 
Szervezeti és Működési Szabályzata az osztály- 
vezető főorvos feladatköréül meghatároz.

Pályázati feltételek:
— tüdőgyógyász szakorvosi képesítés,
— jó előadókészség, szakképzettségének megfelelő 

területen legalább 12 éves kiemelkedő tevé
kenység,

— tudományos fokozat,
— tudományos munka végzésében, szervezésében 

jártasság,

— tapasztalat mind az egészségügyi intézmények, 
mind a felsőoktatási szervezeti egységek ügy
vitelében és vezetésében,

— idegen nyelvek ismerete.
A pályázati kérelmet a hirdetménynek a Szo

ciális- és Egészségügyi Közlönyben történő meg
jelenésétől számított 30 napon belül kell benyúj
tani az egyetem Személyzeti és Oktatási Osztá
lyára. (6720 Szeged, Lenin krt. 107. Pf. 429.)

Dr. Szilárd János s. k.
rektor

SZEMÉLYI HÍREK, KITÜNTETÉSEK

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa

KULCSÁR KÁLMÁN-t, az MTA rendes tagját, az 
MTA főtitkárhelyettesét, 60. születésnapja alkalmá
ból a hazai szociológiai kutatások fellendítésében 
betöltött meghatározó jelentőségű munkásságáért, 
eredményes oktatói, tudományszervezői és tudo
mánypolitikai tevékenységéért

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
ARANYKOSZORÜVAL DÍSZÍTETT 

CSILLAGRENDJE;
SZABÓ ZOLTÁN GÁBOR-t, kétszeres Kossuth-díjas 
akadémikust, az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
nyugalmazott egyetemi tanárát, kiemelkedő tudo
mányos közéleti és oktatói tevékenysége elismerése
ként, 80. születésnapja alkalmából,

ZÓLYOMI BÁLINT-ot, Kossuth-díjasakadémikust, 
az MTA Ökológiai és Botanikai Kutató Intézete 
nyugalmazott tanácsadóját, kiemelkedő tudomá
nyos munkássága és tudományszervezői tevékeny
sége elismeréseként, 80. születésnapja alkalmából

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
ZÁSZLÓRENDJE;

TÓTH BÉLÁ-t, az MTA Központi Hivatala TMB 
Titkárság vezetőjét, nyugállományba vonulása al
kalmából a Magyar Tudományos Akadémia Köz
ponti Hivatalában harminc éven át végzett kiemel
kedő tudományszervezői és tudománypolitikai mun
kájáért, valamint társadalmi tevékenységéért,

BARTHA ANTAL-t, a történettudomány doktorát, 
az MTA Néprajzi Kutató Csoportja osztályvezetőjét 
nyugállományba vonulása alkalmából a történet- 
tudomány terén végzett eredményes munkásságáért 
és közéleti tevékenységéért,

FERENCZ GYÖRGYNÉ-t az MTA Elnöki Titkár
ság főelőadóját, nyugállományba vonulása alkalmá
ból, több mint négy évtizeden át végzett kiemelkedő 
szakmai munkájáért és közéleti tevékenységéért,

MADARASI BÉLÁNÉ-t az MTA Könyvtára könyv
tárosát, nyugállományba vonulása alkalmából közel 
3 évtizeden át végzett magas szintű szakmai mun
kájáért és közéleti tevékenységéért

MUNKA ÉRDEMREND a r a n y  fokozata
kitüntetésben részesítette.
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A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára

CSAPÓ ZOLTÁNNÉ-t, az MTA Műszaki Kémiai 
Kutató Intézete előadóját,

A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak 
más időpontokban is rendelkezésére áll.

Jogi és Igazgatási Főosztály

KRAMMER JÓZSEFNÉ-t, az MTA Központi 
Fizikai Kutató Intézete csoportvezetőjét,

RÉP FERENC-et, az MTA Központi Kutató Inté-" 
zete műszerészét, N 

nyugállományba vonulásuk alkmmaBóí
KIVÁLÓ MUNKÁÉRT 

kitüntetésben részesítette.

Láng István, a Magyar Tudományos Akadémia 
főtitkára minden hétfőn 15,30—17 óra között 

bármely természetű ügyben — fogadóórát tart. 
A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak, 

valamint az intézmények vezetőinek más időpontok
ban is rendelkezésére áll.

Jogi és Igazgatási Főosztály

FOGADÓÓRÁK

Berend T. Iván, a Magyar Tudományos Akadé
mia elnöke minden hétfőn 16—17,30 óra közöt 
— bármely természetű ügyben — fogadóórát tart.

Szabó János, a Tudományos Minősitő Bizottság 
elnöke kedden 14—15 óráig, Mádl Ferenc, a Tudo
mányos Minősítő Bizottság titkára csütörtökön 
10—11 óráig tart fogadóórát. Előzetes bejelentés a 
173-929 hívószámú telefonon.

Tudományos Minősítő Bizottság 
Titkárság
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A MAGYAR T U D OM Á N Y O S  AKA DÉMI A E L N Ö K S É G É N E K
HATÁROZ ATAI *

az 1988. évi június 14-i üléséről (24—30. sz. határozatok)

Előterjesztés a gazdasági társulásokról szóló 
törvény tervezetéről

A Minisztertanács Parlamenti Titkárságának 
vezetője azzal a kéréssel küldte meg a gazdasági 
társulásokról szóló törvény tervezetét, hogy a 
Magyar Tudományos Akadémia mondjon arról 
testületi véleményt. A törvény tervezetének előze
tes véleményezésére ad hoc bizottságot kért fel 
az MTA elnöke. Az ad hoc bizottság az Elnökség 
ülésére írásban nyújtotta be állásfoglalás-terve
zetét.

Az elnökségi ülésen meghívottként részt vett 
az Országos Tervhivatal illetékes elnökhelyettese 
és a Minisztertanács parlamenti titkára is.

Az OT elnökhelyettesének véleménye szerint 
a gazdasági társulásokról szóló törvény előkészítése 
felgyorsította más — kapcsolódó — területek sza
bályozását. Példaként említette erre a vállalkozói 
adóró. szóló jogszabály előkészítését. Ügy ítélte 
meg, hogy az Elnökség előtt lévő törvénytervezet 
— elfogadása esetén — alkalmat ad a bérszabályo
zás korszerűsítésére, a bankreform folytatására, de 
szükségessé válik a vállalatok kategorizálásának 
megszűnése és a vezetők premizálási rendjének 
újragondolása is.

Az ad hoc bizottság elnöke — szóbeli kiegészí
tésében — elfogadásra ajánlotta a törvény terve
zetét, az állásfoglalástervezetben írtak fenntartá
sával. Mindennek ellenére, véleménye szerint, ön
magában ez a törvény sem jelent megoldást, azt 
a komplex reformfolyamatba kell beilleszteni.

A vita előtt a jelenlévő szakértőkhöz intézett 
kérdésekkel elsősorban a törvényalkotók elképze
léseiről igyekeztek; képet alkotni az Elnökség tag
jai. Ezen belül, többek között, választ kértek arra, 
hogyan illeszkedik a tervezet a gazdasági reform
hoz; megfelelő-e a kívánt cél eléréséhez a törvényi 
szabályozás, indokolt-e a jogi és a természetes sze
mélyek közötti különbségtétel, szükség van-e a 
gazdasági munkaközösségek létszámának limitálá
sára stb.

A kérdésekre adott válaszokból kiderült, hogy 
a törvénytervezet teljes körű hatásvizsgálata nem 
készült el, ugyanakkor van esély arra, hogy elő 
fogja segíteni a gazdasági reform végrehajtását.

A vita résztvevőinek véleménye megegyezett 
a tekintetben, hogy a tervezet a reform megvalósí
tását szolgálja, és az egyik legfontosabb szerepe az, 
hogy a gazdálkodást maga után húzza. Nagy hang
súllyal jelent meg azonban az az álláspont, amely 
szerint a társasági törvény tervezete és a reform 
előrevitelét szolgáló egyéb lépések elszigetelten 
jelentkeznek, nem látható közöttük az összefüggés. 
Mindez szoros kapcsolatban áll azzal a ténnyel, 
hogy a reform átfogó kérdéseinek vizsgálatára hiva

* A nem teljes szöveggel közölt határozatokat az Akadé
mia tagjai részére — kérésükre — tájékoztatásul megküldi a 
Tudományos Testületi Titkárság.

tott bizottság még mindig nem kezdte meg mun
káját.

A felszólalók közül többen hangsúlyozták, hogy 
a törvény életbeléptetése jelentős változásokat von 
maga után. Ezek körében fontos a tulajdonviszo
nyok módosítása. Rámutattak, hogy a törvény 
révén megtörténik a fordulat évét követően végre
hajtott túlzott államosítás korrekciója. A szocializ
mus felé haladó társadalmunkban szükséges a tulaj
donviszonyok reális átalakítása, a vállalkozás sok
féle formájának kibontakozása. Az átalakítási 
folyamatban elengedhetetlen az állam kulcspozí
cióinak megtartása. Egyetértés volt abban, hogy 
ezeket az alapvető kérdéseket a törvény preambu- 
lumában kifejezésre kellene juttatni.

Egységes volt a felszólalók véleménye, hogy a 
közvéleményt fel kell készíteni a változásokra. 
A tömegtájékoztatási eszközöknek ismertetniük 
kellene a törvény várható hatásait, tudatosítaniuk 
kellene a megszokott ideológiai tételek felülvizsgá
latát és olyan új elvek elfogadását, mint a vállal
kozói profit elismerése és a munka szerinti elosztás 
elve mellett a tőkebefektetés és kockázatvállalás 
alapján történő jövedelemszerzés. Megengedhetet
len, hogy a közvéleményt mindez váratlanul érje. 
Elhangzott az a javaslat, hogy a közvélemény „fel
készítésének” fontosságára fel kell hívni a kormány 
figyelmét.

A tulajdonviszonyokkal kapcsolatban nem volt 
egységes álláspont a tervezetnek arról a szabályáról, 
amely a vegyes (magán- és társadalmi tulajdont 
egyesítő) társaságok vagyonát társadalmi tulaj
donná nyilvánítja.

A vitában felmerült az is, hogy a társasági tör
vény egymaga nem tudja teljesíteni a hozzá fűzött 
reményeket. Nagy számú jogszabály módosítására, 
újak kidolgozására van szükség. Racionálisan és 
nagyon következetesen végig kell gondolni a jog
szabályok „környezetét”. Ehhez hosszabb időre 
van szükség, a társadalmi törvény életbeléptetéséig 
a munka nem záródik le. így egy átmeneti idő
szakban a törvény és háttere között nem lesz 
összhang.

Több felszólaló foglalkozott azzal, hogy szükség 
van-e a törvény mellett végrehajtási jogszabá
lyokra. A többségi álláspont szerint a törvényben 
kell rendezni a szabályozásra Váró valamennyi kér
dést, és mellőzni kell a törvényt végrehajtó alacso
nyabb szintű jogszabályok kibocsátását. Vitatott 
volt, hogy indokolt-e a Minisztertanács felhatalma
zása a törvény rendelkezéseitől eltérő társasági 
forma engedélyezésére külföldi féllel közösen léte
sítendő társaság esetén. Felvetődött az a kérdés is, 
hogy a törvény megalapozásához szükséges a vár
ható hatások elemzése.

Az érintett fontosabb vitakérdések között sze
repelt az egyesülések szabályozásának koncepciója, 
az egyesületi és a társasági szabályozás különböző
sége, az egyszerűbb gazdasági társasági formák jogi 
személyiségének elismerése, a vállalati gazdasági
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munkaközösségek és a leányvállalatok jövőbeli 
sorsa.

A vita eredményeként az Elnökség a törvény- 
tervezet véleményezésére létrehozott ad hoc bizott
ság előterjesztését elfogadta, azzal, hogy az elő
terjesztést a vitában elhangzottaknak megfelelően 
módosítani kell.

Az Elnökség 2411988. számú határozata

Az Elnökség
1. köszönetét mond az ad hoc bizottságnak a 

rendkívül értékes, gondolatgazdag, érdemi vitára 
alkalmas véleménytervezet kidolgozásáért;

2. felkéri az ad hoc bizottságot, hogy a vitában 
elhangzottak alapján egészítse ki az állásfoglalás 
tervezetet (elsősorban a preambulum terjedelmének 
növelésével), és az így véglegesített szöveget küldje 
el a „megrendelőknek”.
(A határozat melléklete a kiegészített állásfogalás.)

Előterjesztés az MTA 1988. évi közgyűlési 
határozata végleges szövegének 

megállapítására

Az 1988. évi közgyűlés által kiküldött köz
gyűlési határozatszerkesztő bizottság elnöke a 
határozat tervezetét írásban terjesztette az Elnök
ség elé. Az Elnökség — néhány észrevétel elfoga
dásával — az előterjesztés kisebb módosításával 
megállapította az 1988. évi közgyűlési határozat 
végleges szövegét.

Az Elnökség 2511988. számú határozata

Az Elnökség az 1988. évi közgyűlés határozatá
nak szövegét a következők szerint állapítja meg.

1. A Magyar Tudományos Akadémia olyan idő
szakban tartotta — sorrendben 148. — közgyűlését, 
amelyet az ország társadalmi-gazdasági viszonyai
ban felhalmozódott nehézségek és feszültségek jelle
meznek. A jelen helyzetből kivezető út meghatáro
zása céljából a közgyűlést megelőző időben dol
gozta ki a kormány a stabilizációs és kibontakozási 
programját, és a közgyűlést követő napokra hívta 
össze az MSZMP az ország jövője szempontjából 
fontos döntésekre hivatott országos párértekezletét.

1.1 A közgyűlés ismételten kinyilvánítja arra 
irányuló készségét, hogy az MTA részt vállaljon 
az ország gondjainak megoldására irányuló erő
feszítésekből — a rendelkezésére álló eszközeivel — 
azokon a területeken, amelyekre befolyása van. 
Tudatában van annak, hogy sorsdöntő, országos 
feladatok megvalósítása csak magas szintű kép
zettségen, alkotó szellemi tevékenységen és szín
vonalas tudományos kutatáson alapulhat. Akadé
miánk a reformkor szülötte, a közgyűlés pedig, 
hű akarván maradni e kor hagyományaihoz, meg
győződéssel vallja, hogy mind az anyagi, gazdaság- 
szerkezeti előrehaladás, mind a társadalmi-politikai 
demokratizálás oly gyakran felemlegetett céljainak 
építményét elsősorban a kutatás és az oktatás szilárd 
alapjára lehet felhúzni.

1.2 A Minisztertanácsnak a közgyűlésen meg
jelent elnöke kinyilvánította, hogy a kormány és 
a vezető politikai testületek továbbra is igényt 
tartanak az Akadémia kormányzati munkát segítő, 
véleményező tevékenységére, s ugyanakkor meg
érti azokat a gondokat is, amelyek az Akadémiát 
és általában a szellemi élet munkásait, különösen 
az utóbbi években nyomasztják. A közgyűlés ezt 
a szándékot örömmel nyugtázza. Kiváltképpen 
üdvözli a kormány határozott törekvését, hogy 
megállítsa a tudományos kutatás hazai feltételeinek 
— ezen belül elsősorban az alapkutatások feltété
teleinek — romlását megőrizve a kutatásokra fordí
tandó pénzeszközök valós értékét, sőt, fenntartva 
annak lehetőségét is, hogy még ebben az ötéves 
tervidőszakban szerény mértékű forrásnövelést irá
nyozzon elő. Megelégedéssel veszi tudomásul azt 
a bejelentést, hogy a kormány nem kívánja a 
kutatóhálózat kialakult szervezeti rendjét kívülről 
jövő — a tudomány belső, önszerveződési szükség
leteit és irányait figyelmen kívül hagyó — átszer- 
zésekkel megváltoztatni.

2. A közgyűlés ugyanakkor sajnálattal állapítja 
meg, hogy változatlanul időszerű az 1987. évi köz
gyűlési határozatnak az a része, amelyben az Aka
démia aggodalmát fejezi ki a költségvetési támoga
tás csökkentése és az emelkedő árak ellensúlyozá
sának elmaradása miatt, holott ismert tények 
bizonyítják, hogy a tudományos kutatás alapvető 
társadalmi küldetésén túlmenően még rövidebb tá
von is többszörösen megtéríti a támogatásra fordított 
anyagi eszközöket. Ezúttal is hangsúlyozza, hogy 
a súlyosan romló folyamat végleges megfékezése 
érdekében olyan fordulatra van szükség, amely képes 
a magyar kutatás és felsőoktatás ellátottságának 
színvonalát az európai országok rangsorának végé
ről legalább a középső mezőnyhöz felzárkóztatni.

3. A közgyűlés tudomásul veszi
— az elmúlt évi közgyűlés óta végzett testületi 

munkáról,
— az MTA 1987. évi hivatali tevékenységével 

kapcsolatos fontosabb adatokról,
— az 1985. évi közgyűlési határozatban foglal

tak végrehajtásának helyzetéről készített írásos 
tájékoztatókat;

— jóváhagyólag tudomásul veszi az elnök és 
a főtitkár szóbeli vitaindítóját, az azokkal kapcso
latos felszólalásokra adott válaszokat.

3.1 A közgyűlés nagyra értékeli az MTA Elnök
ségének, a tudományos osztályoknak és bizottsá
goknak azt a tevékenységét, amellyel a kormányzati 
döntéseket előzetesen véleményezték; helyesli, hogy 
ez a tevékenység következetes, szókimondó, önálló 
arculatú volt és a véleményezés kritikai észrevételek 
mellett konkrét megoldási javaslatokat is tartal
mazott. Felkéri az Akadémia vezetőit és testületi 
szerveit, hogy véleményező munkájukat a jövőben 
is ilyen szellemben folytassák, s ne tartsák magukat 
távol — a tudomány sáncai mögé vonulva — az 
országos jelentőségű kérdésekben való állásfogla
lástól.

3.2 Örömmel üdvözli a kormány elhatározását, 
hogy döntéseinek tudományos megalapozása érde
kében tanácsadó testületet hozott létre, amelybe 
az Akadémia több tagját bevonta.

3.3 A véleményező tevékenység javítása érde
kében szükségesnek tartja, hogy a döntést hozó
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szervek lehetőleg már a munka kezdeti szakaszában 
vonják be az Akadémia szakértőit az előkészítésbe.

4. A közgyűlés mélyen egyetért azzal a tevé
kenységgel, amelyet a Magyar Tudományos Aka
démia Elnöksége és vezetői a tudományos kutatás 
érdekeinek védelmében folytatnak. Közvetlen cél
ként szükségesnek tartja, hogy

4.1 a tudományos kutatások központi állami 
támogatása 1989-ben legalább a jelenlegi szint 
reálértékben való megőrzését, illetve a nemzeti 
jövedelem alakulásától függő fejlesztését biztosítsa;

4.2 ez év második felében dolgozzák ki és ille
tékes kormányzati szervekkel vitassák meg a tudo
mányos kutatás 90-es évek első felére vonatkozó 
fejlesztési programjának koncepcióját.

5. A közgyűlés megelégedéssel veszi tudomásul, 
hogy az Akadémia vezetői előre tekintve foglalkoz
tak és foglalkoznak a tudományos kutatási intéz
ményhálózat szelektív fejlesztésének célszerű vál
tozataival, illetve az átalakítás érdekében időszerűvé 
vált szervezeti intézkedések előkészítésével. Támo
gatja a hatékonyságot növelő intézkedéseket, külö
nösen azokat, amelyek az egyetemekkel és a többi 
— nem akadémiai — kutatóhellyel való együtt
működés elmélyítését szolgálják (tudományos tár
sulás stb.). Változatlanul hangsúlyozza azonban, 
hogy nem értene egyet olyan — megalapozatlan — 
gyökeres átalakítással, amely az Akadémia törté
netileg kialakult kutatási bázisának szétrombolásá- 
val járna. Felhívja a figyelmet arra, hogy az ún. 
főhivatású kutatóhelyek, intézmények ma már a 
világ minden fejlett országában a tudományos 
munka egyik nélkülözhetetlen feltételét alkotják.

6. A közgyűlés nagyra értékeli az OTKÁ-hoz 
kapcsolódó eredményeket. Az OTKA nem csupán 
mint kisegítő anyagi forrás, hanem mint finanszí
rozási rendszer is teljesítette lényegi rendeltetését. 
Egyetért azzal, hogy a főtitkár az eddigi tapasztala
tokat elemezve és hasznosítva egy javított pályá
zati modellt dolgozzon ki, ennek koncepcióját széles 
körben vitassák meg, és a közgyűlés állásfoglalása 
után terjessze javaslatát az illetékes szervek elé.

7. A közgyűlés tudomásul veszi az Akadémiai 
Kiadó és Nyomda műszaki állapotáról és felújítá
sáról szóló főtitkári tájékoztatót. Egyetért azzal, 
hogy a felújítási munkálatok a következő ötéves 
tervidőszak elején elkezdődjenek, és törekedni kell 
arra, hogy a tervidőszak végére befejeződjenek.

8. A közgyűlés érdeklődéssel hallgatta meg és 
számos hozzászólással gazdagította az „Európai 
műveltség — nemzeti műveltség” című központi 
tudományos előadást.

Felkéri az MTA elnökét, hogy az előadást és a 
hozzászólásokat — az esetleg utólag írásban tett 
hozzászólásokkal együtt — megfelelő formában 
adassa ki.

9. A közgyűlés megvitatta és elfogadta a tudo
mányos utánpótlás és minősítés rendszerének 
továbbfejlesztését célzó előterjesztést, amelyet az 
MTA elnöke és a TMB elnöke együttesen terjesztett 
elő. Az ebben foglaltak megvalósítása nélkülözhe
tetlen feltételének tartja, hogy az egyetemeken 
kiépüljön, illetve teljessé váljon a posztgraduális 
képzési rendszer. Ilyen értelemben foglalt állást 
az 1987. évi közgyűlési határozat 3/e pontja. Ennek 
nyomatékos megismétlését indokolttá teszi, hogy 
a posztgraduális felsőoktatási szint megvalósítása,

illetve teljes kiépítése a valóban korszerű magyar 
felsőoktatás kialakításának egyik kulcskérdése, 
amely az egész magyar oktatási rendszer tovább
fejlődése és a tudományos utánpótlás szempontjá
ból is lényeges.

9.1 A közgyűlés egyetért az előterjesztés 11/7. 
része b/b pontjában megfogalmazott javaslattal, 
amely szerint a szakbizottságokat a TMB-vel 
tanácskozva az osztályok alakítják ki, meghatáro
zott időtartamra és a jelenlegi szakbizottságok mun
káját szabályozó működési elvek szerint.

9.2 A közgyűlés javasolja, hogy a kandidátusi 
vizsgának változatlan eleme legyen a nyelvvizsga 
sikeres letétele két idegen nyelvből; a vizsga tár
gyául szolgáló nyelveket a jelölt szakterületének 
jellegével összhangban a képzést irányító tudomá
nyos vezetővel, illetve a jelölttel egyetértésben a 
szakbizottság határozza meg.

10. A közgyűlés az Akadémia tiszteleti tagjaivá 
választotta az alább megnevezetteket:
Eren Hasan Törökország I. Osztály
Faragó József Románia I. Osztály
Gieysztor Alexander Lengyelország II. Osztály
Jakó Zsigmond Románia II. Osztály
Plaschka G.

Richard Ausztria II. Osztály
Wigner Jenő USA III. Osztály
Kahane Jean-Pierre Franciaország III. Osztály
Szaggyejev Roald

Zinnurovics Szovjetunió III. Osztály
Nikonov Alekszandr

Alekszandrovics Szovjetunió IV. Osztály
Rótt Rudolf NSZK IV. Osztály
Kudrna Karel Csehszlovákia IV. Osztály
Csazov Jevgenyij

Ivanovics Szovjetunió V. Osztály
Lown Bemard USA V. Osztály
Kraszovszkij

Nyikolaj
Nyikolajevics Szovjetunió VI. Osztály

Downs Diarmuid Anglia VI. Osztály
Velihov Jevgenyij

Pavlovics Szovjetunió VI. Osztály
Porter George Anglia VII. Osztály
Malissá Hanns Ausztria VII. Osztály
Taube Henry USA VII. Osztály
Szent-Ivány József Ausztrália VIII.  Osztály
Miledi Ricardo Anglia VIII.  Osztály
Aganbegjan Ábel

Gézavics Szovjetunió IX. Osztály
Broms Bengt Finnország IX. Osztály
Streissler Erich

Wolfgang Ausztria IX. Osztály
Szmirnov Vlagyimir

Ivanovics Szovjetunió X. Osztály
Müller Iván USA X. Osztály

11. A közgyűlés felhatalmazza az Elnökséget 
a közgyűlési határozat végleges szövegének meg
állapítására; felkéri a közgyűlésen elhangzott, de a 
jelen határozattal nem érintett javaslatok meg
vizsgálására és — ha indokolt — a szükséges intéz
kedések megtételére, továbbá arra, hogy a közgyű
lésen elhangzott valamennyi javaslattal kapcsolatos 
állásfoglalásról — szükség szerint és megfelelő idő
ben — tájékoztassa a javaslattevőket.
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Javaslat a Tudományos Minősítő Bizottság 
személyi összetételére

A Minisztertanács a jelenleg működő Tudomá
nyos Minősítő Bizottságot 1984-ben nevezte ki 3 évi 
időtartamra. A megbízás időtartamát 1988. VI. 
30-áig meghosszabbította.

Az MTA Elnökségének alelnöke előterjesztésé
ben javasolta, hogy az új TMB megbízatása 3 évre 
szóljon. Az Elnökség elé terjesztett javaslatot 
— a TMB új tagjaira vonatkozóan — az MTA 
alelnöke a tudományos osztályok javaslatának 
figyelembevételével állította össze, nn'g a TMB 
elnökének és titkárának személyére alternatív 
javaslatot tett.

A TMB összetételéről, elsősorban a javaslatok 
kialakításának elveiről és a TMB elnökének, vala
mint titkárának személyéről vita alakult ki. Többen 
szükségesnek tartották, hogy — nn'g a TMB tag
jainak sorában bizonyos rotációs elvnek kell érvé
nyesülnie — a TMB elnökének és titkárának sze
mélye ne változzon, ők képviseljék a TMB munká
jában a folyamatosságot. Mások a megújulást a 
TMB vezetőinek személyében is szükségesnek lát
ták.

Az Elnökség a hosszú és érdemi vita után titkos 
szavazással döntött a TMB új személyi összetételé
ről szóló javaslatról.

Az M TA Elnökségének 26/1988. sz. határozata

Az Elnökség felkéri elnökét, hogy az alábbi 
összetételű Tudományos Minősítő Bizottság kine
vezésére tegyen javaslatot a Minisztertanácsnak.

A TMB elnöke:
Szabó János, az MTA rendes tagja 

A TMB titkára:
Mádl Ferenc, az MTA levelező tagja 

A TMB tagjai:
Barabás Zoltán, az MTA lev. tagja 
Berecz Endre, a kém. tud. dr.
Bokori József, az állatorvostud. dr. 
Damjanovich Sándor, az MTA lev. tagja 
Demetrovics János, az MTA lev. tagja 
Dohy János, a mezőgazd. tud. dr.
Dörnyeiné Németh Judit, a fiz. tud. dr.
Farkas Ottó, a műsz. tud. dr.
Finta József, az MTA lev. tagja 
Grastyán Endre, az MTA lev. tagja 
Haszpra Ottó, a műsz. tud. dr.
Herman József, az MTA r. tagja 
Juhász Gyula, az MTA lev. tagja 
Kisfaludy Lajos, az MTA lev. tagja 
Kovács Ferenc, az MTA lev. tagja 
Köte Sándor, a neveléstud. dr.
Lőrincz Lajos, az állam- és jogtud. dr.
Magasi Péter, az orvostud. dr.
Magyar Kálmán, az MTA lev. tagja 
Mátyás Antal, a közgazdtud. dr.
Michelberger Pál, az MTA lev. tagja 
Némethi László, a mezőgazd. tud. dr.
Nyíri J. Kristóf, a filoz. tud. dr.
Reményi Károly, az MTA lev. tagja

Roska Tamás, a műsz. tud. dr.
Szabolcsi Miklós, az MTA r. tagja 
Szentpéteri István, az állam- és jogtud. dr. 
Szűcs Jenő, a törttud. dr.
T. Sós Vera, az MTA lev. tagja 
Vida Gábor, az MTA lev. tagja

Előterjesztés a soron következő hazai 
tagválasztás előkészítésének ütemezésére és 

a jelöléseknél alkalmazandó irányelvekre

Az Akadémia elnöke írásban nyújtott be elő
terjesztést a soron következő hazai tagválasztás 
ütemezéséről és irányelveiről. Eldöntésre javasolta 
az Elnökségnek, hogy 1989-ben vagy 1990-ben 
legyen-e tagválasztás. Az előterjesztés adatokkal 
illusztrálta, hogy a jelenlegi ismeretek alapján az 
elkövetkező években hány új tag megválasztására 
van lehetőség. Az előterjesztés a rendes és levelező 
tagok választási jelölésénél az Elnökség 30/1986. 
számú belső határozatában megfogalmazott irány
elvek alkalmazását tartotta célszerűnek a következő 
tagválasztáshoz is. Az Elnökség egyhangúlag úgy 
foglalt állást, hogy az új tagválasztásra 1990-ben 
kerüljön sor.

Az M TA Elnökségének 27/1988. sz. határozata

A következő hazai tagválasztásra 1990-ben, 
a tisztújító közgyűlésen kerüljön sor. Az Elnökség 
célszerűnek tartja, hogy a tagválasztás során a 
30/1986. számú határozatban megfogalmazott irány
elveket érvényesítsék.

Javaslat az elnökség 1988/11. félévi 
munkatervére

Az MTA elnöke — a tudományos osztályok, 
az elnökségi tagok és a társintézmények javaslatait 
is figyelembe véve, valamint a különböző szintű 
jogszabályokban előírt feladatokra is tekintettel 
— előterjesztést nyújtott be az Elnökség részére 
az 1988. II. félévi munkatervre. Az előterjesztést 
az Elnökség kisebb — a később érkezett indítvá
nyokat is figyelembe vevő — változtatásokkal 
elfogadta.

Az M TA Elnökségének 28/1988. sz. határozata

A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének 
1988/11. félévi munkaterve a következő:

I.
SZEPTEMBER

1. Javaslat a kutatóhely fogalmának megfelelő 
kritériumrendszer kidolgozására, valamint az 
országos és regionális intézetek fogalmának meg
határozására
Előterjesztő: Márta Ferenc, az MTA alelnöke
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2. Előterjesztés a lakosság egészségi állapotára ható 
tényezők vizsgálatáról
Előterjesztő: Halász Béla, az MTA V. osztályának 

elnöke
3. Helyzetkép és intézkedési elgondolások a tehet

séges fiatalok kiválasztásáról és a kutatói után
pótlás eredményes neveléséről
Előterjesztő: Csurgai Árpád, az MTA főtitkár- 

helyettese
4. Különfélék

Alkalmi bizottság kiküldése
4.1. A mezőgazdasági termelés és a lakosság a 

szociológiai kutatások tükrében c. téma 
kidolgozására
Előterjesztő: Berend T. Iván, az MTA elnöke

4.2. Alkalmi bizottság kiküldése az agrárterme
lés, termékfeldolgozás és értékesítés helyze
tének áttekintésére
Előterjesztő: Berend T. Iván, az MTA elnöke

4.3. Alkalmi bizottság kiküldése a tudományos 
intézményrendszer autonóm önigazgatási 
rendje demokratikus rendszerének átfogó 
vizsgálatára
Előterjesztő: Berend T. Iván, az MTA elnöke

5. Tájékoztatók
6. Egyebek

OKTÓBER
1. Az erdők szerepe korunk társadalmában című 

interdiszciplináris helyzetelemzés 
Előterjesztő: Tamássy István, az MTA IV. osztá-

lának elnöke
2. A tudományos továbbképzés és a tudományos 

minősítés fejlesztésével kapcsolatos jogszabály- 
tervezetek
Előterjesztő: a TMB elnöke

3. Előterjesztés az 1030/1988. (IV. 26.) MT hatá
rozat alapján létrehozott „Minisztertanács Ta
nácsadó Testületé” tevékenységéről, viszonyáról 
az Akadémia testületéihez és az akadémiai inté
zetek közreműködéséről
Előterjesztő: Bognár József, a Testület elnöke 

Berend T. Iván, az MTA elnöke
4. Különfélék

4.1. Javaslat az Akadémia 1989. évi közgyűlésé
nek jellegére és szervezeti rendjére 
Előterjesztő: Berend T. Iván, az MTA elnöke

4.2. Javaslat az Akadémia 1989. évi közgyűlésén 
elhangzó központi tudományos előadás témá
jára és az előadó személyére 
Előterjesztő: Berend T. Iván, az MTA elnöke

4.3. Alkalmi bizottság kiküldése az Akadémia 
1949-es átszervezése során hozott személyi 
döntések felülvizsgálatára
Előterjesztő: Berend T. Iván, az MTA elnöke

5. Tájékoztatók
6. Egyebek

NOVEMBER
1. A településfejlesztés és a technikai fejlődés köl

csönhatása, különös tekintettel az elmaradt 
régiókra című, társadalmilag nagy jelentőségű 
interdiszciplináris téma
Előterjesztő: Vajda György, az MTA VI. osztá

lyának elnöke

2. A felsőoktatás és kutatás kapcsolata
2/a. Az öt tudományegyetem és az MTA kapcso

lata
Előterjesztő: Láng István, az MTA főtitkára

2/b. Jelentés a felsőoktatás és a kutatás kapcso
latrendszerének továbbfejlesztésével kapcso
latos cselekvési program végrehajtásáról 
Előterjesztő: Berend T. Iván, az MTA elnöke

2/c. Az akadémiai intézetek dolgozóinak rész
vétele az egyetemi oktatásban, valamint az 
egyetemi oktatók részvétele az akadémiai 
kutatóintézetek munkájában és ennek hatása 
az oktatás színvonalára, valamint a kutatói 
utánpótlás nevelésére 
Előterjesztő: az alkalmi bizottság elnöke

3. Különfélék
3.1. Javaslat az Akadémia tudományos szellemi 

hatásának erősítését szolgáló rendezvények 
(az akadémiai központi előadások, ankétok, 
kerekasztal-konferenciák és elnökségi klub
délutánok) 1988—1989. évi programjára 
Előterjesztő: Berend T. Iván, az MTA elnöke

4. Tájékoztatók
4.1. Alkalmi bizottság jelentése a vezetés- és 

szervezéstudomány komplex ágazati elem
zéséről
Előlerjesztő: az alkalmi bizottság elnöke

4.2. Alkalmi bizottság jelentése a mezőgazdasági 
termelés és a lakosság a szociológiai kutatá
sok tükrében című interdiszciplináris hely
zetelemzésről
Előterjesztő: az alkalmi bizottság elnöke

4.3. Alkalmi bizottság kiküldése az aszálykárok 
csökkentésére végzett munkák helyzetének 
áttekintésére
Előterjesztő: Berend T. Iván, az MTA elnöke

5. Egyebek

DECEMBER
1. Az alapkutatások országos irányításával kapcso

latos akadémiai feladatok
Előterjesztő: Berend T. Iván, az MTA elnöke 

Láng István, az MTA főtitkára
2. Az alapkutatás és a fejlesztő kutatás kölcsön

hatása, illetve az ezzel kapcsolatos állami fel
adatok
Előterjesztő: Tétényi Pál, az OMFB elnöke

3. Az akadémiai kutatóhálózat korszerűsítésének fő 
irányai és a tervezett szervezeti változtatások 
Előterjesztő: Láng István, az MTA főtitkára
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4. Az agrártermelés, termékfeldolgozás és értékesí
tés helyzetének áttekintése
Előterjesztő: az alkalmi bizottság elnöke

5. Különfélék
5.1. Javaslat az Elnökség 1989/1. félévi munka

tervére
Előterjesztő: Berend T. Iván, az MTA elnöke

6. Tájékoztatók
7. Egyebek

II.

Előrejelzés az 1989/1. félévre
— a tudományos intézményrendszer autonóm ön- 

igazgatási rendje demokratikus rendszerének 
átfogó vizsgálata

— a posztgraduális képzés átfogó rendszerének 
kialakítása

— sport és egészség c. interdiszciplináris helyzet- 
elemzés

— a népgazdaság szempontjából fontosabb új és 
tökéletesített tulajdonságú anyagok előállításá
nak, felhasználásának és ipari elterjesztésének 
helyzete c. interdiszciplináris helyzetelemzés

— tájékoztató a sejt- és fejlődésbiológiai kutatások 
tudományági helyzetelemzéséről

— tájékoztató a mikrobiológiai kutatások helyze
téről

— tájékoztató az iparban folyó mikrobiális gene
tikai kutatások helyzetéről

— a hazai űrkutatás helyzete c. interdiszciplináris 
elemzés

— az információs infrastruktúra helyzete és eddigi 
eredményei; bemutatóval egybekötött beszá
moló

— a telekommunikáció és a tudomány kapcsola
tainak alakulása

— az aszálykárok csökkentésére végzett munkák 
helyzetének áttekintése

— az Akadémia 1949-es átszervezése során hozott 
személyi döntések felülvizsgálata

III.

Az Elnökség felhatalmazza elnökét, hogy a 
munkaterven — szükség szerint — változtatásokat 
hajtson végre.

Előterjesztés a vezetés- és szervezéstudomány 
komplex ágazati elemzésének megvitatására 
kiküldendő alkalmi bizottság összetételére

Az MTA Elnökének előterjesztését az Elnökség 
egyhangúlag elfogadta.

Az M TA Elnökségének 29/1988. sz. határozata

1. Az Elnökség a vezetés- és szervezéstudomány 
komplex ágazati elemzésének megvitatására a 
következő összetételű alkalmi bizottságot küldi ki.
A bizottság elnöke:

Vámos Tibor, az MTA rendes tagja

A bizottság titkára:
Antalovits Miklós, a pszichol. tud. kand.

A bizottság tagjai:
Csurgay Árpád, az MTA lev. tagja 
Héthy Lajos, a szoc. tud. dr.
Makó Csaba, a szoc. tud. dr.
Metzger Gyula, a közgazdtud. kand.
Szentpéteri István, az állam- és jt. dr.
Trethon Ferenc, a MTESZ elnöke

2. A bizottság terjessze jelentését — a tájékoz
tatók között — az Elnökség novemberi ülése elé.

Előterjesztés az akadémiai intézetek 
dolgozóinak részvétele az egyetemi 

oktatásban című témát kidolgozó alkalmi 
bizottság kiküldésére

Az Elnökség az 1988. I. félévi munkatervéről 
szóló 57/1988. sz. határozatában előterjesztés kidol
gozását tartotta szükségesnek „Az akadémiai inté
zetek dolgozóinak részvétele az egyetemi oktatás
ban és ennek hatása az oktatás színvonalára, vala
mint a kutatói utánpótlás nevelésére” című téma
körben. Az Elnökség az előterjesztés kidolgozására 
alkalmi bizottság létrehozását látja célszerűnek 
azzal, hogy a bizottság vizsgálódása terjedjen ki 
az egyetemi oktatók részvételére is az akadémiai 
kutatóintézetek munkájában.

Az M TA Elnökségének 30/1988. sz. határozata

1. Az Elnökség alkalmi bizottságot küld ki 
„Az akadémiai intézetek dolgozóinak részvétele az 
egyetemi oktatásban, valamint az egyetemi oktatók 
részvétele az akadémiai kutatóintézetek munkájá
ban és ennek hatása az oktatás színvonalára, vala
mint az utánpótlás nevelésére” című téma kidol
gozására.

A bizottság elnöke:
Berényi Dénes, az MTA r. tagja

A bizottság tagjai:
Alföldi Lajos, az MTA lev. tagja 
Beck Mihály, az MTA r. tagja 
Bérezik Árpád, az MTA lev. tagja 
Héger József főov. (MÉM)
Keviczky László, az MTA lev. tagja 
Lovas István, az MTA r. tagja 
Lukáts Jenő főov. (SZEM)
Markó László, az MTA r. tagja 
Mészáros János, az MTA r. tagja 
Niederhauser Emil, az MTA lev. tagja 
Ormos Mária, az MTA lev. tagja 
Peschka Vilmos, az MTA r. tagja 
Pusztai Ferenc miniszterhelyettes (MM) 
Somogyi József, a földtud. dr.
Szabolcsi Miklós, az MTA r. tagja 
Tóth József, a műsz. tud. dr.
Vizi E. Szilveszter, az MTA lev. tagja

A bizottság titkára:
Sperlágh Sándor főov. (MTA Közp. Hiv.)
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2. Az Elnökség felhatalmazza a bizottság elnö
két, hogy a bizottságot — amennyiben szükséges
nek tartja — kiegészítse.

3. A bizottság terjessze jelentését az Elnökség 
novemberi ülése elé.

Az elnökség egyéb állásfoglalásai

Az Elnökség
1. elfogadta az 1988. április 26-i ülése óta eltelt 

időszak legfontosabb eseményeiről készített beszá
molót;

2. egyetértett azzal, hogy az MTA elnöke kérje 
a kormány elnökének hozzájárulását az Akadémia 
1985 és 1990 közötti állásfoglalásainak kötetben 
való megjelentetéséhez;

3. elfogadta a Széchenyi István Alapítványról 
szóló tájékoztatót;

4. egyetértett a Magyar—Szovjet Társadalom- 
tudományi Vegyesbizottság harmadik — filozófia, 
a szociológia, a politológia, a jog és pszichológia kö
rében működő- komplex albizottsága magyar tago
zatának személyi összetételére tett javaslattal;

5. tudomásul vette a Holland Királyi Tudomá
nyos és Művészeti Akadémiával kötött megállapo
dásról szóló tájékoztatót;

6. úgy foglalt állást, hogy az MTA a vele kapcso
latban álló tudományos akadémiák elnökeinek írt 
levélben emelje fel szavát a romániai falupusztító 
elképzelések ellen.

Berend T. Iván s. k.

A Magyar Tudományos Akadémia 
Elnökségének állásfoglalása a gazdasági 
társaságokról szóló törvény tervezetéről

A gazdasági társaságokról szóló törvény terve
zete gondosan kidolgozott, előremutató. Fő célki
tűzéseit és alapvető vonásait helyeseljük. Jól illesz
kedhet gazdasági rendszerünk elkerülhetetlen át
fogó reformjába. A gazdasági társaságok jogi kere
teinek ez az új szabályozása jelentős lépés a tulaj
donviszonyok reális átalakítása felé, lehetővé teszi 
a vállalkozások sokféle formájának kibontakozását. 
Üj lehetőségeket nyit a vegyes vállalkozások, bele
értve a külföldi működőtőke bekapcsolásával mű
ködő vállalatok fejlesztésére. A Magyar Tudomá
nyos Akadémia Elnöksége egészében üdvözli és a 
reformfolyamat továbbfejlesztése fontos lépésének 
tekinti a társasági törvényt.

Szükségesnek tartja azonban felhívni a figyel
met a tervezet néhány vitatható vonására, megálla
pítására:

I. A tervezet általános elveit meghatározó preambulum

Felülvizsgálatra szorul a törvény általános elvei
nek megfogalmazását nyújtó preambulum. Javasol
juk a következő főbb tételek figyelembevételét. A 
jól működő szocialista piaci gazdálkodás kialakulá
sának egyik alapvető feltétele az, hogy a vállalkozá
sok olyan változatos szervezeti és tulajdoni formái

létezzenek, amelyek elősegítik a tőkével való ész
szerű gazdálkodás, a hosszú távú nyereségalakulás, 
illetve a vagyongyarapítás társadalmilag fontos ér
dekének érvényesülését, kedveznek a tőketársítás, 
a piaci jellegű tőkeáramlás, a magánszemélyek meg
takarításainak a vállalkozásokba való bevonása, a 
külföldi tőke importja szempontjából. E követelmé
nyek megvalósulása végett különösen fontos, hogy 
kialakuljanak a gazdasági társaságok megfelelő for
mái, továbbá, hogy a nagyobb vállalatok körében 
tért hódítson a részvénytársasági forma, és kialakul
jon a részvénypiac.

A gazdasági társaságok elterjedése együttjár a 
tulajdonviszonyok átalakításával. A törvény kor
rigálja a szocializmus sztálini koncepciójának meg
felelő, túlzott államosítás mintegy negyven évvel 
ezelőtt lejátszódott folyamatát.

A szocializmus felé haladó társadalmunk reális 
követelményeinek megfelelő helyzet kialakításához 
ugyanakkor elengedhetetlen, hogy az állam meg
tartsa a kulcspozíciókat. Meg kell őrizni a társadal
mi tulajdon különböző formáinak együttes domi
nanciáját annak elismerése mellett, hogy a magán- 
tulajdon és a vegyes tulajdoni formák nélkülözhe
tetlenek. A gazdasági társaságok vagyonának jelle
ge a meghatározó részesedéstől függ; hazai körül
ményeink között nyilván az olyan társaságoknak 
lesz domináló szerepe, amelyben a társadalmi tulaj
don játszik meghatározó szerepet.

II. A gazdasági szervezetrendszer kérdései

A gazdasági társaságokról szóló törvény terve
zete azt az általános kérdést veti fel, hogy a jövőben 
a gazdasági élet milyen alanyaival kell számolni, az 
alanyok milyen jogi formában jelennek meg.

1. Az egyesülés szabályozási koncepciója

A tervezet az egyesülés szabályozásánál azt a 
gyakorlatot kívánja fenntartani, amely eddig is ér
vényesült. Ez a gyakorlat azonban sok negatív vo
nást mutat. Régóta bírálják az egyesüléseket azért, 
mert a régi középirányító szervek funkciójának to
vábbélését teszik lehetővé. A tervezet ahelyett, 
hogy ezt a tendenciát megszüntetné, úgy tűnik, 
hogy az érdekképviseleti feladatok gyakorlásának 
kimondásával (110. § (1) bekezdés) megerősíti azt. 
Érdekvédelmi szervezetekre a gazdasági társaság 
szabályait nem tartjuk alkalmazandónak.

Vitatható a tervezetnek az a szabálya is, hogy 
egyesülésnek természetes személy nem lehet tagja 
(110. §), és kizárt a külföldi fél tagsága is (8. § (1) be
kezdése). Megjegyzendő, hogy KGST viszonylatban 
az egyesülés a nemzetközi gazdasági szervezetek 
egyik ajánlott formája, a Közös Piac pedig 1985- 
ben szabályozta a kooperációs célokat szolgáló tár
sasági formát. Az egyesülést célszerű lenne a nem
zetközi gazdasági kapcsolatok bővítését elősegítő, 
nem pedig csak belföldre korlátozódó és irányító fel
adatok ellátását megengedő formává fejleszteni.

2. Az alanyi kör szabályozásának további szabályai

a) A gazdasági társasági formát a gazdasági tevé
kenységet folytató alanyok számára célszerű
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fenntartani. Nem helyeselhető a tervezetnek az 
a megoldása, amely a gazdasági tevékenység 
fogalmának kihagyásával bármilyen célra meg
engedi a gazdasági társaság alapítását (5. §). 
Ilyen módon a más szervezetektől való elhatáro
lás teljesen bizonytalanná válik.

b) Német hagyományokat követ a tervezet azzal, 
hogy a közkereseti társaságot és a betéti társa
ságot nem minősíti jogi személynek (3. § (b) 
pont). Ez a megoldás a 19. századi jogi vitákra 
és politikai helyzetre egyaránt visszavezethető. 
Szerepe volt annak, hogy az állam az önálló 
alanyként elismerendő szervezetek körét kor
látozta. A jogalanyiságtól elválasztandó kérdés, 
hogy a társak személyéhez való kötöttségnek 
mekkora jelentőséget kell tulajdonítani a rész
letszabályokban.

Az elmúlt évek magyar gyakorlatában poli
tikai-ideológiai kérdés volt, hogy a magánysze
mélyek társaságai elismerhetők-e önálló jogi 
személynek, s a válasz negatív volt. A gyakorlat 
igényei miatt kerülő utas megoldás érvényesült, 
de ez a rendezés sok problémát okozott a jogal
kalmazásban. Nem világos, hogy ma mi indo
kolja a jogi személyiség megtagadását a közke
reseti társaság és a betéti társaság esetében. 
(A jogi személyiség elismerése esetében kerülne 
ugyanis megítélésünk szerint összhangba a ter
vezet az egységes vállalkozási adózás gondolat- 
menetével, amely a társaságot kívánja adóztat
ni, nem az egyes tagokat a társaságból származó 
jövedelmük után.)

c) A tervezet 307—317. §-ai a részvénytársaság 
más részvénytársaságban való részesedésével 
foglalkozik. Ezek a rendelkezések azzal a lehető
séggel számolnak, hogy a gazdasági társaságok 
révén a kiépítendő verseny korlátozása, meg
szüntetése is bekövetkezhet. Mind a verseny ki
építése, mind fenntartása tudatos struktúrapoli
tikát követel, s ennek szervezeti feltételei még 
hiányoznak. A feltételek megteremtése nem 
várható e törvénytől, de feltétlenül szükséges 
egy új versenytörvény kidolgozása.

III.  A magántőke bevonása

Közismert, hogy gazdaságunk jelenlegi helyze
tében szükség van mind a belföldi, mind a külföldi 
tőke hasznosítására a népgazdaság érdekében. Alap
vető kérdés, hogy ennek a folyamatnak az irányítá
sában és ellenőrzésében a kormány és az országgyű
lés meghatározó szerepet kapjon. Ennek megvaló
sítása nemcsak a társasági törvény feladata, de eb
ben az irányban a törvénynek is bővítenie kell a le
hetőségeket.

A tervezet előírja, hogy többségében vagy telje
sen külföldi tulajdonban álló társaság alapításához 
a pénzügyminiszter engedélye szükséges (8. § (2) be
kezdése), továbbá, hogy külföldi személy átruhá
zással csak névre szóló részvényt szerezhet meg 
(216. § (3) bekezdése). Ezek a szabályok kielégítőek 
az alapítás tekintetében, de nem megnyugtatóak a 
meglévő társaságokba való társulás esetére. Több 
lehetőséget kellene megvizsgálni a megfelelő rende
zés érdekében.

Az a deklaráció, amely a 9. §-ban található a tár
sasági vagyon társadalmi tulajdoni jellegéről, nincs

kellően alátámasztva és jelszószerű, nem segíti elő a 
kérdések megoldását, elhagyását javasoljuk.

Szükségtelennek látszanak a magánszemélyek 
társaságaira forintban és létszámban meghatározott 
korlátozások (65. § (2) bekezdése, 71. § (1) bekezdé
sének B. változata, 143. § (2) bekezdése).

IV. A társasági jogszabályok beillesztése a jogrend
szerbe

A tervezetben — a dolog természetének megfe
lelően — a korábbi jogi szabályozás gondolatvilágá
tól és intézményeitől jelentősen eltérő rendelkezé
sek találhatók. így attól lehet tartani, hogy a jog
szabály hatálybalépése után vagy szinte légüres tér
be kerül (hiányzik a háttér) vagy ütközik a meglévő 
szabályokkal. Néhány példa ebből a körből:

1 . A jelenlegi hatályos munkajogi szabályoktól 
jelentős az eltérés, ami feszültségeket teremthet, 
különösen állami vállalat társasággá alakításánál. 
Ennek példája az igazgatók, ügyvezetők, felügyelő 
bizottsági tagok korlátozás nélküli felelőssége. A 
Munka Törvénykönyv tervezett módosítása kereté
ben meg kell teremteni a társaságokra vonatkozó 
munkaügyi szabályokat.

2. Több kérdésben vizsgálni kellene a Polgári 
Törvénykönyvhöz való viszonyt is.

Problematikus a tervezetnek az érvénytelenségre 
vonatkozó több szabálya. Indokolatlan a tervezet 
17. § (2) bekezdésének a Ptk-tól való eltérése (a ter
vezet szerint a szerződés lényeges elemeiben való 
megállapodás hiányában semmisségről van szó, ho
lott a Ptk 205. § (2) bekezdése szerint nem érvény
telen szerződés forog fenn, hanem nincs szerződés. 
Szükségtelen semmisséget eredményezne a tervezet 
szabályának elfogadása esetén a lényeges elemek 
felsorolásának hosszú listája a 31.§-ban (a—h. pont), 
a 11. §-ban (a—c. pont), a 142. §-ban (a—1. pont).

Nem szerencsés, hogy a tervezet a határozatok 
bírósági felülvizsgálatánál csak igen rövid határ
idős megtámadást ismer (22—23. §) szakítva a Ptk 
szabályaival. A tervezet az esetek egy részében alig
ha nyújt megfelelő megoldást; például a szabályta
lanul hozott határozatok esetében. Megjegyzendő, 
hogy a német jog semmisségi és megtámadhatósági 
szabályai meggyőző példát adnak.

Szabályozást igényelne a tervezetben a késedel
mi kamat mértéke. Csak a részvénytársaságnál ta
lálható vagylagos szabályként 20%-os kamat (245. §), 
másutt ez hiányzik. Valamennyi társasági formára 
egységes szabály szükséges, hiszen a Ptk. 8%-os 
kamatmaximuma nem lehet megfelelő.

3. A verseny sajátos szabályait egységes ver
seny-törvényben kellene kidolgozni, de ennek ösz- 
szefüggéseit a társasági törvénynek is tükröznie 
kell. A tervezetben találhatók a versenyre vonat
kozóan egyes szabályok 37. § (2) bekezdése, 18. § 
(2) bekezdése, 237—274. §), de ezek egymástól is 
eltérnek és nem általános jellegűek. Indokolt volna 
valamennyi társaságra irányadó közös szabály ki
mondása (titok védelme, a társaságéval azonos te
vékenység tilalma a tagok részére).

4. Sok gyakorlati probléma adódik abból, hogy 
hiányoznak a vagyonértékelés szabályai. Igen nagy 
jelentőségű volna a nem pénzben nyújtott vagyoni 
hozzájárulás (ideértve a szellemi javakat is) értéke
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lésének megfelelő rendszere. Már a törvénybe be
építendő, hogy az értékelésnél semleges szakértő 
véleményét ki kell kérni.

Nem rendezett a mérlegkészítés rendje, tartal
ma, határideje. Ezeknek a kérdéseknek az egységes 
szabályozása mellett (az egyszerűbb társasági for
máknál kevésbé bonyolult megoldást lehetővé téve) 
szükség volna a részvénytársaságnál és a korlátolt 
felelősségű társaságnál szakértői ellenőrzés előírá
sára.

5. Tisztázni kellene a társaságok ingatlanszer
zési jogát. Itt azt is figyelembe kellene venni, hogy 
a részesedések nem állandóak.

6. A külföldi részvétellel működő társaságok in
dokolttá teszik a devizaszabályok felülvizsgálatát.

7. A társaságok működése visszaéléseket is ma
kával hoz. Külföldön a büntető szabályok sora pró
bál visszatartó hatást gyakorolni. Hatályos büntető 
jogunkban ennek a területnek a közelmúltban nem 
volt jelentősége; így a Ptk módosításával kellene 
megfelelő szabályokat megfogalmazni.

8. A tervezetnek a más jogszabályokkal való 
összhangba hozatala mellett célszerű volna felül
vizsgálni a tervezeten belüli összhangot is (például 
a tag kizárásához az 56. § (1) bekezdése szerint 
kétharmados szótöbbség kell, a 91. § (2) bekezdése 
és 166. § (1) bekezdése szerint háromnegyedes; a 
társaságból kiváló tag felelősségének elévülése nem 
azonos a 61. §-ban és a 102. §-ban; az apport szó- 
használat csak a részvénytársaságnál található 
meg stb.).

* * *

A gazdasági társaságokról szóló törvény szerves 
részét adja a reformfolyamatnak, szükség van a tör
vény 1989. január l-jén történő életbeléptetésére. 
Az új társasági jogszabálytól előnyös hatás azonban 
csak akkor várható, ha az átfogó reformfolyamat 
más elemeinél is előrelépés történik. E folyamat ke
retében többek között kiküszöbölendők az állam
nak az üzleti életbe való eseti beavakozásai, meg
valósítandó a szabályozás verseny- és szervezet

semlegessége, a gazdálkodó szervezetek egységes 
adóztatása, a költségvetési ledisztribució lényeges 
csökkentése, a monetáris szabályozás fejlesztése. 
Sajnálatos, hogy a reformmal összefüggő intézkedé
sek eddig egymástól elszigetelten történtek meg, 
összefüggésük nem látható, az átfogó reform egysé
ges koncepciójának kidolgozására hivatott bizott
ság munkája még mindig nem indult meg.

A gazdasági társaságokról szóló törvény terve
zetének fontos kérdése az, hogy végrehajtására ne 
szülessék alacsonyabb szintű jogszabály, a törvény
nek magának kell rendeznie mindazokat a kérdése
ket, amelyek szabályozásra várnak. Lényeges az, 
hogy a meglévő vállalatok kereskedelmi társasággá 
való átalakulásáról szóló törvény mielőbb kidolgo
zásra kerüljön, s abban állásfoglalás történjék arról 
is, hogy milyen szervezetek lehetnek a létrejövő tár
saságok alapítói, tagjai, részvényesei.

A gazdasági társaságokról szóló törvény „kör
nyezetének” biztosítása azt igényli, hogy a törvé
nyen kívül is tisztázódjanak egyes olyan kérdések, 
amelyek lényegesek a törvény végrehajtása szem
pontjából. így az egész közvélemény számára vilá
gossá kell tenni, hogy egyes, hosszabb időn keresz
tül megszokott, ideológiai tételektől eltérő gyakor
lattal jár a törvény bevezetése. A közvéleményt 
hozzá kell szoktatni például a vállalkozói profit el
ismeréséhez, a szűk értelemben felfogott munka sze
rinti elosztás elvének háttérbe szorulásához a koc
kázatvállalással és pénzbefektetéssel szerzett jöve
delem elfogadása folytán. El kell kerülni azt a hely
zetet, hogy a közvéleményt váratlanul éri az évti- 
tizedek óta megszokott gyakorlattól való eltérés és 
ennek helytelen értékelése alakulhat ki. Feltétlenül 
szükség volna olyan elméleti munkára és az ideo
lógiai kérdések tisztázására, továbbá ezekre alapo
zott következetes ismeretterjesztésre, amely a tör
vény meghozatalának okait és következményeit is 
mindenki számára érthetővé tenné. Az ebben való 
részvételre a Magyar Tudományos Akadémia is fel
ajánlja közreműködését.

A MAGYAR T U D OM Á N Y O S  AKA D É MI A  E L N ÖK S É G É N E K
HATÁROZ ATAI *

az 1988. július 7-én megtartott (soronkívüli) üléséről (31—32. sz. határozatok)

Előterjesztés a megüresedett alelnöki és 
főtitkárhelyettesi tisztségek betöltésére 

jelölő bizottság kiküldésére

Az Országgyűlés az 1988. június 29-ével kezdő
dött ülésszakán a Magyar Népköztársaság Elnöki 
Tanácsának elnökévé választotta Straub F. Brúnót, 
az Akadémia rendes tagját, az MTA alelnökét, 
igazságügyi miniszterré pedig Kulcsár Kálmánt, az 
Akadémia rendes tagját, az MTA főtitkárhelyet

* A nem teljes szöveggel közölt határozatokat az Akadé
mia tagjai részére — kérésükre — tájékoztatásul megküldi a 
Tudományos Testületi Titkárság.

tesét. A megüresedett funkciók mielőbbi betöltése 
szükséges.

Az Akadémia alapszabályai értelmében a köz
gyűlés választja az alelnököt és tesz javaslatot a 
Minisztertanácsnak a főtitkárhelyettes kinevezésé
re. E tisztségek betöltésére vonatkozó javaslatot — 
általában — a tisztújítást megelőző közgyűlés által 
választott 15 tagú jelölő bizottság terjeszti a tiszt
újító (választó) közgyűlés elé, azonban „sürgős 
szükség esetén a jelölő bizottságot az elnökség kül
di ki” .

Bár új alelnököt az Elnökség a legközelebbi köz
gyűlésig kooptálhat, ettől most célszerű eltekinteni, 
mert főtitkárhelyettes esetében a kooptálásra az
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alapszabály nem ad lehetőséget, ezért amúgy is 
rendkívüli közgyűlést kell összehívni.

Az előterjesztés vitájában többen javasolták a 
kettős, illetve többes jelölés alkalmazását.

Az M TA Elnökségének 31/1988. sz. határozata

Az Elnökség
1. az Alapszabály 11. § (2) bekezdése alapján 

1988. szeptember 27-én 10 órára alelnök-választásra 
és a Minisztertanács számára főtitkárhelyettes sze
mélyére vonatkozó javaslat kialakítása céljából 
közgyűlést hív össze a Székházba. Erről az Akadé
mia hazai tagjait haladéktalanul értesíteni kell;

2. az Alapszabály 31. § (2) bekezdése alapján az 
alelnöki, illetve a főtitkárhelyettesi tisztségek betöl
tésére vonatkozó személyi javaslat kialakítására az 
alábbi összetételű jelölő bizottságot küldi ki:
A bizottság elnöke:

Ujfalussy József r. tag (I. o.)
A bizottság tagjai:

Herman József r. tag (I. o.)
Imre Samu r. tag (I. o.)
Almási Miklós lev t. (II. o.)
Pataki Ferenc lev. t. (II. o.)
Nagy Károly r. tag (III. o.)
Stefanovits Pál r. tag (IV. o.)
Eckhardt Sándor lev t. (V. o.)
Keviczky László lev. t. (VI. o.)
Holló János r. tag (VII. o.)
Alföldi Lajos lev. t. (VIII. o.)
Balogh János r. tag (VIII. o.)
Kovács István r. tag (IX. o.)
Sipos Aladár r. tag (IX. o.)
Mészáros Ernő lev. tag (X. o.)
3. Az Elnökség ajánlja a jelölő bizottságnak, 

hogy amennyiben arra reális lehetőséget lát, éljen 
a kettős jelölés lehetőségével;

4. az Alapszabály 31. § (4) bekezdése alapján 
felkéri a jelölő bizottságot, hogy javaslatát augusz
tus 27-éig körlevélben közölje az Akadémia hazai 
tagjaival.

Előterjesztés a radioaktív-hulladék-temető 
létesítésével kapcsolatban felmerülő: 

tudományos kérdések megvizsgálására 
kiküldendő alkalmi bizottságra

A szociális és egészségügyi, valamint az építés
ügyi és városfejlesztési miniszter felkérte a Magyar 
Tudományos Akadémiát a radioaktív-hulladék-te
mető létesítésével kapcsolatban felmerülő tudomá
nyos kérdések megvizsgálására. Az Atomerőmű 
Kormánybizottság elnöke is hasonló kéréssel fordult 
az Akadémiához.

Az MTA elnöke javasolta a kérés elfogadását és 
írásban javaslatot terjesztett elő egy alkalmi bi
zottságra.

Az élénk vitában az Elnökség tagjai közül töb
ben is javasolták, hogy azok akik már ebben a té
makörben korábban állást foglaltak, a jelenlegi bi
zottságban ne vegyenek részt. Ugyancsak többen

felhívták a figyelmet az ügy rendkívül kényes poli
tikai-államigazgatási vetületére és ezzel összefüg
gésben arra, hogy az MTA-nak — feladatkörénél 
fogva — kizárólag a tudományos kérdésekre és a 
felkérésben pontosan meghatározott témakörökre 
kell koncentrálnia. Egyúttal jelezni kell azt is, hogy 
a hulladék-temető létesítésével kapcsolatos eljárás, 
illetve döntés államigazgatási mechanizmusa nincs 
kidolgozva.

Felmerült az az elképzelés is, hogy — kölcsönös
ségi alapon — külföldi szakértőket vonjon be az 
Akadémia. Az előterjesztésben javasolt személyi 
összetétel megváltoztatására többen is konkrét ja
vaslatot tettek. így ajánlották a bizottság kiegé
szítését egy építésszel, valamint a Nemzetközi 
Atomenergiaügynökség egy szakértőjével, továbbá 
— személycsereként, ill. bővítésként — a következő 
szakemberekkel: Berényi Dénes az MTA r. tagja, 
Hámor Géza, a földtud. doktora, Köteles György az 
orvostud. kandidátusa, Losonczi Ágnes, a szocioló
gia tud. doktora, Stefanovits Pál, az MTA r. tagja, 
Szlávik János, a közgazd. tud. kandidátusa, Zsuffa 
István, a műszaki tud. kandidátusa, Veres Árpád, a 
fizikai tud. doktora.

A bővítésre vonatkozó javaslatok mellett a bi
zottság létszámának 5—7 főben történő megállapí
tására is elhangzott javaslat. Egy felszólaló aján
lotta, hogy a bizottság 1989. márc. 31-éig fejezze be 
tevékenységét, ugyanakkor elhangzott az is, hogy 
nem szabad rövid határidőhöz kötni a munkát.

Az M TA Elnökségének 32/1988. sz. határozata

Az Elnökség
LA  radioaktív-hulladék-temető létesítésével 

kapcsolatos tudományos kérdések megvizsgálására 
szóló felkérést elfogadja,

2. a munka elvégzésére alkalmi bizottságot hoz 
létre azzal a feladattal, hogy tevékenysége a szak
mai tudományos kérdésekben való állásfoglalásra 
koncentrálódjék, de hívja fel a figyelmet arra, hogy 
a hulladék-temető létesítésével kapcsolatos eljárás, 
ill. döntés államigazgatási mechanizmusa nincs ki
dolgozva.

3. Az Alkalmi bizottság elnökéül Nemecz Ernőt, 
az MTA r. tagját kéri fel, megbízva egyúttal a bizott
ság megalakításával, melynek során a vitában el
hangzottakra tekintettel elsősorban a következőket 
vegye figyelembe:

— A jelen alkalmi bizottság olyan hazai szak
emberekből álljon, akik a korábbi bizottság munká
jában nem vettek részt.

— A bizottság összetételét — a beterjesztett, ill. 
az elhangzott személyi javaslatok mérlegelésével — 
annak figyelembevételével határozza meg, hogy lét
száma ne korlátozódjék 5—7 főre, de ne is bővüljön 
ki túlságosan.

— A bizottság tagjainak nem kell a teljes tudo
mányterületet átfogniok, de szükség szerint kiegé
szülhet a bizottság a felmerülő kérdéseket ismerő 
hazai szakemberekkel.

4. A bizottság — szükség szerint — konzultál
hat külföldi szakértőkkel.

5. A bizottság véleményét terjessze az Elnök
ség elé.

Bér end. T. Iván s. k.
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Közlemények

Az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal 
és a Szakszervezetek 

Országos Tanácsa együttes irányelve 
a törzsgárdamozgalomról

A gazdálkodó szervezeteknél, hivataloknál, inté
zeteknél, intézményeknél az elmúlt évtizedekben 
kialakult törzsgárdamozgalomra — a gazdasági 
szerkezetváltozás következtében fellépő munkaerő
mozgás ellenére — általában szükség van.

Az adott gazdasági helyzetben a munkahelyen 
továbbra is érték a munkahelyéhez, munkájához 
hű dolgozó aktív cselekvő tevékenysége. A törzs- 
gárdatagok azok, akikre a mai körülmények között 
a munkáltató leginkább számíthat növekvő felada
tainak megoldása során.

A központi szabályozás megszűntével az Állami 
Bér- és Munkaügyi Hivatal a Szakszervezetek Or
szágos Tanácsával együttesen a következők figye
lembevételét ajánlja:
1. A munkáltatóknál a munkahelyükhöz hű dolgo

zók erkölcsi és anyagi megbecsülése érdekében a 
törzsgárdarendszer fenntartása továbbra is in
dokolt. A törzsgárdához tartozás feltételeit és a 
tagság körét, az ezzel járó erkölcsi és anyagi meg
becsülés szabályait a munkáltató a szakszervezet 
munkahelyi szervének egyetértésével a törzsgár- 
daszabályzat állapítja meg.

2. A törzsgárdaszabályzat önálló belső szabályzat
nak minősül, nem része (melléklete, függeléke) a 
kollektív szerződésnek (munkaügyi szabályzat
nak). A törzsgárdatagság anyagi és erkölcsi elis
merésének forrásait azonban a kollektív szerző
désben indokolt szabályozni. A törzsgárdajuta
lom mértéke nincs behatárolva, annak meghatá
rozásánál a munkáltató teherbíró képességét cél
szerű figyelembe venni.

3. A törzsgárdához tartozás követelményeinél cél
szerű a munkaviszonyban eltöltött éveken kívül 
feltételként megállapítani a tartósan magas szín
vonalon, a kifogástalanul és eredményesen vég
zett munkát, valamint a fegyelmezett magatar
tást is.

4. Azoknak a dolgozóknak, akiknek munkaviszo
nya nem az adott munkáltatónál áll fenn, de te
vékenységüket a munkáltatónál fejtik ki (pl. or
vos, pedagógus, társadalmi szervek tisztségvise
lői), amennyiben az adott törzsgárdaszabályzat- 
ban megfogalmazott feltételeknek megfelelnek, 
a törzsgárdatagságuk elismerhető.

5. Ajánlatos a munkaerőmozgásra tekintettel a sza
nálás, felszámolás stb. következtében megszűnt 
törzsgárdatagság rendezése (pl. egy ágazaton, al- 
ágazaton belül történő áthelyezést az új munka
hely törzsgárdaszabályzata elismerheti).

6. A szabályzatban célszerű rendelkezni a törzsgár
dához tartozás — a munkaviszonyból eredő kö
telezettségek megszegése vagymás fegyelemsértő 
magatartás és egyéb ok miatti — szüneteltetésé
ről, végleges megszűnéséről, vagy megvoná
sáról.

7. Célszerű, ha törzsgárdába való felvételről az 
adott munkahely (üzem, osztály stb.) gazdasági 
vezetője és az illetékes szakszervezeti bizalmi 
(főbizalmi) egyetértésben dönt. Indokolt lehető
vé tenni, ha a dolgozó a felvétel kérdésében 
hozott döntéssel nem ért egyet, a munkáltató 
vezetésétől és a szakszervezeti bizottságtól kér
hesse a sérelmesnek talált döntés felülvizsgálatát. 
A szabályzatban megállapított és az adott foko
zathoz kapcsolódó törzsgárdajutalomra — ha 
azt a kollektív szerződésben (munkaügyi sza
bályzatban) is felvették — a dolgozó alanyi jogot 
szerez. A jogszerűen járó, de ki nem fizetett ju
talommal kapcsolatban munkaügyi vita kezde
ményezhető.

8. Fegyveres erők, a fegyveres testületek és a ren
dészeti szervek polgári dolgozói törzsgárdasza- 
bályzatát az illetékes miniszter (országos hatás
körű szerv vezetője) a szakszervezettel egyetér
tésben külön állapíthatja meg.

T á j é k o z t a t ó

a TMB szakbizottságai által odaítélt kandidátusi 
fokozatoktól.

Nyelvtudományi szakbizottság

BOTOS IMRE
(Magyar Távirati Iroda)
„Magyarországi glagolita emlékek” c. értekezése 
alapján a nyelvtudomány kandidátusa.

BÉNYINÉ FARKAS MÁRIA:
(JÄTE BTK)
„A hely- és időhatározós szószerkezetek kont
rasztív vizsgálata a magyar és az olasz nyelv
ben” c. értekezése alapján a nyelvtudomány 
kandidátusa.

MÉSZÁROS EDIT:
(JATE)
„Az Erza Mordvin igeképzők” c. értekezése 
alapján a nyelvtudomány kandidátusa.

MARTSA SÁNDOR:
(JPTE)
„MOZGÁS ÉS IRÁNYAI A mozgást jelentő 
igék és lokális bővítményeik az orosz és a ma
gyar nyelvben” c. értekezése alapján a nyelvtu
domány kandidátusa.

FÁBRICZ KÁROLY:
(JATE)
„Partikulák a magyar és az orosz nyelvben” c. 
értekezése alapján a nyelvtudomány kandidá
tusa.

FÖLDES CSABA:
(Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Szeged)
„A frazeológiai ekvivalencia espektusai a mai 
magyar, német és orosz nyelvben” c. — NDK- 
ban megvédett — értekezése alapján a nyelv- 
tudomány kandidátusa.
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Irodalomtudományi szakbizottság

KHALIL HUSSEIN ALI:
(Magyar Színházi Int.)
„A Dél-Jemeni színjáték múltja és jelene c. ér
tekezése alapján az irodalomtudomány kandi
dátusa.

Zene-néprajz-folklór tudományi szakbizottság
GRYNALUS TAMÁS:

(Fővárosi Tanács János Kórház Rend. Int.)
„A honfoglalás — és Árpád-kori magyarság be
tegségei és gyógyításuk” c. értekezése alapján a 
zene-néprajz-folklór tudomány kandidátusa.

GRÁFIK IMRE:
(Savaria Múzeum)
„A magyarországi fahajózás” c. értekezése alap
ján a zene-néprajz-folklór tudomány kandidá
tusa.

Filozófiai szakbizottság
EMBER MARIANNE:

(Magyar Filmintézet)
„Rendezői stílusok — A film montázs-szerke
zete” — c. értekezése alapján a filozófiai tudo
mány kandidátusa.

MOLNÁR LÁSZLÓ:
(BME)
„Hegel politikai filozófiája (1816—1818) c. érte
kezése alapján a filozófiai tudomány kandidá
tusa.

Közgazdaságtudományi szakbizottság 
KANYÓ LÁSZLÓ:

(Tudományszervezési és Informatikai Int.)
„A magyar gazdaság nemzetközi munkamegosz
tásba történő illeszkedésének problémái” c. — 
SZU-ban megvédett — értekezése alapján a köz
gazdaságtudomány kandidátusa.

ENDREJTER RÓBERT:
(Külügyminisztérium)
„A szovjet—magyar gazdasági együttműködés 
előnyeinek realizálása az MNK bővített újrater
melési folyamatában” c. értekezése alapján a 
közgazdaságtudomány kandidátusa.

SZÁZ JÁNOS:
(MKKE)
„Hitel, infláció, növekedés” c. értekezése alap
ján a közgazdaságtudomány kandidátusa.

LÁSZLÓ ANDRÁS:
(Nyugdíjas)
„A központi gazdasági irányítás, a gazdasági 
mechanizmus és a gazdálkodó egységek maga
tartásának egyes kérdései” c. értekezése alapján 
a közgazdaságtudomány kandidátusa.

HISHAM YEHIA AHMED MASSOUD:
(külföldi állampolgár)
„THE ROLE OF THE FOREIGN LOANS IN 
FINANCING EGYT’S ECONOMIC DEVE
LOPMENT” c. értekezése alapján a közgazda
ságtudomány kandidátusa.

GÁGYOR PÁL:
(Ipari Informatikai Közp.)
„A gépipar tudományos információs tevékeny
ségének szervezése és rendszerszemléletű to
vábbfejlesztése” c. értekezése alapján a köz
gazdaságtudomány kandidátusa.

GERENCSÉR LÁSZLÓ:
(Állam- Bér és Munkaügyi Hivatal)
„A vállalaton belüli anyagi ösztönzési rendszer 
felépítése és a működését befolyásoló tényezők” 
c. értekezése alapján a közgazdaságtudomány 
kandidátusa.

SZLÁVIKNÉ HAJBA ÉVA:
(MKKE)
„Integráció — dezintegráció a periférián (Tró
pusi Afrika példája)” c. értekezése alapján a 
közgazdaságtudomány kandidátusa.

MUNKÁCSY FERENC:
(KSH Népességtud. Kút. Int.)
„Népesedés és foglalkoztatás” c. értekezése 
alapján a közgazdaságtudomány kandidátusa.

FARKAS KURUCZ ZSUZSANNA:
(JPTE)
„Szervezeti reform és a vállalati vezetés” c. ér
tekezése alapján a közgazdaságtudomány kan
didátusa.

FARKASINSZKY TIBOR:
(Állami Népességnyilvántartó Hiv.)
„A fő lakossági jövedelemfajták fejlődési össze
függései” c. értekezése alapján a közgazdaság
tudomány kandidátusa.

BORBÉLY SZILVIA:
(Szakszervezetek Elméleti Kút. Int.)
„Egy latin-amerikai gazdasági-társadalmi kon
cepció és alapjai (A Prebisch -CEPAL modell)” 
c. értekezése alapján a közgazdaságtudomány 
kandidátusa.

HIDEG ÉVA:
(MTA Társadalomtudományi Főosztály)
„A társadalmi folyamatok nagy távlatú, jövő
képcentrikus előrejelzésének egy lehetséges kö
zelítésmódja a lakásszükséglet hazai perspektí
vája példáján” c. értekezése alapján a közgaz
daságtudomány kandidátusa.

HERMAN SÁNDOR:
(JPTE)
„A változó szezonalitás dekompozíciós elemzése 
és közgazdasági vonatkozásai” c. értekezése 
alapján a közgazdaságtudomány kandidátusa.

Történelcmtudományi szakbizottság

BERNÁT ISTVÁN:
(BME Filozófiai Tsz.)
„A népi ideológia előzményeihez. A Bartha 
Miklós Társaság története (1925—1930)” c. érte
kezése alapján a történelemtudomány kandidá
tusa.
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KÖVICS EMMA:
(KLTE)
„Az európai egység kérdése és Németország 
(1919—1933)” c. értekezése alapján a történe
lemtudomány kandidátusa.

RÉFI OSZKÓ MAGDOLNA:
(Üj Magyar Közp. Levéltár)
„Gazdálkodás a Rétközben a XVIII — XIX. 
században” c. értekezése alapján a történelem- 
tudomány kandidátusa.

POÓR JÁNOS:
(ELTE)
„Habsburg abszolutizmus és a magyarság 
1795—1815” c. értekezése alapján a történelem- 
tudomány kandidátusa.

Művészettörténeti és régészeti szakbizottság

JANITSITS GABRIELLA:
(Nyugdíjas)
„Orvosi illusztrációk magyar könyvekben a 
XVI—XIX. században” c. értekezése alapján a 
műv. tört. tud. kandidátusa.

HADHÁZYNÉ VADAY ANDREA:
(MTA Régészeti Int.)
„A Közép-Tiszavidék a római korban” c. érteke- 
kezése alapján a történettudomány (régészet) 
kandidátusa.

KABA MELINDA:
(Budapesti Történeti Múzeum)
„THERMAEMAIORES LEGIONIS II ADIUT- 
RICIS” c. értekezése alapján a történettudo
mány (régészet) kandidátusa.

CHARLES ARTHUR SCHWARTZ:
(külföldi állampolgár)
„BEGINNINGS OF CATTLE KEEPING AS 
A HUMAN OCCUPATION IN THE NEOLIT
HIC PERIOD IN THE BALKAN PENINSU
LA” c. értekezése alapján a történettudomány 
(régészet) kandidátusa.

Állam- és Jogtudományi szakbizottság
VASTÁGH PÁL:

(JATE)
„A szocialista oreientációjú állam lényege és 
szervezete” c. — SZU-ban megvédett — érteke
zése alapján az állam- és jogtudomány kandi
dátusa.

BRAGYOVA ANDRÁS:
(MTA Állam- és Jogtudományi Int.)
„A nemzetközi konfliktusok jogi szabályozásá
nak elméleti alapproblémái” c. értekezése alap
ján az állam- és jogtudomány kandidátusa.

RADNAY JÓZSEF:
(ÁBMH)
„A munkabér jogi kérdései” c. értekezése alap
ján az állam- és jogtudomány kandidátusa.

Pedagógiai szakbizottság

MÉSZÁROS JUDIT:
(Egészségügyi Minisztérium)
„Az egészség mint magatartásforma kialakítása 
az általános iskolában” c. értekezése alapján a 
neveléstudomány kandidátusa.

VASS MIKLÓS:
(JPTE)
„A testnevelő tanárképzés rendszeralkotó ele
mei, különös tekintettel a tanári tevékenység 
szerkezetére” c. értekezése alapján a neveléstu
domány kandidátusa.

BOGDÁNYNÉ PACH ÉVA:
(ELTE BTK)
„GAZDAG SZENVEDÉS” Párhuzamos arcélek 
az erkölcsi és esztétikai nevelés történetéből c. 
értekezése alapján a neveléstudomány kandi
dátusa.

Matematikai és számítástudományi szakbizottság

FULLÉR RÓBERT:
(ELTE Számítóközpont)
„Fuzzy lineáris feladatok néhány osztályának 
kutatása” c. értekezése alapján — SZU-ban 
megvédett — a matematikai tudomány kandi
dátusa.

SZŐTS MIKLÓS:
(SZÁMALK)
„A logikai programozás általános elsőrendű el
mélete” c. értekezése alapján a matematikai tu
domány kandidátusa.

PRŐHLE PÉTER:
(ELTE TTK)
„Monoidok és kategóriák algebrai reprezentá- 
lása” c. értekezése alapján a matematikai tudo
mány kandidátusa.

LUCIANO BRABANTI:
(külföldi állampolgár)
„Controllability in linear volterrastieltjes in
tegral equations” c. értekezése alapján a mate
matikai tudomány kandidátusa.

DANG VAN HUNG:
(külföldi állampolgár)
„Konkurrens rendszerek viselkedéséről” c. ér
tekezése alapján a matematikai tudomány kan
didátusa.

HGUYEN VAN NGOC:
(MTA Mat. Kút. Int.)
„Gráfok szintéziseiről” c. értekezése alapján a 
matematikai tudomány kandidátusa.

BAGYINSZKINÉ OROSZ ANNA:
(ELTE TTK)
„Petri hálók bemenő nyelve” c. értekezése alap
ján a matematikai tudomány kandidátusa.
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Fizikai csillagászati szakbizottság

BAGYINKA CSABA:
(MTA SZBK)
„A hidrogenáz funkciója és enzimkinetikai tu
lajdonságai fotoszintetizáló baktériumokban” 
c. értekezése alapján a fizikai tudomány kandi
dátusa.

OMAR DOMINGO AQUILAR MARTINEZ: 
(külföldi állampolgár)
„Supporting power reactor noise diagnostics by 
zero power model experiments” c. értekezése 
alapján a fizikai tudomány kandidátusa.

CAR I DAD MARIA ALVAREZ CARDONA: 
(külföldi állampolgár)
„Validation of reactor physics calculational 
tools through experimental results in ZR-6 
critical assembly” c. értekezése alapján a fizikai 
tudomány kandidátusa.

ELIZABET ANGELOVA KAI SEVA 
PARASIBOVA:

(külföldi állampolgár)
„A fikobiliszóma és a 2. pigmentrendszer közötti 
energiatranszfer mechanizmusának tanulmányo
zása normál és fényadaptált anabaena cylindri- 
ca membránfragmentumokban” c. értekezése 
alapján a fizikai tudomány kandidátusa.

KOVÁCS LÁSZLÓ:
(Berzsenyi Dániel Tanárképző Főisk.) 
„Kísérletek a gimnáziumi fizikatanítás tartalmi 
és módszertani megújítására (kvantummecha
nikai, szilárdtestfizika) c. értekezése alapján a 
fizikai tudomány kandidátusa.

NGUYEN THI BANG VAN:
(külföldi állampolgár)
„The application of non-equilibrium thermody
namics to non-linear thermomechanical pheno
mena” c. értekezése alapján a fizikai tudomány 
kandidátusa.

Növénytermesztési szakbizottság

DR. GYŐRI ZOLTÁN:
(Mg. Kar. Növényterm. Tsz.)
„Az évjárat, a műtrágyázás és az öntözés hatása 
szántóföldi növényeinek tápanyagtartalmára és 
minőségére” c. értekezése alapján a mezőgazd. 
tudomány kandidátusa.

DR. KAMEL ABDUL KARIM EL-BAHADLI: 
(külföldi állampolgár)
„A paprikafajták (Capsicum Annuum L.) bioló
giai teljesítőképességének változása az alapvető 
ökológiai tényezők hatására” c. értekezése alap
ján a mezőgazdaságtudomány kandidátusa.

DR. REISINGER PETER:
(Baranya m. Növényvéd. és Agrokémiai Állo
más Pécs)
„Cönológiai feltételezésekre alapozott gyomirtás 
tervezése logikai rendszere búzában és kukori
cában” c. értekezése alapján a mezőgazdaságtu- 
domány kandidátusa.

DR. CSOMA ZSIGMOND:
(Mg. Múzeum)
„A szőlészeti- és borászati technológia fejlődése 
a Dunántúlon” c. értekezése alapján a mezőgaz
daságtudomány kandidátusa.

DR. SZENTPÉTERI JÓZSEF:
(Haas tanya 4501)
„Különböző genotípusú tejelő szarvasmarha po
pulációk összehasonlító értékelése a váltogató 
keresztezés prognosztizálása céljából” c. érteke
zése alapján a mezőgazdaságtudomány kandi
dátusa.

Állattenyésztési és állatorvosi szakbizottság
DR KANYÓ LÁSZLÓ:

(Városi Bizottsága Mátészalka)
„A növényolajipari napraforgólecitin mint ta
karmánykiegészítő anyag hatása a sertés terme
lésére és takarmányértékesítésére.” c. érteke
zése alapján a mezőgazdaságtudomány kandi
dátusa.

Dr. GÁLFI PETER:
(Áo. Tud. Egy.)
„Az elszarusodás biokémiai folyamata és a 
hyperkeratosis kialakulása kérődzők bendőháin- 
jában ” c. értekezése alapján az állatorvostudo
mány kandidátusa.

Agrárökonómiai szakbizottság
NWUFOH FRANCIS CHUKWUMA:

(külföldi állampolgár)
„A mezőgazdaság műszaki fejlesztésének lehető
ségei Nigériában a magyar tapasztalatok alap
ján” c. értekezése alapján a mezőgazdaságtudo
mány kandidátusa.

KOZÁK JÁNOS:
(Agrártudományi Egy. Gödöllő)
„A vertikális kapcsolatok és az érdekeltség fej
lesztései lehetőségei a lúdgazdaságban” c. érte
kezése alapján a közgazdaságtudomány kandi
dátusa.

Elméleti orvostudományi szakbizottság

Dr. TAKÁCS ERZSÉBET ILDIKÓ:
(Debreceni Gyógyszertani Int.)
„A pajzsmirigyhormonok szívhatásainak mole
kuláris alapja” c. értekezése alapján az orvostu
domány kandidátusa.

Klinikai Orvostudomány I.
CSÍKI CSABA:

„Klinikai kutatások és terápiás módszerek akut 
malignus deliriumokban” c. értekezése alapján 
az orvostudomány kandidátusa.

Dr. KÖRNYEI EDIT:
(Országos Ideg- és Elmegyógyintézet)
„A delirium tremens kialakulásában és lefolyá
sában szerepet játszó tényezők” c. értekezése 
alapján az orvostudomány kandidátusa.
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DR. PÁK JONG ZIN:
(külföldi állampolgár)
„Különböző vizsgálati módszerek klinikai érté
ke iszkémiás szívbetegségben” c. értekezése 
alapján az orvostudomány kandidátusa.

Dr. VETRÓ ÁGNES:
(SZOTE Ideg- és Elmegyógyászati Klinika)
„A gyermekkori nyílt heteroagresszív viselke
dészavar kóroki tényezői és terápiás lehetősé
gei ” c. értekezése alapján az orvostudomány 
kandidátusa.

Dr. IJJSZÁSZY LÁSZLÓ:
(B.A.Z. MTA Kórház-RI. II. Miskolc) 
„Vastagbélrákkal és a rákelőző állapotokkal 
szerzett klinikai tapasztalatok” c. értekezése 
alapján az orvostudomány kandidátusa.

Dr. SZABÓ KORNÉL:
(MNKK)
„Az égési sérülést követő szívkárosodás isémiás 
eredete” c. értekezése alapján az orvostudomány 
kandidátusa.

Dr. MOLNÁR DÉNES:
(POTE)
„Gyermekkori elhízás etiológiája, másodlagos 
biokémiai és hormonális eltérések és azokat be
folyásoló tényezők” c. értekezése alapján az 
orvostudomány kandidátusa.

Dr. HIRT MIROSLAV:
(külföldi állampolgár)
„CLINICAL AND MORPHOLOGICAL COR
RELATION IN ALCOHOLIC LIVER DI
SEASE” c. értekezése alapján az orvostudo
mány kandidátusa.

Dr. HORVÁTH KÁROLY:
(SOTE)
„A gliadin hatásainak vizsgálata in vivo és in 
vitro körülmények között” c. értekezése alap
ján az orvostudomány kandidátusa.

Dr. HEGEDŰS KATALIN:
(DOTE)
„A Eillis kört alkotó erek fénymikroszkópos 
vizsgálata ezüstimpregációval” c. értekezése 
alapján az orvostudomány kandidátusa.

Dr. GEHÉR PÁL:
(ORFI)
„A spondylitis ankylopoetica orvosi és szociális 
következményei” c. értekezése alapján az orvos- 
tudomány kandidátusa.

Klinikai Orvosíudományi szakbizottság 11.
Dr. LUKÁCS LÁSZLÓ:

(POTE)
„A melanoma malignum követéses analízise 
beteganyagunkon” c. értekezése alapján az or
vostudomány kandidátusa.

Dr. MOHÁCSI LÁSZLÓ:
(Szabolcs-Szatmár m. Tan. Kórház) 
„IJréterpótló enteroplasztikák a klinikai gya
korlatban” c. értekezése alapján az orvostudo
mány kandidátusa.

Dr. TAKÁCSI NAGY LÁSZLÓ:
(Weil Emil Kh. Onkoradiológiai Kp.)
„A sugárterápia eredményei és lehetőségei rossz
indulatú gégedaganat ellátásában” c. értekezése 
alapján az orvostudomány kandidátusa.

Dr. BENDE SÁNDOR:
(Semmelweis Kh. Általános és Mellékassebé- 
szeti 0.)
„Az Endotoxin schock kezelésének kísérleti és 
klinikai vizsgálata” c. értekezése alapján az 
orvostudomány kandidátusa.

Gépészeti, kohászati szakbizottság 
VARGA ISTVÁN:

(Tüzeléstechnikai Kút. és Fejlesztő Váll. Mis
kolc)
„Közvetlen fűtésű gáztüzelésű kamrás izzító
kemencék hőmunkájának vizsgálata” c. érteke
zése alapján a műszaki tudomány kandidátusa.

TROUNG TAN HAI:
(külföldi állampolgár)
„Autóbuszok villamos mérőműszereinek meg
bízhatósága” c. értekezése alapján a műszaki 
tudomány kandidátusa.

HEGYHÁTI JÓZSEF:
(Országos Oktatástechnikai Kp.) 
„Untersuchungen zur Anwendung von Spireoid- 
getrieben” c. — NDK-ban megvédett — érteke
zése alapján a műszaki tudomány kandidátusa.

NYÁRS JÓZSEF:
(Faipari Kút. Int.)
„A fafaj és a kötőanyag szerepe a faforgácslapok 
tartósságnövelésében” c. értekezése alapján a 
műszaki tudomány kandidátusa.

MAKHULT MIHÁLY:
(Kohó- és Gépipari Tervező Váll.) 
„Gépszerkesztés és műszaki mechanika-alkal
mazások együttese” c. értekezése alapján a 
műszaki tudomány kandidátusa.

LENGYEL ATTILA:
(NME Miskolc)
„Szintetikus nátrium-aluminát oldatokban be
következő szerkezeti változások kimutatása az 
oldat sűrűségének és fajlagos elektromos veze
tésének mérésével” c. értekezése alapján a 
műszaki tudomány kandidátusa.

KAPTAY GYÖRGY:
(MNME Kémiai Int.)
„Kémiai reakciók vizsgálata klóraluminát olva
dékokban” c. — SZU-ban megvédett — érteke
zése alapján a műszaki tudomány kandidátusa.

Energetikai szakbizottság

PINCZÉS JÁNOS:
(Energetikai szakképzési Int.)
„A feszültségkorrózia hatása a gőzfejlesztők 
csőkötegeinek tartósságára W E R  típusú atom
erőművekben” c. — SZU-ban megvédett — 
értekezése alapján a műszaki tudomány kandi
dátusa.
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HORVÁTH LÁSZLÓ:
(Villamosenergiaipari Kutató Intézet) 
„Korróziótermékek felaktiválódása VVER-440 
típusú reaktorokban” c. — SZU-ban meg
védett — értekezése alapján a műszaki tudo
mány kandidátusa.

Építési, építészeti és közlekedéstudományi szakbizott
ság
KOREN CSABA:

(Széchenyi István Közi. és Távközi. Műsz. 
Főisk.)
„Járműátszámítási tényezők meghatározása a 
hajlékony útpályaszerkezetek méretezéséhez” c. 
értekezése alapján a közlekedéstudomány kandi
dátusa.

Bányászati, földtani, geodéziai és geofizikai szak- 
bizottság
CZOBOR ÁRPÁD:

(Földmérési és Távérzékelési Int.)
„A háromdimenziós hálózatkiegyenlítés” c. érte
kezése alapján a műszaki tudomány kandidá
tusa.

Kémiai szakbizottság /.
SPAS DIMITROV KOLEV:

(külföldi állampolgár)
„MATEMATICAL MODELLING OF SINGLE 
LINE FLOW INJECTION ANALYSIS SYS
TEM WITHOUT CHEMICAL REACTION” c. 
értekezése alapján a kémiai tudomány kandi
dátusa.

HORKAY FERENC:
(Budalakk)
„Szerves közegű szuszpenziók és festékbevona
tok fizikai-kémiai tulajdonságai” c. értekezése 
alapján a kémiai tudomány kandidátusa.

KORÁNYI TAMÁS:
(MTA Izotóp Kút. Int.)
„Co-Mo katalizátorok kölcsönhatása tiofénnel: 
a szerkezet és az aktivitás változásai” c. érte
kezése alapján a kémiai tudomány kandidátusa.

Biológiai szakbizottság I.

Dr. MA JER JÓZSEF
(Pécsi Jannus Pannonius Tud. Egy.)
„A leggyakoribb magyarországi bögölyfajok 
vérszívását meghatározó tényezők” c. érteke
zése alapján a biológiai tudomány kandidátusa.

Dr. BAKONYI GÁBOR:
(GATE Állattani Tsz.)
„A nitrogén áramlás földfeletti táplálékláncok
ban réten és legelőn” c. értekezése alapján a 
biológiai tudomány kandidátusa.

Dr. BUDAY JÓZSEF:
(Bárci Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző 
Főiskola)
„Dwon-kóros gyermekek növekedése és test
alkata” c. értekezése alapján a biológiai tudo
mány kandidátusa.

Dr. KARI CSABA:
(MTA SZBK)
„A guanozin tetrafoszfát szerepe a nitrogénkötés 
beindításában” c. értekezése alapján a biológiai 
tudomány kandidátusa.

SZABÓ T. ATTILA ELLÁK:
(Berzsenyi Dániel Tanárképző Főisk.) 
„Szeretfalva—Kerlés—Lekence vidékének fló
rája és vegetációja különös tekintettel a degra
dált növénytársulásokra” c. értekezése alapján 
a biológiai tudomány kandidátusa.

Dr. TÓTHMÉRÉSZ BÉLA:
(Ökológiai Tsz. Debrecen)
„Niche-elméleti modellek és szekunder szuk- 
cessziós folyamatok” c. értekezése alapján a 
biológiai tudomány kandidátusa.

Dr. HAJÓS LÁSZLÓNÉ:
(Növénynemesítéstani Tsz. Gödöllő)
„Genetikai vizsgálatok a tetrapolid kukoricá
ban” c. értekezése alapján a biológiai tudomány 
kandidátusa.

Dr. ISTVÁNOVICS VERA:
(MTA Balatoni Limnológiai Kút. Int.)
„A Balaton foszforforgalma” c. értekezése alap
ján a biológiai tudomány kandidátusa.

Dr. FISCHER JÁNOS:
(MTA SZTAKI)
„Komplex biológiai hatások matematikai elem
zése” c. értekezése alapján a biológiai tudomány 
kandidátusa.

Dr KERESZTY ZOLTÁN:
(MTA Ökológiai és Botanikai Kút. Int. Vác- 
rátót)
„A hazai scilla bifolia s. 1. fajcsoport taxonómiai 
felülvizsgálata” c. értekezése alapján a biológiai 
tudomány kandidátusa.

Dr. NGUYEN BA LOC:
(külföldi állampolgár)
„A növényi hormonok hatása a búza és a rizs 
tRNS izoakceptor spektrumára” c. értekezése 
alapján a biológiai tudomány kandidátusa.

Biológiai szakbizottság II.

Dr. SOMLYAI GÁBOR:
(MTA Növényvédelmi Kút. Int.)
„A növény-baktérium kölcsönhatását meghatá
rozó tényezők vizsgálata pseudomonas syringae 
patovariánsok és mutánsaik felhasználásával” 
c. értekezése alapján a biológiai tudomány 
kandidátusa.

Dr. SEREGI ANDRÁS:
(MTA KOKI)
„Prosztanidok képződése és görcsgátló hatása 
a központi idegrendszerben” c. értekezése alap
ján a biológiai tudomány kandidátusa.

Dr. SOHÁR ISTVÁN:
(Biokémiai Int. Szeged)
„Immobilizált vázizom proteáz aktivitásának 
szabályozása” c. értekezése alapján a biológiai 
tudomány kandidátusa.
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Dr. LASKAY GÁBOR:
(JATE Növénytani Tsz.)
„A fotoszintetikus apparátus szerveződése mó
dosított kloroplasztisz-membránokban” c. érte
kezése alapján a biológiai tudomány kandi
dátusa.

Dr. GULYA KÁROLY:
(SZOTE Központi Kút. Láb. Szeged)
„Muszkarin típusú acetilkolin receptorok kötő
helyének jellemzése és autoradiográfiás lokali
zálása emlőd idegrendszerben” c. értekezése 
alapján a biológiai tudomány kandidátusa.

Pszichológiai szakbizottság

HŰVÖS IMRÉNÉ:
(Napköziotthonos Óvoda)
„Az óvodás gyerek önálló tájékozódásának fej
lődése új szociális helyzetben” c. — SZU-ban 
megvédett — értekezése alapján a pszichológiai 
tudomány kandidátusa.

Hadtudományi szakbizottság

Dr. MÁRTON JÓZSEF:
(BM)
„A bűnözés megelőzésének lehetőségei a mező- 
gazdasági termelőszövetkezetekben” c. érteke
zése alapján a hadtudomány kandidátusa.

MAKKAY IMRE:
(ZMKA)
„A rádióelektronikai eszközök vételi szakaszai 
elemeinek tervezése digitális jelfeldolgozással és 
minimális realizációs karakterisztikákkal” c. 
— SZU-ban megvédett — értekezése alapján 
a hadtudomány kandidátusa.

Dr. ÓNODI ISTVÁN:
(MN)
„A Magyar Néphadsereg gyógyító-megelőző 
ellátása fejlődési tendenciáinak feltárása prog
nosztikai módszerekkel” c. értekezése alapján 
a hadtudomány kandidátusa.

CSŰRÖS JÁNOS:
(ZMKA)
„A fegyverzeti és technikai biztosítás elmélete, 
rendszere, egyes fogalmainak elemzése” c. érte
kezése alapján a hadtudomány kandidátusa.

Dr. VILLÁNYI FERENC:
(MN Egészségügyi Szolgálatfőnökség) 
„Szakorvosi és szakosított szakorvosi ellátás 
szervezési kérdései az elvonuló szárazföldi csa
patok egészségügyi biztosítási rendszerében” c. 
értekezése alapján a hadtudomány kandidátusa.

BOCSKAY LÁSZLÓ:
(ZMKA)
„A magyar—szovjet katona-politikai együtt
működés fejlődése (1948—1955) c. — SZU-ban 
megvédett — értekezése alapján a hadtudomány 
kandidátusa.

Szociológiai szakbizottság 
MAROSI LAJOS:

(MSZMP Szabolcs-Szatmár megyei bizottság)
„A technikai kultúra, és szerepe a minden 
irányban fejlett személyiség kibontatkoztatásá- 
ban” c. — SZU-ban megvédett — értekezése 
alapján a szociológiai tudomány kandidátusa.

BÓDAY PÁL:
(Országos Vezetőképző Központ)
„A vezetői életút” c. értekezése alapján a szo
ciológiai tudomány kandidátusa.

SZABÓ ILDIKÓ:
„Intézményes és nem intézményes folyamatok 
a politikai szocializációban” c. értekezése alap
ján a szociológiai tudomány kandidátusa.

SZÁNTÓ TIBOR:
(MTA Kút. Feji. Tsz. Kút. Csop.)
„Értékek a tudományban, s szerepük a tudo
mány társas szerkezetének alakulásában” c. érte
kezése alapján a szociológiai tudomány kandi
dátusa.

SZABÓ JÁNOS:
(ZMKA Szoc. Tsz.)
„A leventeintézmény mint szellemi környezet” 
c. értekezése alapján a szociológiai tudomány 
kandidátusa.

SIMONYI ÁGNES:
(ÁBMH Munkaügyi Kút. Int.)
„Nagyvállalatok alkalmazkodása, rugalmas kis
vállalkozások Olaszországban” c. értekezése 
alapján a szociológiai tudomány kandidátusa.

Hadtudományi szakbizottság
PASKÓ JÓZSEF:

(MN)
„Koalíciós összetételű összfegyvernemi hadsereg 
támadó hadműveletének térképészeti biztosí
tása” c. — SZU-ban megvédett — értekezése 
alapján a hadtudomány kandidátusa.

TELLER TAMÁS:
(MNVK)
a dolgozat címe nem közölhető.

Zene—Néprajz— Folklór

ÉGETŐ MELINDA:
(MTA Néprajzi Kút. Csop.)
„Az alföldi paraszti szőlőművelés és borkészítés 
története a középkortól a múlt század közepéig” 
c. értekezése alapján a történelem tudomány 
kandidátusa.

Agrárökonómiai szakbizottság
RÓTT NÁNDOR:

(Agrárgazdasági Kút. Int.)
„Az innovációs folyamat és irányítása a magyar 
mezőgazdaságban” c. értekezése alapján a köz
gazdaságtudomány kandidátusa.

T udományos 
Minősítő Bizottság
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T á j é k o z t a t ó

a TMB szakbizottságai által odaítélt kandidátusi 
fokozatokról.

Nyelvtudományi szakbizottság

OLASZY GÁBOR:
(MTA Nyelvtud. Int.)
„Fonetikai alapú szabályrendszer a magyar 
beszéd automatikus, gépi előállítására” c. érte
kezése alapján a nyelvtudomány kandidátusa.

BERÉNYI PÁLNÉ:
(Külkereskedelmi Főiskola)
„Az argumentáció a gazdasági nyelvhasználat
ban” c. értekezése alapján a nyelvtudomány 
kandidátusa.

GALGÓCZI LÁSZLÓ:
(Juhász Gyula Tanárképző Főisk.)
„Szitokszóvá vált betegségneveink” c. érteke
zése alapján a nyelvtudomány kandidátusa.

Dr. KISS SÁNDOR:
(ELTE)
„Az igei mondattan változásának irányai a 
kései latinban” c. értekezése alapján a nyelv- 
tudomány kandidátusa.

Irodalomtudományi szakbizottság
FENYVESI ISTVÁN:

(JATE)
„Makszim Gorkij Magyarországon (1899—1919) 
c. értekezése alapján az irodalomtudomány 
kandidátusa.

Közgazdaságtudományi szakbizottság
NAGY IMRE ZOLTÁN:

(Csepel Autógyár) Szigetszentmiklós 
„A vállalati pénzügyi tervezés kritikája és 
továbbfejlesztése” c. értekezése alapján a köz
gazdaságtudomány kandidátusa.

NYUSZTAYNÉ DÉVAI KATALIN:
(BME Pol. Gazd. Tsz.)
„A magyar gazdasági rendszer 1968 utáni 
fejlődésének kérdései — vállalati megközelítés
ben” c. értekezése alapján a közgazdaságtudo
mány kandidátusa.

KISS BALÁZS:
(MSZMP Társadalomtud. Int.)
„Szocialista kísérletek Kelet-Afrikában” c. érte
kezése alapján a közgazdaságtudomány kandi
dátusa.

REDA BAYOÜMY BAKEER:
(Egyiptomi Nagykövetség)
„On the „Open Door Policy” : Precedents and 
Áftermth (Case Study for Egypt) Preliminary 
Draft” c. értekezése alapján a közgazdaság- 
tudomány kandidátusa.

LE KHAC HIEN:
(külföldi állampolgár)
„Az oktatás és szakképzés stratégiai tervezésé
nek néhány elméleti és gyakorlati kérdése” c.

értekezése alapján a közgazdaságtudomány kan
didátusa.

ABDUL LATIF RAMADAN:
(külföldi állampolgár)
„Szíria külkereskedelmének elemzése az 1963— 
84 években és válaszkeresés az időszerű fejlesz
tési feladatokra” c. értekezése alapján a köz
gazdaságtudomány kandidátusa.

MÓCZÁR JÓZSEF:
(MKKE Népgazd. Terv. Int.) 
„Gazdaságirányítás és tervezés japán módra” 
c. értekezése alapján a közgazdaságtudomány 
kandidátusa.

POPP JÓZSEF:
(Agrárgazd. Kút. Int.)
„A hozzáadottérték-adózás általános és élelmi
szergazdasági kérdései nemzetközi tapasztalatok 
alapján” c. értekezése alapján a közgazdaság- 
tudomány kandidátusa.

DOBÁK MIKLÓS:
(MKKE)
„Szervezetalakítás és szervezeti formák” c. 
értekezése alapján a közgazdaságtudomány kan
didátusa.

POSTÁNÉ VELLAI GYÖRGYI:
(Minisztertanács Titkársága)
„Szabályozási célú ökonometriai modellek fel
építésének elméleti kérdései” c. értekezése alap
ján a közgazdaságtudomány kandidátusa.

Történelemtudományi szakbizottság

BARLAY Ö. SZABOLCS:
(--- )
„Romon virág Fejezetek a Mohács utáni rene
szánszról” c. értekezése alapján a történelem- 
tudomány kandidátusa.

BOROS ZSUZSA:
(ELTE ÁJTK)
„A „Francia Állam” születése és a nemzeti forra
dalomelső időszaka (Vichy-Franciaország 1940— 
42)” . c. értekezése alapján a történelemtudo
mány kandidátusa.

Pedagógiai szakbizottság
MOLNÁR KÁROLY:

(Tanárképző Főisk. Szombathely)
„A szombathelyi tankerület közoktatásügye 
1935—1945” c. értekezése alapján a nevelés- 
tudomány kandidátusa.

FALUS IVÁN:
(ELTE BTK)
„Módszerek a pedagógus tevékenységének elem
zésére és fejlesztésére” c. értekezése alapján a 
neveléstudomány kandidátusa.

CSIRIKNÉ CZACHESZ ERZSÉBET:
(JATE)
„A nyelvi-logikai műveletrendszer struktúrája 
és fejlettsége 10—17 éves korban” c. értekezése 
alapján a neveléstudomány kandidátusa.
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Matematikai és számítástudományi szakbizottság
GALJA MLADENOVA ANGELOVA:

(külföldi állampolgár)
„Relációs lekérdezési nyelvek szintatikus és 
szemantikus struktúrája” c. értekezése alapján 
a matematika tudomány kandidátusa.

Növénytermesztési szakbizottság
Dr. VEISZ OTTÓ:

(Kutint Martonvásárhely)
„A fagyállóság ökológiai és genetikai elemzése a 
búzában” c. értekezése alapján a mezőgazdasági 
tudomány kandidátusa.

Dr. SADDEKNI GHAZI:
(Kertészeti és Élelmiszeripari Egy.)
„Üj tulajdonságú borélesztőtörzsek nemesítése” 
c. értekezése alapján a mezőgazdasági tudomány 
kandidátusa.

Dr. BÁLINT JÁNOS:
(Kertészeti és Élelmiszeripari Egy.)
„Korszerű üzemeltetési módszerek a kertészet
ben” c. értekezése alapján a mezőgazdasági 
tudomány kandidátusa.

Állattenyésztési és állatorvosi szakbizottság
Dr NGUYEN DANG VANG:

(külföldi állampolgár)
„A Vietnámba importált rajnai fajtájú Indák 
szaporodásának vizsgálata” c. értekezése alapján 
a mezőgazdasági tudomány kandidátusa.

Dr. VISENYEI LÁSZLÓ:
(Áo. Tud. Egyetem)
„Az állategészségügyi szervezés fő kérdései a 
mezőgazdasági üzemek állatitermék-termelésé- 
nek intenzív fejlődési szakaszában” c. értekezése 
alapján az állatorvostud. kandidátusa.

SINKOVITSNÉ dr. HLUBIK ILONA:
(GATE)
„Keltetésbiológiai szempontok a fácántenyész
tésben” c. értekezése alapján a mezőgazdasági 
tudomány kandidátusa.

Dr. HARRACH BALÁZS:
(Kutint.)
„Stachypotrys-izolátumok toxinjainak elkülöní
tése és azonosítása” c. értekezése alapján az 
állatorvostudomány kandidátusa.

Elméleti orvostudományi szakbizottság
Dr. RUZSÁS CSILLA:

(POTE)
„Monoaminerg neuronrendszerek szerepe a hypo
physis thyreotroph (TSH) — és gondatroph 
hormon elválasztásának szabályozásában” c. 
értekezése alapján az orvostudomány kandidá
tusa.

Dr. CSUKA ILDIKÓ:
(SOTE)
„Makrofág eredetű peptid és az emetin hatása 
a limfocitákra” c. értekezése alapján az orvos- 
tudomány kandidátusa.

Dr. MIHÁLY ANDRÁS:
(SZOTE)
„Aminopiridinnel kiváltott neuronális hiper- 
aktivitás morfológiai elemzése emlős agykérgé
ben” c. értekezése alapján az orvostudomány 
kandidátusa.

Dr. LIGETI LÁSZLÓ:
(SOTE)
„Szívizom és agyszövet NMR spektroszkópiája 
terhelés alatt és hypoxiában” c. értekezése alap
ján az orvostudomány kandidátusa.

Dr LIPOSITS ZSOLT:
(POTE)
„A Hypothalamo-hypophyseális rendszer fény 
és elektronmikroszkópos immuncytokémiája” c. 
értekezése alapján az orvostudomány kandidá
tusa.

Klinikai orvostudományi szakbizottság
Dr. BERGER ZOLTÁN:

(SZOTE)
„A pancreas gyulladásos betegségei: klinikai és 
kísérletes vizsgálatok” c. értekezése alapján az 
orvostudomány kandidátusa.

Dr. HORÁNYI JÁNOS:
(SOTE)
„Bioarteficiális pankreász és egyéb endokrin 
szövetek kísérletes és klinikai transzplantációja” 
c. értekezése alapján az orvostudomány kandi
dátusa.

Dr. KARDOS GABRIELLA:
(SOTE)
„Gyernekkori malignus betegségek kezelésének 
késői mellékhatásai” c. értekezése alapján az 
orvostudomány kandidátusa.

Dr. BODÁNSZKY HEDVIG:
(SOTE)
„A kilégzési H2 próba alkalmazási lehetőségei a 
gyermekkori maiabszorpciók diagnosztikájában 
és a kezelés eredményességének lemérésében” c. 
értekezése alapján az orvostudomány kandidá
tusa.

Dr. KERÉNYI ZSUZSA:
(SOTE)
„A 2,3-difoszfoglicerát és a szöveti oxigénellátás 
vizsgálata cukorbetegekben és cukorbeteg ter
helésekben” c. értekezése alapján az orvostudo
mány kandidátusa.

ABDUL ALIM MOHAMED ABDUL MALEK: 
(külföldi állampolgár)
„Transzfúziós hemosziderózis” c. értekezése 
alapján az orvostudomány kandidátusa.

Dr. MEZEI GYÖRGYI:
(SOTE)
„Anamnesztikus adatok és összehasonlító lég
zésfunkciós vizsgálatok a gyermekek szénanát
hájában” ^  értekezése alapján az orvostudomány 
kandidátusa.
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Dr. SZÁMEL IRÉN:
(Országos Onkológiai Int.)
„A hormonoreceptorok jelentősége az emlőrák 
jellemzésében, kezelésében és prognózisában” c. 
értekezése alapján az orvostudomány kandi
dátusa.

Dr. UDVARDY MIKLÓS:
(DOTE)
„A Julesz-féle pubertáskörüli basophilismus és a 
fiatalkori típusú elhízás kapcsolata” c. érteke
zése alapján az orvostudomány kandidátusa.

Dr. VEREBÉLY TIBOR:
(SOTE)
„A veleszületett rekeszsérvek komplex kezelése” 
c. értekezése alapján az orvostudomány kandi
dátusa.

Dr. WORUM IMRE JÁNOS:
(Bács-Kiskun megyei Kórház-Rendelőintézet)
„Folyadéktár- és testösszetétel-vizsgálatok al
kalmazása vesebetegek gondozása, konzervatív- 
és heinodialízis kezelésének időszakában” c. 
értekezése alapján az orvostudomány kandidá
tusa.

Klinikai orvostudományi szakbizottság II.

Dr. HADNAGY JÁNOS:
(Nagyatádi Városi Kórház)
„A béta 2-mikroglobulin terhességben és új
szülöttkorban” c. értekezése alapján az orvos- 
tudomány kandidátusa.

Dr. LINTNER FERENC:
(SOTE)
„Prosztaglandin F2 alfa receptorok változása a 
terhesség alatt és a szülés körül patkány 
myometriumban” c. értekezése alapján az 
orvostudomány kandidátusa.

Dr. FÁBIÁN KARL. MICHAEL:
(külföldi állampolgár)
„Hólyagnyakelváltozások (adenoma, carcinoma) 
konzervatív kezelése „urológiai spirál” segít
ségével” c. értekezése alapján az orvostudomány 
kandidátusa.

Energetikai szakbizottság 

RÁCZ ISTVÁN:
(Kandó Kálmán Műszaki Főisk.)
„Elektronok energiaveszteségei polimer szige
telőanyagokban és annak hatása az átütési 
folyamatra” c. értekezése alapján a műszaki 
tudomány kandidátusa.

YOULA MALICK:
(VEIKI)
„Nagy teljesítményű impulzus-alakító áram
körök szintézise nagy kapacitású terhelésen” c. 
értekezése alapján a műszaki tudomány kandi
dátusa.

Elektronikai számítástechnikai szakbizottság
IVANYOS LAJOS:

(MMG Automatika Művek)
„Megvalósított osztott intelligenciájú ipari folya
matirányító rendszerek” c. alkotása alapján a 
műszaki tudomány kandidátusa.

Építési, építészeti és közlekedéstudományi szakbizottság
KOCSIS FERENC:

(Építésügyi és Városfeji. Minisztérium)
„A műszaki fejlesztés szerepe és hatékonyságá
nak fokozása az építésben” c. értekezése alapján 
a műszaki tudomány kandidátusa.

HOFFMANN ZSOLT:
(KTI)
„A hajlékony útpályaszerkezetek teherbírásának 
jellemzése a mért behajlásvonal alapján” c. 
értekezése alapján a közlekedéstudomány kan
didátusa.

MAREK OWSIEJCZYK:
(külföldi állampolgár)
„Szervezésiig függő és viszonylagosan elkülö
níthető létesítmények összehangolása az építés
kivitelezés optimális tervezésének feladataiban” 
c. értekezése alapján a műszaki tudomány kandi
dátusa.

Kémiai tudományi szakbizottság I.

BANKOS IMRE:
(MTA KKKI)
„Savas Zeolitkatalizátorok izomerizáló szelek
tivitásának növelése a meta-xilol átalakításá
ban” c. értekezése alapján a kémiai tudomány 
kandidátusa.

SZILÁGYI TIBOR:
(MTA Izotóp Kút. Int.)
„Pt/Si02 katalizátoron adszorbeált molekulák 
infravörös spektroszkópiája” c. értekezése alap
ján a kémiai tudomány kandidátusa.

KISFALUDI GÁBOR:
(MTA Izotóp. Kút. Int.)
„Szerkezet és katalitikus aktivitás közötti 
összefüggés vas-alapú amorf ötvözetekben” c. 
értekezése alapján a kémiai tudomány kandidá
tusa.

ZSINKA LÁSZLÓ:
(MTA Izotóp Kút. Int.)
„Eljárás és készülék hordozómentes Tc-99m 
injekció előállítására szublimációs módszerrel” c. 
értekezése alapján a kémiai tudomány kandidá
tusa.

Kémiai tudományi szakbizottság II.

NGUYEN THI MINH TAM:
(külföldi állampolgár)
„Nitrofurantoin tartalmú, szabályozott liató- 
anyagleadású gyógyszerrendszerek formulálása” 
c. értekezése alapján a gyógyszerészeti tudo
mány kandidátusa.

Tudományos Minősítő 
Bizottság
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Pályázati felhívások

Az MTA Szociológiai Intézete pályázatot hirdet 
Igazgatóhelyettesi munkakör betöltésére.

Az igazgatóhelyettes munkaköri feladata a 
következő:

Részvétel az Intézet szervezetének irányításá
ban, igazgatásában, a tudományos munka szer
vezésében, az intézeti tudományos piogramok 
végrehajtásában, ellenőrzésében. Önálló kuta
tások végrehajtása, irányítása. Az Intézet külső 
és belső szervezeti és szervezeti és tudományos 
együttműködések vezetése.

Pályázati feltételek:

— magyar állampolgárság,
— a „Szociológiai Tudományok kandidátusa” 

cím,
— Jogtudományi egyetemi végzettség,
— hosszabb tudományos tevékenység,
— az Intézet tudományos és szervezeti rend

szerének ismerete.

A pályázat beadási határideje: a megjelenést 
követő 30 nap.

A pályázatot az MTA Szociológiai Kutató 
Intézetének igazgatójához kérjük eljuttatni.

Makó Csaba s. k. 
igazgató

A Debreceni Orvostudományi Egyetem Rektora 
(4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. sz.) pályázatot 
hirdet a Radiológiai Klinikán 3221. kulcsszámú 
egyetemi tanári állásra.

A kinevezendő egyetemi tanár feladata:

A Radiológiai Klinika igazgatói teendőinek 
ellátása, az orvostanhallgatók elméleti- és gyakor
lati oktatása, vizsgáztatása, a klinika oktató-nevelő 
és tudományos munkájának irányítása és ellenőr
zése, a betegellátó munka, valamint a klinikákon 
működő röntgen laboratóriumok korszerű szintre 
való fejlesztése, továbbá mindazok a feladatok, 
amelyeket a művelődési miniszter a 20/1986. VIII. 
MM. sz. rendelete, illetve az egyetem szervezeti és 
működési szabályzata az intézet igazgatóinak 
feladatköréül meghatároz.

Pályázati feltételek:
— orvosi diploma, tudományos fokozat, a 

radiológia oktatásában, kutatásában, valar 
mint a vezetésben megfelelő tapasztalat és 
jártasság, idegennyelv ismerete.

Az állásokra benyújtott pályázatoknak az aláb
biakat kell tartalmaznia:

a) a pályázó munkahelyét, beosztását, besorolását 
és fizetését,

b) a pályázó eddigi szakmai munkájának és ered-: 
ményeinek részletes ismertetését, azok között:

— oktatói és tudományos munkájának részle
tes ismertetését,

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

— a tudományos fokozatát, kitüntetéseit, és 
idegennyelvi ismeretét, jelentősebb külföldi 
tanulmányútjait,

c) — a pályázónak az oktató-nevelő és tudomá
nyos munkájára vonatkozó jövőbeni tervét.

A pályázati kérelemhez mellékelni kell:
— orvosi diploma másolata
— szakorvosi bizonyítvány
— személyi adatlap (C. 0243—30 r. sz.)
— minősítés (újkeletű)
— részletes életrajz két példányban
— tudományos fokozatról igazolás
— orvosi nyilvántartásba vételről igazolás
— erkölcsi bizonyítvány
— illetményről igazolás
— tudományos munkák jegyzéke és egy-egy 

különlenyomata
— nyelvvizsgáról igazolás.

A pályázati kérelmeket szolgálati úton, a hirdet
ménynek a Szociális és Egészségügyi Közlönyben 
való megjelenésétől számított 30 napon belül, a 
DOTE Rektori Hivatalába (Debrecen, Nagyerdei 
krt. 98. Postafiók 15.. 4012) kell benyújtani. A pá
lyázatokkal kapcsolatosan részletes felvilágosítást 
nyújt a DOTE Személyzeti és Oktatási Osztálya.

A kinevezendő egyetemi tanár illetménye a 
felsőoktatási intézmények dolgozóinak bérrendezé
séről szóló 13/1987. (X. 25.). ÁBMH. sz. rendelke
zésnek megfelelően kerül megállapításra.

Dr. Leövey András s. k.
egyetemi tanár 

rektor

Közgazdasági továbbképzés
A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem 

Közgazdasági Továbbképző Intézetének 
tájékoztatója

A Közgazdasági Továbbképző Intézet felvételt 
hirdet az 1988 őszén induló továbbképző tanfolya
maira és az 1989 februárjában induló szakosító és 
szakközgazdász szakjaira.

A képzés részletes tudnivalóit a tájékoztató 
füzetek tartalmazzák, melyeket a jelentkezési lappal 
együtt az intézet portáján lehet kapni.

Cím: 1085 Budapest, Makarenkó u. 20.
Telefonszámok: 133-965, 136-089/17 

vagy 18)

Szakközgazdász képzés az alábbi szakokon indul 
4, illetve 5 féléves időtartammal kellő számú jelent
kezés esetén:

1. Elemző statisztikus
2. Nemzetközi gazdasági kapcsolatok
3. Vállalati komplex szervezés-vezetés



1988. október 7. AKADÉMIAI KÖZLÖNY 157

4. Számítástechnikai (5 féléves)
5. Vállalati piacszervező-marketing
6. Pénzügy szak:

a) Pénz- és hitelügyi specializáció
b) Árspecializáció
c) Biztosítási specializáció
d) Vállalati pénzügyi specializáció

7. Vállalati komplex tervező-elemző
8. Fővállalkozói (egyetemi szakágazat 5 féléves)
9. Fővállalkozói (főiskolai szakágazat)

10. Gazdasági ellenőrző (5 féléves)
11. Idegenforgalmi
12. Agrárközgazdasági
13. Gazdaságszociológus
14. Vállalkozó-innovációs menedzser (új szak)
15. Értékelemző (új szak)
16. Védelemgazdaság (új szak)

A jelentkezés feltétele: elsősorban közgazdász 
egyetemi oklevél, de egyedi elbírálás alapján más 
egyetemi vagy főiskolai végzettek is jelentkezhet
nek.

Jelentkezési határidő: 1989. október 31.
A képzés februárban indul. Az utolsó félév végén 
szakdolgozatot kell készíteni, amelynek sikeres 
védése után szakközgazdász vagy szakosító okleve
let adunk ki.

Tanfolyami továbbképzésünk 1988 őszén indul, 
amelyen néhány kivétellel középiskolai végzettség
gel bárki részt vehet. Jelentkezni szeptember 1-től 
folyamatosan lehet. A kezdési időpontokat valameny- 
nyi tanfolyamnál közöljük tájékoztató füzetünkben, 
a jelentkezési határidőkkel együtt.

Közgazdasági tanfolyamok az alábbi témakörben 
indulnak:

1. Vállalati árképzés, kalkuláció
2. Adótanácsadók előkészítő tanfolyama
3. Adóelszámolás, könyvelés és TB járulék a 

költségvetési ágazatban
4. Iparvállalatok önköltségszámítása, költséggaz

dálkodása
5. Mérlegelemzés és gazdasági kalkuláció
6. Gazdasági ellenőrző, elemző tanfolyam
7. Munkaügy- és bérügyi továbbképző tanfolyam
8. Vállalatvezetési (gazdálkodási)- és átvilágítási 

szimuláció
9. Továbbképző tanfolyam a Vállalati Tanács 

tagjai részére
10. A szanálás, felszámolás jogi, pénzügyi kérdései
11. Költséggazdálkodás az egészségügyi ágazatban
12. Gyakorló értékelemzők módszertani tovább

képzése
13. Értékelemzési programozott jegyzet alkalma

zása tanfolyam
14. Vállalatgazdálkodási kérdések

Szakképesítést nyújtó tanfolyamok:

1. Közép- és felsőfokú terv-beruházói
2. Alapfokú újítási tanfolyam
3. Közép- és felsőfokú iparjogvédelmi
4. Tűzvédelmi-rendészeti- és munkavédelmi tan

folyamok
— Tűzvédelmi megbízotti,
— Tűzvédelmi szakvizsga,

— Alapfokú tűzvédelmi, Alapfokú tűzvédelmi
rendészeti, Alapfokú rendészeti-munkavé
delmi,

— Alapfokú tűzvédelmi-munkavédelmi,
— Középfokú rendészeti,
— Felsőfokú rendészeti,

5. Felsőfokú munkaügyi-személyzeti szaktanfo
lyam (ÜJ)

6. Közép- és felsőfokú marketing szaktanfolyam 
(ÜJ)

7. Számítógéppel összekapcsolt reprográfiai 
(MIKROFILMES) rendszerek. (ÜJ)

8. Értékelemző oktatóképző
9. Értékelemzó irányítóképző

Céltanfolyamok (egyedi vállalati megrendelésre)
1. Marketing készségfejlesztő tanfolyam adott 

vállalatnál
2. Sikeres vállalat marketing politikája
3. Vállalkozási lehetőségek és igények ismeretei 

vállalati, intézményi vagy más társulás keretei 
között

4. Alapfokú értékelemző tanfolyam adott vállalat
nál, intézménynél.

SZEMÉLYI HÍREK, KITÜNTETÉSEK

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa
JUHÁSZ JÓZSEF-et, az MTA Nyelvtudományi 
Intézete tudományos főmunkatársát nyugállomány
ba vonulása alkalmából három és fél évtizeden át, 
magas szinten végzett szakmai munkásságáért és 
közéleti tevékenységéért

MUNKA ÉRDEMREND a r a n y  fokozata 
kitüntetésben részesítette.

FOGADÓÓRÁK

Berend T. Iván, a Magyar Tudományos Akadé
mia elnöke minden hétfőn 16—17,30 óra között 
— bármely természetű ügyben — fogadóórát tart.

A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak 
más időpontokban is rendelkezésére áll.

Jogi és Igazgatási Főosztály

Láng István, a Magyar Tudományos Akadémia 
főtitkára minden hétfőn 15,30—17 óra között 
— bármely Természetű ügyben — fogadóórát tart.

A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak, 
valamint az intézmények vezetőinek más időpon
tokban is rendelkezésére áll.

Jogi és Igazgatási Főosztály

Szabó János, a Tudományos Minősítő Bizottság 
elnöke kedden 14—15 óráig, Mádl Ferenc, a Tudo
mányos Minősítő Bizottság titkára csütörtökön 
10—11 óráig tart fogadóórát. Előzetes bejelentés a 
173-929 hívószámú telefonon.

Tudományos Minősítő Bizottság 
Titkárság
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HELYESBÍTÉS

az Akadémiai Közlöny 1988. évi 8. számában a 
„SZEMÉLYI HÍREK, KITÜNTETÉSEK” rovat
ban megjelent tájékoztató az alábbi pontosítással 
helyes.

1. A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa
TÓTH BÉLÁ-t, az MTA Központi Hivatala 
TMB Titkárság vezetőjét nyugállományba vonu
lása alkalmából a Magyar Tudományos Akadémia 
Központi Hivatalában 30 éven át végzett 
kiemelkedő tudományszervezői és tudomány- 
politikai munkájáért, valamint társadalmi tevé
kenységéért

SZOCIALISTA MAGYARORSZÁGÉRT 
ÉRDEMREND

kitüntetésben részesítette.

2. A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára
RÉP FERENC-et, az MTA Központi Fizikai 
Kutató Intézete műszerészét nyugállományba 
vonulása alkalmából

KIVÁLÓ MUNKÁÉRT

kitüntetésben részesítette.
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Jogszabályok

A Minisztertanács 
60/1988. (VII. 22.) MT

r e n d e l e t e
az államminiszter feladatáról és hatásköréről

!•§
Az államminiszter
a j ellátja azokat a feladatokat, amelyek a Mi

nisztertanács társadalompolitikai szerepének érvé
nyesülésével kapcsolatosak és nem tartoznak a Mi
nisztertanács más tagjainak hatáskörébe;

b) koordinálja a nemzetiségekkel összefüggő 
állami tevékenységet, ellátja a nemzetiségi szövet
ségekkel kapcsolatos állami feladatokat, kormány
zati szintű döntést igénylő kérdésekben előterjesz
tést tesz a Minisztertanácsnak;

c) összehangolja a tudománypolitika állami fel
adatait, és figyelemmel kíséri megvalósulásukat;

d) szervezi és összehangolja a Minisztertanács
nak az Országgyűléssel és bizottságaival való kap
csolatait;

e) koordinálja a Minisztertanács és a társadalmi 
szervezetek, érdekképviseleti szervek együttműkö
dését, a Minisztertanács képviseletében kapcsolatot 
tart e szervek vezetőivel és vezető testületéivel;

f )  irányítja a Minisztertanács működésével ösz- 
szefüggő tájékoztatási tevékenységet, összehangolja 
a hazánkról külföldön kialakított kép formálásával, 
a külföldre irányuló tájékoztatással foglalkozó 
központi szervek és intézmények ilyen jellegű 
munkáját.

2. § .

Az államminiszter
a) a Minisztertanács nevében felügyeletet gya

korol a Magyar Távirati Iroda, a Magyar Rádió, 
a Magyar Televízió, a Magyar Hírlap felett;
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b) ellátja a Magyar Közvéleménykutató Intézet 
felügyeletét.

3- §.
Az államminiszter feladatkörében eljárva mi

niszteri rendeletet és utasítást ad ki. A Miniszter- 
tanács felhatalmazása alapján képviseli a Miniszter- 
tanácsot, illetőleg a Minisztertanács elnökét. Együtt
működik a Minisztertanács más tagjaival és az 
országos hatáskörű szervek vezetőivel.

4- §.
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba; 

egyidejűleg a Minisztertanács Hivataláról szóló 
19/1988. (IV. 1.) MT rendelet 16. §-ának a) pontjá
ban „a Minisztertanács elnökének” kifejezés helyébe 
az „államminiszter” kifejezés lép.

Grósz Károly s. k.,
a Minisztertanács elnöke

A Minisztertanács 
1055/1988. (VII. 12.) MT

h a t á r o z a t a
a Tudományos Minősítő Bizottság 

személyi összetételéről

1. A Minisztertanács a Tudományos Minősítő 
Bizottság elnökét, titkárát és tagjait megbízatásuk 
lejártával, 1988. június hó 30-ával — eredményes 
munkájuk elismerése mellett — felmenti.

2. A Minisztertanács a Tudományos Minősítő 
Bizottság

elnökévé: Szabó Jánost, az MTA rendes tagját,
titkárává: Mádl Ferencet, az MTA levelező tag

ját,
tagjaivá: Barabás Zoltánt, az MTA levelező 

tagját, Berecz Endrét, a kémiai tudomány dok
torát, Bokori Józsefet, az állatorvostudomány dok
torát, Damjanovich Sándort, az MTA levelező tagját, 
Demetrovics Jánost, az MTA levelező tagját, Dohy 
Jánost, a mezőgazdasági tudomány doktorát, Dör- 
nyeiné Németh Juditot, a fizikai tudomány doktorát, 
Farkas Ottót, a műszaki tudomány doktorát, Finta 
Józsefet, az MTA levelező tagját, Grastyán Endrét, 
az MTA levelező tagját, Haszpra Ottót, a műszaki 
tudomány doktorát, Herman Józsefet, az MTA rendes 
tagját, Juhász Gyulát, az MTA levelező tagját, 
Kisfaludy Lajost, az MTA levelező tagját, Kovács 
Ferencet, az MTA levelező tagját, Köte Sándort, a 
neveléstudomány doktorát, Lőrincz Lajost, az állam- 
és jogtudomány doktorát, Magasi Pétert, az orvos- 
tudomány doktorát, Magyar Kálmánt, az MTA le
velező tagját, Mátyás Antalt, a közgazdaságtudo
mány doktorát, Michelberger Pált, az MTA levelező 
tagját, Némethi Lászlót, a mezőgazdasági tudomány 
doktorát, Nyíri J. Kristófot, a filozófiai tudomány 
doktorát, Reményi Károlyt, az MTA levelező tagját, 
Roska Tamást, a műszaki tudomány doktorát, 
Szabolcsi Miklóst, az MTA rendes tagját, Szentpéteri 
Istvánt, az állam- és jogtudomány doktorát, Szűcs 
Jenőt, a történelemtudomány doktorát, T. Sós 
Verát, az MTA levelező tagját, Vida Gábort, az MTA 
levelező tagját, valamint

az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium 
képviselőjeként:

dr. Kádár József államtitkárt, 
a Honvédelmi Minisztérium képviselőjeként: 
dr. Mórocz Lajos államtitkárt, 
az Ipari Minisztérium képviselőjeként: 
dr. Vörös Árpád miniszterhelyettest,
a Magyar Tudományos Akadémia Központi 

Hivatala képviselőjeként:
dr. Csurgay Árpád főtitkárhelyettest,
a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium 

képviselőjeként:
dr. Papócsi László miniszterhelyettest,

a Művelődési Minisztérium képviselőjeként:
Pusztai Ferenc miniszterhelyettest,
a Szociális- és Egészségügyi Minisztérium kép

viselőjeként:
dr. Nagy Zsolt minisztériumi főtanácsost,

az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság kép
viselőjeként:

dr. Geleji Frigyes elnökhelyettest
1988. július hó 1. napjával kezdőd hároméves idő- 
tartamta kinevezi.

3. Ez a határozat a közzététele napján lép ha
tályba, egyidejűleg az 1038/1984. (VIII. 22.) MT h., 
az 1061/1985. (XI. 22.) MT h., az 1061/1986. (X. 18.) 
MT h., az 1064/1987. (XII. 10.) MT h., az 1076/1987. 
(XII. 30.) MT h., és az 1029/1988. (IV. 25.) MT 
határozat hatályát veszti.

dr. Medgyessy Péter s. k., 
a Minisztertanács elnökhelyettese

Közlemények

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára 
Király Tibort, az MTA rendes tagját, az ELTE 
Bűnügyi Tudományok Intézetének vezetőjét meg
bízta a Magyar Tudományos Akadémia főtitkár
helyettesi feladatainak 1988. november 1. napjától
1989. május 15-ig történő ellátásával.

Jogi és Igazgatási Főosztály

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának 
és főtitkárhelyetteseinek, a hivatalvezetőnek a fel
ügyeleti jogköre 1988. november hó 1-i hatállyal a 
következők szerint alakul:

Láng István főtitkár
Általános felügyeletet gyakorol

— a Személyzeti Főosztály,
— a Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya,
— a Kutatástervezési Főosztály, valamint
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— a szakmai tudományos szempontból a Termé
szettudományi Főosztályhoz tartozó kutatási 
területek közül az orvosi-, a biológiai- és agrár
kutatások, egyes kutatási programok (gyógyszer 
és növényvédőszer-, biotechnológiai-, környezet- 
védelmi kutatások) tekintetében, továbbá

— az Interkozmosz Tanács Titkársága felett;
felügyeleti továbbá

— a Sajtótitkárság munkáját,
— a Dubna-bizottság munkájával összefüggő 

feladatok ellátását,
— a Tudományos Műszerfejlesztési és Kutatás- 

Automatizálási Koordinációs Bizottság magyar 
tagozata tevékenységét.

Király Tibor mb. főtitkárhelyettes

Általános felügyeletet gyakorol
— a Társadalomtudományi Főosztály tekintetében;

felügyeli továbbá
— az Akadémiai Kiadói Tanácsot;

átruházott hatáskörben felügyeli
— az MTA Könyvtárát, valamint
— az Akadémiai Kiadó és Nyomdát;

Csurgay Árpád főtitkárhelyettes
Általános felügyeletet gyakorol 

a Természettudományi Főosztály tekintetében;
vezeti

— a Számítástechnika Alkalmazási Bizottságot, 
valamint

— a Számítástechnikai és Informatikai Koordiná
ciós Tanács magyar tagozatát;
ellátja

— az Akadémiai Ifjúsági Bizottság elnöki tisztsé
gét;
képviseli az MTA-t

— a KGST Tudományos Műszaki Együttműködési 
Állandó Kormánybizottságban, valamint

— az MTA Központi Hivatalát a Tudományos 
Minősítő Bizottságban.

Kónya Sándor hivatalvezető
A hivatali belső felügyeleten túlmenően általános 

felügyeletet gyakorol
— a Pénzügyi Főosztály és
— a Jogi és Igazgatási Főosztály tekintetében.

A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudo- 
mányi Bizottságában

az Akadémia főtitkárának képviseletét az Akadé
mia 1989. évi közgyűléséig

Enyedi György az MTA levelező tagja, az MTA 
Regionális Kutatások Központjának főigazga
tója látja el.

Jogi és igazgatási Főosztály

8002/88. sz. 
k ö z l e m é n y

a műszerkölcsönzés igénybevételi 
lehetőségének támogatásáról

A Minisztertanácsnak a tudományos kutatás és 
a műszaki fejlesztés infrastruktúrájának fejlesztésé
ről hozott határozata rögzíti, hogy a műszerkölcsön
zés jelentősen hozzájárul a kutató- és fejlesztőhelyek 
méréstechnikai infrastruktúrájának korszerűsítésé
hez.

A műszerkölcsönzés lehetőséget ad a rövid időre 
szükséges, általános célú műszerek beruházás nélküli 
használatára, ami jelentős népgazdasági megtakarí
tást eredményez. A kutatóhelyek mérési feladatai
nak megoldását elősegíti az MMSZ műszerparkjának 
igénybevétele. Ezért az MTA-MMSZ és az MTA-KH 
elhatározta, hogy a kutatóhelyek kölcsönzési lehető
ségeinek javítása érdekében részükre — kísérleti 
jelleggel, további intézkedésig — külön támogatást 
nyújt.

A támogatás az MMSZ-től kölcsönzött műszerek, 
kutatási eszközök kölcsönzési alapdíjának 75%-a 
abban az esetben, ha az igénybevétel időtartama a 
6 hónapot nem haladja meg.

A műszerkölcsönzési támogatást igénylő kutató
hely — a kölcsönszerződés aláírásával egyidejűleg — 
az 1. számú Függelék szerinti nyilatkozatot kitölteni 
és aláírni köteles.

Csomó István s. k., Stokum Gyula s. k.,
MTA-KH MTA-MMSZ

Pénzügyi Főoszt. vez. igazgató

1. számú Függelék 
A műszerkölcsönzés igénybevételi 

lehetőségeinek támogatásáról 
szóló Közleményhez

N Y I L A T K O Z A T

Tanúsítjuk, hogy a ............................. típusú,
........................  nyt. számú ................................. -t,
mint az MTA MMSZ tulajdonát képező kölcsön- 
műszert, amelyet a ............... számú szerződés alap
ján kölcsönzőnk, kutatási* — oktatási* — gyógyá
szati* célra fogjuk használni.

Kérjük, hogy a meghirdetett 75%-os alapköl- 
csöndíj támogatást fentiek alapján részünkre jóvá
írni szíveskedjenek.

Tudomásul vesszük, hogy amennyiben a kölcsön
zési idő a 6 hónapot meghaladja, a továbbiakban a 
kölcsönszerződés szerinti dijat kell megfizetni.

....................................  19........................

cégszerű aláírás

* Megfelelőt kérjük aláhúzni!
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T á j é k o z t a t ó
a TMB szakbizottságai által odaítélt doktori fokoza
tokról.

Irodalomtudományi szakbizottság
CSETRI LAJOS:

(JATE)
„Kazinczy nyelv- és irodalomszemlélete” c. 
értekezése alapján az irodalomtudomány dok
tora.

Zene-, Néprajz- és Folklórtudományi szakbizottság
BAKÓ FERENC:

(nyugdíjas)
„Palócföldi lakodalom” c. értekezése alapján a 
történelem (néprajz) tudomány doktora.

UJVÁRY ZOLTÁN:
(KLTE Néprajzi Tsz. Debrecen)
„Dramatikus népszokások” c. értekezése alapján 
a történelem (néprajz) tudomány doktora.

Közgazdaságtudományi szakbizottság
SÁNDOR IMRE:

(MKKE)
„Marketingkommunikáció (Elmélet és gyakorlat; 
Stratégia és taktika; Hatékonyság)” c. érteke
zése alapján a közgazdaságtudomány doktora.

TÍMÁR JÁNOS:
(MKKE)
„Idő és munkaidő” c. értekezése alapján a köz
gazdaságtudomány doktora.

Földrajz- és Meteorológiai szakbizottság
RÉTVÁRI LÁSZLÓ:

(MTA Földrajztud. Kút. Int.)
„A természeti erőforrások összehangolt haszno
sításának földrajzi értelmezése és értékelése” c. 
értekezése alapján a földrajztudomány doktora.

Fizika, csillagászati szakbizottság
CSERNAI LÁSZLÓ PÁL: 
a (MTA KFKI)

„Relativisztikus nehéz-ion ütközések” c. érte
kezése alapján a fizikai tudomány doktora.

FERENCZI GYÖRGY:
(MTA Műszaki Fizikai Kút. Int.)
„Mély nivó spektroszkópia alkalmazása félveze
tők hibaszerkezetének vizsgálatára” c. értekezé
se alapján a fizikai tudomány doktora.

Állattenyésztési, állatorvostudományi szakbizottság
MOLNÁR KÁLMÁN:

(MTA Állatorvostud. Kút. Int.)
„Halakban élősködő spóraképző egysejtűek” 
c. értekezése alapján az állatorvostudomány 
doktora.

Elméleti Orvostudományi szakbizottság
HADHÁZY PÁL:

(SOTE Gyógyszerhatástani Int.)
„Az exogén és endogén prosztaciklin hatása az 
értériasimaizom tónusára. Regionális és species 
különbségek.” c. értekezése alapján az orvos- 
tudomány doktora.

MERÉTEY KATALIN:
(ORFI)
„Az IgE és a hisztamin immunregulációs szerepe, 
valamint jelentősége autoimmun és egyéb gyul
ladásos reumatológiai megbetegedésekben” c. 
értekezése alapján az orvostudomány doktora.

ROZGONYI FERENC:
(DOTE Mikrobiológiai Int.)
„Methicillin rezisztens staphylococcus aureus 
törzsek kóroki szerepe, virulenciája, a reziszten
cia fenotípusa és mechanizmusa” c. értekezése 
alapján az orvostudomány doktora.

Klinikai I. Orvostudományi szakbizottság 
PREISICH PÉTER:

(P. m. Tan. Flór F. Kórház Kerepestarcsa) 
„A felső gyomor-bél traktusból eredő masszív 
vérzések” c. értekezése alapján az orvostudo
mány doktora.

Hadtudományi szakbizottság
MÓROCZ LAJOS:

(HM)
Értekezése alapján a hadtudomány doktora.

STEFÁN GÉZA:
(BM)
Értekezése alapján a hadtudomány doktora.

Tudományos Minősítő Bizottság

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

akadémiai ifjúsági díjak elnyerésére

A 4/1985. (A. K. 11.) MTA-F. sz. utasítással mó
dosított 2/1983. (A. K. 4.) MTA-F. sz. utasítás alap
ján ez évben is pályázatot lehet benyújtani Ifjúsági 
Díj, illetve Alkotó Ifjúság Díjra.

A Díj elnyerésére pályázni lehet olyan egyéni 
vagy kollektív munkával elért eredménnyel, mű
szaki megoldással (szabadalom, találmány, doktori 
értekezés, könyv, cikk, cikksorozat, műszaki leírás 
stb.), amelynek tudományos, illetőleg gyakorlati ér
téke az elismerést indokolja.

Pályázatot nyújthat be minden olyan fiatal, aki 
35. életévét még nem töltötte be és a Magyar Tudo
mányos Akadémia felügyelete alatt álló intézmény
nél, illetőleg az általa támogatott kutatóhelyen 
dolgozik.

A pályázatokat 1988. december 31-\g kell az in
tézmény igazgatójához benyújtani.

A díjak összege személyenként 15 000 Ft (meg
osztott díj esetén az egy főre eső díj összege leg
alább 5000 Ft).

A pályázat részletes feltételeit a 2/1983. (A. K.4.) 
MTA-F. sz. utasítás tartalmazza, amely megtalál
ható az Akadémiai Közlöny 1983. évi 4. számában.

M TA Ifjúsági Bizottsága
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SZEMÉLYI HÍREK, KITÜNTETÉSEK

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa

LAKÓ GYÖRGY-öt, az MTA rendes tagját, nyu
galmazott egyetemi tanárt, 80. születésnapja alkal
mából, a finnugor nyelvtudomány kutatása terüle
tén, több évtizeden át végzett magas szintű tudo
mányos munkásságáért

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
CSILLAGRENDJE;

KOVÁCS JÁNOSNÉ-t, az MTA Növényvédelmi 
Kutató Intézete tudományos csoportvezetőjét, 
nyugállományba vonulása alkalmából több év
tizeden át végzett tudományos munkásságáért és 
közéleti tevékenységéért

MUNKA ÉRDEMREND 
e z ü s t  fokozata;

VERESS IMRÉ-t, az MTA Mezőgazdasági Kutató- 
intézete osztályvezetőjét, nyugállományba vonulása 
alkalmából, közel két évtizeden át végzett magas 
szintű pénzügyi tevékenységéért

MUNKA ÉRDEMREND 
b r o n z  fokozata

kitüntetésben részesítette.

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára

BENKŐ BARNABÁSNÉ-t, az MTA Mezőgazdasági 
Kutatóintézete dolgozóját,
KRAMMER KORNÉLNÉ-t, az MTA Székháza 
Tudósklub vezetőjét,
LENDVAI BÉLÁNÉ-t, az MTA KFKI Kutatás- 
szervezési Főosztálya előadóját,
PINTÉR IMRÉ-t, az MTA KFKI Műszaki Szak- 
igazgatás kőműves művezetőjét,

TAMÁSSY ISTVÁNNÉ-t, a Kertészeti és Élelmiszer- 
ipari Egyetem tudományos főmunkatársát nyug
állományba vonulásuk alkalmából

KIVÁLÓ MUNKÁÉRT
kitüntetésben részesítette.

A Magyar Népköztársaság honvédelmi minisz
tere a Fegyveres Erők Napja alkalmából a polgári 
védelem szervezése, fejlesztése és a feladatok vég
rehajtása terén több év óta végzett kiemelkedő 
tevékenységük elismeréseként a

A HAZA SZOLGÁLATÁÉRT ÉRDEMÉREM 
arany fokozatával

tüntette ki

KULCSÁR BÉLÁ-t, a Központi Fizikai Kutató- 
intézet polgári védelmi előadóját,

SALAMON FERENC-et, a Mezőgazdasági Kutató- 
intézet Kísérleti Gazdasága polgári védelmi 
parancsnokhelyettesét

A HAZA SZOLGÁLATÁÉRT ÉRDEMÉREM
ezüst fokozatával

HORVÁTH ISTVÁN-t, a Műszaki Fizikai Kutató- 
intézet anyagi-pénzügyi felelősét,

DR. JUHÁSZ SÁNDOR-t, az Állatorvostudományi 
Kutatóintézet tervező-szervező-kiképzési felelő
sét,

HONVÉDELMI ÉRDEMÉREM-mel
25 év után

CSŐKE ANTAL-t, a Központi Fizikai Kutatóintézet 
RBV század pk. technikai helyettesét,

20 év után

DR. BUKULYA BÉLÁ-t, a Kísérleti Orvostudo
mányi Kutatóintézet polgári védelmi törzs
parancsnokát,

DR. POSGAY KÁROLYNÉ-t, a Geodéziai és Geo
fizikai Kutatóintézet szeizmológiai adatgyűjtő- 
jé-t,

15 év után
ABONYINÉ TÓTH KATALIN-t, a Központi 

Fizikai Kutatóintézet egészségügyi rajparancs
nokát,

DR. HAZAI LÁSZLÓ-t, a Kísérleti Orvostudomá
nyi Kutatóintézet politikai helyettesét,

DR. MÓRIK GYULÁ-t, az Atommagkutató Intézet 
polgári védelmi parancsnokhelyettesét,

OROSZ GYÖRGY-öt, a Műszaki Fizikai Kutató- 
intézet személymentesítő rajparancsnokát,

PESKE JÁNOS-t, a Központi Fizikai Kutatóintézet 
műszaki mentőraj beosztottját

10 év után
AMBRUS ZOLTÁNNÉ-t, a Központi Fizikai Ku

tatóintézet egészségügyi rajbeosztottját,
KOCSI GYÖRGYNÉ-t, az MTA Központi Hivatal 

egészségügyi rajparancsnokát,
KURUCZ ISTVÁNNÉ-t, a Mezőgazdasági Kutató- 

intézet Kísérleti Gazdasága egészségügyi raj
beosztottját,

TERCS ANDRÁS-t, a Központi Fizikai Kutató- 
intézet polgári védelmi törzsének anyagi-pénz
ügyi felelősét.

FOGADÓÓRÁK
BerendT. Iván, aMagyarTudományos Akadémia 

elnöke minden hétfőn 16—17,30 óra között — bár
mely természetű ügyben — fogadóórát tart.

A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak 
más időpontokban is rendelkezésére áll.

Jogi és Igazgatási Főosztály
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Láng István, a Magyar Tudományos Akadémia 
főtitkára minden hétfőn 15,30—17 óra között — 
bármely természetű ügyben — fogadóórát tart.

A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak, 
valamint az intézmények vezetőinek más időpontok
ban is rendelkezésére áll.

Jogi és Igazgatási Főosztály

Szabó János, a Tudományos Minősítő Bizottság 
elnöke kedden 14—15 óráig, Mádl Ferenc, a Tudo
mányos Minősítő Bizottság titkára csütörtökön 
10—11 óráig tart fogadóórát. Előzetes bejelentés a 
173—929 hívószámú telefonon.

Tudományos Minősítő Bizottság 
titkárság
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J o g sza b á ly o k

A Minisztertanács 75/1988. (X. 31.) MT 
r e n d e l e t e

a Magyar Tudományos Akadémia 
Izotópkutató Intézetének 

államigazgatási ügy intézésére való 
feljogosításáról

A Minisztertanács az államigazgatási eljárás 
általános szabályairól szóló 1957. év IV. törvény 
módosításáról és egységes szövegéről rendelkező 
1981. évi I. törvény 3. §-ának (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján a következőket ren
deli:

1- §

(1) A Magyar Tudományos Akadémia Izotóp- 
kutató intézete jogosult a radioaktív anyagok for
galmazásával, csomagolásával és szállításával, to

vábbá a radioaktív és nukleáris anyagok nyilván
tartásával, valamint ellenőrzésével kapcsolatos ál
lamigazgatási ügyek intézésére első fokú hatóság
ként.

(2) A másodfokú hatóság
a) a radioaktív anyagok forgalmazásával kap

csolatos ügyekben az Állami Közegészségügyi- 
Járványügyi Főfelügyelőség;

b) a radioaktív anyagok csomagolásával és 
szállításával kapcsolatos ügyekben a Magyar Tudo
mányos Akadémia Izotópkutató Intézetének főigaz
gatója;

c) a radioaktív és nukleáris anyagok nyilván
tartásával, valamint ellenőrzésével kapcsolatos 
ügyekben pedig az Országos Atomenergia Bizottság 
Titkársága.

2- §

Ez a rendelet, valamint az atomenergiáról 
szóló 1980. évi I. törvény végrehajtásáról rendel
kező 12/1980. (IV. 5.) MT rendelet végrehajtása
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tárgyában kiadott 7/1988. (VII. 20.) SZEM rendelet I 
18. és 19. §-ának az intézményre vonatkozó rendel
kezései 1988. november 1-jén lépnek hatályba. 
Rendelkezéseiket a folyamatban levő ügyekben is 
alkalmazni kell.

Grósz Károly s. k.,
a Minisztertanács elnöke

K ö zlem én y ek

Tájékoztató

a TMB szakbizottságai által odaítélt doktori foko
zatokról.

írod alomtudomá nyi szakb izottság
CSETRI LAJOS:

(JATE Szeged)
„Kazinczy nyelv- és irodalomszemlélete” c. 
értekezése alapján az irodalomtudomány dok
tora.

Zenetudományi, néprajzi és folklór szakbizottság

BAKÓ FERENC:
(nyugdíjas)
„Palócföldi lakodalom” c. értekezése alapján a 
történelem (néprajz) tudomány doktora.

UJVÁRY ZOLTÁN:
(KLTE)
„Dramatikus népszokások’/ c. értekezése alap
ján a történelem (néprajz) tudomány doktora.

Közgazdaágtudományi szakbizottság
SÁNDOR IMRE:

(MKKE)
„Marketingkommunikáció (Elmélet és gyakor
lat; Stratégia és taktika; Hatékonyság)” c. 
értekezése alapján a közgazdaságtudomány dok
tora.

TÍMÁR JÁNOS:
(MKKE)
„Idő és munkaidő” c. értekezése alapján a 
közgazdaságtudomány doktora.

Földrajzi, meteorológiai szakbizottság

RÉTVÁRI LÁSZLÓ:
(MTA)
„A természeti erőforrások összehangolt haszno
sításának földrajzi értelmezése és értékelése” c. 
értekezése alapján a földrajztudomány doktora.

Fizikai és csillagászati szakbizottság
CSERNAI LÁSZLÓ PÁL:

(MTA KFKI)
„Relativisztikus nehéz-ion ütközések” c. érte
kezése alapján a fizikai tudomány doktora.

FERENCZI GYÖRGY:
(MTA MFKI)
„Mély nívó spektroszkópia alkalmazása félveze
tők hibaszerkezetének vizsgálatára” c. érteke
zése alapján a fizikai tudomány doktora.

Állattenyésztési és állatorvostudományi szakbizottság
MOLNÁR KÁLMÁN:

(MTA Állatorvostud. Kút. Int.)
„Halakban élősködő spóraképző egysejtűek” 
c. éttekezése alapján az állatorvostudomány 
doktora.

Elméleti orvostudományi szakbizottság
HADHÁZY PÁL:

(SOTE)
„Az exogén és endogén prosztaciklin hatása az 
artéria-simaizom tónusára. Regionális és species 
különbségek” c. értekezése alapján az orvos- 
tudomány doktora.

MERÉTEY KATALIN:
(ORFI)
„Az IgE és a hisztamin immunregulációs szerepe, 
valamint jelentősége autoimmun és egyéb gyul
ladásos reumatológiai megbetegedésekben” c. 
értekezése alapján az orvostudomány doktora.

ROZGONYI FERENC:
(DOTE)
„Methicillin rezisztens staphylococcus aureus 
törzsek kóroki szerepe, virulenciája, a reziszten
cia fenotípusa és mechanizmusa” c. értekezése 
alapján az orvostudomány doktora.

Klinikai orvostudományi szakbizottság I. 
PREISICH PÉTER:

(P. m. Tan. Flór F. Kórház Kerepestarcsa)
„A felső gyomor-bél traktusból eredő masszív 
vérzések” c. értekezése alapján az orvostudo
mány doktora.

Hadtudományi szakbizottság
MÓROCZ LAJOS:

(HM)
„A katonai doktrínák változását meghatározó 
főbb tényezők. A Magyar Népköztársaság kato
nai doktrínájának fejlődése és alakulásának 
főbb tendenciái.” c. értekezése alapján a had
tudomány doktora.

STEFÁN GÉZA:
(Belügyminisztérium)
c. értekezése alapján a hadtudomány doktora, 
(a cím titkos, nem közölhető).

Művészettörténeti, építészettörténeti és régészeti szak- 
bizottság
BARANYAINÉ BÓNIS ÉVA:

(nyugdíjas)
„A pannóniai anyagművesség termelési köz
pontja” c. értekezése alapján a művészettörté
neti (régészeti) tudomány doktora.
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PATEK ERZSÉBET:
(MTA Régészeti Int.)
„A Hallstatt-kultúra kialakulásának előzményei 
és az idősebb Hallstatt-kultúra a Dunántúlon” 
c. értekezése alapján a művészettörténeti (régé
szeti) tudomány doktora.

Állam- és jogtudományi szakbizottság
LAMM VANDA:

(MTA Állam- és Jogtud. Int.) 
„Válságjelenségek a Nemzetközi Bíróság köte
lező joghatósági rendszerében” c. értekezése 
alapján az állam- és jogtudomány doktora.

TÖRY KÁROLY:
(Legfelsőbb Bíróság)
„Az orvosi jogviszony” c. értekezése alapján az 
állam- és jogtudomány doktora.

Matematikai és számítástudományi szakbizottság

KROÓ ANDRÁS:
(MTA MKI)
„A legjobb megközelítés unicitásának vizsgálata 
egyes függvényterekben” c. értekezése alapján 
a matematikai tudomány doktora.

GALLAI TIBOR:
(MTA MKI)
„Minimum és maximum feladatok gráfokra” c. 
értekezése alapján a matematikai tudomány 
doktora.

BUZÁSI KÁROLY:
(KLTE)
„Egy végtelen csoportosztály reprezentációelmé
lete” c. értekezése alapján a matematikai tudo
mány doktora.

Klinikai orvostudományi szakbizottság
FÜR KA ISTVÁN:

(DOTE)
„A segédanyagok felhasználásának lehetőségei 
az urogenitális apparátus egyes sebészeti be
avatkozásainál” c. értekezése alapján az orvos- 
tudomány doktora.

Növénytermesztési szakbizottság

ECKER ISTVÁN:
(KATE Keszthely)
„A hazai gyepgazdálkodás és gyephasznosítás 
legújabb eredményei” c. értekezése alapján a 
mezőgazdasági tudomány doktora.

HODOSSI SÁNDOR:
(MSZMP Bács m.-i Bizottsága) 
„Zöldségfogyasztásunk és termesztésünk kor
szerűsítésének indokai és lehetőségei” c. érte
kezése alapján a mezőgazdasági tudomány 
doktora.

NYÍRI LÁSZLÓ:
(DATE)
„A talajjavítás fejlesztésének lehetőségei” c. 
értekezése alapján a mezőgazdasági tudomány 
doktora.

VÁRALLYAY GYÖRGY:
(MTA TAKI)
„A talaj vízgazdálkodása” c. értekezése alapján 
a mezőgazdasági tudomány doktora.

VO HUNG:
(Kertészeti és Élelmiszeripari Egy.)
„Indukált mutánsok felhasználása borsónál ne- 
mesítési alapanyag előállításra.” c. értekezése 
alapján a mezőgazdasági tudomány doktora.

ZILAI JÁNOS:
(ZKI Kecskemét)
„A fajtaérték-kutatás módszerei, eredményei a 
szőlőtermesztésben” c. értekezése alapján a 
meeőgazdasági tudomány doktora.

T á j é k o z t a t ó

a TMB szakbizottsága által odaítélt kandidátusi 
fokozatokról.

Irodalomtudományi szakbizottság
ZSIDAI JÓZSEF:

(NME)
„A könyvtárközi együttműködés elvi alapjai és 
meghatározó tényezői” c. értekezése alapján az 
irodalom (informatika) tudomány kandidátusa.

Közgazdaságtudományi szakbizottság
HUSZTY ANDRÁS:

(MEDICOR)
„Az életszínvonal társadalmi-gazdasági alapjai 
és mutatói a szocializmusban” c. — a Szovjet
unióban megvédett — értekezése alapján a 
közgazdaságtudomány kandidátusa.

Történelemtudományi szakbizottság

BOKOR PÉTER:
(nyugdíjas)
„1944 sorsfordulói-visszaemlékezések tükrében” 
c. értekezése alapján a történelemtudomány 
kandidátusa.

GYÁNI GÁBOR:
„A budapesti női házicselédség társadalomtörté
nete a századfordulótól a második világhábo
rúig” c. értekezése alapján a történelemtudo
mány kandidátusa.

Irodalomtudományi szakbizottság

NYECSAJEVA NATALJA:
„A szatirikus komédia és változatai a XX. sz. 
irodalmában” c. — külföldön megvédett — 
értekezése alapján az irodalomtudomány kandi
dátusa.

BOZSIK SÁNDORNÉ:
(NME)
„A szakszervezeti mozgalom főbb kérdései 
Borsod megyében a népi demokratikus forra
dalomban” c. értekezése alapján a történelem- 
tudomány kandidátusa.
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YOUSEF TUMI SHEBANI:
(külföldi állampolgár)
„French colonialism and the liberation war in 
Algeria 1830 — 1962” c. értekezése alapján a 
történelemtudomány kandidátusa.

Állam- és jogtudományi szakbizottság
RAAD ABAAS DAOUD DAYBIS:

(külföldi állampolgár)
„Violent crimes in Hungary and several arab 
countries” c. értekezése alapján az állam- és 
jogtudomány kandidátusa.

ZOUHAIR AL-CHADERY:
(külföldi állampolgár)
„Sexual crime: A comparative study on the 
situation governing Hungarian, Iraqi and 
Swedish penal codes and crime” c. értekezése 
alapján az állam- és jogtudomány kandidátusa.

Fizikai és csillagászati szakbizottság 
RUSZIN ÉVA:

„Egybozonos modell és alacsony energetikai 
NN-szóródás” c. — a Szovjetunióban megvé
dett — értekezése alapján a fizikai tudomány 
kandidátusa.

FÖLDES ISTVÁN:
(MTA KFKI)
„Lézerplazma zárt üregben” c. értekezése alap
ján a fizikai tudomány kandidátusa.

VECSERNYÉS PÉTER:
(KFKI RMKI)
„A standard modellen is túl” c. értekezése alap
ján a fizikai tudomány kandidátusa.

Állattenyésztési Állatorvostud. szakbizottság

EGRI BORISZ:
(KATE)
„A gasterophilosis kemoterápiája és profilaxisa 
sportolóállományokban” c. — Szovjetunióban 
megvédett — értekezése alapján az állatorvos
tudomány kandidátusa.

Klinikai I. Orvostudományi szakbizottság

RÁCZ KÁROLY:
(SOTE)
„Pheripheral Dopaminerg Mechanisms in Experi
mental Hypertension” c. — Canadában megvé
dett — értekezése alapján az orvostudomány 
kandidátusa.

Elektronikai, számítástechnikai szakbizottság
VÁRSZEGI SÁNDOR:

(MTA SZTAKI)
„A d-algoritmus kiterjesztései” c. értekezése 
alapján a műszaki tudomány kandidátusa.

SZEGI ANDRÁS:
(BME)
„Rendszerelem kártyák tesztelése az MMT 
alkalmazástechnikai rendszerben” c. (alkotás-a) 
alapján a műszaki tudomány kandidátusa.

BRÓDY FERENC:
(MTA SZTAKI)
„Lokális hálózatok ütközésfeloldó algoritmusai” 
(Munkásság tézisszerű összefoglalása) alapján a 
műszaki tudomány kandidátusa.

Biológiai szakbizottság I.
Dr. HUSSEIN ALI JABIR:

(Agrártud. Egyetem)
„Állattartó telepek vándorpatkány (rattus nor- 
vegious berkenhout, 1769) populációinak struk
túrája, dinamikája és ez ellen való védekezés 
lehetőségei” c. értekezése alapján a biológiai 
tudomány kandidátusa.

BORDÁCS KRISZTINA:
(Fővárosi Csatornázási Művek)
„Optimization of biological nutrient removal 
systems to minize effluent variability” c. 
— Amerikában megvédett — értekezése alap
ján a biológiai tudomány kandidátusa.

PHAM VAN TY:
(külföldi állampolgár)
„A fajfogalom problémái a Streptomyces génusz 
viszonylatában, természetes, komplex talaj- 
streptomiceta populációk számítógépes, Adan- 
son-féle analízise” c. értekezése alapján a bioló
giai tudomány kandidátusa.

Hadtudományi szakbizottság

Dr. GERGELY ATTILA:
(nyugdíjas)
c. értekezése alapján a hadtudomány kandidá
tusa. (A cím nem közölhető 1)

Dr. GYARMATI ISTVÁN:
(Külügyminisztérium)
„A katonai erő és a külpolitika kapcsolatának 
változása a XX. század második felében” c. 
értekezése alapján a hadtudomány kandidátusa.

SZENTESI GYÖRGY:
(Magyar Külügyi Intézet)
„A hadászati fegyverzetcsökkentés és az ame
rikai hadászati védelmi kezdeményezés össze
férhetetlensége” c. értekezése alapján a had
tudomány kandidátusa.

HUBER GYULA:
(nyugállományú)
„Mobil és stabil katonai rádiófelderítő-zavaró 
rendszerek és berendezések érintésvédelmének 
korszerű megoldásai (változatok) c. értekezése 
alapján a hadtudomány kandidátusa.

SÁNDOR VILMOS:
(ZMKA)
„A felsőfokú határőr tisztképzés helyzete, fej
lesztésének időszerű feladatai” c. értekezése 
alapján a hadtudomány kandidátusa.

VERMES PÉTER:
(MNVK)
„A Magyar Néphadsereg gazdálkodási folyama
tában végzett ártevékenység korszerűsítésének 
szükségessége és lehetőségei” c. értekezése alap
ján a hadtudomány kandidátusa.
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Szociológiai és demográfiai szakbizottság

SABIH SHIHAB HAMAD:
(külföldi állampolgár)
„A szervezett szociális munka, a nő szerepe az 
iraki társadalomban” c. értekezése alapján a 
szociológiai tudomány kandidátusa.

ZUHAIR KADHUM MOSSA:
(külföldi állampolgár)
„An attempt to modeling the age-specific 
fertility rates of arab countries” c. értekezése 
alapján a szociológiai (demográfiai) tudomány 
kandidátusa.

Politikatudományi szakbizottság
RÓBEL SÁNDOR:

(Külügyminisztérium)
„Latin-amerikai országok regionális együtt
működése” c. — a Szovjetunióban megvédett — 
értekezése alapján a politikatudomány kandi
dátusa.

KÉRI LÁSZLÓ:
(MSZMP KB)
„Politikai folyamatok — szocializációs met
szetben” c. értekezése alapján a politikatudo
mány kandidátusa.

PÁLNÉ Dr. KOVÁCS ÉVA:
(MTA)
„A helyi politikai viszonyok és intézmények” c. 
értekezése alapján a politikatudomány kandi
dátusa.

IAN JUSTIN LANGIBOLI:
(külföldi állampolgár)
„Wars, the arms race and disarmament in 
Africa” c. értekezése alapján a hadtudomány 
kandidátusa.

SZITA SZABOLCS:
(MSZMP Pol. Főiskola)
„A munkaszolgálat, a hadmunka Nyugat- 
Magyarországon a fasizmus végnapjaiban 
1944 — 1945” c. értekezése alapján a politika- 
tudomány kandidátusa.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

A Magyar Tudományos Akadémia Központi 
Hivatala pályázatot hirdet a KUTATÁS- ÉS 
SZERVEZETELEMZŐ INTÉZET I G A Z G A -  
T Ó I állására 1989. május 16-i hatállyal.

A kinevezés meghatározott időre, 5 évre törté
nik.

A pályázókkal szembeni követelmények:
— egyetemi végzettség,
— tudományszervezői gyakorlat,
— tudományos publikációs tevékenység,
— egy idegen nyelv ismerete,
— középfokú politikai képzettség.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
— a pályázó jelenlegi és korábbi munkahelyét, 

beosztását, besorolását,
— eddigi tudományszervezői és szakmai tevé

kenységének ismertetését,
— a tudományos publikációk jegyzékét,
— az idegen nyelvismeret megjelölését.

A pályázathoz mellékelni kell:
— részletes önéletrajzot,
— a pályázó legfontosabb személyi és foglalkozási 

adatait,
— a munkakör betöltéséhez szükséges oklevelek 

hiteles másolatát.

A pályázat benyújtásának határideje: 1988. 
december 31.

Igazgatói besorolására vonatkozóan a 21/1983. 
(XII. 17.) ÁBMH számú rendelkezésben foglaltak 
az irányadók.

A pályázat elbírálását az alapvető munkáltatói 
jogokat gyakorló vezető által kiküldött Bizottság 
végzi el. Á pályázat eredményéről a pályázók érte
sítést kapnak.

A pályázatot az MTA Személyzeti Főosztályá
nak Vezetőjéhez címezve (Budapest, V. Münnich F. 
u. 7., 1361) kell 5 példányban benyújtani.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást az 
MTA Személyzeti Főosztálya Vezetője ad.

Baksay Zoltán s. k. 
főosztályvezető

A Magyar Tudományos Akadémia Központi 
Hivatala pályázatot hirdet az MTA Mezőgazdasági 
Kutató Intézetének Kísérleti Gazdasága igazgatói 
munkakörének betöltésére 1989. július 1. hatállyal.

A kinevezés meghatározott időre, 5 évre törté
nik.

A pályázókkal szembeni követelmények:
— egyetemi végzettség,
— mezőgazdasági területen vállalati gazdálkodás

ban és vezetői gyakorlatban szerzett, legalább 
5 éves tapasztalat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
— a pályázónak a Kísérleti Gazdaság tevékenysé

gének tervszerű ellátására vonatkozó koncep
cióját,

— a pályázó jelenlegi munkahelyének, besorolásá
nak, beosztásának és fizetésének megjelölését,

— eddigi szakmai munkájának és a munka ered
ményeinek az ismertetését,

— kitüntetéseinek, idegen nyelvismeretének meg
jelölését.

A pályázathoz mellékelni kell:
— az oklevelek hiteles másolatát,
— részletes önéletrajzot 2 példányban,
— 3 hónapnál nem régebbi keletű hatósági erkölcsi 

bizonyítványt.
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Amennyiben a pályázó az MTA alkalmazásában 
áll, úgy a pályázatnak a fentebb megjelölt mellék
leteket nem kell tartalmaznia.

Igazgatói besorolására vonatkozóan az 5/1983. 
(XI. 12.) MT. számú rendeletben foglaltak az 
irányadók.

A pályázatokat az MTA Főtitkárához címezve, 
az MTA Központi Hivatala Személyzeti Főosztá
lyához (1051. Budapest, Münnich F. u. 7.) 1989. 
január 31. napjáig kell 5 példányban benyújtani.

Baksay Zoltán s. k. 
főosztályvezető

A Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Miniszté
rium pályázatot hirdet a Mezőgazdasági Bio
technológiai Kutatóközpont (Gödöllő)

— növény-biotechnológiai intézet
— állat-biotechnológiai intézet

vezetői munkakörére tudományos tanácsadó beso
rolással. A kinevezésük, illetve megbízásuk hatá
rozott időre — 5 évre — szól.

Az álláshelyek 1989. január l-jétől betölthetők.

A Kutatóközpont alapfeladata:
— a mezőgazdasági biotechnológiai és biotechnikai 

körbe tartozó kutatás, fejlesztés, oktatás
— a mezőgazdasági ágazat biotechnológiai kutatá

sainak koordinálása és nemzetközi kapcsolat- 
rendszerének kiépítése

— egyes csúcstechnológiák szolgáltatásszerű alkal
mazása a mezőgazdasági kutató-fejlesztő labo
ratóriumoknak

Az egyes intézetvezetők feladatai:
— a létesítendő egység hosszútávú hatékony mű

ködési feltételeinek kimunkálása,
— az egységhez tartozó területen a kutatás straté

giai irányelveinek kimunkálásában való részvé
tel, az alapkutatási eredmények alkalmazásának 
irányítása,

— a növényi, illetve állatbiotechnológiai kutatás 
ágazati szintű összefogása, e témakörben meg
rendelésre történő kutatások végzése

— hazánkban és külföldön elért biotechnológiai 
és biotechnikai kutatási eredmények hazai 
elterjedésének elősegítése, ilyen irányú techno
lógiák és know-how-k kidolgozása, licencek 
beszerzése, adaptálása a hazai viszonyokra, 
illetőleg ezek terjesztése,

— a mezőgazdaság és a Mezőgazdasági és Élelme
zésügyi Minisztérium hatáskörébe tartozó ipar
ágak biotechnológiai kutatásainak koordinálása, 
a különböző helyeken folytatott hasonló jellegű 
kutatási-fejlesztési feladatok megoldásának elő
segítése, azok rendszerszemléletű összehangolása,

— a mezőgazdasági szakemberek biotechnológiai 
és biotechnikai képzése, továbbképzése a felügye
letet ellátó részleg által jóváhagyott tematika 
alapján,

— részvétel a biotechnológiával és a biotechnikával 
foglalkozó hazai és nemzetközi szervezetek 
munkájában,

— a kutatói követelményrendszernek megfelelő 
személyi feltételek biztosítása az irányítása alá 
tartozó területen.

Pályázhatnak azok a büntetlen előéletű, egye
temi végzettségű szakemberek, akik tudomány 
doktora vagy kandidátusi fokozattal, két nyelvből 
állami nyelvvizsgával, legalább 10 éves szakmai
— ezen belül 5 éves tudományos, illetve vezetői — 
gyakorlattal rendelkeznek. Ismerik a biotechnoló
giai kutatás hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerét

A pályázatnak tartalmaznia kell:
— a pályázó részletes önéletrajzát, szakmai-tudo

mányos életútját,
— megjelent publikációinak jegyzékét,
— kitöltött személyi adatlapot,
— végzettségét, tudományos fokozatát és nyelv

vizsgát igazoló okiratok másolatát,
— három hónapnál nem régebbi, érvényes erkölcsi 

bizonyítvány másolatát,
— orvosi igazolást, amely a munkakör ellátására 

alkalmas egészségi állapotát igazolja.

A pályázatot mellékleteivel együtt a MÉM 
Értesítőben való közzétételtől számított 30 napon 
belül kell a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi 
Minisztérium Személyzeti Főosztályára (Budapest
V., Kossuth Lajos tér 11., levélcím: 1860 Bp. 55. 
Pf. 1.) benyújtani.

A pályázatok elbírálására a beérkezési határidőt 
követő 30 napon belül kerül sor.

A pályázattal kapcsolatban részletesebb felvilá
gosítást ad: dr Szőke Károly főelőadó (112-439).

Az alapbér és vezető pótlék megállapítása a 
hatályos jogszabályok és megegyezés szerint törté
nik.

s z e m é l y i h í r e k  k it ü n t e t é s e k

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa

MUCSI FERENC-et, a történelemtudomány dok
torát, az MTA Központi Hivatala főosztályvezető
jét, 60. születésnapja alkalmából, több évtizeden 
át végzett történetírói tevékenységéért, közéleti 
tudományszervezői és tudománypolitikai munkás
ságáért a

SZOCIALISTA MAGYARORSZÁGÉRT 
ÉRDEMREND

kitüntetésben részesítette.

FOGADÓÓRÁK

Berend T. Iván, a Magyar Tudományos Akadé
mia elnöke minden hétfőn 16 — 17,30 óra között 
— bármely természetű ügyben — fogadóórát tart.

A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak 
más időpontokban is rendelkezésére áll.

Jogi és Igazgatási Főosztály
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Láng István, a Magyar Tudományos Akadémia 
főtitkára minden hétfőn 15,30 — 17 óra között 
— bármely természetű ügyben — fogadóórát tart.

A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak, 
valamint az intézmények vezetőinek más időpontok
ban is rendelkezésére áll.

Jogi és Igazgatási Főosztály

Szabó János, a Tudományos Minősítő Bizottság 
elnöke kedden 14 — 15 óráig, Mádl Ferenc, a Tudo
mányos Minősítő Bizottság titkára csütörtökön 
10 — 11 óráig tart fogadóórát. Előzetes bejelentés a 
173-929 hívószámú telefonon.

Tudományos Minősítő Bizottság Titkárság
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