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A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának 
1/1979. (A. K. 1.) MTA-F. számú

u t a s í t á s a

az Akadémia és a felügyelete alá tartozó költség- 
vetési intézmények beruházási tevékenységének sza

bályozásáról

A beruházások rendjéről szóló, az 1029/1976. 
(IX. 16.) Mt. h. számú határozattal módosított, 
valamint a 2/1977. (II. 17.) MT számú rendelettel 
kiegészített 34/1974. (VIII. 6.) MT számú rendelet
ben (a továbbiakban: a rendelet) foglalt felhatal
mazás alapján az Országos Tervhivatal elnökével 
és a pénzügyminiszterrel, valamint az érdekelt 
miniszterekkel és országos hatáskörű szervek veze
tőivel egyetértésben a következő utasítást adom ki.

Az utasítás hatálya
1. §

(1) Az utasítás hatálya kiterjed a rendelet 3. §
(2) c. pontja szerinti egyéb állami beruházási köré
ben az MTA Központi Hivatala és a felügyelete alá 
tartozó kutatóközpontok, kutatóintézetek, kutató- 
csoportok, kutatólaboratóriumok, szolgáltató szer
vek és egyéb költségvetési intézmények, valamint 
a más főhatóság felügyelete alá tartozó, de az 
MTA által támogatott tanszéki és egyéb kutató
helyek, (a továbbiakban: beruházók) beruházási 
tevékenységre, tekintet nélkül a beruházás forrá
sára.

(2) Az utasítás hatálya nem terjed ki az MTA 
felügyelete alá tartozó vállalatok beruházási tevé
kenységére.

A beruházások előkészítése
2. §

(1) Építéssel összefüggő 5 mFt értékhatár 
feletti beruházások esetében

Jogszabályok 1/1979. (A. K. 1.) MTA-F «Az Akadémia és a felügyelete alá tartozó költségvetési
sz. utasítás intézmények beruházási tevékenységének szabályozá

sáról ............................................................ ........................  1
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a) a beruházónak a beruházás előkészítésének 
megkezdése előtt az 1. sz. melléklet szerinti be
ruházási célt kell kidolgoznia és jóváhagyásra elő
terjesztenie,

b) a beruházási cél 2. sz. melléklet szerinti 
jóváhagyása után a beruházónak a 3. sz. mellék
letben leírtak alapján részletes beruházási prog
ramot kell készítenie és a szakhatóságokkal, vala
mint a megvalósításban közreműködő szervekkel 
történő egyeztetés után jóváhagyásra előterjesz
tenie.

(2) Építéssel összefüggő 5 mFt értékhatár alatti 
beruházásoknál

a beruházónak a 4. sz. melléklet szerinti egy
szerűsített beruházási programot kell kidolgoznia 
és jóváhagyásra előterjesztenie.

(3) Gép- műszer beruházások esetében
a) a beruházónak az építési vonzattal nem ren

delkező gépműszer és számítógép beszerzésnél az 
5. sz. melléklet szerinti programot kell elkészítenie 
és jóváhagyásra előterjesztenie,

b) az előterjesztésre kerülő programhoz csatolni 
kell az abban betervezett 500 eFt értékhatár feletti 
gépek, műszerek 6., illetve 6/a. számú melléklet 
szerinti indokolási lapját.

(4) Üzemgazdasági beruházások esetében
Az előkészítést és a jóváhagyáshoz szükséges 

dokumentációk tartalmi előírásait a döntési jog
kört gyakorló esetenként szabályozza.

Döntési jogkör

3. §
(1) Az MTA Központi Hivatal ügykör szerint 

illetékes vezetője gyakorolja a döntési jogkört a 
részben vagy teljes egészében általa biztosított 
pénzügyi források terhére megvalósuló beruházá
soknál.

(2) A beruházó szerv vezetője gyakorolja a dön
tési jogkört kizárólag saját forrásból megvalósuló 
beruházásoknál és a költségvetés 05 rovata terhére 
megvalósuló beruházások esetében.

(3) A beruházást jóváhagyó döntést a 7. számú 
mellékletben leírt , Jóváhagyó határozatiban rög
zíti.

Vegyes és záró rendelkezések

4- §
(1) A beruházó a megvalósításra irányuló intéz

kedést csak a beruházás jóváhagyása és a fedezet 
biztosítása után tehet.

(2) A beruházó a Központi Hivatal által bizto
sított forrásokat is érintő közös beruházásokra 
vonatkozó megállapodást csak a Központi Hivatal 
előzetes engedélyével köthet. 3

(3) A jóváhagyott beruházási programtól a be
ruházó csak az 500 eFt értékhatár alatti műszerek 
beszerzésénél térhet el.

5. §
(1) A Központi Hivatal Pénzügyi Főosztálya az 

utasításban részletesen nem szabályozott ügy
rendi kérdésekben útmutatót ad ki, amelyet az 
érdekeltek közvetlenül kapnak meg.

(2) A döntési jogkörök gyakorlásának ügyrendi 
kérdései a Központi Hivatal, illetve intézmények 
szervezeti és működési szabályzataiban kerülnek 
kidolgozásra.

(3) Az utasítás a kihirdetés napján lép hatályba.

Márta Ferenc s. k.,

1/1979. (A. K. 1.) MTA-F. 
sz. utasítás

1. sz. melléklete
Az építéssel összefüggő beruházási cél tartalmi elő

írásai (5 mFt értékhatár felett)

1. A beruházás alapadatai:
a) A beruházás megnevezése:
b) A beruházó kutatóhely (intézmény, tanszék, kutató- 

csoport stb.) és a közvetlen felügyeletet ellátó fő
osztály (tudományági főosztály stb.) megnevezése:

2. A beruházás kapcsolódása az OTTKT-val, a kutatás-
fejlesztési koncepcióval és az intézetfejlesztési tervvel.

3. A beruházás szöveges ismertetése, ezen belül kiemelten
a) alap- és járulékos létesítmények természetes mérték- 

egységben; (m2, szobaszám stb.)
b) a nagy gépek, gépi berendezések, számítógépek és 

nagyműszerek felsorolása (beépítési igény megjelö
lésével)

c) javasolt megoldás(ok) indokolása
d) a beruházás javasolt telepítési helye(i)
e) a megvalósítás tervezett időtartama
f )  a megvalósítás tervezett költsége, (amennyiben lehet

séges: fajlagos költsége is), és ütemezése anyagi-mű
szaki bontásban (esetleges épületfelujítási igény költ
séget elkülönítve)

g) a tervezett pénzügyi források
4. A tervezett üzemeltetés ismertetése, ezen belül kiemelten

a) a várható kutatói- és egyéb létszámigény és kielégíté
sének, illetve biztosításának módja.
(belső átcsoportosítása és fejlesztési igény)

b) a tervezett bér és üzemeltetési költség, illetve bizto
sításának módja (kutatókkal és a közvetlen kutatás
sal kapcsolatos költségek elkülönítve)

c) számított energiaigény
d) számított import anyagigény 

Előterjesztéshez szükséges 4 példány

1/1979. (A. K. 1.) MTA-F.
sz. utasítás

2. sz. melléklete
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
Budapest, V., Münnich F. u. 7.

............................nyilv. szám

........................... ÁFB jelzősz.

Beruházási célt 
JÓVÁHAGYÓ HATÁROZAT

1.0. Beruházás megnevezése:
1.1. Beruházó megnevezése:

címe:
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1.2. Közvetlen felügyeletet ellátó főosztály:
2.1. Kutatási főirány, célprogram megnevezése:
3.1. Beruházás tervezett teljes előirányzata (eFt): 

ebből MTA tárcakeret terhére (eFt): 
ebből tőkés import devizaérték (eFt):

4.0. Beruházás várható üzembehelyezési határideje:
5.0. A beruházás jellemző műszaki adatai:

1 ............................ bruttó m2, ebből hasznos: ........... m2
2 .......................... .db (funkcionális) helyiség;
3 ............................db 0,5 millió Ft feletti,

egyedi értékű műszer

6.0. A beruházás működéséhez várhatóan szükséges: 
éves költségvetési kiadási előirányzat fejlesztés:

...............................Ft
új létszám: ............................... fő

7.0. Mellékletek:

A beruházás előkészítésének megkezdését a felsorolt mellék
letek szerint, az itt leírt adatok betartása mellett engedé
lyezem.

Budapest, 197. .  é v ................... hó . . . -n.

1/1979. (A. K- 1.) MTA-F 
sz. utasítás

3. sz. melléklete

Beruházási program tartalmi előírásai (5 mFt felett)
1. A beruházás megnevezése:
2. A beruházó és közvetlen felügyeletet ellátó főosztály 

(tudományági főosztály):
3. A lebonyolító megnevezése: 

a tervező megnevezése:
a kivitelező megnevezése:

4. A beruházás telepítési helye:
5. A jóváhagyott beruházási cél száma, kelte:

A. Beruházás ismertetése

6. A beruházás szöveges ismertetése
a) a tervezett kutatási feladatok leírása:
b) az üzemeltetés és a kutatómunka (technológiai, 

anyagmozgatási, raktározási stb.) folyamatainak 
leírása:

7. A beruházás megvalósításának időtartama és ütemezése: j
8. Az alapberuházás költségei (ebből: nem szocialista im- j 

port költség) évenkénti ütemezésben; anyagi-műszaki ! 
bontásban. Létesítmény és gépjegyzék, műszerbeszerzési j 
költség (üj intézménynél). Kapcsolódó beruházás költ- ! 
ségei. (Amennyiben szükséges a fajlagos költségeket is !

a vonatkozó NGN összehasonlításával — kell be
mutatni.)
A beruházás pénzügyi forrásai.

B. Üzemeltetési javaslat

9. Az új létesítmény
a) üzemeltetési-
b) kutatásfejlesztési költségei

— létszámigény és összetétele, bérköltségszükséglete, 
- éves működési költségek költségvetési kiadás fej

lesztési igénye,
— energiaigény
— import anyagigény 
Működési költség összesen.

10. Az új létesítményhez kapcsolódó szerződéses munkák 
árbevétele. Az üzembe helyezett kapacitás termelés és a 
szolgáltatási tevékenység természetes mértékegységé
ben és a várható folyó áron számított értékben.

A szerződéses tevékenység főbb megrendelői.
Az árbevételből az új létesítmény üzemeltetésére, illetve
a kutatómunka fejlesztésére fordítható összeg.

11. A beruházás műszaki- gazdasági mutatószámainak
elemzése (az új építmény, valamint az intézmény fejlesz
tés előtti és utáni adatai alapján)
— összes alapterület in2/összlétszám
— hasznos terület m2/kutató
— létszám fő/munkaszoba, laboratóriumok száma db,
— beruházási költség Ft/bruttó alapterület m2
— műszer Ft/kutató fő
— egy kutatóhely létesítés összes költsége, Ft
— egy kutatóhely fenntartásának (üzemeltetésének) 

éves költsége, Ft

12. Terv-mellékletek
— a szakhatóságokkal (tanáccsal, közművekkel stb.) és 

a megvalósításban közreműködő lebonyolító, tervező, 
kivitelező szervezetekkel való egyeztetések doku
mentációi, a kivitelezők vállalási nyilatkozatai

— az építmény műszaki leírása
— helyszínrajz
— eltérő szintek alaprajzai,
— a megértéshez szükséges metszeti és homlokzati 

rajzok
— technológiai, anyagmozgatási folyamatábra rajzok
— energiaellátás egyvonalas kapcsolási rajza, feszült

ségszint, teljesítmény megadásával
— kutatási és intézeti általános feladatonként részlete

zett gép- műszerberuházási program (6. sz. melléklet 
szerint.)

Előterjesztéshez szükséges 4 példány.

1/1979. (A. K. 1.) MTA-F.
sz. utasítás

4. sz. melléklete

Egyszerűsített beruházási program 
tartalmi előírásai 

(5 mFt értékhatár alatt)

1. A beruházás megnevezése:
2. A beruházó kutatóhely (intézmény, tanszék, kutató- 

csoport stb.) és a felügyeletet gyakorló szerv (tudomány
ági vagy funkcionális főosztály stb.) megnevezése:

3. A beruházás kapcsolódása a távlati kutatási tervekben 
meghatározott kutatási feladatokhoz és intézetfejlesztési 
koncepciókhoz.

4. A beruházás szöveges ismertetése:
a) a beruházás helye
b) a beruházás leírása

5. A beruházás megvalósításának időtartama és ütemezése
6. A beruházás üzemeltetéséhez szükséges feltételek: 

(költségvetési és szerződéses elkülönítve)
I a) létszámigény (kutató egyéb)

b) éves költségvetési igény
c) energiaszükséglet

7. a) a beruházás pénzügyi forrásai
b) a beruházás költségei ütemezve, anyagi-műszaki bon

tásban
8. A szakhatóságokkal és a megvalósításban közreműködő 

lebonyolító, tervező, kivitelező szervekkel való egyezteté
sek dokumentációi.

Előterjesztéshez szükséges 4 példány.
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Beruházó megnevezése: 
címe:

1/1979. (A. K- 1) MTA-F. sz. utasítás

5. sz. melléklete

GÉP- MŰSZER BERUHÁZÁSI PROGRAM

Sorszám K utatási témacsoport, 
feladat megnevezése 1)

A gépmű
szer sorsz.

Megnevezése gyártó cég 
(beszerzési reláció) típus:

■

Jellemző adatai, specifiká
ció, számítógéphez csatla
koztathatóság lehetősége

Értéke eFt-ban
A jánlat sze
rinti szállítási 

határidőösszes ebből tőkés 
deviza

197 -n

igazgató
Megjegyzés:
A műszerjegyzékben minden 100 000,— Ft feletti egyedi értékű műszert tételesen fel kell sorolni. A fenti értékhatár alatti 
értékű műszerbeszerzést „összesen” értékadattal kell szerepeltetni.

1. vagy „Általános feladat”, vagy „Termelés-szolgáltatás” Előterjesztéshez szükséges 4 pld.

1/1979. (A. K. 1) MTA-F. sz. 
utasítás

6. sz. melléklete

INDOKOLÁSI LAP

5 millió Ft értékhatár alatti műszer (gép) beruházásához

Az intézet (részleg) neve: Szakmai felvilágosítást ad 
(név, telefon):

A gyártó cég és típus-választás indokolása:
□ nem ismeretes 

megfelelő kivál
tó típus

□ számítógéphez 
V. mérőrendszer
hez csatlakoztat
ható

□  egyéb,éspedig:

□  az összehasonlí
tó típusokénál 
jobb műszaki 
adatok

□  kiegészítő be
rendezésekkel 
később bővíthe
tő

□  az összehason
lító típusoké
nál olcsóbb ár

□  igen megbíz
hatónak ismert 
típus

Az 19. . .  évi program, Alkalmazásba vétel tervezett
........ számú tétele. ideje:

A műszer (gép) és kiegészítő Ár összesen2
berendezéseinek (tartozé

kainak)2 megnevezése:
db Típusjel

eFt-ban eredeti
valutában

•

A gyártó (szállító) cég neve (ha nem közismert, a címe is):

Szállítási határidő:

A kiválasztást indokoló műszaki és gazdasági jellemzők 
egybevetve összehasonlító típusokéival:

1. Összehasonlító típus 2. összehasonlító típus
— megnevezése:
— típusjele:
— gyártója:
— fő műszaki adatai:

— ára:

Tervezett kihasználtsági fok 
a munkaidő %-ában:
(100% =  heti 44 óra)

Külső szervek igénye:

Kutatási főirány, célprogram:
Az igénylő lapot 
kiállította: 19.

A műszer konkrét alkalmazási területe:

A tervezett alkalmazás szempontjából melyek a berendezés 
legfontosabb műszaki adatai:

Az Intézeti Műszerbizottság a tervezett beruházást meg
valósításra
□  javasolja □  nem javasolja □  egyéb észre-

□  A szervizi a gyár- □  a felhasználó □  egyéb módon 
tó cég hazai kép- saját szakembe- végzik, éspe-
viselete látja el rei végzik pedig:

Kiegészítő indokolások, megjegyzések, utalások:3

1. A felsorolás szükség szerint külön lapon folytatható.
2. Két hónapnál nem régebbi érvényes ajánlat alapján.
3. E rovatban kell utalni, ill. felsorolni az indokolási laphoz 
csatolt mellékleteket. (Háttérinformáció stb.) I

Az üzemeltetéshez szükséges Az intézet igazgatójának
feltételeket döntése:
— műszaki (energia, gépkap-

csolatok):
— építési (elhelyezési):
— személyi (kezelői):
módon biztosítom. 19..........................................

igazgató
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1/1979. (A. K. 1.) MTA-F.
sz. utasítás

6ja. sz. melléklete

INDOKOLÁSI LAP

5 millió Ft értékhatár feletti műszer, segédberendezés, gép 
(továbbiakban: műszer) beruházásához.
(Az 19. . .  évi program . . . . . . . . . .  számú tétele.)

1. A kutatóhely (részleg):
Neve:
Címe:
Szakreferensének neve:

telefonszáma:

T áblázatos felsorolás a 3. ponthoz V ÁL ÁSZTOTT TÍPUS

Megnevezés G yártó cég Típusjel db

Ár összesen*

eFt-ban eredeti
valutában

1

A
la

pk
és

zü
lé

k

* Két hónapnál nem régebbi érvényes ajánlat alapján.

Táblázatos felsorolás a 3. ponthoz KON KURRENS TÍPUSOK  (Katalóguslap csatolandó !)
Ár összesen*

Megnevezés G yártó cég Típusjel db
eFt-ban

eredeti
valutában

a

I.

чуáJí
a .ca
<

II.

K
ie

gé
sz

ítő
 b

er
en

de
zé

se
k

I.

II.

* Két hónapnál nem régebbi érvényes ajánlat alapján.

2. A műszer általános adatai:
Megnevezés:
Fő alkalmazási terület:

3. A műszer főbb adatai:
Jellemző mérési tartományok méréshatárok stb.: 
Pontosság, egyéb fő műszaki adatok:
Számítógéphez vagy mérőrendszerhez való csatlakoztat
hatóság:
A kutatási feladat megvalósítása szempontjából leg
fontosabb műszerjellemzők:

Megjegyzés: Amennyiben a rovatok nem elegendők, szövegük 
a Megjegyzés rovatban vagy csatolt külön lapon 
folytatható megfelelő utalással.

(Katalóguslap csatolandó !)

K
ie

gé
sz

ítő
 b

er
en

de
zé

se
k
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4. A szükséges tartozékok felsorolása és összértéke :

5. Az üzemeltetéshez évente szükséges tartalékalkatrészek, 
fogyóeszközök, anyagok, vegyszerek ára:

6. A gyártó cég és típusválasztás indokolása:

7. A műszer előrelátható szállítási ideje (hónapokban):

8. A műszer üzembehelyezésének tervezett időpontja:
ötéves terv év negyedév,

illetve a műszer átvételétől számított munkanap.

9. Azon kutatási főirányok, célprogramok felsorolása, amelyek
ben a műszer felhasználásra kerül:

Szám: Megnevezés:

10. a) Van-e az országban ilyen vagy a feladat megoldásához
legalább egyenértékűen alkalmas műszer?

van — nincs
(Az MTA Műszerügyi és Méréstechnikai Szolgálata 
„Háttérinformáció”-ja alapján. A „Háttérinformáció” 
csatolandó !)

b) Van-e mód metodikai, profilmegosztási, helyettesítési, 
ellenőrzési stb. kooperációra a meglevő és az igényelt 
műszer(ek) üzemeltetői között?

van — nincs
(Igenlő válasz esetén a lehetőségeket rögzítő emlé
keztető csatolandó !)

11. Van-e az igényelt műszerhez, üzemeltetéséhez hazai szerviz
lehetőség ?

van — nincs
(A hazai szervizt ellátó vállalat 
neve:
telephelye:

12. A várható kihasználtság
— mértéke, évi munkaóra:
— indokolása:
(Kooperációs beszerzés esetén a részletezés a 7. sz. mellék
leten csatolandó !)

13. Igazolom, hogy az üzemeltetéshez szükséges feltételeket,
műszaki (energia, gépkapcsolatok}:
építési (elhelyezési):
személyi (kezelői): 1 műszakban fő

2 műszakban fő
3 műszakban fő

módon biztosítom.
14. Megjegyzés, különleges adatok, szempontok, előírások, 

információk.

Mellékletek

1. sz. Árajánlatok az alapkészülékhez és a kiegészítő beren
dezésekhez.

2. sz. Műszaki adatok (katalóguslap, alkalmazási adatok).
3. sz. Tartozékok felsorolása.
4. sz. Részletezés a 9. ponthoz.
5. sz. Háttérinformáció (10. a. ponthoz).
6. sz. Müszerkooperációs emlékeztető (10. b. ponthoz).
7. sz. A várható kihasználtság részletezése (12. ponthoz).
Kelt, ...................................

Igazgató Műszerbizottság
vezetője

Név: .......................
(gépelve) ’ ’ ' ; ...............

Telefon: ...............

■ V /, 1/1979. (A. K. 1.) MTA-F.
sz. utasítás

7. sz. melléklete
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
Budapest, V., Münnich F. u. 7.

„  ...................nyilv.szám
...................ÁFBjelzősz.

Beruházási (beszerzési) programot 
JÓVÁHAGYÓ HATÁROZAT

1.0. Beruházás megnevezése:
1.1. Beruházó megnevezése:

címe:
1.2. Közvetlen felügyeletet ellátó főosztály:
2.1. Kutatási főirány, célprogram megnevezése:
2.2. Kutatási téma, feladat megnevezése, várható átfutási 

ideje:
3.1. Beruházás teljes előirányzata (eFt):
3.2. ebből tőkés import devizaérték (eFt):
4.0. Beruházás üzembehelyezési határideje:
5.0. A beruházás jellemző műszaki adatai:

1 ...................... m2
2 ...................................  db (funkcionális) helyiség
3. ................................ db 0,5 millió Ft feletti, egyedi

értékű műszer
6.0. A beruházás működéséhez szükséges:

éves költségvetési kiadási előirányzat fejlesztés:
................................ Ft

új létszám: ............................... fő
6.1. Ebből: központilag biztosítandó igény: 

költségvetési kiadási előirányzat fejlesztés:
.................................Ft

új létszám: ............................... fő
7.0. Mellékletek:
3.1. Beruházási költség forrásai ezer Ft

összesen: 19 .. 19 .. 19 .. 19 .. 1 9 ..

1. MTA tárcakeret

2. Saját forrás
—

3. Egyéb forrás

4. Összesen: ■
3.2. Ebből nem szocialista devizaérték

1. MTA tárcakeret 1
2. Egyéb forrás

3. összesen: ;
!

3.3. Beruházási költség ütemezése

összesen:

1. Építés .

2. Belföldi gép

3. Szoc. gép

6. Nem szoc. gép

4. Egyéb

4.1. Ebből tartalék

5. Fogyóeszköz

A beruházás megvalósítását a felsorolt mellékletek szerint, az 
itt leírt adatok betartása mellett jóváhagyom.
Budapest, 19.......é v i ............................h ó .....-n.
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A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA E L N Ö K S É G É N E K  
É S  AZ O M F B  P L É N U M Á N A K  E G Y Ü T T E S  H A T Á R O Z A T A

az 1978. november 1-i üléséről

(Az MTA Elnökségének 45/1978. sz. határozata) 
J a v a s l a t

a kutatási-fejlesztési céltársulások működési for
máinak kialakítására, a kutatási-fejlesztési projek
tek finanszírozási módszereinek továbbfejlesztésére

A Tudománypolitikai Bizottság 1978. II. félévi 
munkaterve előírta, hogy a „Javaslat a kutatási
fejlesztési céltársulások működési formáinak kiala
kítására, a kutatási-fejlesztési projektek finanszí
rozási módszereinek továbbfejlesztésére” c. elő
terjesztést — a Tudománypolitikai Bizottság által 
történő tárgyalást megelőzően — az Országos Mű
szaki Fejlesztési Bizottság Plénuma és a Magyar 
Tudományos Akadémia Elnöksége vitassa meg.

Az előterjesztés megvitatására együttes ülésén 
került sor.

A vitában felszólalók a javaslat lényegével 
egyetértettek, kiemelték a téma fontosságát, idő
szerűségét. Hangsúlyozták: vigyázni kell, hogy in
dokolatlanul ne szaporodjanak a céltársulások, kü
lönösen a projekt-társulások, továbbá felhívták a 
figyelmet arra, hogy a céltársulások létesítése ön
magában, automatikusan még nem jelent indokolt
ságot a preferálásra. Óvtak a társulások tevékeny
ségének túlszabályozásától is.

K ö z l e m é n y e k
AZ A KA DÉMIA KÖZPONTI HIVATAL A 

HIVATALVEZETŐJÉNEK 
1/1979. sz. közleménye

a Magyar Tudományos Akadémia 1979. évi statisz
tikai beszámoló rendszeréről

A Magyar Tudományos Akadémia felügyelete 
alá tartozó költségvetési szervezetek, valamint a 
támogatott kutatóhelyek és ezek központi gazdál
kodó szervei — gazdasági főigazgatóságai — részére 
kötelező 1979. évi statisztikai beszámoló rendszert 
a melléklet szerint közzé teszem:

A melléklet tartalmazza:
I.

A Központi Statisztikai Hivatal elnöke által 
elrendelt adatgyűjtéseket a

Központi állami statisztika;
Központi Földtani Hivatal;
Találmányi Hivatal;
SZOT Társadalombiztosítási Főigazgatóság 

részére.
II.

Az
MTA főtitkára,
kohó- és gépipari miniszter,
kulturális miniszter,
építésügyi és városfejlesztési miniszter,
közlekedés- és postaügyi miniszter,

A vitában pontosító, kiegészítő észrevételek (pl. 
az egyetemekkel kapcsolatos elképzelések még ki- 
munkálandók) hangzottak el.

Az OMFB Plénumának és az MTA Elnökségének 
együttes határozata

(Az MTA Elnökségének 45/1978. sz. határozata) 
a „Javaslat a kutatási-fejlesztési céltársulások műkö
dési formáinak kialakítására, a kutatási-fejlesztési 
projektek finanszírozási módszereinek továbbfej

lesztésére” c. előterjesztésről 
Az OMFB Plénuma és az MTA Elnöksége az 

együttes ülésen megvitatott „Javaslat a kutatási
fejlesztési céltársulások működési formáinak ki
alakítására, a kutatási-fejlesztési projektek finan
szírozási módszereinek továbbfejlesztésére” c. elő
terjesztés lényegével egyetért. Ajánlja, hogy az 
OMFB elnöke a vita során elhangzott pontosító, 
kiegészítő észrevételekről és javaslatokról tájékoz
tassa a Tudománypolitikai Bizottságot.
Budapest, 1978. november 9.
Pál Lénárd s. k. Szentágothai János s. k.

az Országos Műszaki a Magyar Tudományos Akadémia 
Fejlesztési Bizottság elnöke

elnöke

munkaügyi miniszter, 
egészségügyi miniszter

által elrendelt Igazgatási- statisztikai adatgyűjté
seket.

Nem tartalmazza az Akadémia felügyelete alatt 
álló — különböző ipari, illetve mezőgazdasági ága
zatba tartozó — vállalatokra vonatkozó szakmai 
statisztikai adatgyűjtéseket.

Ezeket az érdekelt vállalatok közvetlenül kap
ták meg.

Az egyes beszámoló jelentések készítésére köte
lezett szervezetek a jelentéseket a kitöltési utasítá
sok szerint az előírt határidőre tartoznak megkül
deni az adatkérő szervek részére.

A mellékletben közzétett beszámolóktól eltérő 
— egyéb — statisztikai adatszolgáltatást az Aka
démia intézményei nem teljesíthetnek.

Más tárcák — országos hatáskörű szervek — 
vezetői által évközben elrendelt igazgatási- statisz
tikai adatszolgáltatásokról az adatszolgáltatásra 
közvetlenül felszólított akadémiai intézmények az 
MTA Pénzügyi Főosztályát tájékoztatni kötelesek. 
Egyben az önkéntes adatszolgáltatáson alapuló 
statisztikai adatgyűjtést kezdeményező intézmé
nyek és kutatóhelyek figyelmét felhívom az MTA 
Pénzügyi Főosztályának 1976. évi május 6-i köz
leményének betartására.
Budapest, 1978. november hó 20.

Kónya Sándor s. k. 
hivatalvezető
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Az 1/1979. számú hivatalvezetői közlemény melléklete
Г*

 I 
So

rs
zá

m

A beszámoló jelentés Az adatszolgáltatásra kötelezett szervezetek

Elrendelési szám
címe

milyen idősza
konként készül

körének meghatározása
a beszámoló jelentést

mely szerveknek milyen határidőre

tartoznak megküldeni

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

1. Beszámoló jelentés a tu- j 
dományos kutatóinté
zetek 1978. évi fonto
sabb statisztikai ada
tairól

I

1

éves

Kutatóintézetek A felügyeletet el
látó akadémiai 
tudományági- 
főosztályoknak

A . tárgyévet 
követő már
cius 1. 27 0661/78

Tudományági főosz
tályok

Pénzügyi Főoszt.- 
nak

március 8.

2. Beszámoló jelentés az 
egyetemi, főiskolai tan
széki (intézeti, klini
kai) kutatóhely 1978. 
évi fontosabb stat. ada
tairól

MTA támogatásban 
részesülő tanszé
kek, kutatócsopor
tok, munkaközös
ségek

Az egyetemek 
Rektori Hiva
talainak

A tárgyévet 
követő feb
ruár 15.

27 0662/78

3. Aspiránsok és tudomá
nyos fokozattal ren
delkezők adatai

évenként

•

MTA Tudományos 
Minősítő Bizott
sága

KSH tudományos 
kutatási és fej
lesztési statisz
tikai osztályá
nak

A tárgyévet 
követő feb
ruár 28.

27 0658/72

4. Beszámoló jelentés a tu
dományos fokozattal 
rendelkezők tisztelet
díja valamint a szerve
zett tudósképzés cí
mén kifizetett össze
gekről

27 0659/71

5. Beszámoló jelentés a 
KGST tagállamok sok
oldalú integrációs in
tézkedései 1976—1980. 
évi egyeztetett tervébe 
a tudományos-műszaki 
együttműködésre vo
natkozóan felvett mun
kák pénzügyi teljesí
téséről

A problémák hazai 
koordináló szervei

Minden év ja
nuár 25.

27 1179/77

6. Jelentés a befejezett szak- 
tanfolyamokról, tanfo
lyamokról, szakisko
lákról

évenként
Tanfolyamot szer

vező intézmények
MTA Személyze

ti Főosztályá
nak

A tárgyévet 
követő ja
nuár 15.

27 0656/76
MTA Személyzeti 

Főosztálya
KSH Kulturális

statisztikai 
Oszt.-nak

február 15.

7. Az 1978. évi éves állami 
és szövetkezeti beruhá
zás-, állóeszközfenntar
tás- és felújítás-statisz
tikai beszámoló jelen
tés

éves

Beruházást, állóesz
közfenntartást és 
költségvetési fel
újítást végző aka
démiai szervezetek 
és vállalatok

KSH területi igaz
gatóságának

A tárgyévet 
követő feb
ruár 25. 27 0573/78

MTA Pénzügyi 
Főosztályának8. Beszámoló jelentés az 

1978. évben folyamat
ban levő beruházások
ról

Valamennyi beruhá
zási tevékenységet 
végző akadémiai 
intézmény, költség- 
vetési szervezet, 
vállalat

A tárgyévet 
követő ja
nuár 20. 27 1192/78

9. I. sz. évközi beszámoló 
jelentés a beruházások 
teljesítésének és üzem
be helyezésének alaku
lásáról

negyed
évenként 

(az első 
negyed
év kivé
telével)

MTA Pénzügyi Fő
osztályának

A negyedévet 
követő hó 
20.

27 0575/78

10. II. sz. évközi beszámoló 
jelentés a fontosabb be
ruházások alakulásá
ról (az ,,Elemző lap”- 
pal együtt)j—------ --------

KSH területi igaz
gatóságánakFontosabb beruhá

zást megvalósító 
intézmények, szer
vezetek 27 0582/77MTA Pénzügyi 

Főosztályának

11. 1П. sz. évközi beszámo
ló jelentés az üzembe 
helyezett létesítmé
nyekről

negyedéven
ként ( az el
ső negyed
év kivételé
vel)

Azon intézmények 
amelyek a kitöltési 
utasításban meg
határozott létesít
ményeket helyez
tek üzembe

KSH területi igaz
gatóságának

[
1 A negyedévet 

követő hó
! io .

27 0574/76MTA Pénzügyi 
Főosztályának
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A beszámoló jelentés Az adatszolgáltatásra kötelezett szervezetek

вчЗ
-

milyen idősza
konként készül

körének meghatározása
a beszámoló jelentést

Elrendelési szám
о címe mely szerveknek milyen határidőre

tartoznak megküldeni

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

12. Beszámoló jelentés az 
1979. I —III. negyed
évi népgazdasági beru
házások területi részle
tezéséről

Minden MTA felügye
lete alá tartozó be
ruházó

KSH területi igaz
gatóságának A tárgyév ok

tóber 20.

<S

27 1086/75

i
13. Munkaerő-forgalom az 

1979. évben
A tárgyévet 

követő 
január 5.

27 1161/78

14. Létszámadatok 1979. 
december 31-én

'
,eves 27 1162/78

15. A foglalkoztatottak lét
száma, munkabére és 
keresete az 1979. év
ben Minden akadémiai 

költségvetési szer-

27 1165/76
í • .

16. A teljes munkaidőben 
foglalkoztatott nem fi
zikai foglalkozásúak 
létszáma, munkabére 
és keresete — részle
tező állománycsopor
tok szerint — 1979. 
szeptember hónapban, 
illetve az 1979. évben

vezet. Támogatott 
kutatóhelyek Gaz
dasági Főigazga
tóságai

MTA Pénzügyi 
Főosztályának

A tárgyévet 
követő feb
ruár 10.

• " jl «

27 ll|66/77
; Г  : '

17. Lyukkártyarendszerű 
adatfeldolgozó, adat
rögzítő és ellenőrző gé
pek, valamint az adat
átalakító berendezé
sek adatai

Azon intézmények, 
amelyek ilyen típu
sú gépekkel ren
delkeznek

KSH -  OSZI- 
nak

í:t J
27 0381/78

i ■
. -j

18. A számítógép adatai

évenként
Elektronikus és mi

niszámítógépekkel 
rendelkező intéz
mények

A tárgyévet 
követő feb
ruár 20.

27 0382/78
.........1 .........

19. Munkaügyi adatok a szá
mítástechnikai mun
kakörökben foglalkoz
tatottakról

Azon intézmények, 
melyeknek számí
tástechnikai mun
kakörben foglal
koztatott munka- 
vállalójuk van

MTA SZAB 
titkárságának 

(Termtud. I. Főo.)
27 0386/78

j

20. Számítógépek, számítás- 
technikai berendezé
sek és alkalmazások 
költség- és eredmény 
adatai

Azon intézmények, 
amelyek a KSH 
OSZI-tól az adat
szolgáltatásra fel
hívást kapnak

A tárgyévet 
követő ápri
lis 10.

t

27 1137 78

21. Jelentés az alkalmazásba 
vett számítógép prog
ramokról féléven-

Azon intézmények, 
melyek számító
gép programmal 
rendelkeznek vagy 
ilyet alkalmaznak

KSH -  OSZV- 
nak

A félévet kö
vető ápri
lis 15., 
október 15.

27 1003/75ként MTA SZAB tit
kárságának

22. Import ESZR berendezé
sek üzemeltetési ada
tai havonként

Azon intézmények, 
melyek ESZR szá
mítógépekkel ren
delkeznek

(Természettudo
mányi I. Főosz
tály)

Minden hó 15.
27 1084/78

23. Jelentés az üdültetési te
vékenységről évenként

Minden sajátkezeié- 
sű üdülővel, hétvé
gi pihenővel ren
delkező költségve
tési szervezet, vál
lalat

MTA Pénzügyi 
Főosztályának

A tárgyévet 
követő feb
ruár 1. 27 1155/78

24. Saját kezelésű munkahe
lyi konyhák jelentése

negyed
éven-

Saját kezelésű munka
helyi konyhát

Járási tanácsi hi
vataloknak

A negyedévet 
követő hó 27 0320/76ként fenntartó szerveze

tek
Városi (kerületi) 

tanácsoknak
14.

25. Az autójavítók és szer
vizállomások telepen
kénti adatai

évenként
Autójavító tevékeny

séget (is) végző aka
démiai szervezetek

KSH Igazgatósá
goknak

A tárgyévet 
követő már
cius 25.

27 0410/77
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A beszámoló jelentés Az adatszolgáltatásra kötelezett szervezetek

Elrendelési szám
dme milyen idősza

konként készül
körének meghatározása

a beszámoló jelentést

mely szerveknek | milyen határidőre

ta rtoznak megküldeni

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

26. A külkereskedelmi forga
lom cikkenkénti ada
tai. Alaptábla

havonként

MTA KÉSZ 
AKADIMPORT

,

Külkereskedelmi
Minisztérium
nak

A zárást köve
tő napon 27 0489/72

27. Egyes cikkek forgalma 
mennyiségben

negyed
éven
ként

KSH Külkeres
kedelmi Osztá
lyának

A negyedévet 
követő hó 
15.

27 0490/71

28. Fém, ötvözet és vegyület 
import jelentése

évenként Központi Földta
ni Hivatalnak

A tárgyévet 
követő már
cius 15.

27 1007/73

29. Földtani-kutatási- sta
tisztikai adatszolgál
tatás

Földtani és geofizikai 
kutatást végző in
tézetek

A tárgyévet 
követő feb
ruár 28.

27 1005/75

30. Újítási-találmányi je
lentés

évenként Az MTA Költségve
tési szervezetei és 
vállalatai

MTA Találmányi 
Bizottságának

A tárgyévet 
követő feb
ruár 1. 27 1009/75

MTA Találmányi Bi
zottsága

Találmányi Hiva
talnak március 1.

31. Beszámoló jelentés az 
üzemi balesetekről

féléven
ként

Minden MTA felügye
lete alá tartozó költ
ségvetési szerve
zet, vállalat

MTA Pénzügyi 
Főosztályának

A félévet kö
vető július 5., 
január 5. 27 0526/78

32. Társadalombiztosítási 
statisztikai jelentés

havonként

Társadalombiztosítási 
kifizetőhellyel ren
delkező intézmé
nyek

Társadalombizto
sítási igazgató
ságoknak

A tárgyhót 
követő hó 11. 

(budapesti 
szervezetek 12.)

27 1011/77

33. Családi pótlékban része
sülők gyermekszám sze
rinti részletezése 1979. 
év júliusi állapot sze
rint

éves 1979. augusz
tus 15. 27 1012/73

34. Statisztikai lap a gyer
mekgondozási segély 
megkezdéséről

esetenként

T ársadalombiztosítási 
kifizetőhelyek

Társadalombizto
sítási igazgató
ságoknak

Változás után 
a tárgyhót 
követő hó 
12.

27 0051/72

35.

1

Statisztikai lap a gyer
mekgondozási segély 
beszüntetéséről

T ársadalombiztosítási 
kifizetőhellyel nem 
rendelkező intéz
mények

Nyugdíjfolyósító
Igazgatóságnak 27 0052/72

36. Jelentés a nagy értékű 
műszerek állományá
ban bekövetkezett vál
tozásokról

féléven
ként

Mindazon költségve
tési szervezetek, 
vállalatok, szövetke
zetek V. ezek köz
pontjai, amelyek 
100 eFt bruttó ér
téket meghaladó 
műszereket és mé
réstechnikai be
rendezéseket be
szereznek, átadnak, 
V. selejteznek.

MTA Műszerügyi 
és Méréstechni
kai Szolgálatá- 
nak (Bp. VI., 
Lenin krt. 67.)

A félévet kö
vető augusz
tus 15., 
február 15.

1

21 001/76

37. Jelentés a nagy értékű 
műszerek, segédbe
rendezések és tartozé
kok belföldi forgalma
zásáról

negyed
éven
ként

Műszerek, segédbe
rendezések hazai 
forgalmazásával 
foglalkozó intéz
mények — kül- és 
belker. vállalatok, 
valamint ilyen te
vékenységre feljo
gosított egyéb szer
vezetek az általuk 
forgalmazott 100 eFI 
bruttó értéket 
meghaladó beren
dezésekről

A negyedévet 
követő hó 
15.

21 002/76
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В•<d
N

milyen idősza
konként készül

körének meghatározása
a beszámoló jelentést

Elrendelési szám
О

СО
címe mely szerveknek milyen határidőre

ta rtoznak megküldeni

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

38. Jelentés az állományi lét
szám összetételéről

.

évenként

MTA kutatóintézetei 
és támogatott 
kutatóhelyei

MTA Személyzeti 
Főosztályának

A tárgyévet 
követő 
január 8.

21003/76

39. Jelentés a szolgálati ta
lálmányok éves ada
tairól

Minden MTA felügye
lete alá tartozó szer
vezet

MTA Találmányi 
Bizottságának

A tárgyévet 
követő feb
ruár 1.

21 004/76

40 A költségvetési beszá
moló kiegészítő adatai

féléven-

MTA költségvetési 
szervezetei

MTA Pénzügyi

Utasítás sze
rint, a költ
ségvetési be
számolóval 
egyidőben

21 005/76

41. Tájékoztató jelentés a 
beruházások alakulá
sáról

ként Minden akadémiai 
beruházó, amely
nek ÁFB jelzőszá
mos beruházásuk 
van

Főosztályának A félévet 
követő 
január 20. 
július 20.

61 006/77

42. Jelentés a számítástech
nikai termelésről és 
értékesítésről

negyed
éven
ként

KGM Iparfejlesz
tési Főosztá
lyának

A negyedévet 
követő hó 
15.

39 171/77

43. Jelentés a számítástech
nikai munkaügyi mu
tatók alakulásáról

évenként KGM SZATKI- 
nak

A tárgyévet 
követő 
január 31.

39 174/77

44. Jelentés a számítástech
nikai gyártáshoz szük
séges produktív im
port és belföldi erede
tű (anyag, alkatrész, 
részegység, periféria) 
felhasználásról, beszer
zési források szerinti 
bontásban

féléven
ként

‘

MTA Központi Fizi
kai Kutatóintézete

'

A tárgyév I. 
31. és a fél
évet követő 
hó 10. 39 175/77

45. Jelentés a szakkönyvtá
rak éves tevékenysé
géről

Az Akadémiai intéz
mények könyvtárai

MTA Könyvtá
rának (Hálóza
ti központnak)

A tárgyévet 
követő 
január 15.

59 078/78
■

évenként
MTA Könyvtára ESzK Statisztikai 

Osztályának
január 31.

46. Jelentés a filmgyártási 
tevékenységről

' MTA Műszerügyi és 
Méréstechnikai 
Szolgálat Kutató
film Osztály

Kulturális Minisz
térium Filmfő
igazgatóságának

A tárgyévet 
követő 
január 31. 59 108/76

47. Jelentés a területrende
zési és területfejlesz
tési tervezési és kutatá
si szerződések megkö
téséről

féléven
ként

Mindazon akadémiai 
intézmények, ame
lyek területfejlesz
tési tervezést és ku-

ÉVM Központi 
Területrendezési 
Tervtárnak

A félévet kö
vető hó 15.

71 083/75

48. Jelentés az elkészült te
rületrendezési és terü
letfejlesztési tervezési 
és kutatási munkákról

évenként tatást végeznek A tárgyévet 
követő 
január 15.

71 084/75

49. Kimutatás a gépjármű 
fenntartási munkákról 
és kapacitásokról

Gépjárművet üzem
betartó és javító 
szervezetek

KPM Autófelü
gyeletnek

A tárgyévet 
követő 
február 15.

75 023/76

50. Jelentés a forgalmi rend
számmal ellátott nem 
fuvarozó közúti jármű- 
állomány szállítási és 
fuvarozási teljesítmé- 
ményeiről

féléven
ként

Nem közhasználatú 
közúti járművet 
üzemeltető szer
vezetek

A félévet köve
tő hó 15.

75 051/77
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A beszámoló jelentés Az adatszolgáltatásra kötelezett szervezetek

.E.
>C6'

.. . ’
körének meghatározása

a beszámoló jelentést
Elrendelési számto

Címe
milyen idősza
konként készül mely szerveknek milyen határidőre

tartoznak  megkülden i

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

51. Jelentés a felsőoktatási 
intézmények nappali 
tagozatán végzett pá
lyakezdő szakemberek 
munkába lépéséről, a 
munkaszerződés meg-

évenként
•

Minden érdekelt aka
démiai intézmény, 
vállalat a 12/1976. 
sz. és az ezt módo
sító 21/1977. sz. 
MüM. r. sz.

MTA Személyzeti 
Főosztályának

■

I. pályázati 
szakasz 
június 1.

II. pályázati 
szakasz szep
tember 1.

25 031/78

kötéséről MTA Szem. Főoszt. MÜM SZÁMTI- 
nak

I. június 15. 
II. szept. 15.

52. összesítő jelentés a fizi
kai foglalkozásokban 
továbbképző tanfolya
mokról 1978-ban

egyszeri

■

Tanfolyamot szervező 
intézmények

;

MÜM SZÁMTI- 
nak

MTA Személyzeti 
Főosztályának

1979. január 
20. 25 036/78

53. Adatszolgáltatás: orvos
vizsgázott fogász-mun
kaviszonyba lépéséről, 
munkahelyében, mun
kakörében, munkaide
jében bekövetkezett 
változásról, valamint 
munkaviszonyának 
megszűnéséről a 
C 3120—13 sz. adat
közlőlapon

.

■

esetenként
Valamennyi orvost 

alkalmazó akadé
miai intézmény

Fővárosi-megyei 
Tanács VB. 
Egészségügyi 
Osztályának

A változást kö
vetően

87 228/76

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
MŰSZERÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK SZERVEZETI 

ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA
A Magyar Tudományos Akadémia Műszerügyi 

Bizottsága tevékenységét a 6/1976. (A. K. 10.) 
MTA—F. számú, valamint az ezt kiegészítő 8/1978. 
(A. K. 13.) MTA—F. számú utasításokkal össz
hangban az alábbi ügyrend szerint, végzi.

A Műszerügyi Bizottság szervezete

1. §
1. A Műszerügyi Bizottság (továbbiakban: Bizott

ság) jogállása, jogköre és tevékenységi köre:
a) a Bizottság szakmai fórumként működik, 

jogait és kötelességeit a vonatkozó főtitkári 
szabályozásban foglaltaknak megfelelően 
gyakorolja.

b) A Bizottság a főtitkár által kinevezett elnök
ből, titkárból és tagokból áll.

2. A Bizottság hatásköre az Akadémia kutatási 
műszerellátás irányításának egész területére ki
terjed, véleményező, javaslattevő és koordináló 
tevékenységét illetően. 3

3. A Bizottság titkársági teendőit az MTA Műszer
ügyi és Méréstechniakai Szolgálata látja el.

A Műszerügyi Bizottság működése 

2- §

1. A Bizottság működése során:
a) feladatai ellátására éves munkatervet készít, 

melyet jóváhagyásra a főtitkár elé terjeszt.
b) Általában évente két alkalommal tart ülést. 

Az elnöknek jogában áll rendkívüli ülést is

összehívni. Olyan kivételes esetekben, ami
kor soronkívüli ülés összehívása nem indo
kolt, de valamilyen ok miatt nem lehet a 
következő ülést megvárni (pl. műszerberu
házási igények sürgős véleményezése), a 
Bizottság tisztségviselői és az elnök által 
meghívott szakértők jogosultak — operatív 
bizottságként — együttesen véleményt al
kotni a Bizottság nevében; az operatív 
bizottság döntéséről tájékoztatni kell a kö
vetkező ülésen a Bizottságot.

c) A Műszerügyi Bizottság titkársága az MTA 
Műszerügyi és Méréstechnikai Szolgálata köz
vetlen kapcsolatot az MTA Pénzügyi Fő
osztályával tart.

d) A bizottsági ülések napirendjét a megtár
gyalásra kerülő anyagokkal együtt az ülés 
időpontja előtt 15 nappal kell megküldeni a 
tagok és a meghívottak részére;

e) A Bizottság üléseit az elnök vagy akadályoz
tatása esetén a titkár vezeti;

f )  az ülés elnöke szótöbbség alapján mondja ki
a Bizottság véleményét a napirendi pontok
kal kapcsolatosan;

g) a Bizottság és a tisztségviselők üléseiről 
jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a Bizott
ság tagjainak, az ülésen jelen volt meg
hívottaknak és a Pénzügyi Főosztálynak 
meg kell küldeni.

h) A Bizottság az általa tárgyalt műszerbe
ruházással kapcsolatban további információ
kat, állásfoglalást kérhet szakemberektől, 
illteve szervektől. A műszerberuházás részét 
képező összeépített (on-line) számítástech
nikai berendezések szakmai véleményezésébe 
bevonhatja a Számítástechnikai Alkalmazási 
Bizottságot.
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i) Az elbírálásra kerülő műszerberuházási igé
nyeket a Pénzügyi Főosztály útján továbbít
ják a kutatóhely szerint illetékes főosztályok 
a Bizottsághoz állásfoglalásra. A Bizottság 
csak olyan javaslatokat tárgyaljon, amelyek
hez az igénylő a regionális és műszaki véle
ményt is magában foglaló, úgynevezett hát
térinformációt előzőleg az MTA MMSz Szak- 
tanácsadási Osztályától beszerezte és mellé
kelte. A Bizottság az állásfoglalásra be
nyújtott hiányos vagy nem megfelelően elő
terjesztett igényeket a Pénzügyi Főosztályon 
keresztül kiegészítésre és/vagy átdolgozásra 
visszajuttatja az igénylő főosztálynak. A 
véleményezésre átadott műszerberuházási 
igényekről alkotott állásfoglalását a Bizott
ság titkársága megküldi a Pénzügyi Főosz
tálynak. Állásfoglalásának másolatát egy
idejűleg tájékoztatásul megküldi az illetékes 
főosztálynak.

j ) Elvi állásfoglalásairól a Bizottság közvetlenül
a főtitkárnak küld jelentést, hivatkozással a 
6/1976. (A. K. 10) MTA —F. sz. utasításban 
foglaltakra.

2. A Bizottság gyakorlati munkája, véleményal
kotása során:

a) figyelembe veszi a OKNB állásfoglalásait;
b) az Akadémia érdekeinek megfelelően segít

séget nyújt a kutatási műszerellátásban 
érdekelt kutatóhelyeknek.

Záradékolás
3. §

1. A záradékolási tevékenységet az MB a 30.029/ 
1974. számú TPB határozat alapján végzi az 
MTA, OM és OMFB felügyelete alá tartozó, 
valamint az általuk támogatott intézmények 
műszerbeszerzéseinél, az illetékes tárcaműszer- 
bizottságok határozatainak figyelembevételével.

2. A záradékolandó megrendelések az illetékes kül
kereskedelmi vállalattól érkeznek az MTA MB 
Titkárságára.

3. Az 1,5 mFt értékhatáron felüli megrendeléseket 
az MB elnöke (távollétében a titkára), az 1,5 
mFt értékhatáron aluli megrendeléseket az MB 
titkára vagy megbízott helyettese záradékolja.

Általános kötelezettségek

4- §
1. A Bizottság munkájáról esetenként tájékoztatást 

készít a főtitkárnak.
2. A bizottsági eljárás egyes részleteit a beruházá

sokra vonatkozó főtitkári, továbbá KkM uta
sítások szabályozzák.

Pungor Ernő s. k. 
a Műszerügyi Bizottság elnöke

K ö z l e m é n y ,  — .
az MTA—SOTE Egyesített Kutatási Szervezet 

megalakulásáról
1978. október 25-én az egészségügyi miniszter 

és a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára 
„Együttműködési Nyilatkozat”-ot írt alá. A nyilat

kozat tartalmazza a Magyar Tudományos Akadémia 
és az Egészségügyi Minisztérium elhatározását, 
hogy a jövőben közös és fokozott erőfeszítéseket 
tesznek az orvostudományi kutatások hatásfoká
nak és eredményességének növelésére. Céljaik el
érése érdekében a „Magyar Tudományos Akadémia 
—Semmelweis Orvostudományi Egyetem Egyesí
tett Kutatási Szervezete” elnevezéssel közös kuta
tási szervezet megalapítását határozták el. A szer
vezet a Semmelweis Orvostudományi Egyetem 8 
intézetét és klinikáját foglalja magában. Feladata 
a két főhatóság által közösen biztosított szellemi és 
anyagi kapacitások koncentrált felhasználásának 
biztosítása és kiemelt fontosságú, nagyvolumenü 
kutatási vállalkozások szervezése, lebonyolítása és 
a kutatómunka végzése. Az Egyesített Kutatási 
Szervezet feladatait az Egészségügyi Minisztérium 
egyetértésével készült és az MTA főtitkárhelyettese 
által jóváhagyott Szervezeti Szabályzat rögzíti.

A szervezet felügyeletét a két főhatóság közösen 
látja el. Operatív irányítását a Tudományos Kollé
gium végzi, élén az Egészségügyi Minisztériumot 
képviselő elnökkel és a Magyar Tudományos Aka
démiát képviselő titkárral.

Az Egyesített Kutatási Szervezet elnöki teen
dőinek ellátására Dr. Antoni Ferenc, egyetemi 
tanár, az Akadémia levelező tagja, titkári teendői
nek ellátására pedig Dr. Menyhárt János c. egye
temi tanár, az orvostudományok doktora kapott 
megbízást, 1978. november 1-i hatállyal.
Budapest, 1978. november 13.
Dr. Teplán István s. k. Dr. Gál György s. k.

főosztályvezető főosztályvezető
Természettudományi II. Egészségügyi Minisztérium 

(biológiai) Főosztály XI. Tudományos és Kutatási
Főosztály

FOGADÓÓRÁK
Szentágothai János, a Magyar Tudományos Aka

démia elnöke minden hétfőn 16 — 17.30 óra között 
— bármely természetű ügyben — fogadóórát tart.

A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak 
más időpontokban is rendelkezésére áll.

IGAZGATÁSI ÉS JOGI FŐOSZTÁLY

Márta Ferenc, a Magyar Tudományos Akadé
mia 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.

IGAZGATÁSI ÉS JOGI FŐOSZTÁLY

Kónya Albert akadémikus, a Tudományos 
Minősítő Bizottság elnöke minden kedden 14 — 15 
óra között,

Kulcsár Kálmán akadémikus, a Tudományos 
Minősítő Bizottság titkára minden csütörtökön 14 — 
15 óra között tart fogadóórát.

Előzetes bejelentés a 126—840 telefonon, a 
18—64-es mellékállomáson lehetséges.

TUDOMÁNYOS MINŐSÍTŐ BIZOTTSÁG
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Akadémiai közlöny
A M a g y a r  T u d o m á n y o s  A k a d é m i a  H i v a t a l o s  L a p j a

Kiadja:
A MAGYAR TU D OMÁN Y OS  A K A D É MI A  

KÖZPONTI  HI V A T A L A
B U D A P E S T ,  1 9 7 9 .  F E B R U Á R  15.

T A R T A L O M

AZ ÚJÉV ALKALMÁBÓL KIFEJEZETT JÓKÍVÁNSÁGOKÉRT 
KÖSZÖNETÉT MOND A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ELNÖKSÉGE

J o g s z a b á ly o k
A munkaügyi miniszter 16/1978. (XI. 29.) 

MüM számú
r e n d e l e t e

az 1979. évi munkaszüneti napok körüli 
munkarendről

A vállalati munkarend időszakos változtatásá
nak feltételeiről és módjáról szóló 1025/1978. 
(VIII. 15.) Mt. h. számú határozat 8/b. pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a munkaszüneti na
pok körüli munkarendet — a Szakszervezetek 
Országos Tanácsával, a Fogyasztási Szövetkezetek 
Országos Tanácsával, az Ipari Szövetkezetek Or
szágos Tanácsával és a Termelőszövetkezetek Or
szágos Tanácsával egyetértésben — az alábbiak 
szerint szabályozom:

L §
(1) E rendelet hatálya kiterjed minden munkál

tatóra, ideértve a dolgozókat tagsági viszony ke
retében foglalkoztató szövetkezeteket is (a továb
biakban: vállalat).

(2) A rendelet nem érinti a megszakítás nélkül 
I üzemelő (folytonos) és a rendeltetése folytán e 
j napokon is működő vállalatnál, illetőleg ilyen jel- 
i legű munkakörökben foglalkoztatott dolgozók 

munkarendjét.
2- §

(1) 1979. évben a munkaszüneti napok körüli 
munka-, illetve szabadnap áthelyezésre a követ
kezők szerint kerül sor:
április 28-án 
április 29-én 
április 30-án 
május 1-én 
december 22-én 
december 23-án 
december 24-én 
december 25-én 

j december 26-án 
I december 29-én 
! december 30-án 
I december 31-én
I 1980.
; január 1-én

szombaton teljes munkanap 
vasárnap szabadnap 
hétfőn heti pihenőnap 
kedden munkaszüneti nap 
szombaton teljes munkanap 
vasárnap szabadnap 
hétfőn heti pihenőnap 
kedden munkaszüneti nap 
szerdán munkaszüneti nap 
szombaton teljes munkanap 
vasárnap szabadnap 
hétfőn heti pihenőnap

kedden munkaszüneti nap

Jogszabályok 16/1978. (XI. 29.) MüM sz. Az 1979. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről 15
rendelet

Az Akadémia Elnökségé- 46/1978. sz. hat. A Filozófiai és Történettudományok Osztályának tevé
nek határozatai az 1978. kenységéről.........................................................................  16
nov. 28-i üléséről

47/1978. sz. hat. A társadalomtudományi társaságokról .........................  18

49/1978. sz. hat. Az 1979. évi közgyűlés jellegéről és szervezeti rendjéről 19

Az Elnökség egyéb állásfoglalásai .................................... 20

Közlemények Az Oktatási Minisztérium tájékoztatója a felsőoktatási
intézmények nappali tagozatán 1979. évben végző 
hallgatók számáról .................   21

Pályázati felhívások ...............................  26

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének és főtitkárá
nak, valamint a Tudományos Minősítő Bizottság el
nökének és titkárának fogadóórája .............................  27
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(2) Az (1) bekezdésben foglaltak a munkaszü
neti napot megelőző héten nem szabad-szombatos 
dolgozókra is irányadók azzal, hogy eredeti mun
karendjük szerint e szombati napra eső munka
idejüket az előző hét szombatján kell ledolgoz
niuk.

3. §
Az ágazati miniszter a munkaügyi miniszterrel 

és az illetékes szakszervezettel — szövetkezetek 
vonatkozásában az Országos Érdekképviseleti I

szervei — egyetértésben, a lakossági ellátás és szol
gáltatás biztosítása érdekében elsősorban a sütő-, 
hús- és tejipari, valamint az élelmiszerkereskedelmi 
vállalatoknál a munkaszüneti napok körüli munka
rendet a 2. §-tól eltérően is meghatározhatja.

4-§
Ez a rendelet 1979. január 1-én lép hatályba.

Dr. Trethon Ferenc s. k., 
munkaügyi miniszter

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

az 1978. november 28-i üléséről

Beszámoló a Filozófiai és Történettudományok 
Osztályának tevékenységéről

A beszámoló abból indult ki, hogy az Osztályhoz 
tartozó tudományok — a filozófia, a történettudo
mány, a régészettudomány, a művészettörténet
tudomány, a pszichológia és a pedagógia — tárgyu
kat és fejlettségüket tekintve egyaránt meglehető
sen heterogének. Ez megmutatkozik a tudományos 
eredmények mennyiségében és minőségében épp
úgy, mint a különböző tudományok intézményi és 
személyi állapotában, sőt, még e tudományok aka
démiai képviseletének nagyfokú egyenetlenségében 
is. Sorra vette e tudományok mai helyzetét, ele
mezte és értékelte a fellelhető eredményeket és 
hiányosságokat.

Hangsúlyozta, hogy a filozófia terén — bizonyos 
fejlődés ellenére — belső feszültségek és ugyanakkor 
nyílt viták hiánya jellemzi a helyzetet: a filozófia 
iránti széles körű érdeklődést a kutatás nem tudja 
kellő mértékben kielégíteni; a különböző filozófiai 
területek művelése egyenetlen; a kutatás két fő 
intézménye további támogatásra szorul.

Rögzítette a beszámoló, hogy jelentős fejlődés, 
nyugodt kutatómunka és sokrétű, sokszor igen 
értékes produkció jellemzi a történettudományt, 
amely iránt jelentősen nőtt a közérdeklődés, s 
amelynek társadalmi tekintélye is megnőtt. Fejlő
dik a szakszerű ismeretterjesztés, a helytörténeti 
kutatások, ugyanakkor kevésnek mutatkozik az elvi 
és metodológiai kérdések iránti érdeklődés; nem 
minden terület és korszak kutatása és kutató
utánpótlása kielégítő (mint például a középkoré).

A beszámoló bemutatta a régészeti kutatások 
sokféle, sok hatósággal és az építkezésekkel össze
kapcsolódó feladatait, elemezve az ebből fakadó 
nehézségeket, kiemelve a régészek hatósági fel
ügyeletének széttagoltságát; kitért a régészettudo
mány eredményeire, a Bizottság munkájára, ele
mezte a könyvkiadás nehézségeit.

A művészettörténet-tudományt folyamatos, po
zitív fejlődés jellemzi, újabban új értékelésmód

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

! körvonalazódik a kutatásokban, egyre inkább fel
váltja a stílushatárokhoz kötött szemléletet a tár
sadalomtörténeti. Felvetette a beszámoló a gondo
kat is: a régebbi és az újabb művészet kutatásának 
a munka igényében (és ezért a vonzóerőben is) 
mutatkozó különbségét, a műkritika egyoldalúan 
művészetpolitikai beállítottságát, a jó ismeret- 
terjesztés és a kiadás akadályait, s a Bizottság 
súlyának elégtelenségét.

A beszámoló megállapította, hogy mivel a 
pszichológia fejlődése megszakított hazai történetre 
tekint vissza, intézményileg is és személyileg is a 
kibontakozás folyamatában van. Sok egyenetlenség 
jellemzi — minden igen jelentős fejlődés ellenére 
— az alapkutatásokat, igen súlyosak a gondok az 
alkalmazott területeken. A beszámoló hangsúlyozta 
az egyetemi kutatás és különösen az oktatás erősí
tését, nagy aggodalommal jelezte a tervezett 
posztgraduális szakképzés színvonal- és szaktekin
télykövetelményeit. Utalt a tucatnyi érintett tárca 
közötti koordináció nélkülözhetetlenségére.

Áttekintve a pedagógiai kutatások fejlődését, 
empirikus tényfeltáró jellegük erősítését, a be
számoló ismertette, hogy súlyos felkészültség- és 
minőséggondokkal küzd a neveléstudomány, amely
nek következménye (s részben oka) a kutatók ön- 
értékelési zavara, oka (s mint a beszámoló fölötti 
vita hangsúlyozta: következménye is) az oktatás- 
politika nem kellő tervszerűségéből és perspektivi- 
kusságából származó zavar. E gondok abban is meg
mutatkoznak, hogy a pedagógiai Bizottságnak 
nincs kellő súlya, és nincs kellő kapcsolata az Ok
tatási Minisztériummal.

A beszámoló összefoglalóan áttekintette és ele
mezte az Osztály működését és kapcsolatait, kuta
tásvéleményező feladatát, az Osztály tudományos 
külkapcsolatainak, nemzetközi szervezetek magyar 
nemzeti bizottságainak és a vegyesbizottságoknak 
a kérdéseit, a könyv- és folyóiratkiadás eredményeit 
és nehézségeit. Különösen azt hangsúlyozta, hogy a 
testületek — a bizottságok és maga az Osztály — 
mint a különböző tudományok legfelső szakmai 
fórumai jelentős hozzáértést foglalnak magukban 
és jelentős ítéleteket alakíthatnak ki, ám műkő-
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désük hatása elsikkad az ágazati irányítás során, 
mindenekelőtt azokon a területeken, amelyeken 
igen nagyfokú a szakma főhatósági igazgatásának 
széttagoltsága, mint a régészet és a pszichológia 
esetében.

A vita kedvezően fogadta az előterjesztett be
számolót, elismerte problémagazdagságát, nyílt, 
kritikus hangját. A kérdések és megjegyzések 
számos kérdést még jobban kiemeltek, megvilágí
tottak, árnyaltak és elmélyítettek.

Megfogalmazódott, mennyire fontos az Osztály
nak más osztályokkal való együttműködése, amely 
az utóbbi időben jelentős kezdeményezésre tekint
het vissza.

A szaktudományosság és a tárgyi igazság szem
pontjából egyaránt problematikus történeti mun
kákra vonatkozó megállapítást jelentősen árnyalta 
a vita, megkülönböztetve e művek három fajtáját, 
utalva a velük kapcsolatos kritikai és szaktudomá
nyos feladatokra.

A vita résztvevői fontosnak tartották, hogy az 
Osztály különös gonddal kísérje figyelemmel a ter
vezett új kutatási főirányból fakadó teendőket. 
(Történelmi és kulturális hagyományaink, emlé
keink komplex kutatása).

Felmerült az a kétely, hogy vajon reális-e a két 
filozófiai alapintézmény, az Intézet és az ELTE Tan
székcsoport együttes fejlesztése, de egyszersmind 
egyetértés született abban a követelményben, 
hogy mindenképpen legyen két különböző központi 
kutatóhely.

A kiadási gondokra, főleg az átfutási idő kér
désére vonatkozóan azt hangsúlyozta a vita, hogy 
ez tulajdonképpen nemcsak az akadémiai könyv
kiadás problémája, s átfogó vizsgálatot igényel.

Alapvetően egyetértőleg, megerősítőleg és ag
godalommal fogadta az Elnökség a pedagógiai 
kutatásokra vonatkozó elemzést, utalva arra az 
elsődleges szerepre, amelyet a neveléstudománynak 
az oktatáspolitikai befolyásolásában be kell töltenie. 
Az Elnökség felhívta az Osztályt arra, hogy átfogó 
helyzetelemzés munkálatait indítsa el (értékelve j 
egyszersmind az OTTKT 6. sz. főirányának, A köz
nevelés fejlesztését szolgáló pedagógiai kutatások 
keretében elért eredményeket), hogy módja legyen 
a neveléstudományi kutatás helyzetét behatóan 
elemeznie és megítélnie.

A beszámoló vitája érzékenyen foglalkozott a 
testületi munka hatékonyságának kérdésével, utal
va arra, hogy a gyakorlati koordináció túllépi a 
testületi — bizottsági és osztálylehetőségeket, el
ismerve és hangsúlyozva ugyanakkor annak fontos
ságát, hogy az illetékes főhatóságok meghallgassák 
és megfontolják a testületi véleményeket.

A z Elnökség 46/1978. számú határozata
1. Az Elnökség jóváhagyólag tudomásul veszi az 

Osztály beszámolóját, és felhívja a figyelmet 
arra, hogy az Osztályon az eddigieknél folya
matosabb és rendszeresebb tudományos közélet 
kibontakoztatására van szükség, s hogy az 
Osztálynak aktívabb, kezdeményezőbb szerepet 
kell vállalnia a szaktudományos, az elméleti és !

módszertani kérdéseket tárgyaló felolvasó ülé
sek, ankétok, viták stb. megrendezésében.

2. Megerősíti az Osztálynak a tudományos bizott
ságok helyzetére és jelentőségére vonatkozó 
alábbi állásfoglalását:

Mivel a különböző tudományok legfelső szakmai 
fórumainak, a bizottságoknak állásfoglalásai és 
ajánlásai — a bizottságok cselekvési lehetőségei 
híján — nem jutnak kellőképpen érvényre az 
érintett területeken, s ez egyrészt elkedvetleníti és 
érdektelenné teszi, másrészt pedig valójában szá
mos, elvileg meglevő igen fontos és szükséges funk
ciójától megfosztja a bizottságokat, kívánatos az 
akadémiai testületi tevékenység e központi jelentő
ségű kérdését átfogóan felvetni, hogy a tudományos 
testületek és a cselekvési lehetőségekkel rendelkező 
hatóságok hatékonyabb együttműködésének elveit 
ki lehessen dolgozni.

3. Felhívja az Osztály figyelmét arra, hogy vizs
gálja meg a történész vegyesbizottságok műkö
dését, s határozza meg — a ma már szélesen ki
bontakozott nemzetközi kapcsolatok rendsze
rében — ezek tevékenységi formái továbbfej
lesztésének lehetőségeit és módozatait.

4. Az Elnökség egyetért az Osztály törekvésével, 
miszerint a közgyűjteményekben folyó kutatá
sok szakmai ellenőrzése és fejlesztése érdekében 
szükség van a Kulturális Minisztériummal való 
kapcsolat kialakítására.

5. Felhívja az Elnökség a Tudományos Minősítő 
Bizottság figyelmét, hogy a maga eszközeivel 
segítse elő a történettudományi hiányszakok, 
illetve e területek szakemberutánpótlását. As- 
pirantura-témái között szerepeljenek a történet- 
tudomány kevésbé művelt szakágai, illetve te
rületei (például a magyar történelem feudális 
korszakának tanulmányozásához szükséges, 
speciális módszertani és nyelvi felkészültséget 
igénylő témák), továbbá a kiemelt feladatok és 
az egyes intézmények középtávú kutatási ter
veinek legfontosabb témái.

6. Az Elnökség fontosnak tartja, hogy az Osztály 
sokoldalúan foglalkozzék a pszichológiai kuta
tások és intézmények kialakításával és fejlesz
tésével, különös tekintettel összehangolásukra.

7. Hangsúlyozza annak szükségességét, hogy — 
tudományainak kiegyenlítettebb fejlődése ér
dekében — az Osztály keresse meg azokat az 
eszközöket, amelyekkel a pedagógiai kutatások 
jelentőségét és színvonalát fokozni lehet; fel
hívja továbbá az Osztályt, készítse el és 1980. 
második félévében terjessze az Elnökség elé a 
neveléstudományi helyzetelemzést.

8. Az Elnökség hangsúlyozza annak szükségessé
gét is, hogy az Osztály tegyen erőfeszítéseket 
annak érdekében, hogy a pszichológia és peda
gógia területén megalapozza és előkészítse e 
tudományok akadémikusi képviseletét.

9. Az Elnökség szükségesnek tartja a filozófia 
helyzetének felmérésére folyó munkálatok 
továbbvitelét; felhívja az Osztályt, vizsgálja 
meg a filozófiai kutatások és közélet összehan
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golása, fellendítése és a társadalom világnézeti 
nevelése érdekében Filozófiai Tudományos Tár
saság megalakításának lehetőségét.

10. Az Elnökség indokoltnak tartja, hogy az Osz
tály fokozottabban gondoskodjék kiadványai
nak tudományok közötti egyenletesebb meg
osztásáról, és amikor ez tudományosan s tudo- 
inánypolitikailag indokolt, emelje számát az 
idegen nyelven publikálandó műveknek.

A társadalomtudományi társaságok helyzete 
és tevékenységük továbbfejlesztésének lehetőségei

Az MSZM PPolitikai Bizottságának a tudomány- 
politikai irányelvek értékelésével kapcsolatban ho
zott határozata szerint ,,tovább kell fejleszteni és 
szervezettebbé kell tenni a társadalomtudományi 
társaságok tevékenységét” . E határozat végrehaj
tása érdekében az Elnökség napirendre tűzte a 
társadalomtudományi társaságok munkájának 
elemzését és a társaságok részletes jelentései alap
ján készült előterjesztést vitatott meg. Az előter- ! 
jesztés arra törekedett, hogy a társasági tevékeny
séget leginkább jellemző problémákra, eredmé
nyekre és sajátosságokra irányítsa a figyelmet, 
továbbá megjelölje azokat a szükségesnek vélt 
intézkedéseket, amelyek a munka továbbfejlesz
tését szolgálhatják.

A társaságok tudományos szerepét elemezve 
a jelentés részletesen foglalkozott a társasági mun
ka és a kutatóhelyi háttér, valamint a tudományos 
bizottsági feladatok szoros összefüggésével; a tár
saságok jelentőségével a szakterülettel rokon, illet
ve a határtudományokkal való kapcsolattartás, : 
interdiszciplináris területek gondozása területén. 
Különös súllyal hívta fel a figyelmet arra, hogy 
a társaságok szervezeti felépítése, működési me
chanizmusa, a tagság személyi összetétele lehető
séget nyújt tudományos szakmai és eszmei kérdések 
szabad megvitatására; esetleges monopolizáló ten
denciák ellenében a demokratikus szakmai vita
fórum szerepét tölthetik be.

A társasági rendezvények jellegének, súlyának, 
továbbá a publikációs tevékenységének ismertetése 
során, ahhoz kapcsolódva emelte ki az előterjesztés 
a társaságok közművelő, ismeretterjesztő és szak- : 
mai továbbképző munkáját, mint a társasági élet 
lényeges jellemzőjét. Rámutatott arra, hogy az 
Akadémia a közművelődésben vállalt feladatát 
nagyrészben a felügyeleti körébe tartozó társaságok 
útján fejti ki és társaságai mind a TIT-tel, mind a 
MTESZ-szel igen szoros együttműködésben dolgoz
nak. Rövid áttekintést adott a társaságok szerve
zeti felépítéséről, munkájuk területi súlypontjairól, 
a tagság összetételéről, aktivitásáról, a társasági 
munka társadalmi visszhangjáról.

A munka adminisztratív, gazdasági helyzetét, 
technikai ellátottságát vizsgálva az előterjesztés 
felhívta a figyelmet a Magyar Közgazdasági Tár
saság és más társadalomtudományi társaságok gaz
dálkodási rendje közötti különbözőségekre, a tár
sasági munkával sok helyen arányban nem álló 
anyagi és személyi feltételekre, a ’ gazdálkodási 
rendszerből fakadó nehézségekre. Felvetette az elő
terjesztés a társadalomtudományi társaságok fel

ügyeleti hovatartozásának kérdését általában, a 
Pedagógiai Társaság esetében a felügyeleti jogok 
gyakorlásának módosítását és kitért az Akadémián 
belüli felügyeleti kettősségből származó problémák
ra, majd részletesen foglalkozott a társaságok nem
zetközi kapcsolataival.

Összefoglalásként állapította meg az előterjesz
tés, hogy a társadalomtudományi társaságok sok
oldalú tevékenységükkel — a szakterület helyzeté
ből adódó lehetőségek szerint — eleget tesznek a 
velük szemben támasztott tudományos és kultúrá- 
lis igényeknek. Az igen szerény mértékű pénzügyi 
eszközök azonban határt szabnak a társasági mun
kának; a tartalmi-érdemi továbblépéshez az anyagi 
feltételek bizonyos javítása is szükséges.

Az előterjesztést az elnökségi ülést megelőzően 
a társadalomtudományi társaságok elnökeiből, il
letve főtitkáraiból álló értekezlet is megvitatta, 
melynek észrevételeit az elnökségi ülésen az anya
got beterjesztő alelnök ismertette.

Az elnökség a vitában aláhúzta a társaságok
nak, mint demokratikus vitafórumoknak a tudo
mányos életben betöltött szerepét; az interdiszcip- 
linaritás erősítése, az egymás közötti összehangol
tabb munka érdekében olyan időszaki konzultatív 
megbeszéléseket tartott szükségesnek, amelyek a 
társaságok munkaprogramjának közös érdekű 
pontjait (pl. rendezvény- és publikációs tervek) 
egyeztetnék. Hangsúlyozta a középsikolai tanárok 
fokozott bekapcsolását a társasági munkába, kérve 
ehhez az OM segítségét.

A felügyelet kérdését vitatva az Elnökség nem 
látná indokoltnak a társadalomtudományi társa
ságoknak olyan szövetségi formába tömörülését, 
mint a természettudományok esetében és egyetért 
az előterjesztés szerinti akadémiai felügyelettel, 
mely a jövőben a Pedagógiai Társaságra is kiterjedne.

Az Elnökség 4711978. számú határozata
Az Elnökség a társadalomtudományi társasá

gok helyzetéről és tevékenységük továbbfejlesz
tésének lehetőségeiről szóló előterjesztést elfogadja. 
A társasági munka további javítása és szervezet
tebbé tétele érdekében a következők szerint hatá
roz:

1 . A társadalomtudományi társaságok egyik fő 
feladata, hogy területükön mint marxista- 
leninista szellemű, demokratikus szakmai vita
fórumok működjenek. Az Elnökség felhívja a 
társaságok vezető szerveit, hogy a jövőben 
törekedjenek e szerepük mind következetesebb 
betöltésére, a hazai társadalomtudományi köz
élet eszmei alapjainak erősítésére, demokratiz
musának továbbfejlesztésére.

2. Annak szem előtt tartásával, hogy
— vannak tudományterületek, amelyeken elég

séges kutatóbázis hiányában jelentős kuta
tási, kutatásszervezési feladatok is hárulnak 
a társaságokra;

— a társasági munkához a legszakszerűbb tu
dományos irányítást az Akadémia testületéi 
adhatják;
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— az Akadémia társadalomtudományi vonat
kozású közművelődési feladatait jelentős 
részben társaságai útján látja el,

az Elnökség helyesnek véli fenntartani azt a 
gyakorlatot, hogy a társadalomtudományi tár
saságok felügyeletét a Magyar Tudományos 
Akadémia lássa el. Az Elnökség indokoltnak 
tekinti, hogy az Akadémia felügyeleti jogkörét 
a Magyar Pedagógiai Társaságra is kiterjessze, 
amennyiben ez az intézkedés nem érinti a Tár
saság jelenlegi működésének feltételeit.
Az Elnökség szükségesnek tartja, hogy a Magyar 
Közgazdasági Társaság felügyeletének kérdését
— figyelemmel annak sajátos helyzetére — 
külön vizsgálat tárgyává tegye.
Határidő: a Pedagógiai Társaság felügyeletének 

rendezésére 1979. március 31.
Felelős: a MTA Hivatalának vezetője
Határidő: a Közgazdasági Társaság felügyeleté

vel kapcsolatos javaslat elkészítésére 
1979. június 30.

Felelős: a IX. Osztály elnöke és a Társadalom- 
tudományi Főosztály vezetője

3. A társaságok tudományos és igazgatási fel
ügyeletének kettősségét felül kell vizsgálni és a 
célszerű megoldást az Akadémia új Alapszabá
lyába be kell iktatni.

4. A tudományos osztályok
— vizsgálják meg, hogy tudományos bizott

sági hálózatuk megfelel-e az illetékességi 
körükbe tartozó társaságok elvi irányítása kö
vetelményeinek. A szükséges intézkedéseket 
a jelen akadémiai ciklus lejártakor hajtsák 
végre;

— időszakonként tűzzék osztály-, vagy bizott
sági ülés napirendjére egy-egy társaság mű
ködésének áttekintését, ideértve a kiadási 
tevékenységet is; szükség szerint tegyenek 
idevágó ajánlásokat az Akadémiai Kiadó 
Kiadói Tanácsának.

Határidő: 1980. május 31.

5. Az Elnökség kívánatosnak véli, hogy a társa
ságok munkájában az interdiszciplináris szem
pontok fokozódó mértékben érvényesüljenek. 
Ennek előmozdítása céljából a társasági elnö
kök (vagy főtitkárok) évente egy-két alkalom
mal tartsanak megbeszélést, és egyeztessék a 
következő időszak munkaprogramjának (ren
dezvénytervek, publikációs tervek stb.) közös 
érdekű pontjait.
Felelős: a társadalomtudományokkal foglalkozó 

alelnök 6

6. A társaságok és az Akadémia területi bizottsá
gai alakítsák ki munkakapcsolataikat; a tár
saságok különösen a régió tudományos életét 
érintő kérdésekben, helytörténeti témák kidol
gozásában, történeti és kulturális hagyományok 
feltárásában, ápolásában működjenek együtt a 
területi bizottságok szakmai testületéivel.

7. Az Elnökség megbízza az Akadémia Nemzet
közi Kapcsolatok Bizottságát, hogy dolgozza ki 
a társaságok külkapcsolatainak irányelveit, és 
kérje be 1979. évi nemzetközi rendezvényeik 
tervét.
Határidő: az 1979. évi rendezvény bekérésére: 

1978. december 31.
a külkapcsolatok irányelveinek kidolgozá
sára: 1979. június 30.

Felelős: a nemzetközi kapcsolatokkal foglal
kozó alelnök és főtitkárhelyettes.

8. A tudományos osztályok a Társadalomtudo
mányi Főosztállyal és a Pénzügyi Főosztállyal 
együttesen vizsgálják meg, hogy az egyes tár
saságok alapszabályszerű feladatainak színvo
nalas ellátása milyen eszközellátást tesz szük
ségessé. Ennek során mérlegeljék a gazdasági 
feladatok összevontabb ellátásának, továbbá a 
társaságok ésszerűbb területi elhelyezésének 
lehetőségeit is. Vizsgálják meg, van-e lehetőség 
a társaságok esetében olyan gazdálkodási elvek 
megvalósítására, amelyek rugalmasabban al
kalmazkodnak a társasági munka jellegéhez.

Határidő: 1979. szeptember 30.
Felelős: a társadalomtudományokkal foglal
kozó alelnök és főtitkárhelyettes.

9. Az Elnökség ajánlja azoknak a társaságoknak, 
amelyeknek Alapszabálya tíz évnél régebben 
kelt, hogy azt vizsgálják felül és a módosító 
javaslatokat terjesszék legközelebbi közgyűlé
sük elé.

10. A Filozófiai és Történettudományok Osztálya 
vizsgálja meg a Filozófiai Társaság megalakítá
sának lehetőségét.

Határidő: 1980. június 30.
Felelős: a l l .  Osztály elnöke.

11. Az Elnökség felhívja a társaságok figyelmét a 
Tudományos Ismeretterjesztő Társulattal való 
együttműködés erősítésére. A társaságok segít
sége elsősorban a korszerű ismeretterjesztésben 
résztvevők megfelelő elvi-szakmai felkészítésére 
irányuljon.

Javaslat az Akadémia 1979. évi közgyűlésének 
jellegére és szervezeti rendjére

Az 1975. és 1976. évi közgyűlési állásfoglalások 
alapján az Elnökségnek az 1979. évi ciklust-záró 
közgyűlésen kell beszámolnia a hosszabb távra meg
jelölt feladatok végrehajtásáról. Az MSZMP Politikai 
Bizottságának a tudománypolitikai irányelvek ér
tékelésével kapcsolatos határozatát és az abból kö
vetkező intézkedési terveket szem előtt tartva 
azonban szükségesnek látszik a tisztújító közgyűlés 
időpontját, valamint a beszámolás és az új felada
tok meghatározásának időpontját felülvizsgálni, a 
feladatokkal összehangoltabb akadémiai ciklusvál
tást kialakítani. Ma már egyértelmű, hogy az Aka
démia a tudományos kutatások országos irányítása, 
a kutatás elvi és módszertani befolyásolása terén 
megjelölt feladatainak akkor tud teljesebb mérték- 

í ben eleget tenni, ha a testületi és a szakigazgatási
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tevékenységet az eddigieknél szervezettebben han
golja össze, a társadalmi szükségletekhez jobban 
igazodó kutatási tevékenység közvetlenebb kap
csolatba kerül a népgazdaság középtávú terveivel, 
továbbá számol a választott testületi fórumok 
munkáját befolyásoló sajátosságokkal, mint pl. a 
választás utáni feladatok konkrét megfogalmazásá
nak, valamint a ciklust záró számvetések elkészíté
sének meglehetősen hosszú időigényével (3 éves 
váltás esetén ez általában egy év !).

Az adott helyzetben, amikor 1980-tól új, a ku
tatásokra, kutatási eredményekre az eddiginél job
ban támaszkodni kívánó középtávú népgazdasági 
tervperiódus kezdődik, amikor újabb 5 éves ciklus
ra kap megbízást a kormánytól az Akadémia szak- 
igazgatásának felső vezetése, indokolt a testületi 
szervek tisztújítását is az 1980-as közgyűlésre ha
lasztani és a megbízások időtartamát az eddigi ha
gyományos 3 év helyett az adott körülményekhez, 
feladatokhoz megfelelőbb 5 évben elhatározni. így 
új tisztségviselők választására, valamint az 1975 — 
76. évi közgyűlésen hosszabb távra megfogalmazott 
feladatok végrehajtásának ismertetésére, „Fehér- 
könyv”-ben való közreadására, megvitatására 1979 
helyett 1980-ban kerülne sor. A módosítás nem 
érintené a tagválasztás kérdését és 1979-ben az új 
tiszteleti-, rendes- és levelező tagok választása meg
történnék.

A közgyűlés szervezeti rendjének vitája során 
az Elnökség külön mérlegelte a közgyűléshez kap
csolódó osztályülések időpontját. Az osztályrendez
vények jellegét, időtartamát a tudományos osztá
lyok elhatározására bízva, de figyelemmel arra, 
hogy az osztályrendezvényeknek lehetnek olyan 
vonatkozásai, melyek érinthetik a közgyűlés mun
káját, állásfoglalásait, az Elnökség helyesnek látta, 
hogy a közgyűlés a hét második felében kerüljön 
megrendezésre, fenntartva a hét első két napját az 
osztályrendezvényeknek.

Az Elnökség f. év szeptemberi ülésén 33/1978. 
sz. alatti határozatával intézkedett az 1979. évi 
közgyűlés tudományos előadása témájának meg
határozásáról és előadójának felkérésével kapcsola
tos további teendőkről. — E határozat alapján az 
elnök a közgyűlésen Hollán Zsuzsa akadémikus 
előadásában „A tudomány haladása és az ember” 
témakörben ajánlott előadást, részletesen ismertet
ve a témakörben felvethető kérdéseket.

Az előterjesztés és a vitában elhangzottak alap
ján az Elnökség az 1979. évi közgyűlés jellegére és 
szervezeti rendjére vonatkozóan az alábbiak sze
rint határozott:

Az Elnökség 49/1979. sz. határozata

l.A z 1979. évi közgyűlés tagválasztással egybe
kötött munkaközgyűlésként kerüljön megrende
zésre. Aktuális tudománypolitikai kérdések (el
sősorban az Akadémia Alapszabályával kapcso
latos javaslat, továbbá a tudományos osztályok 
tevékenységének átfogó értékelése, — esetleg a 
káderpolitikát, tudományos továbbképzést érin
tő problémák) vitája után új tiszteleti-, rendes
és levelező tagok választására kerüljön sor.

2. A közgyűlés időtartama: 3 nap; időpontja: 1979. 
május 9 — 11. (szerda—csütörtök—péntek).
Az osztályülésekre — hasonlóan az 1978. évi 
rendezvényhez — nem a közgyűlés keretében, 
hanem ahhoz kapcsolódóan kerül sor.

3. A közgyűlés zárt jelleggel, az 1978. évi meghívá
sokhoz hasonló összetételben ülésezzen. Az osz
tályülések a témaválasztástól függően lehetnek 
nyilvánosak, illetve zárt ülések.

4. A közgyűlés tárgysorozata: 
május 9-én, szerdán délelőtt:
— elnöki megnyitó,
— akadémiai aranyérem és akadémiai dijak át

adása,
— ,,A tudomány haladása és az ember”

Előadó: Hollán Zsuzsa akadémikus,
— a tudományos előadás vitája;

május 9-én, szerdán délután:
— az előadás vitájának folytatása,
— az előadó válasza a felszólalásokra;

május 10-én, csütörtökön délelőtt:
— az Akadémia elnökének és főtitkárának vita

indítója az 1. pontban megjelölt témakör alap
ján,

— vita;

május 10-én, csütörtökön délután:
— a vita folytatása,
— hozzászólások megválaszolása;

május 11-én, pénteken délelőtt:
— az Akadémia módosított Alapszabály-terve

zetének beterjesztése,
— az Alapszabály vitája,
— egyebek (indítványok, javaslatok),
— határozathozatal;

május 11-én, pénteken délután:
— az Akadémia új rendes, levelező és tiszteleti 

tagjainak megválasztása,
— a közgyűlés által közvetlenül választandó új 

elnökségi tag választása.

5. A tudományos osztályok üléseinek témáját az 
Elnökség az osztályok elgondolására bízza. A 
rendezvények időpontjául május 7—8-át ajánlja 
az osztályok figyelmébe.

6. A közgyűlés írásos mellékletei:
— javaslat az Akadémia új tiszteleti-, rendes- és 

levelező tagjaira,
— javaslat a módosított Alapszabály szövegére,
— tájékoztató anyagok a testületek és a szak- 

igazgatás elmúlt évi munkájáról.
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7. Arra tekintettel, hogy az 1976. évi közgyűlés a 
tisztségviselők feladatait 3 évi időtartamra ha
tározta meg, az Elnökség szükségesnek tartja, 
hogy jelen határozatát minden akadémiai tag 
külön elnöki levél kíséretében kapja meg.
A minél teljesebb körű közgyűlési részvétel érde
kében az elnöki kisérő levél szólítsa fel az Aka
démia tagjait arra is, hogy a közgyűlés idejére 
külön feladatokat, külföldi utakat ne vállal
janak.

Budapest, 1978. november 30.

Az Elnökség egyéb állásfoglalásai
Az elnökségi ülés napirendjén a következő tájé

koztatók szerepeltek:
1. Tájékoztató a távlati tudományos kutatások 

körében elért jelentős eredmények jutalma
zásának előkészítéséről,

2. Beszámoló az Elnökség 1978. október 31-i 
ülése óta eltelt időszak legfontosabb testületi
és szakigazgatási eseményeiről.

Szentágothai János s. k.

K ö z l e m é n y e k
OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
Terv és Pénzügyi Főosztályának

T Á J É K O Z T A T Ó J A
a felsőoktatási intézmények nappali tagozatán 

1979. évben végző hallgatók számáról

TUDOMÁNYEGYETEMEK

M e g n e v e z é s
utolsóéves hallgatók 

száma, társadalmi 
ösztöndíjas és külföldi 

hallgatók nélkül

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
Bölcsészettudományi Kar
(1052 Budapest, Pesti Barnabás u. 1.)
Nem tanár szakok

angol—általános nyelvészet
angol—könyvtár—összehasonlító irod. tört.
angol—lengyel
filozófia —magyar —esztétika
filozófia —történelem
iráni—angol
könyvtár—magyar
lélektan
lengyel
magyar—angol
magyar—angol—összehasonlító irod. tört.
magyar—finnugor —török
magyar—francia—összehasonlító irod. tört.
magyar—lengyel
magyar—német
magyar—orosz
magyar—orosz—összehasonlító irod. tört. 
magyar—történelem
magyar—történelem—összehasonlító irod. tört.
művészettörténet —angol
művészettörténet —latin
művészettörténet—magyar
német —orosz —svéd
népmű velés—magyar —filozófia
népművelés—művészettörténet
néprajz
néprajz—román 
néprajz —történelem 
orosz
orosz—német—ált. nyelvészet

2
1
1
1
1
1
1

28

4
2
1
1 
1 
1 
1 
1
3 ! 
í
2 
1

2
1
1

1

utolsóéves hallgatók 
„  , száma, társadalmi
M e g n e v e z é s  ösztöndíjas és külföldi

hallgatók nélkül

régészet
1régészet—angol

régészet—latin 1
régészet—magyar 1
régészet —történelem 1
történelem—angol 1
történelem—cseh 1
történelem —francia—iráni 1

Természettudományi Kar
(1088 Budapest, Múzeum krt. 6 —8.)
Nem tanár szakok

biológus 30
fizikus 21
geofizikus 4
geofizikus—csillagászat 1
geofizikus—meteorológia 1
geológus 12
vegyész 23
matematikus 56
matematikus—általános nyelvészet 1
matematika —francia 1
matematika—latin—görög 1
programozó matematikus 98
programozó matematikus—ált.alk.nyelv. 1
matematika—művészettörténet 1

József Attila Tudományegyetem, Szeged
Természettudományi Kar 
(6720 Szeged, Pf. 428)
Nem tanári szakok

matematikus 36
fizikus 5
vegyész 22
biológus 15
programozó matematikus 24

Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen
(4010 Debrecen, Pf. 37.)
Bölcsészettudományi Kar 
Nem tanári szakok :

népművelés —pedagógia 1
pszichológia 14



22 AKADÉMIAI KÖZLÖNY 1979. február 15.

M e g n e v z é s
utolsóéves hallgatók 

száma, társadalmi 
ösztöndíjas és külföldi 

hallgatók nélkül
M e g n e v e z é s

utolsóéves hallgatók 
száma, társadalmi 

ösztöndíjas és külföldi 
hallgatók nélkül

Természettudományi Kar 
Nem tanári szakok:
matematikus 28
fizikus 15
vegyész 26
programozó matematikus 24

Pécsi Tudományegyetem, Pécs
Közgazdaságtudományi Kar 
(7622 Pécs, Rákóczi u. 80.)
Iparszak

vállalati tervező-elemző 13
vállalati piacszervezési 8

Belkereskedelmi szak
vállalati-tervező-elemző 4
vállalati piacszervezési 9

Agrár szak
vállalati tervező-elemző 6
vállalati piacszervezési 2

Marx Károly Közgazdaságtudományi 
Egyetem, Budapest
(1092 Budapest, Dimitrov tér 8.)
Általános Közgazdasági Kar 

Népgazdasági tervező-elemző szak
elméleti-gazd. politikai 17

matematikai—gazdasági 28
vállalati modellező 24

Pénzügyi szak 31
pénzügypolitikai 
vállalati pénzügyi

Kereskedelmi Kar
Áruforgalmi szak 41
Külgazdasági szak 74
Nemzetközi kapcsolatok szak 23

Ipari Kar
Ipari szak 66
Közlekedési szak 28
Agrár szak 13

MŰSZAKI EGYETEMEK 
Budapesti Műszaki Egyetem
(1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.)
Építészmérnöki Kar

építészmérnök 96
Építőmérnöki Kar

közlekedésépítő 28
szerkezetépítő
magasépítő 23
mélyépítő 20
számítástechnika —
vízépítő-mérnöki szak , 41
földmérő-mérnöki 18
műtárgyépítési —

Gépészmérnöki Kar
gépgyártástechnológia 38
vegyipari és élelmiszerip. gépész 32
gépészmérnöki matematikus 17
általános gépszerkesztő

gépszerkesztő 13
könnyűipari 6
mezőgazdasági gépszerkesztő 11
műszertechnika . 15

termelési rendszerszervező 18
folyamattervező 47

Közlekedésmérnöki Kar
(1092 Budapest, Kinizsi u. 1—7.)

közlekedéstechnikai 11
közlekedés-rendszertervező 16
autógépész 17
vasúti gépész 11
építőgépész 8
anyagmozgatási gépész 12

Hajózási főiskolai szak
tengerésztiszti 9
folyami fedélzeti tiszti 5

Vegyészmérnöki Kar
biológia és élelmiszeripari 16
gyógyszeripari 10
könnyűipari 6
műanyagipari 7
szerves szintetikus vegyipari 11
biológus mérnök 18
szervező mérnök 13
üzemmérnök (3 éves képzésben: általános és 

szerves vegyipari; biológiai és élelmiszer
ipari! gyógyszeripari; könnyűipari, mű- 
anyagipari, kb. 152*

Villamosmérnöki Kar

,,A” híradástechnikai digitális számítástechnika 15
híradástechnikai műsorközlési 26
híradástechnikai adat és távközlő 21
híradástechnikai mikrohullámú és adás- 
technikai 24
híradástechnikai félvezető technikai 11
erősáramú-villamosgépek és készülékek 17
erősáramú villamosművek 16
erősáramú gépesítési és automatizálási 29
műszer és irányítástechnikai-digitális 
berendezések 15
elektronikus műszertechnikai 22
irányítástechnika 28

„B” elektronikai technológia 19
műszer és irányítástechnika 10
erősáramú 10
híradástechnikai (műszaki fizikai) 11

* A hallgatók egy része újbóli felvétel után mér
nöki oklevélért tovább tanul.



1979. február 15. AKADÉMIAI KÖZLÖNY 23

M e g n e v e z é s
utolsóéves hallgatók 

száma, társadalmi 
ösztöndíjas és külföldi 

hallgatók nélkül
M e g n e v e z é s

utolsóéves hallgatók 
száma, társadalmi 

ösztöndíjas és külföldi 
hallgatók nélkül

Nehézipari Műszaki Egyetem, Miskolc
(3515 Miskolc-Egyetemváros)
Bányamérnöki Kar

bányászati 1
geofizikai 10
bányageológiai 4
hidrogeológiai 2
olajbányászati 1
bányagépészeti és bányavillamossági 1
gázipari 2

Gépészmérnöki Kar
gépgyártástechnológiai 21
gépgyártástechnológiai rendszerszervező 11
gépgyártástechnológiai szakfordító 11
szerszámgépészeti 10
alkalmazott mechanikai 10
vegyipari gépészeti 10
vegyipari-szilikátipari gépészeti 4
vegyipari-rendszerszervezői 4
termelési rendszerszervezői 14
általános gépészeti 5

Kohómérnöki Kar
vas és fémkohászati 6
öntészeti 6
kohásztechnológiai (alakítástechnológiai) 8
fémtani 4

Veszprémi Vegyipari Egyetem
(8200 Veszprém, Schönherz Z. u. 12.) 

nehézvegyipari — szervetlen kémiai
technológia 11

— radiókémiai technológia 5
— petrolkémiai technológiai 6
— szilikátkémiai technológiai 7
— vegyipari folyamat

szabályozási ágazat 14
— szervező vegyész 15

üzemmérnök (3 éves képzésben) kb. 56
MŰSZAKI FŐISKOLÁK, EGYETEMI 
FŐISKOLAI KAROK
Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola
Közlekedés-Építési Intézet 
(9026 Győr, Ságvári E. u.) 

vasútépítési és fenntartási 9
útépítési és fenntartási 18
hídépítési és fenntartási 6

Közlekedésgépészeti Iidézet 
(9026 Győr, Ságvári E. u.)

autógépész 38
vasútgépész 13
járműgépész 21

Távközlési és Automatizálási Intézet 
(9026 Győr, Ságvári E. u.) 

vezetékes távközlési 9
vezetéknélküli távközlési 24
közlekedés automatika 12

Közlekedés és Postaüzemi Intézet 
(9026 Győr, Ságvári E. u.) 

vasútüzemi 9
gépjárműüzemi 16
postaüzemi 1

Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola,
Budapest
Erősáramú Kar
(1300 Budapest, Nagyszombat u. 19.) 

villamosgépek 13
villamoskészülékek 13
jármű villamosság 16
hajtásszabályozás 13
vezérléstechnikai 16
villamosenergiaipari hálózatok 29
teljesítményelektronika 18

Gyengeáramú Kar
(1431 Budapest, Tavaszmező u. 17.) 

félvezető és mikroelektronika 11
elektroncsövek és fényforrások 18
rádió-televíziótechnikai 15
kapcsolástechnika 12
mikrohullámú technika 9
vezetékes átviteltechnikai 9
elektronikus orvosi készülék 10
folyamatszabályozás 7
elektronikus műszerek 8
szabályozástechnika 8
számítástechnikai műszaki szervező 23

Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola
Számítógépek Intézet
(8001 Székesfehérvár, Vöröshadsereg, u. 45.)

számítógép- gyártó 2
számítógép- üzemeltető 6

Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola,
Budapest
(1081 Budapest, Népszínház u. 8.) 

gyártástechnológia-forgácsoló 14
gyártástechnológia-forgácsnélküli alakítás 16
rendszerszervező 23
általános gépész 37

Gépipari és Automatizálási Műszaki 
Főiskola, Kecskemét
(6001 Kecskemét, Izsáki út 10.)

gépipari automatizálás 10
gépipari automatizálás számítógéptechnika 21
gépgyártástechnológia 24
gépgyártástechnológiai rendszerszervező 8
szerszámszerkesztő 6
műanyagfeldolgozó 16

Pollack Mihály Műszaki Főiskola, Pécs
(7601 Pécs, Boszorkány u. 2.)
Építőipari Kar

magasépítési 37
mélyépítési 14
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M eg  n e v e z é s
utolsóéves hallgatók 

száma, társadalmi 
ösztöndíjas és külföldi 

hallgatók nélkül

Gépészeti Kar
épületgépészeti 28
szilikátgépészeti 21
vegyipari gépészeti 22
épületvillamosítási 8
felvonó-ágazat 7

Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola, 
Budapest
Építőipari Kar
(1442 Budapest, Thököly u. 74.)

magasépítési 92
mélyépítési 31
városgazdasági 20

Gépészeti Kar
(4011 Debrecen, Landler Jenő u. 2.)

általános építőgépész 20
házgyári építőgépész 17

Könnyűipari Műszaki Főiskola, Budapest
(1034 Budapest, Doberdó u. 6.)

ruhaipari technológus 13
ruhaipari gyártáselőkészítő és modell

szerkesztő 7
textiltechnológiai-fonó-szövőipari 12

-kötő-hurkolóipari 12
bőrfeldolgozóipari (cipő, bőrdíszmű, kesztyű) 17 
nyomdaipari formakészítő 11
papíripari gyártó-feldolgozó 6

Nehézipari Műszaki Egyetem
Kohó és Fémipari Főiskolai Kar, Dunaújváros
(2401 Dunaújváros, Táncsics M. út. 1.) 

vas-acél és fémkohászati 4
öntési 3
alakítástechnológiai (képlékenyalakítás) 12
gyártmányellenőrzési és anyagvizsgálati 6
rendszerszervezési 9
üzemgépészeti-karbantartási 8
üzemgépészeti-anyagmozgatási 20
üzemgépészeti-fémszerkezetgyártási 12

Nehézipari Műszaki Egyetem
Vegyipari Automatizálási Főiskolai Kar,
Kazincbarcika
(3701 Kazincbarcika, Lenin u. 1.) 

mérés- és automatizálási 41
rendszerszervező 9
gyárszerelő 14

Budapesti Műszaki Egyetem
Vízgazdálkodási Főiskolai Kar, Baja
(6501 Baja, Bajcsy Zs. út 14.)

általános és mezőgazdasági vízgazdálkodási 14 
vízellátási és csatornázási 19

MŰVÉSZETI FŐISKOLÁK 
Iparművészeti Főiskola, Budapest 
(1121 Budapest, Zugligeti út 11—25.) 

ipari formaterv 10
belsőépítész 12

M e g n e v e z é s
utolsóéves hallgatók 

száma, társadalmi 
ösztöndíjas és külföldi 

hallgatók nélkül

typo-grafika 9
ötvös 3
kerámia 5
porcelán 3
üvegtervező 2
gobelintervező 5
nyomottanyagtervező 2
ruhatervező 4
szövöttanyagtervező 5
bőr 2
Cipő 2
kötött-hurkoltanyag tervező 1

Képzőművészeti Főiskola, Budapest
(1062 Budapest, Népköztársaság u. 71.) 

festő 23
szobrász 10
sokszorosító grafika 6
alkalmazott grafika 5
festő restaurátor 4
szobrász restaurátor 1

Színház és Filmművészeti Főiskola, Budapest
(1088 Budapest, Vas u. 2/c.) 

színházrendező 5
színész 10
film-TV rendező 10
film és TV operatőr 2

Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola,
Budapest
(1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8.) 

művészképző tagozat 85
(zeneszerzés, zenetudomány, hangszeres, ének)

GAZDASÁGI FŐISKOLÁK
Pénzügyi és Számviteli Főiskola, Budapest
(1426 Budapest, Buzogány u. 10.)

rendszerszervezési 37
vállalatgazdálkodási ipari 29
vállalatgazdálkodási mezőgazdasági 73
vállalatgazdálkodási belkereskedelmi 23
vállalatgazdálkodási külkereskedelmi 19
pénzügyi költségvetési 40

Külkereskedelmi Főiskola, Budapest
(1055 Budapest, Néphadsereg u. 1.)

külkereskedelmi-áruforgalmi 60
idegen nyelvű levelező: orosz—német 15

orosz—angol 26
orosz—francia 15
német—angol 39
német—francia 2
angol—francia 13

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, 
Budapest
(1054 Budapest, Alkotmány u. 9 — 11.) 

kereskedelmi ' 61
vendéglátóipari 49
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AGRÁRTUDOMÁNYI EGYETEMEK
Agrártudományi Egyetem, Gödöllő
Mezögazdaságtudományi Kar

növénytermesztő 35
állattenyésztő 29
növényvédelmi 13
üzemszervező 25

Mezőgazdasági Gépészmérnöki Kar 
mezőgazdasági gépészmérnök 55

Állatorvostudományi Egyetem, Budapest
(1400 Budapest, Landler Jenő u. 2.)

állatorvos 58

Erdészeti és Faipari Egyetem, Sopron
(9400 Sopron, Bajcsy Zs. út. 4.) 

erdőmérnök 19
faipari mérnök 16
üzemmérnök (3 éves képzésben) 18

Kertészeti Egyetem, Budapest
(1114 Budapest, Villányi út 33—45.)
Tartósítóipari Kar

konzervipari 10
hűtőipari 10
borászati 10
dohányipari 3
tartósítóipari üzemmérnöki szak kb! 50

Termesztési Kar
disznó vény termesztési 9
gyógynövénytermesztési 3
gyümölcstermesztési 13
növényvédelmi 12
szőlőtermesztési 11
üzemtani 11
zöldségtermesztési 17
táj és kertépítészeti 11
növénynemesítési 2
faiskola-term. 3

Agrártudományi Egyetem, Debrecen
(4001 Debrecen, Böszörményi út 138.)

általános agrármérnök 57

Agrártudományi Egyetem, Keszthely
(8360 Keszthely, Deák F. u. 16.)

Mezögazdaságtudományi Kar
általános agrármérnök 19
agrárkémiai 31
növényvédelmi üzemmérnök (3 éves képzés

ben) 40
Mezögazdaságtudományi Kar
(9200 Mosonmagyaróvár, Vár u. 2.)

általános agrármérnök 29

MEZŐGAZDASÁGI FŐISKOLÁK,
EGYETEMI FŐISKOLAI KAROK 
Mezőgazdasági Főiskola, Kaposvár
(7400 Kaposvár, Dénesmajor Pf. 16.) 

állattenyésztési '  37
kisállattenyésztési 18
üzemszervezési 30

Mezőgazdasági Főiskola, Nyíregyháza
(4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 69.) 

gyümölcstermesztési 15
áruforgalmi 18
mezőgazdasági gépjavító 22
mezőgazdasági repülőgépvezető 21
üzemszervezési 27

Erdészeti és Faipari Egyetem 
Földmérési és Földrendezői Főiskolai Kar
(8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 13.) 

földmérő 8
földrendező 3

Agrártudományi Egyetem, Gödöllő 
Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Gyöngyös
(3200 Gyöngyös, Mátrai u. 36.) 

szőlőtermesztési 36
üzemszervezési 47

Kertészeti Egyetem
Kertészeti Főiskolai Kar, Kecskemét
(6000 Kecskemét, Erdei Ferenc tér 1 —3.) 

gyümölcstermesztési 22
szőlőtermelési 17
zöldségtermesztési 33
dísznövényterm. és kertfenntartó 13

Debreceni Agrártudományi Egyetem 
Mezőgazdasági Gépészeti Kar, Mezőtűr
(5401 Mezőtúr, Tolbuchin u. 2.) 

gépjavító 24
üzemgépész 29

Debreceni Agrártudományi Egyetem 
Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Szarvas
(5541 Szarvas, Szabadság u. 1—3.) 

öntözéses-meliorációs 22
növénytermesztési 48

Keszthelyi Agrártudományi Egyetem 
Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Körmend
(9900 Körmend, Rákóczi u. 2.) 

gépjavító 11
üzemgépész 9

Keszthelyi Agrártudományi Egyetem 
Agronómiái Főiskolai Kar, Nagykanizsa
(8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 74.) 

általános növénytermesztő 14
vetőmagtermesztő 5

M e g n e v e z é s
utolsóéves hallgatók 

száma, társadalmi 
ösztöndíjas és külföldi 

hallgatók nélkül
M e g n e v e z é s

utolsóéves hallgatók 
száma, társadalmi 

ösztöndíjas és külföldi 
hallgatók nélkül
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utolsóéves hallgatók 
. .  , száma, társadalmi
M e g n e v e z é s  ösztöndíjas és külföldi

hallgatók nélkül

Élelmiszeripari Főiskola, Szeged
(6724 Szeged, Marx tér 7.)
Élelmiszeripari Kar

éleim.techn.húsipari-hőkezeléses tartósító 11
élelm.techn.baromfi-húsipari 9
éleim.techn.malomipari-keverék-takarmány- 

ipari 1
élelm.techn. tej-húsipar 5
élelm.techn. tej-keveréktakarmányipar 4
élelm.techn. édes-sütőipar 7
élelm.techn. malom-sütőipar 2
élelmiszeripari gépész 4
élelmiszeripari gépész műszer és automati

zálás 7
Állattenyésztési Kar
(6801 Hódmezővásárhely, Lenin u. 15.) 

általános állattenyésztési 14
vadgazdálkodási 14
takarmánygazdálkodási 7

EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLA
(1046 Budapest, Erkel u. 26.)

dietetikai 31
gyógytornász 42
közegészségügyi és járványügyi ellenőri 99
védőnő 117

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK
A Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli 

Tudományos Intézete pályázatot hirdet tudomá
nyos munkatársi vagy tudományos segédmunka
társi állásra, 1979. március 1-i hatállyal.

Az alkalmazandó kutató feladata: az Intézet 
területfejlesztési célkitűzéseivel összefüggő szocio
lógiai kutatások végzése a Dél-Dunántúl területén.

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

beosztásának és fizetésének a megjelölését,
— a pályázó szakmai érdeklődési területét,
— a pályázó szakirodalmi tevékenységét.

A Nehézvegyipari Kutató Intézet pályázatot hirdet: 
a Növényvédőszer Főosztály 

tudományos főosztályvezetői állásának 
1979. április 1-el való betöltésére,.
A tudományos főosztályvezető feladatát képezi a 
növényvédőszer kutatási folyamatban résztvevő 
osztályok munkáinak megszervezése és koordiná
lása, a fejlesztéssel kapcsolatos koncepciók kidol
gozása és összhangba hozása, valamint szakmai 
kapcsolatok tartása a növényvédőszerkutatást 
irányító és koordináló szervekkel, és a kutatásban 
résztvevő intézményekkel, intézetekkel és vállala
tokkal.

a Növényvédőszer-kémiai osztály 
tudományos osztályvezetői állásának 

1979. április 1-el való betöltésére.
A tudományos osztályvezető feladatát képezi a 
növényvédőszer kutatások területén az új vegyü
lte k  szintézisével, laboratóriumi és üzemi gyártás- 
technológiájának kidolgozásával, valamint a ható
anyagok formálástechnológiai kutatásával kapcso
latosan az osztály tudományos irányítása és szer
vezése.

a Biológiai-hatástani osztály 
tudományos osztályvezetői állásának 

1979. augusztus 1-el való betöltésére.
A tudományos osztályvezető feladatát képezi az új 
vegyületek biológiai-hatástani szűrőrendszerének 
megszervezése és továbbfejlesztése, valamint a 
növényvédőszerek hatásossági és alkalmazástech
nikai kutatásaival kapcsolatban az osztály tudo
mányos irányítása és szervezése.

a Mezőgazdasági Kemizálási Szolgálat 
tudományos osztályvezetői állásának 

1979. május 1-el való betöltésére.

A tudományos osztályvezető feladatát képezi a 
Mezőgazdasági Kemizálási Szolgálat munkájának 
szakmai irányítása és szervezése, a talajerő után
pótlás, a vegyszeres növényvédelem, az állatte
nyésztés, a műanyagok és a mezőgazdasági korrózió 
területén. Fő feladatának kell tekinteni, hogy az 
MKSZ mind eredményesebben szolgálja az ipar és 
a mezőgazdaság kapcsolatát.

A pályázathoz mellékelni kell:
— az egyetemi oklevél hiteles másolatát,
— részletes önéletrajzot 2 példányban,
— erkölcsi bizonyítványt.

A tudományos munkatársi kinevezés feltétele: 
egyetemi doktori oklevél és egy élő idegen nyelvből 
szerzett állami nyelvvizsga is.
A pályázatot az MTA Dunántúli Tudományos In
tézete Igazgatójához (7601 Pécs, Pf.: 199.) kell 
1979. február 20-ig benyújtani.

Bihari Ottó s. k. 
akadémikus, intézeti igazgató

Korróziós osztály
tudományos osztályvezetői állásának 

! 1979. április 1-el való betöltésére.
A tudományQS osztályvezető feladatát képezi az 
osztály tudományos irányítása, szervezése, első
sorban az inhibitoros, az elektrokémiai és a vegy
ipari korrózióvédelem területén.
Fenti állásokra pályázhatnak mindazok, akik meg
felelő szakon egyetemi oklevéllel és legalább 10 éves 
kutatói gyakorlattal rendelkeznek. Előnyben része
sülnek a kandidátusi fokozattal és idegen nyelv
tudással rendelkező pályázók.
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A pályázatnak tartalmaznia kell:
— A pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, be

sorolását és fizetését.
— Eddigi tudományos és szakmai munkájának és 

a munka eredményeinek részletes ismertetését.
— A pályázó által írt könyvek és tanulmányok 

pontos felsorolását, megjelölve, hogy azok mi
kor és hol jelentek meg.

— Tudományos fokozatának, kitüntetéseinek, 
idegen nyelvismeretének és jelentősebb külföldi 
tanulmányújának megjelölését.

— A pályázó tudományos munkájára vonatkozó 
jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
— Részletes önéletrajzot egy példányban.
— A szakképzettséget, illetőleg a tudományos fo

kozatot tanúsító oklevelek másolatát.
— A lakóhely szerint illetékes rendőrkapitányság

tól beszerzett erkölcsi bizonyítványt.
A betöltendő állás után a 16/1977. (XII. 1.) MüM
számú rendelet szerinti illetmény jár.
A pályázatot mellékleteivel együtt a közzétételtől
számított két hónapon belül kell a Nehézvegyipari
Kutató Intézet személyzeti osztályához (Veszprém,
Wartha Vince u. 1., 8201) eljuttatni.

Dr. Szántó András s. k.
igazgató

FOGADÓÓRÁK
Szentágothai János, a Magyar Tudományos 

Akadémia elnöke minden hétfőn 16 — 17.30 óra 
között — bármely természetű ügyben — fogadó
órát tart.

A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak 
más időpontokban is rendelkezésére áll.

IGAZGATÁSI ÉS JOGI FŐOSZTÁLY

Márta Ferenc, a Magyar Tudományos Akadémia 
főtitkára minden hétfőn 15.30 — 17 óra között — 
bármely természetű ügyben — fogadóórát tart.

A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak, 
valamint az intézmények vezetőinek más időpon
tokban is rendelkezésére áll.

IGAZGATÁSI ÉS JOGI FŐOSZTÁLY

Kónya Albert akadémikus, a Tudományos Minő
sítő Bizottság elnöke minden kedden 14 — 15 óra 
között,

Kulcsár Kálmán akadémikus, a Tudományos 
Minősítő Bizottság titkára minden csütörtökön 
14 — 15 óra között tart fogadóórát.

Előzetes bejelentés a 126—840 telefonon, a 
18—64-es mellékállomáson lehetséges.

TUDOMÁNYOS MINŐSÍTŐ BIZOTTSÁG
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A Tudománypolitikai Bizottság 30.002/1979.
számú

h a t á r o z a t a
a társadalomtudományi társaságok helyzetéről és
tevékenységük továbbfejlesztésének lehetőségeiről

LA Tudománypolitikai Bizottság a társadalom- 
tudományi társaságok helyzetéről és tevékeny
ségük továbbfejlesztésének lehetőségeiről szóló 
előterjesztést tudomásul veszi.

2. A társadalomtudományi társaságok hasznos sze
repet töltenek be a szakterületek új eredményei
nek ismertetésében, fontos szakmai kérdések meg
vitatásában, a tudomány közművelési funkciói
nak ellátásában.

3. A társadalomtudományi társaságok tudomány- 
politikai és tudományos közművelési feladatai 
szükségessé teszik, hogy felügyeletüket a jövő
ben egységesen a Magyar Tudományos Akadémia 
lássa el. A Bizottság egyetért azzal, hogy a Magyar

Pedagógiai Társaság felügyelete a Pedagógus 
Szakszervezettől a Magyar Tudományos Akadé
miához kerüljön át.

4. A társadalomtudományi társaságok tevékeny
ségének továbbfejlesztése és szervezettebbé tétele 
érdekében a Magyar Tudományos Akadémia 
mozdítsa elő, hogy
— a társaságok munkája nyomán tovább erő

södjenek a hazai társadalomtudományi köz
élet eszmei alapjai, tevékenységük járuljon 
hozzá a marxizmus—leninizmus mind telje
sebb érvényesüléséhez;

— a társaságok fokozottabban törekedjenek a 
nyílt, demokratikus viták szakmai fórumának 
szerepét betölteni, tevékenységük gátolja meg 
tudományos monopóliumok kialakulását, erő
sítse a tudományos közélet demokratizmusát;

— a társaságok munkája hatékonyabban segítse 
elő a szakmai továbbképzést, a közművelő
dési célok teljesülését.

Budapest, 1979. január 12.
Aczél György s. k.

a Tudománypolitikai Bizottság 
elnöke

jogszabályok 30.002/1979. sz. A társadalomtudományi társaságok helyzetéről és tevé-
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A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának 
2/1979. (A.K. 3.) MTA-F. számú

u t a s í t á s a
az MTA felügyelete alatt álló tudományos társaságok 

Törzsgárda Szabályzatáról
l.A z MTA felügyelete alatt álló tudományos 

társaságokra kiterjedő hatállyal jelen utasítás mel

lékleteként* kiadom a tudományos társaságok 
Törzsgárda Szabályzatát.

2. Ez az utasítás a kihirdetés napján lép ha
tályba.

Márta Ferenc s. k.

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

az 1978. december 19-i üléséről

Beszámoló a Gazdaság- és Jogtudományok 
Osztályának tevékenységéről

A beszámoló az Osztály és testületéi tevékeny
ségére, problémáira építi fel koncepcióját, tartalmi
lag erre koncentrál. Eredeti formájában nem tar
totta feladatának, hogy az Osztály tudomány- 
területeit bemutassa, foglalkozzék kutatóhelyei 
tevékenységének értékelésével vagy az Osztály 
területeit is érintő kiemelt témákban folyó munka 
elemzésével. Menet közben azonban világossá vált, 
hogy a beszámolásnak ilyen irányú igényeket is ki 
kell elégítenie, ezért az Osztály a beszámolójelentés
hez annak mellékleteiben közölt felsoroláson kívül 
kiegészítő anyagot is szerkesztett az Osztály tudo
mányágairól, amelyben képet ad a helyzetelemzé
sek főbb aspektusairól.

A beszámoló visszanyúlik az Osztály létre
hozásának időpontjára. Bizonyítja annak helyes
ségét, amit egyébként tudományos és tudomány- 
szervezői tevékenységével azóta is igazolt. Fejlő
dése során tudományterülete nagymértékben ki
terjedt elsősorban az interdiszciplinaritás irányá
ban. Napjainkban így szervezetileg is kiépítetten 
felöleli a gazdaságtudományok, az állam- és jog
tudomány, a statisztika* a demográfia, valamint 
a szociológia mellett a szervezéstudományt (igaz
gatástudományt), a munkatudományokat, a jövő
kutatást és prognosztikát, végül legújabban a poli
tikatudományt is.

A beszámoló megkülönböztetett fontosságot és 
figyelmet fordított a nagyfokú önállósággal működő 
bizottságainak és nemzeti bizottságainak munká
jára, és törekedett ezek tartalmi, érdemi bemuta
tására. Figyelemre méltó önállóságuk mellett ezek 
az Osztály szerves részei; az Osztály a bizottságo
kat hosszabb időszakokban, de rendszeresen be
számoltatja és ez alkalommal sikerrel törekszik 
tevékenységük irányítására.

A beszámoló bemutatta és ismertette a hozzá 
tartozó tudományos társaságok munkáját. Meg
állapította, hogy az azelőtt kizárólag jogászokból 
álló Magyar Államtudományi Társaság jelenleg 
átalakulóban van interdiszciplináris összetételű 
Politikatudományi Társasággá, és most jött létre és 
építi ki hazai, valamint nemzetközi kapcsolatait 
a Szociológiai Társaság. A Magyar Közgazdasági

Társaság igen kiterjedt hazai tevékenységet fejt ki 
és széles nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik. 
Az Osztály nemzetközi kapcsolatait pozitívan érté
kelte; ez az Osztály tagjai sikeres közreműködésé
nek, valamint bizottságai és nemzeti bizottságai jó 
munkájának az eredménye.

A beszámoló a testületi szervek működésének 
bemutatása után ismerteti az Osztálynak az Aka
démián belüli, illetve azon kívüli munkakapcsola
tait. Jelentős eredménynek tekinti tudományterü
letei fejlődésének befolyásolását és a kutatások 
orientálását a társadalmi igények irányában. Az Osz
tály ezen a területen azzal ért el figyelemre méltó 
eredményeket, hogy az intézményesített társa
dalomtudományok színképét jelentősen gazdagí
totta, mégpedig az interdiszciplinaritás jegyében.

A beszámoló külön ismerteti kapcsolatait az 
oktatási rendszerrel. Az Osztály bizottságainak egy 
része közvetlenül hatást gyakorol a felsőoktatásra. 
Tevékenységük jelentős mértékben ezekhez a té
mákhoz kötődik: közvetlen módon foglalkoznak 
felsőoktatási rendszerünk formálásával.

Az Osztály egyik fontos, a tudományterületeket 
átfogó tevékenységét a könyv- és folyóiratkiadás 
tényszerűen, a beszámoló mellékletében szereplő 
adatokkal mutatja be. Megállapítja, hogy az Osztály 
könyvkiadási helyzete a bőség zavarával küszködik, 
5 évre való kézirat fekszik az Akadémiai Kiadónál; 
ezek közül a régebbiek zömmel idegen nyelvűek.

A jelentésben az Osztály egyik legfontosabb és 
legértékesebb eredményének és a későbbiekben leg
fontosabb feladatának tekinti az Osztály egyes 
tagjainak, bizottságainak és társaságainak a tár
sadalmi gazdasági életre gyakorolt befolyását. 
Ennek jegyében sok konkrétumot ismertet a be
számoló.

A beszámoló feletti vita kedvezően fogadta az 
előterjesztett jelentést. Elismerte őszinte hangvéte
lét, problémágazdagságát. A feltett kérdések, meg
jegyzések és észrevételek a beszámolóban ismerte
tett anyagból számos kérdést még jobban kiemel

* A mellékletet az érdekeltek közvetlenül kapják meg.

** A nem teljes szöveggel közölt határozatokat az Aka
démia tagjai részére kérésükre a Tudományos Testületi 
Titkárság tájékoztatásul megküldi.
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tek, egyes kérdéseket árnyaltabban közelítettek 
meg, másokat pontosítottak. Megfogalmazódott az 
az igény, hogy mennyire fontos az Osztálynak más 
osztályokkal való együttműködése. A társadalom- 
tudományi társosztályok mellett elsősorban a Mű
szaki Osztály irányában lehetne jelentős lépéseket 
tenni, esetleg egy akcióprogram kitűzésével. Szük
ségszerű továbbá a közeledés az Agrártudományok 
Osztálya irányában is. Az utóbbi esetben még az az 
igény is felmerült, hogy nem lenne-e célszerű az 
Osztály Agrárközgazdasági Bizottságát az Agrár- 
tudományok Osztályának Üzemgazdasági Bizott
ságával közösen működtetni. A vitában tisztázó
dott, hogy az együttműködés formájára választ az 
Osztály a következő ülése után tud adni, amikor is 
az Agrárközgazdasági Bizottság beszámoltatására 
kerül sor. Fontos volna a szociológia közreműkö
dése a Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályá
nak körébe tartozó irodalomszociológiai, és művelő
désszociológiai tevékenységében.

Felmerült az a kérdés is, hogy milyen arányban 
állnak az Osztályhoz tartozó minősítettek a tudo
mányterületükön levő kutatói létszámhoz viszo
nyítva. Megállapítást nyert, hogy a tudományos 
kutatói létszámnak kb. 1/7 —1/8-a minősített: ez 
elfogadható arány.

A beszámoló vitájában megerősítették, hogy a 
nagy ágazati bizottságok önállósága, operativitása 
alapvetően attól függ, hogy összetételükben mi 
módon érvényesülnek azok a minőségi és létszám
beli szempontok, amelyeket az Elnökség e téma
körben a legutóbbi választásokkal kapcsolatban elő
írt. Az Osztály követte az intenciókat és nem utolsó 
sorban így adódott az a kedvező helyzet, ami ma 
bizottságai területén kialakult.

A vita résztvevői fontosnak tartották, hogy az 
Osztály különös gonddal kísérje figyelemmel a ku
tatási főirányok tevékenységét.

Sok szó esett a vitában a közigazgatás fejlesz
tésének komplex tudományos kérdése kapcsán arról 
a kérdésről, hogy az ilyen témakörben kidolgozható-e 
a közigazgatás modellje?

Megfogalmazódott az az igény is, hogy tovább 
erősödjék a társadalomtudományi osztályok együtt
működése. E téren eddig is jelentős eredmények 
születtek az akadémiai közművelődési programban, 
a szocialista akadémiák társadalomtudományi al
elnöki értekezletén és várhatóan a jövőben a tör
ténelmi és kulturális hagyományaink, emlékeink 
komplex kutatása terén is.

Az Elnökség 51/1978. számú határozata

1. Az elnökség a IX. Osztály beszámolóját elfogadja. 
Nagyra értékeli azt a tényt, hogy az Osztály 
egyre nagyobb figyelmet fordít a társadalmi
gazdasági gyakorlat befolyásolására, jelentős 
sikereket ért el bizottsági és társasági hálózatá
nak fejlesztésében, interdiszciplináris bizottságok 
létrehozásában, tudományterülete és bizottságai 
orientálásában.
Az Osztály helyes ütőn jár, amikor nagy gondot 
fordít arra, hogy az ország gazdasági problémái 
megoldására orientálja a közgazdaságtudományt.

2. Az Elnökség szükségesnek tartja, hogy az Osztály
2.1. az eddiginél aktívabb tevékenységet fejtsen 

ki mind az akadémiai intézetek és más kuta
tóhelyek, mind a társadalmi-gazdasági gya
korlat szervei irányában,

2.2. fejlessze kapcsolatait az MTA Műszaki és az 
Agrártudományi Osztályával, valamint a 
másik két társadalomtudományi osztállyal 
a Nyelv- és Irodalomtudományok, valamint 
a Filozófia- és Történettudományok Osztá
lyaival már kedvezően alakuló kapcsolatait 
erősítse tovább az interdiszciplinaritás irá
nyába.

2.3. fokozza erőfeszítéseit tudományterületei 
koordinálására, az interdiszciplináris kuta
tások kibontakoztatására, fejlesztésére,

2.4. törekedjék a hatékonyság növelésére, eszköz
tárának gazdagítására.

3. Az Osztály tudományágai fejlesztése érdekében 
törekedjék az alábbiakra:
3.1. a közgazdaságtudományt továbbra is se

gítse abban, hogy kutatásait elsősorban a 
magyar népgazdaság alapvető problémái
nak tudományos elemzésére koncentrálja, 
figyelemmel egyebek között a külgazdaság
tól való függésre és a szocialista államok 
gazdasági együttműködésének fejlesztésére; 
ösztönözzön a közgazdasági elméleti kutatá
sok fejlesztésére;

3.2. az agrárgazdaságtannal szemben támassza 
azt az igényt, hogy más feladatai mellett 
segítse elő az agrárgazdaság fokozott beil
lesztését a világgazdasági folyamatokba; 
vizsgálja meg az Osztály egy agrárgazda
sági folyóirat indításának lehetőségét és 
indokoltságát;

3.3. a szociológia vonatkozásában tűzze napi
rendre az elméleti és történeti szociológiai 
kutatások problémáit;

3.4. a kutatóhálózat fejlesztésére irányuló mun
kálatok keretében foglalkozzék az Osztály 
egy egyetemi statisztikai kutatóhely léte
sítése indokoltságának kérdésével;

3.5. támogassa az Osztály — a politikatudomá
nyok keretében — az államtudomány fej
lesztését;

3.6. a jogtudomány körében segítse elő a jog
ágazatok közötti interdiszciplinaritás fejlő
dését, az ideológiai oldal erősítését;

3.7. a korábban hozott határozatoknak megfelelő
en 1979. I. félévében fejezze be a szervezés- 
tudományi helyzetelemzést, és tegyen javas
latokat a szervezéstudományi kutatások fel
lendítésére, szakszerűségének növelésére és 
szervezeti megoldásaira.

4. Vizsgálja meg az Osztály — az Elnökség 1978. 
novemberi határozatának megfelelően — a Köz- 
gazdasági Társasághoz fűződő kapcsolatait, és 
rendezze ezeket.

5. A beszámoló jelentéshez fűzött „А IX. Osztály 
tudományágairól” c. anyagot szervesen építse be 
az Osztály beszámoló jelentésébe.
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Az Elnökség 1979. I. félévi munkaterve

Az Elnökség 53/1978. számú határozata

Az Elnökség megvitatta az 1979. I. félévi munka- 
tervre vonatkozó javaslatot, és azt mint kerettervet 
az alábbiak szerint hagyja jóvá.

Január

1. Az MTA-ról szóló törvényerejű rendelet tervezete 
Előadó: Szentágothai János elnök

Márta Ferenc főtitkár

2. Javaslat ,,Az ország természeti erőforrásainak 
kutatása és feltárása” című tárcaszintű főirány 
országos szintű kiemelésére
Előadó: Martos Ferenc osztályelnök

3. Javaslat a Tudós Klub szervezeti szabályzatára 
Előadó: Törő Imre akadémikus, az alkalmi

bizottság elnöke

4. Javaslat a Miskolci Akadémiai Bizottság léte
sítésére
Előadó: Szentágothai János elnök

5. Javaslat az 1980. évi könyvkiadási terv irány
számaira
Előadó: Köpeczi Béla, az Akadémiai Kiadó Ki

adói Tanácsának elnöke

6. Javaslat az 1979. évi Akadémiai Aranyérem oda
ítélésére kiküldendő elnökségi alkalmi bizottság 
összetételére
Előadó: Szentágothai János elnök

7. Javaslat az 1979. évi Akadémiai Díjak odaítélé
sére kiküldendő elnökségi alkalmi bizottság össze
tételére
Előadó: Szentágothai János elnök

8. Tájékoztatók
9. Egyebek

Február

1. Előterjesztés a műszaki fejlesztéspolitika a VI. 
ötéves népgazdasági terv időszakában című rész- 
koncepcióra
(30.014/1978. TPB munkaprogram I./1.5.) 
Előadó: Pál Lénárd akadémikus, az Országos 

Műszaki Fejlesztési Bizottság elnöke 2

2. Előterjesztés a tudományos kutatás fő irányai a 
VI. ötéves népgazdasági terv időszakában című 
részkoncepcióra
(30.014/1978. TPB munkaprogram I./2.3.) 
Előadó: Szentágothai János elnök 

Márta Ferenc főtitkár .
Pál Lénárd akadémikus, az Országos 

Műszaki Fejlesztési Bizottság elnöke

3. Az akadémiai rendes és levelező tagok elnökségi 
jelölésének előkészítésére kiküldött bizottság elő
terjesztése
Előadó: Pach Zsigmond Pál alelnök

4. Előterjesztés a területi akádémiai bizottságok 
szervezeti és működési szabályzatára
Előadó: Szentágothai János elnök

5. Tájékoztatók
6. Egyebek

Március
1. Javaslat a Magyar Tudományos Akadémia Alap

szabályainak módosítására
Előadó: Szentágothai János elnök 

Márta Ferenc főtitkár
2. Javaslat az 1979. évi Akadémiai Aranyérem oda

ítélésére
Előadó: az alkalmi bizottság elnöke

3. Javaslat az 1979. évi Akadémiai Díjak odaítélésére 
Előadó: az alkalmi bizottság elnöke

4. A tiszteleti tagok választására vonatkozó elnök
ségi előterjesztés véglegesítése
Előadó: Fülöp József akadémikus

5. Tájékoztatók
5.1. Tájékoztató jelentés az 1979. évi aspiráns 

pályázat eredményéről
6. Egyebek

Április
1. Előterjesztés a művészettörténettudomány hely

zetéről
Elötdó: Mócsy András osztályelnökhelyettes

2. Javaslat a tudományos minősítésről szóló jog
szabályok módosítására
Előadó: Kónya Albert, a Tudományos Minősítő 

Bizottság elnöke
3. Javaslat az 1979. évi közgyűlés állásfoglalásaira 

Előadó: Szentágothai János elnök
4. Tájékoztatók
5. Egyebek

Május
1. Helyzetelemzés az irányítás-, vezetés- és szer

vezéstudomány területéről és az ebből adódó fel
adatok a kutatások koordinálására, fejlesztésére 
Előadó: Eörsi Gyula osztályelnök

2. Előterjesztés a növénygenetikai kutatások hely
zetéről
Előadó: Kurnik Ernő akadémikus, az alkalmi 

bizottság társelnöke 
Szabó Gábor akadémikus, az alkalmi 

bizottság társelnöke
3. Javaslat az 1979. évi közgyűlés határozatai vég

leges szövegének megállapítására
Előadó: Szentágothai János elnök
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4. Tájékoztatók
4.1. Tájékoztató a Magyar Tudományos Akadé

mia 1978. évi beruházási és költségvetési 
terveinek teljesítéséről.

5. Egyebek.

Június
1. Javaslat az Országos Középtávú Kutatási Fej

lesztési Terv keretében a kutatóbázis fejlesztésére, 
szervezeti átalakítására, kapcsolati rendszerének 
hatékonyabbá tételére
(30.023/1978. sz. TPB hat. 7.2. és a 30.014/1978. 
TPB munkaprogram I./3.4.2.).
Előadó: Pál Lénárd akadémikus, az Országos 

Műszaki Fejlesztési Bizottság elnöke 
Szentágothai János elnök 
Márta Ferenc főtitkár 
Köpeczi Béla főtitkárhelyettes, a Tár

sadalomtudományi Koordinációs Bi
zottság elnöke

2. Előterjesztés az aspirantúra problémáiról és fej
lesztési lehetőségeiről
Előadó: Kónya Albert, a Tudományos Minősítő 

Bizottság elnöke
3. Javaslat a kutatóképzés és továbbképzés új 

rendjére, a belföldi ösztöndíj és tudományos 
továbbképzési ösztöndíjrendszer továbbfejlesz
tésére
Előadó: Kónya Albert a Tudományos Minősítő 

Bizottság elnöke
4. A meteorológiai tudományok helyzete

Előadó: Czelnai Rudolf akadémikus, az Országos 
Meteorológiai Szolgálat elnöke

5. Javaslat az Elnökség 1979. II. félévi munka
tervére
Előadó: Szentágothai János elnök

6. A Tudós Klub klubtanácsa tagjainak és titkárá
nak megbízása
Előadó: Szentágothai János elnök

7. Tájékoztatók
7.1. Tájékoztató az akadémiai támogatások új 

rendszeréről
8. Egyebek

Az Elnökség a munkatervet tájékoztató jelleggel 
hagyja jóvá. Felhatalmazza az elnököt, hogy azon 
a szükséges változtatásokat hajtsa végre.

Előterjesztés
elnökségi alkalmi bizottság kiküldésére az alap
kutatások általános helyzetének értékelésére és 
tudománypolitikai szempontból kívánatos arányai

nak meghatározására
„A tudománypolitika időszerű feladatairól szóló 

minisztertanácsi határozatok akadémiai végrehaj
tására az 1978—80 közötti időszakban” című Intéz
kedési terv elnökségi alkalmi bizottság kiküldését 
írja elő az alapkutatások általános helyzetének érté

kelésére és tudománypolitikai szempontból kívána
tos arányainak meghatározására, különös tekintet
tel az akadémiai kutatóhelyek feladataira és kapa
citására.

Az előterjesztés ismertette az ezzel kapcsolatos 
elképzeléseket és a témakörhöz szorosan kapcsolódó 
— időközben született — más határozatokból adódó 
feladatokat is. A vita során tisztázódott, hogy elő
ször a vizsgálat és értékelés módszereit és az alap
elveket kell kidolgozni, majd ennek ismeretében 
határozhatók meg a további feladatok.

Az Elnökség 54/1978. számú határozata
1. Az Elnökség alkalmi bizottságot küld ki azzal a 

feladattal, hogy 1979 szeptemberére tegyen javas
latot az alapkutatások általános helyzete vizs
gálatának módszerére, illetve az alapelvekre. 
Ennek ismeretében határozhatók meg a VI. öt
éves terv időszaka vonatkozásában az alap
kutatások általános helyzete várható alakulásá
nak és tudománypolitikai szempontból kívánatos 
arányainak vizsgálatával és értékelésével kapcso
latos teendők, különös tekintettel az akadémiai 
kutatóhelyek feladataira és kapacitására.

2. A bizottság elnöke: Tigyi József akadémikus
tagjai: Harmatta János akadémikus 

Berend T. Iván akadémikus 
Nagy Elemér akadémikus 
Knoll József akadémikus 
Keresztesi Béla akadémikus 
Prohászka János akadémikus 
Vámos Tibor akadémikus 
Hardy Gyula akadémikus 
Bihari Ottó akadémikus 
Pécsi Márton akadémikus

titkára: Jankovits Tibor, az Agrártudományok 
Osztálya tudományos titkára

A Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának 
tevékenységéről szóló beszámoló átdolgozott 

határozati javaslata

Az Elnökség októberi ülésén elfogadta az Osztály 
beszámolóját és 40/1978. számú határozatában fel
hívta, hogy a vita szempontjainak figyelembevételé
vel a határozati javaslat szövegén végezze el a szük
séges tömörítést. Az így továbbfejlesztett javaslatot 
1978. decemberéig terjessze az Akadémia elnökéhez, 
aki azt saját hatáskörében hagyja jóvá, majd a 
határozatot tájékoztatásul mutassa be az Elnökség
nek. Az elnökségi ülésen a határozattal kapcsolat
ban észrevétel nem merült fel.

Az Elnökség 55/1978. számú határozata
1. Az Elnökség a vitában elhangzott észrevételekkel 

elfogadja a Nyelv- és Irodalomtudományok 
Osztályának beszámolóját.

2. Hangsúlyozza, hogy az Osztály keretében kép
viselt tudományágaknak a jövőben is fontos 
szerepük lesz a teljesebb ember kiformálásában, 
a kisebb és a nagyobb közösségek múltjának és
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emlékeinek megismerése, jelenlegi nyelvének, j 
művészetének, kulturális szerkeszetének leírása, | 
a jövőre való alkalmazása és a mindezekből le
vonható általános tudományos következtetések 
a jövőben is lényeges szerepet fognak játszani a 
magyar szocialista társadalom életében.

3. Felhívja az Osztályt, hogy az általános elvi és 
módszertani befolyást a szervezetszerűen bizto
sított kereteken (könyvkiadás, tudományos ren
dezvények stb.) tűi a jövőben is elsősorban a szak
területeken folyó elvi-ideológiai viták útján 
gyakorolja, törekedve e viták tudományos el
mélyítésére, az egyes tudományágak területén az 
elméleti, elvi-módszertani viták rendezésére, az 
egyes áramlatok és irányzatok marxista szellemű 
kritikai fölmérésére.

4. Az Elnökség megerősíti az Osztály vezetését 
abbeli törekvésében, hogy következetesen elő 
kívánja segíteni nyelvünk korszerű fejlődését. 
Helyesírásunk egységes rendszerének erősítését 
szolgáló új akadémiai helyesírási szabályzat ki
adásával kapcsolatos feladatok eredményes meg
oldása érdekében az Akadémia Elnöksége mind 
erkölcsileg, mind szervezeti kérdésekben meg-

Budapest, 1978. december

K ö z l e m é n y e k  
P á l y á z a l i  f e l h í v á s o k  * 1 2
A munkaügyi döntőbizottságok 
megalakításáról és működéséről

A Munkaügyi Minisztérium a közelmúltban fel
mérte a munkaviszonnyal összefüggésben a dol
gozók és a vállalat (intézmény) között felmerült vi
tákban elsőként eljáró munkaügyi döntőbizottságok 
működésének tapasztalatait. A Minisztérium meg
állapította, hogy a döntőbizottságok közel három 
évtizedes tevékenységük során beváltották a hozzá
juk fűzött elképzeléseket. Eljárásuk és döntéseik 
túlnyomó többsége megfelel a törvényes követel
ményeknek, amellyel segítik az egészséges és nyu
godt munkahelyi légkör, a kollektívák együttmű
ködésének kialakulását, illetőleg a fegyelmezett, 
becsületes és jó munkát végző dolgozók védelmét.

A felmérés ugyanakkor egyes területeken hiá
nyosságokat is megállapított. Ezek kiküszöbölése 
érdekében az alábbiakra hívjuk fel az Akadémia 
felügyelete alatt működő intézmények figyelmét.

1. Munkaügyi döntőbizottságot kell alakítani 
minden olyan vállalatnál, az állam más, önállóan 
gazdálkodó vagy költségvetési szervénél, ahol szak- 
szervezeti szerv működik, még akkor is, ha vita pl. 
hosszú idő óta egyáltalán nem merült fel. A nagyobb 
létszámot foglalkoztató vállalatokon belül szükség 
esetén több döntőbizottság is alakítható.

2. A munkaügyi döntőbizottságnak minden eset
ben egy elnöke és — zavartalan működés biztosítása 
végett — legalább két-két; az intézmény, illetve a 
szakszervezeti bizottság által kijelölt tagja, pót-

adja a szükséges segítséget, erősítve esetleg a 
Helyesírási Bizottság szervezeti státusát is.

5. Az 1981—85 közötti tervek kidolgozása során 
az Osztály a II. és IX. osztállyal történő egyez
tetés és együttes állásfoglalás alapján nyújtson 
segítséget ahhoz, hogy a történelmi és kulturális 
hagyományaink, emlékeink komplex feltárására 
alkalmas tervtémák szülessenek, az ókortudo
mány, valamint a közoktatás és a szakképzés fej
lesztésének, korszerűsítésének tudományos meg
alapozása érdekében az érdekelt társadalom- 
tudományi osztályok egységes álláspontot fogal
mazzanak meg, és a végrehajtásban is egyesítsék 
erőiket.

6. Az Elnökség egyetért azokkal a célokkal, amelye
ket a beszámoló ,,Főbb feladatok és tervek” c. 
fejezete tartalmaz, és javasolja az ebben foglalt 
programpontok megvalósítását.

Az Elnökség egyéb állásfoglalásai
Az elnökségi ülés napirendjén szerepelt még a 

,,Beszámoló az Elnökség 1978. november 28-i ülése 
óta eltelt időszak legfontosabb testületi és szak- 
igazgatási eseményeiről” című tájékoztató.

Szentágothai János s. k.

tagja kell, hogy legyen, akik jól ismerik az intézmény 
körülményeit, megfelelő szakmai ismeretekkel ren
delkeznek, s köztiszteletben álló feddhetetlen dol
gozók. E tisztségviselők kijelölése egyébként csak 
akkor érvényes — tehát akkor működhetnek —, 
ha esküt tettek és ezenkívül megbízólevéllel ren
delkeznek. Az esküt az elnök és elnökhelyettesek a 
munkaügyi bíróság elnöke előtt, a döntőbizottsági 
tagok, s póttagok pedig a már esküt tett elnök vagy 
elnökhelyettes előtt teszik, amelyről jegyzőkönyv
nek kell tanúskodnia.

3. A munkaügyi döntőbizottság megalakulásá
ról, illetve működéséről, tisztségviselőiről és az 
azok körében bekövetkezett változásokról az intéz
mény dolgozóit a helyi szokásoknak megfelelően 
(hirdetmény stb. útján) tájékoztatni kell. Ebben 
helyes egyúttal tájékoztatást adni a munkaügyi 
vitát megindító kérelem benyújtásának helyéről is. 
Követésre ajánlható az a gyakorlat is, hogy a be
adványt közvetlenül a munkaügyi döntőbizottság 
elnökénél vagy a döntőbizottsági ügyvitel ellátá
sára kijelölt személynél kell előterjeszteni.

4. A munkaügyi döntőbizottságnál felmerülő 
ügyviteli és gépelési munka ellátása az arra kijelölt 
dolgozónak munkaköri kötelessége; célszerű, ha az 
a döntőbizottság elnöke mellett egyébként is fog
lalkoztatott ügyviteli dolgozó.

5. A munkaügyi döntőbizottsági tisztség folya
matosan szinten tartott szakmai, munkaügyi
munkajogi felkészültséget igényel. Ennek biztosí
tása — a körültekintő kiválasztás mellett — a tiszt
ségviselők szervezett tanfolyami képzésben, s to
vábbképzésben való részvétele útján történhet, 
amelyről az intézménynek gondoskodnia kell.
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6. A munkaügyi viták helyes megítéléséhez, 
illetve elbírálásához szükséges, hogy a döntőbizott
ság — a Munka Törvénykönyvén kívül — rendel
kezzen a „Munkaügyi Szemléivel, a „Munkaügyi 
Közlöny”-nyel és az irányító minisztérium hivatalos 
lapjával, a nagyobb ügyforgalmú döntőbizottság 
pedig még a „Bírósági Határozatok” című lappal is.

7. A munkaügyi viták elbírálása, az okot kiváltó 
körülmények elemzése sok olyan információhoz 
vezet, amelynek figyelembevételével az intézmény 
vezetése megfelelő intézkedéseket tehet. Ezért az 
intézmény és a szakszervezet a döntőbizottság el
nökét köteles meghívni mindazokra az értekezle
tekre, tanácskozásokra, ahol valamilyen a dolgozók 
jogaira és kötelességeire kiható intézkedések, illető
leg munkaügyi vitákat is eredményezhető vállalati 
szabályzatok (így különösen a kollektív szerződés) 
kerülnek megállapításra vagy elemző megvitatásra. 
Ugyanezen indokból helyes és általánosításra alkal
mas az a széles körben tapasztalható gyakorlat, 
hogy a vezetés 1 —2 évenként megfelelő szintű meg
beszélésen áttekinti, értékeli a munkaügyi viták 
alakulását és elintézésük eredményét, hogy meg
tegye azokat az intézkedéseket, amelyek a munka
ügyi viták számának csökkenését, illetőleg a fel
merülő viták vállalaton belüli gyors elintézését és 
az indokolatlan pervitel megszüntetését eredmé
nyezhetik.

8. A munkaügyi döntőbizottságok akadály
talan és előírásszerű működését segítik a megyei 
(fővárosi) munkajogi bizottságok is, amelyek a 
vizsgálataik során szerzett tapasztalataik alapján 
javaslatot tesznek egyrészt a szükséges intézkedé
sekre, másrészt a hosszabb idő óta kiemelkedő ered
ményességgel tevékenykedő döntőbizottsági tiszt
ségviselők munkájának erkölcsi, anyagi elismeré
sére. Indokolt, hogy az intézmények vezetése meg
felelő megértéssel fogadja ezeket a felhívásokat, 
illetőleg azok nélkül is honorálja az érintett dolgo
zók tisztségével együttjáró többletmunkát.

9. A munkaügyi döntőbizottságok megalakítá
sával és működésével kapcsolatos kérdésekben a 
Központi Hivatal Igazgatási és Jogi Főosztálya 
részletesebb felvilágosítást ad.

Budapest, 1979. február
IGAZGATÁSI ÉS JOGI FŐOSZTÁLY

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK
Az MTA Műszaki Kémiai Kutató Intézet (8201 

Veszprém, Pf. 125) pályázatot hirdet tudományos 
főmunkatársi állás betöltésére az alábbi téma
területre:

A műszaki kémiai eljárások összehasonlító vizs
gálata témakörben a vibrációs ill. vibrofluidizációs 
eljárás tanulmányozása, az eljárás megvalósítására 
alkalmas berendezéstípusok fejlesztése, továbbá az 
eljárás és a berendezések alkalmazási lehetőségeinek 
keresése.

A munkakör betöltéséhez gépészmérnöki vég
zettség és kandidátusi fokozat szükséges.

A pályázathoz mellékelni kell:
— az oklevelek hiteles másolatát,
— részletes önéletrajzot,
— három hónapnál nem régebbi keletű hatósági

bizonyítványt.
A pályázónak meg kell felelnie az MTA főtitká

rának 8/1976. (A.K.l.) MTA-F számú utasításában 
a kutató-fejlesztő munkát végző tudományos dol
gozók egységes követelményrendszerében a tudo
mányos főmunkatárssal szemben támasztott köve
telményeknek.

A pályázatot az Intézet igazgatójához kell be
nyújtani.

Dr. Blickle Tibor s. k.
igazgató

A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai 
Kutató Csoportja (Budapest, I., Úri u. 62.) pályá
zatot hirdet

tudományos gyakornoki
munkakör betöltésére, kétéves megbízásos jog
viszony alapján.

Pályázhatnak olyan, egyetemet végzett, peda
gógia szakos fiatal szakemberek, akik alapvető 
jártassággal rendelkeznek a pedagógiai kutatások 
terén, legalább egy idegen nyelven is tájékozottak 
a kortárs pedagógiai és pszichológiai irodalomban, 
és a közoktatási rendszer távlati fejlesztésére irá
nyuló kutatásokban kívánnak dolgozni. A munka
kört betöltőnek a gyakornoki idő befejeztekor egye
temi doktori értekezést kell benyújtania.

A tudományos gyakornok havi illetménye 
2200, Ft. A szerződéses munkaviszony kezdete: 
1979. szeptember 1.

A pályázathoz csatolni kell:
a) önéletrajzot,
b) az eddigi munkatevékenység ismertetését (az 

esetleges publikációk jegyzékével),
c) a végzettséget (és esetleges nyelvvizsgát) iga

zoló okmányt.
A pályázatot a Kutató Csoport igazgatójához 

címezve kell benyújtani, a pályázati felhívás közzé
tételét követő 30 napon belül.

Dr. Horváth Márton s. k. 
igazgató

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának 
10/1972.(A.K.12.) MTA-F. számú utasításában fog
lalt feltételek alapján a Magyar Tudományos Aka
démia Régészeti Intézete (Budapest, I. Úri u. 49.) 
pályázatot hirdet 1979-ben végző egyetemi hall
gató részére

ösztöndíjas tudományos gyakornok
munkakör betöltésére, kétéves megbízásos jog
viszony alapján.
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Az Intézet a magyar középkori régészet telepü
léstörténet kutatási témájában kíván tudományos 
gyakornokot alkalmazni. A munkakört betöltőnek 
a gyakornoki idő után egyetemi doktori disszertációt 
kell benyújtani.

A pályázat beküldési határideje: 1979. március 
31.

A pályázathoz a következő okmányokat ill. 
adatokat kell csatolni:

a) önéletrajz
b) a végzett szak megnevezése
c) érdeklődésének milyen szakmai terület felel 

meg
d) szigorlati tárgyak vizsgaeredményei
e) egyetemi, állami és társadalmi szervek aján- 

. lása (zárt borítékban)
f) szakmai referencia (zárt borítékban) tetsző

legesen megválasztott egyetemi oktatótól
Az ösztöndíjas gyakornok illetményét az érvényes 
rendelkezések szerint állapítjuk meg.

A pályázatot az Intézet személyzeti előadója 
címére kell benyújtani ill. beküldeni.

Cím: MTA Régészeti Intézete, Bp., I. Űri u. 49.
1250

Gerevich László s. k.
igazgató

FOGADÓÓRÁK
Szentágothai János, a Magyar Tudományos 

Akadémia elnöke minden hétfőn 16 — 17.30 óra 
között — bármely természetű ügyben — fogadóórát 
tart.

A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak más 
időpontokban is rendelkezésére áll.

IGAZGATÁSI ÉS JOGI FŐOSZTÁLY

Márta Ferenc, a Magyar Tudományos Akadémia 
főtitkára minden hétfőn 15.30 — 17 óra között — bár
mely természetű ügyben — fogadóórát tart.

A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak, 
valamint az intézmények vezetőinek más időpon
tokban is rendelkezésére áll.

IGAZGATÁSI ÉS JOGI FŐOSZTÁLY

Kónya Albert akadémikus, a Tudományos Minő
sítő Bizottság elnöke minden kedden 14 — 15 óra 
között,

Kulcsár Kálmán akadémikus, a Tudományos 
Minősítő Bizottság titkára minden csütörtökön 
14 — 15 óra között tart fogadóórát.

Előzetes bejelentés a 126—840 telefonon, a 
18—64-es mellékállomáson lehetséges.

TUDOMÁNYOS MINŐSÍTŐ BIZOTTSÁG
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1. §
(1) A Magyar Tudományos Akadémia a 26/1971. 

(VI. 24.) PM-ÉVM-MüM számú együttes rendelet
8. § (1) bekezdése alapján a beruházási keretből 
lakásépítési alapot képez, és ebből — a hatályos 
jogszabályok keretei között — a (2)—(5) bekezdé
sekben megjelölt támogatást nyújtja a Központi 
Hivatal, valamint a költségvetési intézmények dol
gozói lakásépítésének elősegítésére.

(2) Kölcsön nyújtható a telepszerű és egyedi 
többszintes lakóház-, valamint csoportos, korszerű, 
illetőleg hagyományos családiház építéséhez, ide
értve az olyan emeletráépítést és tetőtérbeépítést is, 
amelynek keretében a létesülő lakások személyi 
tulajdonba kerülnek.

(3) Kölcsön nyújtható az OTP beruházásában 
értékesítés céljára épített lakás megvásárlásához.

(4) Toldaléképítéshez abban az esetben nyújt
ható kölcsön, ha ezáltal a lakás legalább egy lakó
szobával bővül, és a Tanács Végrehajtó Bizottságá
nak Lakásügyi Osztálya igazolja, hogy a bővítés 
jogos lakásigényt old meg.

j o p z a o a i y o k
A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának 
3/1979. (A. K. 4.) MTA-F. számú

u t a s í t á s a

az akadémiai dolgozók lakásépítésének és lakás- 
vásárlásának támogatásáról

A Magyar Tudományos Akadémia Központi 
Hivatala (a továbbiakban: Központi Hivatal), 
valamint a felügyelete alatt működő kutatóköz
pontok, intézetek, kutatólaboratóriumok, szolgá
latok, továbbá támogatott kutatóhelyek, az Akadé
mia felügyelete alá tartozó tudományos egyesüle
tek, akadémiai bizottságok és egyéb költségvetési 
szervek (a továbbiakban: költségvetési intézmé
nyek) alkalmazásában főfoglalkozásban dolgozók 
lakásépítésének és vásárlásának (a továbbiakban: 
lakásépítés) támogatására az alábbi utasítást adom 
ki.



38 AKADÉMIAI KÖZLÖNY 1979. március 23.

2- §

Az akadémiai kölcsön kamatmentes. A kölcsön 
után az OTP évi 18%-os kezelési költséget számít 
fel, amelyet a lakásépítési alap terhére az Akadémia 
visel. Meg kell térítenie a dolgozónak a 18%-os 
kezelési költséget abban az esetben, ha a 4. §-ban 
megjelölt szerződést megszegi.

3. §
(1) Akadémiai kölcsönben az a dolgozó részesül

het, aki legalább hároméves akadémiai munka- 
viszonnyal rendelkezik.

(2) A kölcsön összege nem haladhatja meg a 
kérelmező által az OTP számlára kötelezően befize
tendő előtörlesztéssel és az OTP által nyújtott, 
továbbá egyéb kölcsönnel nem fedezett építési 
költséget.

(3) Ha az akadémiai kölcsönt kérő dolgozó 
házastársa nem akadémiai intézménynél dolgozik, 
és munkáltatója kölcsönben részesíti, az akadémiai 
kölcsön a (2) bekezdés szerint engedélyezhető összeg 
50%-át nem haladhatja meg.

4- §
(1) Akadémiai kölcsönben csak az a dolgozó 

részesíthető, aki szerződésben vállalja, hogy a meg
állapodás aláírásából számított legalább 5 éven 
belül munkaviszonyát egyoldalú elhatározással nem 
szünteti meg; amennyiben munkaviszonya hatá
rozott időre szól és az 5 éven belül megszűnik 
— a munkáltató kezdeményezésétől függően — 
azonos feltételek mellett legalább olyan időtar
tamra újabb szerződést köt, hogy munkaviszonya 
a szerződés aláírásától számítva 5 évet elérjen.

(2) Ha a dolgozó az (1) bekezdés szerint szerző
désben vállalt kötelezettségét megszegi, a még fenn
álló kölcsöntartozását egy összegben vissza kell 
fizetnie. A kölcsöntartozás után meg kell téríteni 
továbbá évi 5%-os kamatot, valamint az OTP 
részére fizetett 1%-os kezelési költséget.

5- §
(1) Az akadémiai kölcsöntámogatással szerzett 

lakásra a kölcsön biztosítására az MTA javára 
elidegenítési és terhelési tilalmat, valamint jelzálo
got kell a telekkönyvbe bejegyeztetni.

(2) Az akadémiai kölcsön teljes kiegyenlítése 
előtt a dolgozó ingatlanát csak az Akadémia főtit
kárának hozzájárulása alapján idegenítheti el.

(3) Ha a (2) bekezdésben foglalt elidegenítés nem 
akadémiai munkaviszonyban levő személy részére 
történik, az elidegenítéskor fennálló kölcsöntarto
zást egy összegben vissza kell fizetni. Ha az elidege
nítés akadémiai munkaviszonyban álló dolgozó 
részére történik, és a vevő kisebb összegű támoga
tásban részesül, mint a még fennálló kölcsöntarto
zás, a vevő részére megállapított kölcsön és az eladó 
hátralékos tartozásának különbözeiét egy összeg
ben vissza kell fizetni.

6. §
(1) Az akadémiai kölcsönkérelmek elbírálására, 

illetőleg a központi szervezésben létesülő társasház
építkezésben részt vevő dolgozó kijelölésére és a 
kölcsönök engedélyezésére vonatkozó javaslat ki
alakítása az MTA Lakásügyi Bizottságának fel
adata.

(2) A Lakásügyi Bizottság elnökét és tagjait az 
Akadémia főtitkára kéri fel.

7- §
(1) A Lakásügyi Bizottság titkársági teendőit 

az MTA KÉSZ Jogi- és Lakásügyi Csoportja (Buda
pest 1014 Országház u. 30.) (a továbbiakban: Jogi- 
és Lakásügyi Csoport) látja el.

(2) A Jogi- és Lakásügyi Csoport feladata:
— a Lakásügyi Bizottság üléseinek előkészítése;
— a Lakásügyi Bizottság javaslata alapján hozott 

döntésről a kérelmező értesítése;
— a kölcsöntámogatásban részesülő dolgozókkal 

a szükséges szerződések megkötése;
— a kölcsön folyósításához szükséges intézkedések 

megtétele;
— a kölcsön folyósításával kapcsolatos kötelezett

ségek betartásának figyelemmel kísérése és a 
nyilvántartások vezetése.
(3) A Jogi- és Lakásügyi Csoport (1)—(2) bekez

désében foglalt feladatainak ellátásáért a Jogi- és 
Lakásügyi Csoport vezetője felelős. Irányítja a fel
adatok megoldására kijelölt munkatársak tevé
kenységét és az MTA Lakásügyi Bizottságával köz
vetlen kapcsolatot tart fenn.

8. §
(1) A dolgozók kölcsön iránti kérelmüket az 

MTA Lakásügyi Bizottságához címezve munka
helyük szakszervezeti bizottságánál terjesztik elő. 
A szakszervezeti bizottság a kérelmet saját- és a 
munkáltató szerv vezetőjének véleményével ellátva 
a Jogi- és Lakásügyi Csoporthoz küldi meg.

(2) A Lakásügyi Bizottság a kérelmeket az 
igénylő szociális és egyéb körülményei, a munkál
tató és a szakszervezeti bizottság javaslata, vala
mint a rendelkezésre álló pénzügyi keret figyelembe
vételével megvizsgálja és javaslatot tesz a főtitkár
nak a kölcsön összegére vagy a kérelem elutasítására.

9- §
Az Akadémia Központi Hivatal által az OTP- 

nél megnyitott lakásépítési alap számlát az érvé
nyes jogszabályok szerint az MTA KÉSZ Beruhá
zás- Pénzügyi Osztálya kezeli. A kölcsön folyósí
tására vonatkozó szerződés alapján intézkedik a 
kölcsön összegének átutalása iránt, gondoskodik a 
nyilvántartásra szolgáló számlák vezetéséről, ellen
őrzi a törlesztés folyamatosságát.

10. §

(1) A fentiekben szabályozott akadémiai kölcsön- 
támogatáson túlmenően a költségvetési intézmé
nyek a szerződéses munkák árbevételéből jutalma
zásra felhasználható keretük terhére dolgozóiknak 
vissza nem térítendő támogatást vagy kamatmen
tes kölcsönt adhatnak lakásépítésük elősegítésére.

(2) Az e §-ban foglalt támogatás részletes szabá
lyait az intézmények — a hatályos jogszabályok 
keretei között — maguk állapítják meg.

n . §
Ez az utasítás kihirdetése napján lép hatályba. 

Egyidejűleg a 15/1972. (A. K. 18.) MTA-F. sz. 
utasítással közzétett szabályzat hatályát veszti.

Márta Ferenc s. k. 
főtitkár
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A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA E L N Ö K S É G É N E K
HATÁROZATAI*

az 1979. január 30-i üléséről

Javaslat
„Az ország természeti erőforrásainak kutatása és 
feltárása” tárcaszintű kutatási főirány országos 

szintre emelésére

A Föld- és Bányászati Tudományok Osztálya 
— az Agrártudományok Osztályának egyetértő 
támogatásával — javasolta a jelenleg a Központi 
Földtani Hivatal által koordinált és irányított 
„Az ország természeti erőforrásainak kutatása és 
feltárása” megnevezésű, KFH-1 jelű, és az OTTK.T- 
ban „tárcaszintű” főirányként nyilvántartott tudo
mányos kutatási terv „országos” szintűvé történő 
átminősítését, a tematika egyidejű továbbfejlesz
tésével, valamint az irányítás és a koordinálás új, 
tárcaközi szervezetének kialakításával.

Az átminősítés szükségességét a természeti erő
források fokozódó jelentősége, a kutatás komplexi
tása, a kivitelezésben részt vevő kutatóhelyek több 
ágazathoz, illetve irányító szervhez való tartozása 
indokolja.

A „természeti erőforrások” fogalomkörébe tar
toznak az ország természeti adottságainak mind
azon elemei, amelyek az anyagi termelés adott (de 
időközben változó) szintjén a tudomány gyarapodó 
eredményének egyre hatékonyabb közreműködésé
vel, illetve felhasználásával gazdaságosan vehetők 
igénybe a társadalom szükségleteinek kielégítésére, 
a népgazdaság fejlesztésére. Ilyen természeti erő
források az ásványi nyersanyagok, a termőtalaj, 
a víz és a légkör.

Az ásványi nyersanyagok, a talaj termőképes
sége, a víz és a levegő mindig jelentős tényezők 
voltak a gazdasági élet fejlődését befolyásoló felté
telek között. A 70-es évek elejétől kezdve a termé
szeti erőforrások szerepe az ország gazdasági szer
kezetében is lényegesen megnövekedett. Egyes 
ásványi nyersanyagok nagymértékben felértékelőd
tek, az élelmiszertermelés, a vízzel való gazdálkodás 
is „stratégiai” fontosságúvá vált.

A természeti erőforrások között az ásványi 
nyersanyagok ismert és lehetséges készleteinek 
„in situ” értéke megközelítőleg a nemzeti vagyon 
20%-át képviseli. A talaj népgazdasági értéke 
nyilvánvaló. A termőföld értéke az összes nemzeti 
vagyon 22%-ára tehető. A légköri erőforrások szere
pét az adja, hogy a légköri környezeti tényezők 
figyelembevétele lehetővé teszi bizonyos veszte
ségek és károk elhárítását, valamint a termelés 
szervezettségének és hatékonyságának emelését. 
A víznek, mint természeti erőforrásnak a jelentő
sége abban van, hogy minden élet, és a legtöbb 
iparág nélkülözhetetlen anyaga, amely a termelés
ben közvetlenül vagy közvetve hasznosul.

A ,,tárcaszint”-ről „országos” szintre való ki
emelés másik indoka az, hogy számos minisztérium

és más országos hatáskörű szerv, irányító hatóság 
és intézmény érdekelt a főirány témáinak kidolgo
zásában.

Az elnökségi vitában felszólalók egyetértettek 
az országos szintű kiemeléssel. Rámutattak arra, 
hogy az eddigi kutatások több főhatóság számos 
intézményében folytak, ezért is szükséges ezek 
fokozottabb koordinálása. Felhívták a figyelmet 
arra, hogy tisztázni kell a főirány kapcsolatait az 
OTTKT és az OKKFT más főirányaival, illetve 
programjaival. Szükségesnek tartották, hogy a fő
irány jelenlegi tematikájának továbbfejlesztésével 
tervtanulmány készüljön, amely tartalmazza a fel
adatokat, a kutatásban részt vevő intézmények, 
kutatóhelyek körét és jelölje meg a bázisintézeteket. 
Javasolták továbbá, hogy az egyéb szervezeti kér
désekben csak a TPB jóváhagyása után szülessen 
döntés.

Az Elnökség 1j1979. számú határozata
1. Az Elnökség az előterjesztés és a vita szem

pontjai alapján egyetért a főirány országos szintű 
kiemelésére vonatkozó javaslattal.

2. Felkéri a Főtitkárt, hogy a TPB számára, 
az érdekelt országos hatáskörű szervekkel egyez
tetve, készítsen tervtanulmányt. Ehhez a Föld- és 
Bányászati Tudományok Osztálya az érdekelt aka
démiai tudományos osztályokkal együttműködve 
állítsa össze a főirány tematikai tervezetét és annak 
irányelveit.

3. Felkéri a Főtitkárt, hogy „Az ország termé
szeti erőforrásainak kutatása és feltárása” című 
tárcaszintű kutatási főirány országos szintűvé tör
ténő átminősítésére vonatkozó javaslatot terjessze 
a TPB elé.

4. A TPB határozata után, annak megfelelően, 
a Főtitkár kérje fel a tárcákat a bázisintézmények 
kijelölésére.

Javaslat
Buzágh Aladár-díj létesítésére

A Kémiai Tudományok Osztálya Csonka Lajos 
vegyészmérnök közérdekű felajánlása alapján javas
latot tett „Buzágh Aladár-díj” létesítésére.

A díj odaítélésének szabályaira a következő 
javaslat alakult ki:

1. A díj pénzügyi alapját Csonka Lajos négy 
találmányának jövedelmét kitevő tőke kamatai 
képezik. A tőke jelenlegi összege 944 000 forint.

2. A díjat a hazai fizikai-kémiai, különösképpen 
a kollodika területén elért kiemelkedő jelentőségű 
munkák szerzőinek lehet odaítélni.

* A nem teljes szöveggel közölt határozatokat a z  A k a 
démiatagjai részére— kérésükre — a Tudományos Testületi 
Titkárság tájékoztatásul megküldi.
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3. A díj összege 25 000 Ft, melyet az a magyar 
kutató kaphat, akit erre a Kémiai Tudományok 
Osztálya, illetve az Osztály által kiküldött alkalmi 
bizottság méltónak ítél.

4. A Buzágh Aladár-díjjal egy, Buzágh Aladár 
képmását viselő érem is átadásra kerül. Az érme 
elkészítésével kapcsolatos költség az alapítványi 
tőkét terheli.

5. A 3. pontban megjelölt díjtól függetlenül egy 
úgynevezett „mellékdíjat” is odaítél az Osztály, 
kizárólag fiatal, 35. életévét be nem töltött kutató
nak.

6. Ha az adott évben nem készül olyan kiemel
kedő jelentőségű munka, amely a díjra érdemes, a 
tárgyévi kamat a tőkéhez csatolandó.

7. A díj első ízben 1979-ben, a Buzágh akadé
mikus által alapított első hazai önálló Kolloid- 
kémiai Laboratórium megalakulásának 40 évfor
dulója alkalmából kerül odaítélésre.

A Kémiai Tudományok Osztálya a díj alapí
tására vonatkozó javaslatán túlmenően felvetette, 
helyes lenne, ha a kémia területén még három 
további hasonló jellegű díj kerülne kiosztásra, 
melyek lehetővé tennék a szerves kémia, az anali
tika és a műszaki kémia terén elért kiemelkedő 
jelentőségű munkák jutalmazását.

Az Elnökség 3/1979. számú határozata

1. Az Elnökség a Buzágh Aladár-díj alapítására 
vonatkozó előterjesztést elfogadja.

2. Felhatalmazza az Elnököt, hogy a közérdekű 
felajánlás alapján a Polgári Törvénykönyv vonat
kozó szabályai, valamint a 30/1978. (XI. 22.) PM sz. 
rendelet szerint tegye meg a szükséges intézkedé
seket.

3. A Buzágh Aladár-díjat — az alapító okirat 
szabályai szerint — a Kémiai Tudományok Osztálya 
által kiküldött bizottság javaslata alapján az osz
tályülés ítéli oda.

4. A kémia területén további díjak alapítását 
az Elnökség a későbbi konkrét felajánlások alapján 
fogja megvizsgálni.

Javaslat
a Miskolci Akadémiai Bizottság létesítésére

Az Elnökség korábbi elhatározásainak megfele
lően Szegeden, Pécsett, Veszprémben és Debrecen
ben már működik vidéki (területi) akadémiai bi
zottság, amelyeket székhelyük alapján neveztek el. 
Megérettek a feltételek Észak-Magyarország (Bor- 
sod-Abaúj-Zemplén—Heves és Nógrád megyék) 
területére kiterjedő feladatokkal Miskolci Akadé
miai Bizottság (MAB) létesítésére is. Ezzel az Aka
démia vidéki bizottsági hálózatának a kiépítése 
befejeződik.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye a bizottság elhe
lyezésére kb. 800 m2 alapterületű épületet ajánlott 
fel (Miskolc, Szabadság tér 3.), amely megfelelő 
átalakítással székház céljára alkalmassá tehető.

A vitában felszólalók a MAB létesítésével egyet
értettek, felhívták a figyelmet a Bizottság meg
felelő tudományági arányokat tükröző személyi 
összetételének fontosságára.

Az Elnökség 4/1979. számú határozata

1. Az Elnökség Észak-Magyarország (Borsod- 
Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megye) területére 
kiterjedő feladatokkal Miskolci Akadémiai Bizott
ságot létesít:

Elnök: Zambó János akadémikus
Alelnökök: Szűcs László, a műszaki tudományok 

kandidátusa
Bandur Károly, a történelemtudomá

nyok kandidátusa
Titkár: Terplán Zénó, a műszaki tudományok

doktora
Tagok: Alaitner István, a kémiai tudományok

kandidátusa
Balogh Péter, az orvostudományok 

kandidátusa
Bocsa Iván, a mezőgazdasági tudomá

nyok doktora
Budai László, a nyelvtudományok 

kandidátusa
Czibere Tibor akadémikus 
Énekes Sándor, a műszaki tudományok 

kandidátusa
Horváth István, a Balassagyarmati 

Múzeum igazgatója 
Hrabecz József, a filozófiai tudomá

nyok kandidátusa
Kócza Imre, az egri Finomszerelvény- 

gyár vezérigazgatója 
Kun László, a történelemtudományok 

kandidátusa
Nagy Aladár, a közgazdaságtudomá

nyok kandidátusa
Nagy József, a történelemtudományok 

kandidátusa
Prónai Gábor, az orvostudományok 

kandidátusa
Simon Sándor akadémikus 
Szalai György, a mezőgazdasági tudo

mányok kandidátusa 
Szeppelfeld Sándor, a műszaki tudo

mányok kandidátusa 
Szilas A. Pál, a műszaki tudományok 

doktora
Tarján Gusztáv akadémikus 
Tóth József, a kémiai tudományok 

doktora
Ürmössy László, a Salgótarjáni Kohá

szati Üzemek vezérigazgatója 
Vincze Endre, a matematikai tudomá

nyok kandidátusa

2. Az Elnökség az akadémiai bizottsági hálózat 
1980-ban esedékes újjáválasztásakor a MAB sze
mélyi összetételében a tudományági arányok to
vábbi finomításának kérdését megvizsgálandónak 
tartja.
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Javaslat
az 1980. évi könyvkiadási terv irányszámaira

Az V. ötéves terv éveiben könyvkiadásunkban 
szintentartásra kell törekednünk, előrelépés a pél
dányszámok emelésével lehetséges. Az Elnökség 
3/1978. számú határozatával a testületek 1979. évi 
kiadási keretszámait ennek figyelembevételével ala
kította ki és hagyta jóvá.

Az Akadémiai Kiadó Kiadói Tanácsa javasolta, 
hogy a tudományos osztályok 1980. évi ívkereteit, 
mint irányszámokat az Elnökség az 1979. évi ada
tokkal megegyezően hagyja jóvá.

Az Elnökség 511979. számú határozata
1. Az Elnökség a tudományos osztályok 1980. 

évi ívkeretét — mint irányszámokat — az alábbiak
szerint hagyja jóvá:

Központi keret 140 ív
I. Osztály 1230 ív

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

VI. Osztály 350 ív
VII. Osztály 170 ív

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

Összesen: 4450 ív
2. A tervező szervek (Központi keret, Tudomá

nyos Osztályok) a fenti keretszámok alapján az 
Akadémiai Kiadóval február hónapban alakítsák ki 
az 1980. évi előzetes kiadási tervüket, hogy az 
államilag előírt időpontra a tárcaterv a miniszté
riumi szakfelügyelet számára rendelkezésre álljon.

Javaslat
az 1979. évi Akadémiai Aranyérem odaítélését elő
készítő elnökségi alkalmi bizottság összetételére

Az Elnökség 6/1979. számú határozata
Az Elnökség az 1979. évi Akadémiai Aranyérem 

odaítélésének előkészítésére az alábbi elnökségi 
alkalmi bizottságot küldi ki:

1. A bizottság elnöke: Pach Zsigmond Pál al-
elnök

Budapest, 1979. február

A bizottság tagjai: Fülöp József alelnök 
Somos András alelnök

2. A bizottság terjessze javaslatát az Elnökség 
márciusi ülése elé.

Javaslat
az 1979. évi Akadémiai Díjak odaítélését előkészítő 

elnökségi alkalmi bizottság összetételére
Az Elnökség 7/1979. számú határozata

Az Elnökség az 1979. évi Akadémiai Díjak oda
ítélésének előkészítésére az alábbi elnökségi alkalmi 
bizottságot küldi ki:

1. A bizottság elnöke: Pach Zsigmond Pál al
elnök

A bizottság tagjai: Fülöp József alelnök 
Somos András alelnök

A bizottság titkára: Gujdi Barna, a Személy
zeti Főosztály vezetője

2. A bizottság terjessze javaslatát az Elnökség 
márciusi ülése elé.

Előterjesztés
A Magyar—Szovjet Társadalomtudományi Együtt
működési Bizottság magyar tagozata megüresedett 

elnöki tisztének betöltésére
Az Elnökség 29/1975. számú határozatával jóvá

hagyta a Magyar—Szovjet Társadalomtudományi 
Együttműködési Bizottság magyar tagozata össze
tételét. A Bizottság elnöki tiszte Friss István aka
démikus halálával megüresedett.

Az Elnökség 8/1979. számú határozata

Az Elnökség a Magyar—Szovjet Társadalom- 
tudományi Együttműködési Bizottság magyar ta
gozata megüresedett elnöki tisztének betöltésére 
Pach Zsigmond Pál alelnököt, az MTA Történet- 
tudományi Intézetének igazgatóját kéri fel.

Az Elnökség egyéb állásfoglalásai
Az Elnökségi ülés napirendjén szerepelt még a 

„Beszámoló az Elnökség 1978. december hó 19-i 
ülése óta eltelt időszak legfontosabb testületi és 
szakigazgatási eseményeiről” című tájékoztató.

Szentágothai János s. k.

K ö z l e m é n y e k  * 1 „Szigetelőalapú integrált áramköri technológia 
hazai kidolgozása és széles körű bevezetése.”

A TÁVLATI TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 
TERÉN ELÉRT EREDMÉNYEK 

JUTALMAZÁSA 1978-ban
Országos szintű kutatási főirányok 

Magyar Tudományos Akadémia
1. Szilárdtestek kutatása

1. Wollitzer György, Bráda Ferenc, Kolonits Pálné, 
Strausz Tamás, Szilágyi Ferenc, Göblös János, Papp 
Károly
(Híradástechnikai Kutatóintézet, REMIX)

Jutalom:

Wollitzer György 
Bráda Ferenc 
Kolonits Pálné 
Strausz Tamás 
Szilágyi Ferenc 
Göblös János 
Papp Károly

Összesen:

10 0 0 0 ,-  Ft 
8 0 0 0 ,-  Ft 
6 000, -  Ft 
8 0 0 0 ,-  Ft 
6 0 0 0 ,-  Ft 
8 0 0 0 ,-  Ft 
4 000, -  Ft

50 0 0 0 ,-  Ft
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2. Grüner György, Jánossy András, Kamarás Katalin, 
Pintér Katalin, Ritvay Miklósné
(MTA KFKI)

,.Szerves vezető anyagok előállítása, fizikai és 
kémiai tulajdonságainak vizsgálata.”
Jutalom:
Grüner György 10 000,— Ft
Jánossy András 10 000,— Ft
Kamarás Katalin 5 000, — Ft
Pintér Katalin 7 500,— Ft
Ritvay Miklósné 7 500,— Ft

Összesen: 40 000,— Ft

3. B art a Erzsébet
(MTA Műszaki Fizikai Kutató Intézet)

„A szabad töltéshordozók szilícium optikai tulaj
donságaira kifejtett hatásának vizsgálata — Kra
mers — Kronig-analízissel.”
Jutalom: 8000,— Ft

4. Simon Zoltán 
(Híradástechn. Ip. Kút. Int.)

„Második generációs LSI mikroprocesszor.” 
Jutalom: 8000,— Ft

5. Dr. Újhelyi Csaba, Dr. Varga Dezső, Dr. Kádár 
Imre, Dr. Kövér Ákos, Kövér László, Mórik Gyula
(MTA ATOMKÍ)

,,ESCA-berendezés kifejlesztése és alkalmazása.” 
Jutalom:
Mórik Gyula 3 000,— Ft
Varga Dezső 9 000,— Ft
Kádár Imre 6 000, — Ft
Kövér Ákos 4 500,— Ft
Kövér László 4 500,— Ft
Újhelyi Csaba 3 000,— Ft

Összesen: 30 000,— Ft

6. Kollár János, Solt György 
(MTA KFKI)

,,A fémes kötés elmélete átmeneti, nemes és 
ritka földfémekben és a fémek viselkedése nagy
nyomáson.”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 18 000,— Ft

7. Mészáros Sándor, Vad Kálmán, Kovák Dezső 
(MTA ATOMKI, Debrecen)

„Szupravezető kvantum interferométer 
(SQUID) kifejlesztése.”
Jutalom:
Mészáros Sándor 8 000,— Ft
Vad Kálmán . 4 0 0 0 , - Ft
Novák Dezső 4 000,— Ft

Összesen: *16 0 0 0 ,-  Ft

2. Az életfolyamatok szabályozásának mechaniz
musa

(Bioreguláció)
1. Dr. Belea Adonisz, Dr. Fejér Domokosné 
(MTA SZBK)

„Fajkeresztezések elméleti és gyakorlati jelen
tősége a triticinae subtribusban.”
Jutalom:
Belea Adonisz 9 000,— Ft
Fejér Domokosné 5 000,— Ft

Összesen: 14 000,— Ft
2. Füst György, Medgyesi György, Csécsi Nagy Mária, 
Rajnavölgyi Éva, Sármay Istvánná, Sándor Mátyás, 
Erdei Anna, Kulics Judit, Ember Júlia
(OHVI, ELTE GBA, ELTE TTK)

„Az immunkomplex összetétel hatása a komple
ment aktiválásra és a komplementtől függő immun
komplex oldódás mechanizmusára.”

„A klasszikus komplement aktivációs folyamat 
kezdeti lépésének lehetséges mechanizmusai: a Cl 
komplement komponens kötődése és aktiválódása.” 

„Lymphocyta Fc-receptorok szerkezeti és funk
cionális tanulmányozása.”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 27 000,— Ft
3. Dr. Balázs András, Blazsek István, Csáki László, 
Dr. Gaál Dezső
(MTA KOK, Onkopathológiai Kút. Int.)

„Control of cell proliferation by endogenous 
inhibitors.” „A sejtproliferációt moduláló endogén 
faktorok vizsgálata in vitro lymphocyta modell 
rendszerekben.”
Jutalom:
Balázs András 9 000,— Ft
Blazsek István 9 000,— Ft
Csáki László 5 000,— Ft
Gaál Dezső 5 000,— Ft

Összesen: 28 000,— Ft

4. Dr. G ár dos György, Dr. Szász Irma, Dr. Sár kadi 
Balázs
(OHVI)

„Intracelluláris kalcium hatása a vörösvérsejt 
membrán funkcióira.”
Jutalom:
Gárdos György 8 000,— Ft
Szász Irma 6 000,— Ft
Sarkadi Balázs 4 000, — Ft

Összesen: 18 000,— Ft
5. Dr. Fachet József, Dr. Andó István 
(MTA SZBK)

„Szintetikus antigénnel kiváltható celluláris és 
humoralis immunválasz genetikai szabályozása.”
Jutalom:
Fachet József 8 000,— Ft
Andó István 4 000,— Ft

Összesen: 12 000,— Ft
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12. Dr. Friedrich Péter. Hajdú János, Bartha Ferenc 
(MTA SZBK)

„Oligomér fehérjék alegység elrendeződésének 
vizsgálata: a kémiai keresztkötés módszere.”
Jutalom:
Friedrich Péter 6 000,— Ft
Hajdú János 3 000,— Ft
Bartha Ferenc 3 000,— Ft

Összesen: 12 000,— Ft

13. Dr. Nikolics Károly
(SOTE I. sz. Kémiai Biokémiai Intézete)
Jutalom: 6000,— Ft

14. Dr. Ángyán Lajos 
(POTE Élettani intézet)

„Peripheral autonomic feedback regulation of 
intracranial self-stimulation behaviour.”
Jutalom: 6000,— Ft

15. Benyó Imre, Jakab Ferenc, Sugár István, Sándor 
József, Szabó György
(SOTE III. sz. Sebészeti Klinika, Orsz. Traumato
lógiai Int.)

,,A duodenum savanyításakor fellépő splanch- 
nicus keringési reakció mechanizmusa.”
Jutalom:
Benyó Imre 5 000,— Ft
Jakab Ferenc 3 000,— Ft
Sugár István 3 000,— Ft
Sándor József 3 000,— Ft
Szabó György 3 000,— Ft

Összesen: 17 000,— Ft

16. Dr. Erdélyi Andor 
(OMI)

„Vestibular control of somato-vegetative inte
gration: a new interpretation of orthostatic com
pensation.”
Jutalom: 5000,— Ft

17. Kiss Antal, Sain Béla 
(SZBK Biokémiai Int.)

„Bakteriális rDNS vizsgálata restrikciós endo- 
nukleázokkal és klónozással.”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 6000,— Ft

3. A közigazgatás fejlesztésének komplex tudomá
nyos vizsgálata

1. Dr. Vérebélyi Imre
(ELTE Állam- és Jogtudományi Kar)

„A tanácsi közoktatási tevékenység központi 
irányításának államigazgatási alapkérdései.”
Jutalom: 8000,— Ft

6. Dancsházy Zsolt, Karvaly Béla, Ormos Pál 
(MTA SZBK)

„A bakteriorodopszin mint a fényindukált 
membránpotenciái szabályozója.”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 18 000,— Ft

7. Makara Gábor, Palkovits Miklós, Rappay György, 
Kárteszi Mihály
(MTA KOKI, SOTE I. Anatómia, MTA KOKI, 
MTA KOKI)

„A hypophysisnél eminentia mediana kortiko- 
liberin (CRF) tartalmú rostjainak eredete.”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 20 000,— Ft

8. Dr. Kontrohr Tivadar, Dr. Kocsis Béla, Kontrohr- 
né Péterffy Klára
(POTE)

„A Shigella sonnei lipopolysaccharid antigének 
szerkezetanalízise immunkémiai módszerekkel.”
Jutalom:
Kontrohr Tivadar 7 000,— Ft
Kocsis Béla 4 000,— Ft
Kontrohr Tivadarné 3 000, — Ft

Összesen: 14 000,— Ft

9. Maliga Pál, Lázár Gabriella, Menczel László 
(MTA SZBK)

„Dohány fajhibridek előállítása protoplaszt fú
zióval.”
Jutalom:
Maliga Pál 7 000,— Ft
Lázár Gabriella 5 000,— Ft
Menczel László 3 000,— Ft

Összesen: 15 000,— Ft

10. Dr. Kondor ősi Ádám, Kiss György Botond, 
Forrai Tamás, Vincze Éva, Bánfalvi Zsófia 
(MTA SZBK)

„A Rhizobium meliloti kör alakú kapcsoltsági 
térképe.”

Jutalom:
Kondorosi Ádám 6 000, — Ft
Kiss György Botond 5 000,— Ft
Forrai Tamás 3 000, — Ft
Vincze Éva 3 000,— Ft
Bánfalvi Zsófia 3 000,— Ft

Összesen: 20 000,— Ft

11. Dr. Gergely Pál, Dr. Vereb György 
(DOTE Vegytani Int.)

„Enzimfehérjék defoszforilációjának szerepe a 
glikogénanyagcsere szabályozásában.”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 9000,— Ft
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2. Dr. Csizmadia Andor
(Pécsi Tud. Egyetem Állam- és Jogtud. Kar)

„A szociális gondoskodás változásai Magyar- 
országon. I. r. A „szegényügy” igazgatása. II. r. 
A szociális igazgatás „produktív” kísérletei.”
Jutalom: 6000,— Ft

3. Deák János, Schuster Endre
(N1M Ipargazd. és Üzemszervezési Int.)

„A Nehézipari Minisztérium irányító munkájá
nak tökéletesítése.”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 6000,— Ft

4. Dr. Bodnár László 
(Tanárképző Főiskola, Eger)

„A közigazgatás fejlesztésének komplett tudo
mányos vizsgálata Heves megyében, különös tekin
tettel a falvakra.”
Jutalom: 5000,— Ft

4. A szocialista vállalat
1. Dr. Szalai Erzsébet 
(Pénzügykutatási Intézet)

„Kiemelt vállalat — beruházás-érdek.” 
Jutalom: 12 000,— Ft

2. Dr. Süveges Márta
(ELTE Állam- és Jogtudományi Kar)

„A szövetkezeti tulajdon és a szocialista ár
tulajdonjog.”
Jutalom: 9000,— Ft

3. Dr. Komjáti Zoltán, Dr. Belyácz Iván, Dr. László 
Gyula, Dr. Veress József
(Pécsi Tudományegyetem Közgazd. Tud. Kara) 

„Iparvállalati gazdaságtan 1/3.”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 20 000,— Ft

4. Laki Mihály
(Konjunktúra és Piackutató Int.)

„Az új termékek és eljárások bevezetésére ható 
környezeti tényezők és a vállalatok alkalmazkodási
képessége.”
Jutalom: 10000,— Ft

5. Dr. Gaál Béla
(Pest megyei Élelmiszer és Vegyi Nagyker. Váll.)

„Szelektív vevőkutatás és értékesítés a vállalati 
gyakorlatban (piac szegmentáció).”
Jutalom: 8000,— Ft

6. Dr. Rekettye Gábor 
(Pécsi Tudományegyetem)

„Termelő vállalatok értékesítési-politikája.” 
Jutalom: 8000,— Ft

7. Dr. Szamuely László, Bauer Tamás
(MTA Közgazdasági Információs Csoport, MTA 
Közgazdaságtud. Intézet)

„Az ipar ágazati irányításának tervezete az 
európai KGST országokban.” ■
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 12 000,— Ft

8. Dr. Andies Jenő, Dr. Rozgonyi Tamás 
(MKKE, MTA Szociológiai Kutató Int.)

„Konfliktus és harmónia (a gazdasági szerve
zetek szociológiájának alapkérdései).”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 10 000,— Ft

5. A gazdaságpolitika továbbfejlesztésének tudomá
nyos megalapozása

1. Ács Magdolna, Augusztinovics Mária, Bánhidi 
Ferenc, Boda György, Faur Tivadar, Haraszti Kata
lin, Krekó Béláné, Pehartz Ferenc, Bőd Péter, Szé
kely Béla
(Orsz. Tervhivatal, Matematikai Kút. Int., Könnyű
ipari Minisztérium Gépi Adatfeldolgozó Váll.)

„Távlati modellek a gyakorlatban.”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 50 000,— Ft

2. G ács János
(Konjunktúra- és Piackut. Int.)

„Hiány és támogatott fejlesztés. — Tendenciák 
az építőanyagipar irányításának történetében 
(1950-1975).”

Jutalom: 10 000,— Ft

3. Dr. Hegedűs Miklós
(MTA Közgazdaságtud. Intézet)

„A szerkezetfejlesztés néhány gazdaságpolitikai 
összefüggése.”
Jutalom: 10 000,— Ft

4. Botos Katalin 
(Pénzügykutatási Intézet)

„Pénzügyek a KGST-ben.”
Jutalom: 10. 0 0 0 , - Ft

5. Dr. Papanek Gábor
(MTA Ipargazdaságtani KCS.)

„Az ipari termékszerkezet javításának időszerű 
feladatai.”
Jutalom: ' 8000,— Ft

6.  Dr. Bánfi Tamás 
(MKKE Pénzügyi Tanszék)

„A magyar árfolyampolitika elméleti megalapo
zottságának kritikája.”
Jutalom: 8000,— Ft
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7. Dr. Timár János 
(MKKE)

„ l . A munkaerő-struktúra és a munkahelyi 
struktúra megfelelése.

2. Foglalkozáspolitikánkról és munkaerő-gaz
dálkodásunkról.

3. Foglalkoztatáspolitika, munkaerőhelyzet, zga- 
daságfejlesztés.”
Jutalom: 7000,— Ft

Nehézipari Minisztérium 
Biológiailag aktív vegyületek kutatása

1 .Dr. Bajusz Sándor, Berzétei Ilona, Dunai-Kovács 
Zsuzsa, Dr. Gráf László, Dr. Kenessey Ágnes, Miglécz 
Erzsébet, Patthy András, Dr. Rónai András, Dr. Szé
kely József, Széli György né 
(Gyógyszerkutató Intézet)

„A beta-lipotropintól a szintetikus peptid-anal- 
getikumig.”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 80 000,— Ft

2. Dr. Szejtli József, Dr. Virág Sándor, Szente Lajos, 
Sebestyén Gyula
(Chinoin Gyógyszergyár

,,Farmakonok biológiai hasznosíthatóságának 
fokozása zárványkomplex képzéssel.”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 32 000,— Ft

3. Dr. Szeberényi Szabolcs, Dr. Pálosi Éva, Dr. 
Szporny László
(Kőbányai Gyógyszerárugyár)

„Effects of 3-trifluoromethyl-alfa-ethylbenz- 
hydrol (RGH 3332) a new enzyme inducer of the 
microcosmal drug metabolism (I) and on the central 
nervous system of rats (II).”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 15 000,— Ft

4. Dr. Blaskó Gábor, Dr. Honty Katalin
(MTA Központi Kémiai Kút. Int., BME Szerves 
Kémiai Tanszék)

„Rezerpin-típusú alkaloidok és sztereoizomereik 
szintézise.”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 12 000,— Ft

5. Dr. Matolcsy György
(Növényvédelmi Kutató Intézet)

„Növényvédőszerek tervezése elméleti meggon
dolások alapján.”
Jutalom: 8000,— Ft

Oktatási Minisztérium
A köznevelés fejlesztését szolgáló pedagógiai kuta

tások
1. Inkei Péter, Kozma Tamás, Nagy József, Ritoók 
Pálné
(MTA Ped. Kút. Csop., JATE, MTA Ped. Kút. 
Csop.)

„Köznevelésünk távlatai (kutatási beszámoló).” 
Jntalom: (Egyenlő megosztásban) 24 000,— Ft

2. Takács Etel, Dr. Hunyadi Györgyné, Falus Iván, 
Tompa Klára
(OPI, MTA Pedagógiai KCS, ELTE Neveléstud. 
Tanszék, Orsz. Oktatástechnikai Központ)

„Az oktatócsomag metodikai és pedagógiai érté
kei (Egy taneszközrendszer tervezése, elkészítése és 
kísérleti kipróbálása).”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 20 000, — Ft

3. Dr. Bábosik István 
(ELTE Pedagógiai Tanszék)

„Az általános iskola felső tagozatos tanulóinak 
erkölcsi-társadalmi jellemzői, és az erkölcsi-társa
dalmi fejlődést befolyásoló főbb tényezők (Országos 
reprezentatív vizsgálat alapján).”
Jutalom: 7000,— Ft

4. Dr. Komlósi Sándor 
(Tanárképző Főiskola, Pécs)

„A család, a szülői értékek és a szülői maga
tartásformák alakulása társadalmunkban.”
Jutalom: 7 0 0 0 ,- Ft

5. Dr. Szűcs Pál
(Kandó Kálmán Villamosip. Műsz. Főisk.)

„Oktatástechnológiai anyagok és eszközök fel- 
használása, és hatékonyságuk vizsgálata az oktatás 
folyamatában.”
Jutalom: 7000,— Ft

6. Dr. Hunyady Györgyné 
(MTA Pedagógiai Csop.)

„Kollektivitás az iskolai osztályokban (A közös
ségi beállítódás strukturális meghatározói).”
Jutalom: 7000,— Ft

7. Dr. Szebenyi Péterné 
(MTA PKCS)

„A morális tudatosság és értékrendszer problé
mái.”
Jutalom: 7000,— Ft

Tárcaszintű kutatási főirányok 
Belkereskedelmi Minisztérium

1. Lakossági fogyasztási, keresleti tendenciák

1. Dr. Fenyő Imre, Dr. Gábor Miklós 
(KVF)

„Ágazati gazdaságtan I.”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 10 000,— Ft
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Egészségügyi Minisztérium
í. Számítástechnikai módszerek, rendszerek, be
rendezések fejlesztése, adaptálása az orvostudomány

ban és az egészségügyben
1 .Dr. Naszlady Attila, Hajnal Miklós, Lovúnyi 
István, Vajta László, Dr. Csűrös Éva
(Országos Korányi TBC és Púim. Int., BME Folya
matszabályozási Tsz., Heim P. Kórház Kardiológiai 
rend.)

„Számítástechnikai módszerek, rendszerek, be
rendezések fejlesztése, adaptálása az orvostudo
mányban és az egészségügyben.”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 35 000,— Ft

2. Kuba Attila
(JATE Kibernetikai Laboratórium)

„Transzmissziós computer tomográfia számító- 
gépes szimulációja.”
Jutalom: 6000,— Ft

3. Czeizel Endre, Telegdi László, Dr. Tusnády Gábor 
(Országos Közegészségügyi Intézet, MTA SZTAKI, 
MTA Matematikai Kutató Intézet)

,,Az örökölhetőség mértékének becslése a gya
kori izolált veleszületett rendellenességekben.”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 15 000,— Ft

2. A lakosság egészségének védelme a természetes 
és mesterséges környezet (bioszféra) káros hatásaitól 

(főleg orvosi vonatkozásban)
1. Dr. Dura Gyula, Dr. Szlobodnyik Judit 
(OKI)

,,A kísérletes elektromiográfia alkalmazásának 
lehetőségei egyes peszticidek toxiko-higiénés meg
ítélésében.”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 6000,— Ft

2. Dr. Bóján Ferenc
(DOTE Közegészségügyi és Járványügyi Int.)

,,Az uretán tüdődaganatot okozó hatásának 
mechanizmusa.”
Jutalom: 5000,— Ft 3

3. Perinatalis mortalitás csökkentésére irányuló 
kutatások (neoanatalógia és antenatalis élet)

1 .Dr. Feil Judit, Dr. Büky Béla 
(SOTE II. sz. Női Klinika)

,,Az ezer gramm súly alatt született koraszü
löttek savbázis helyzetének vizsgálata.”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 6000,— Ft

2. Dr. Sulyok Endre, Dr. Varga Ferenc
(POTE Szülészeti Klinika, POTE Központi Könyv
tár)

„Adatok az újszülöttkori savbázis egyensúly- 
zavarok pathomechanizmusához.”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 6000,— Ft
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4. Transzplantációs kutatások (szervátültetés)
1. Alföldy Pál
(Országos Haematológiai és Vértranszfúziós Intézet)

„A macrophag sejtek aktiválódása a sejt-közve
tített immunreakcióban: vizsgálatok a kvantitatív 
nitrotetrazolium-kék (NBT) redukciós eljárással.”
Jutalom: 6000,— Ft

5. Társadalom orvostudományi (egészségügyi— 
szervezéstudományi) kutatások

1. Dr. Gyárfás Iván, Dr. Csukás Andrásné, Dr. Duba 
Jenő, Dr. Ostor Erika, Dr. Lamm György
(Orsz. Kardiológiai Intézet, EVSZ Európai Iroda)

„Az ischaemiás szívbetegség elterjedtsége Dél- 
magyarországon. 10 éves prospektiv epidemiológiai 
vizsgálat.”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 15 000,— Ft

6. Daganatok ethipathogenesise és komplex 
therápiája

1. Dr. Gönczöl Éva, Dr. Gergely Lajos, Dr. Boldogh
István, Dr. Czeglédy Judit
(DOTE)

„A lymphotropizmussal rendelkező emberi her- 
pesvírusok daganatkeltő képességének vizsgálata.”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 12 000,— Ft

7. Sérülések pathológiája és ellátása
1. Dr. Fekete György 
(Orsz. Traumát. Int.)

„Über die Einteilung der Knöchelverletzungen.” 
Jutalom: 5000,— Ft

8. Ionizáló sugárzások alkalmazásával összefüggő 
orvosbiológiai kutatások

1 .Dr. Istvánffy Mária, Dr. Csukás Andrásné, R.
Halmágyi Margit
(Orsz. Kardiológiai Intézet)

„A keringő vérvolumen változása a korral és 
szerepe a perctérfogat szabályozásában.”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 15 000,— Ft

9. Humángenetikai kutatások
1. Dr. László Aranka 
(SZOTE Gyermekklinika)

„A heterozygotaság igazolása veleszületett — jó
részt lysosomális — enzymopathiákban.”
Jutalom: 6000,— Ft

Központi Földtani Hivatal
Az ország természeti erőforrásainak kutatása és 

feltárása
1. Dr. Patvaros József 
(NME Bányaműveléstani Tsz)
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„Geotechnikai bányaművelési módszerek alkal
mazhatósága ásványi erőforrásaink hatékonyabb 
kihasználására.”
Jutalom: 10 000,— Ft

2. Hegyi Istvánná, dr. Vitális György 
(SZIKKTI)

„Cementipari nyersanyagaink és kutatásuk mód
szertana.”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 16 000,— Ft

3. Dr. Megyeri Mihály, Tóth Béla 
(OGIL)

„Pulzációs hidrodinamikai vizsgálatok széles 
körű hazai elterjesztésének lehetőségei a kőzetek 
rezervoár mechanikai (ezen belül vízföldtani) jel
lemzői meghatározásának új, hatékonyabb és gazda
ságosabb módszereihez.”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 12 000,— Ft

4. Katona Sándor, Keresztesi Zoltán, Rétvári László, 
Sóvágó Gyula
(MTA FKI, Tata, Ságvári E. Középiskolai Kollé
gium)
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 20 000, — Ft

2. Dr. Pavlik Gábor, Dr. Frenkl Róbert 
(TF)

„Biogén amin érzékenység vizsgálata edzett 
szervezetben, különös tekintettel a keringési regu
lációra.”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 10 000, —Ft

Magyar Tudományos Akadémia
1. Számítástechnikai kutatások és alkalmazásaik 

(kivéve az orvostudományi alkalmazások)
1. Czövekné Kaba Magdolna, Gulyás Ottó, Légrády 
Gábor, Szlachányiné Bartholy Judit
(Orsz. Meteorológiai Szolgálat Közp. Meteorológiai 
Int.)

„Meteorológiai mezők számítógépes analízise.” 
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 20 000,— Ft

2. Szeredi Péter, Futó Iván, Bendl Judit, Darvas 
Ferenc
(Nehézipari Min. Ipargazd. és Üzemszervezési Int.)

„A prológ új-elvű nyelv megvalósítása.” 
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 20 000,— Ft

5. Dr Bohn Péter
„A keszthelyi hegység komplex regionális föld

tana.”
Jutalom: 5000,— Ft

Központi Statisztikai Hivatal
3. Az ország népesedési helyzetének vizsgálata; 

a népesedéspolitika demográfiai vizsgálata
1 .Dr. Nemeskéri János, Dr. Harsányi László, 
Szuchovszky Gyula, Dr. Miltényi Károly, Dr. Jobb 
Sándor
(KSH Népességtudományi Kút. Int., POTE Igaz
ságügyi Orvostani Intézete, SOTE Igazságügyi 
Orvostani Intézet, KSH, KSH)

„A budapesti öngyilkosok vizsgálata 1972.”
Jutalom:
Nemeskéri János 
Harsányi László 
Szuchovszky Gyula 
Miltényi Károly 
Jobb Sándor

Összesen:

5 0 0 0 ,-  Ft 
3 000, -  Ft 
3 0 0 0 ,-  Ft 
3 000, -  Ft 
3 0 0 0 ,-  Ft

17 0 0 0 ,-  Ft

Országos Testnevelési és Sporthivatal
A népesség fizikai erőnlétének fejlesztése és fenn

tartása a testkultúra eszközeivel
1. Földesiné dr. Szabó Gyöngyi 
(Testnevelési Főisk. Kút. Int.)

„A sportcsapatok teljesítményére ható kitün
tetett szociológiai és szociálpszichológiai tényezők 
vizsgálata az evezésben.”
Jutalom: 7000,— Ft

3. Dr. Legendi Tamás
(MTA Matematikai, Logikai és Automataelméleti 
Tansz. Kút. Csop.)

„Homogén számítási alrendszerek szervezése, 
programozása és alkalmazása.”
Jutalom: 8000,— Ft

4. Somló János, Girnt Márton, Nagy Judit 
(MTA Számítástechn. és Automatizálási Kút. Int.,
Szerszámgépipari Művek Fejlesztő Int., MTA 
SZTAKI)

„Gépgyártástechnológiai folyamatok optimali
zálása.”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 21 000,— Ft

5. Dr. Vajda Tádé, V. Nagy Éva 
(MTA Műszaki Kémiai Kút. Int.)

„Algoritmus a vegyipari művelettan közönséges, 
másodrendű, kétismeretlenes, nemlineáris differen
ciál egyenletrendszereinek közelítő megoldására.”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 8000,— Ft

6. Bánkövi György, Veliczky József, Dr. Ziermann 
Margit
(Országos Tervhivatal Számító Központ, Országos 
Tervhivatal Tervgazdálkodási Int.)

„Idősor vektorok dinamikus főkomponenseinek 
meghatározása.”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 9000,— Ft
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7. Farzan H. Pusztán, Galántai Aurél, Molnárka 
Győző, Sonnevend György
(ELTE)

„Vizsgálatok a differenciálegyenletek numerikus 
módszereinek témakörében.”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 16 000,— Ft

8. Dr. Móritz Péter
(MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató 
Intézete)

„Számítástechnikai módszerek fázis egyensúlyok 
és kémiai egyensúlyok vizsgálata.”
Jutalom: 5000,— Ft

4. Petrolkémiai kutatások
1. Dr. Szepesy László, Dr. Weither Károly, Dr. Szalai 
Ottó, Illés Vendel
(BME Ált. Kém. Techn. Tanszék, Magyar Ásvány
olaj és Földgáz Kísérleti Intézet)

„Olefinek gyártása cseppfolyós szénhidrogének 
hőbontásával.” és „Szénhidrogének, szénhidrogén- 
elegyek és benzinpárlatok hőbomlásának vizsgálata 
és leírása.”
Jutalom:
Illés Vendel 
Szepesy László 
Weither Károly 
Szalai Ottó

10 0 0 0 ,-  Ft 
8 0 0 0 ,-  Ft 
5 000, -  Ft 
5 0 0 0 ,-  Ft

Összesen: 28 000, -  Ft

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

1. Dr. Biró Péter
(MTA Bioi. Kút. Int. Tihany)

„Effects of Exploitation, Introductions, and 
Eutrophication on Percids in Lake Balaton.”
Jutalom: 8000,— Ft

5. A világgazdaság fejlődési tendenciái különös 
tekintettel a magyar gazdaságpolitika és tervezés 

szempontjaira

1. Dr. Kádár Béla 
(MTA Világgazdasági Int.)

„Latin-Amerika gazdasági dilemmái.”
Jutalom: 10 000,— Ft

2. Dr. Farkas József, Dr. Tamás Lajos, Dr. Takáts 
Péter, Dr. Gátőr György, Dr. Lábady Tamás 
(Pécsi Tudományegyetem, Megyei Bíróság, Pécs)

„Tanulmányok az ember és természeti környe
zetének védelme jogi kérdéseinek köréből.”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 20 000,— Ft

3. Dr. В. Bodzsár Éva 
(ELTE Embertani Tanszék)

„Data of puberty of girls.”
Jutalom: 5000,- Ft

3. Atomenergia kutatás

1. Dr. Somogyi György, Tóth Endréné 
(ATOMKI)

„Egy új eljárás nukleáris részecskenyomok lát
hatóvá tételére.”
Jutalom:
Somogyi György 8 000, -  Ft
Tóth Endréné 6 0 0 0 , - Ft

Összesen: 14 0 0 0 ,-  Ft 2

2. Dr. Bekker Zsuzsa 
(Országos Tervhivatal)

„A dinamikus iparágak fejlődése és a gazdasági 
növekedés.”
Jutalom: 8000,— Ft

3. Dr. Nyilas József, Dr. Palánkai Tibor, Dr. Gyenge 
Zoltán, Dr. Kozma Ferenc
(MK; Közgazd. Egyetem, Minisztertanács Titkár
sága)

„Integration in the world Economy East—West 
and In ter-S ta te  Relations. A. W. Sijthoff, Leyden; 
Akadémiai Kiadó, Bp. 1976.”
Jutalom:
Nyilas József 
Palánkai Tibor 
Gyenge Zoltán 
Kozma Ferenc

Összesen:

4. Dr. Mádi Csaba 
(MKKE Külker. Tanszék)

„Licenc és Knov-How. A szellemi termékek 
nemzetközi forgalma.”
Jutalom: 6000,— Ft

8 0 0 0 ,-  Ft 
5 000, -  Ft 
5 000, -  Ft 
5 000, -  Ft

23 000, -  Ft

2. Dr. Bornemisza-Pauspertl Panna, Dr. Török
István, Dr. Uray István
(ATOMKI)

„Some cross section of nuclear reactions induced 
by MeV neutrons on Bi.”

Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 9 0 0 0 ,-  Ft

5. Dr. Becsky György 
(MTA Közg. Inf. Csop.)

„A lebegő árfolyamrendszer elméleti hátteréről 
és középtávú kilátásairól.” — „Eladósodási folya
matok a világgazdaságban.”
Jutalom: 5000,— Ft
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6. A tudományos-technikai forradalom társadalmi 
feltételei és várható következményei a magyar

társadalom fejlődésében
1. D r .  H o r v á t h  I v á n

(Országos Vízgazdálkodási Központ)
„A műszaki-tudományos forradalom hatása a 

szervezeti rendszerek fejlődésére. (Ipari rendszerek 
tervezése).”
Jutalom: 8000,— Ft

7, A társadalmi struktúra és a szocialista tudat
alakulása Magyarországon

1. В á n l a k y  P á l , K é r é s z  G y u l á n é ,  S o l y m o s i  A n t a l n é  

(ELTE ВТК Szoc. Tanszék)
„Az orvostársadalom összetétele, belső réteg

zettsége és szakmai életútja.”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 9000,— Ft

2. D r .  A n g e l u s z  R ó b e r t ,  L é d e r e r  P á l ,  D r .  S z é k e l y i  
M á r i a ,  B a l o g h  Z o l t á n ,  D r .  K ö r m e n d y  M á r i a  (1977. 
dec.-ben elhunyt)
(ELTE ВТК Szoc. Tanszék)

„A jogászság társadalmi helyzete és szakmai 
életútja.”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 15 000,— Ft

Társadalomtudományi Koordinációs Bizottság
1. A szocialista tudat fejlődése

1 . G l a t z  F e r e n c ,  N i e d e r h a u s e r  E m i l ,  P ó k  A t t i l a ,  
J e m n i t z  J á n o s ,  C s u r d i  S á n d o r ,  V a r g a  J .  J á n o s ,  
U n g e r  M á t y á s ,  H u n y a d i  G y ö r g y

(MTA Tört. Tud. Int., Országos Levéltár ELTE) 
„A történeti politikai gondolkodás felszabadulás 

utáni történetéből.”
Jutalom:
Glatz Ferenc 6 000,— Ft
Niederhauser Emil 6 000,— Ft
Pók Attila 4 5 0 0 , - Ft
Jemnitz János 6 000,— Ft
Varga J. János 3 000,— Ft
Unger Mátyás 6 000,— Ft
Hunyadi György 6 000,— Ft
Csurdi Sándor 3 000,— Ft

Összesen: 40 500,— Ft

2. D r .  S a j ó  A n d r á s ,  D r .  S z é k e l y i  M á r i a ,  D r .  M a j o r  
P é t e r

(MTA Állam és Jogtud. Int., ELTE Szociológiai Tsz, 
SZÁMKI)

„Vizsgálat a fizikai dolgozók jogtudatáról.” 
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 18 000,— Ft

3. J ó z s a  P é t e r  

(Népművelési Intézet)
„Adalékok az ideológia és a jelentés elméletéhez. 

Tanulmány.”
Jutalom: 5000,— Ft
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2. A világgazdaságban végbemenő folyamatok és 
hatásuk a magyar népgazdaságra

1. D r .  H u s z á r  E r n ő  

(MKKE)
„Nemzetközi kereskedelem — tőkés kereskede

lempolitika és professzionizmus.”
Jutalom: 10 000,— Ft

2. S i m o n  G á b o r

(Elektronikus Mérőműszerek Gyára)
„Komplex rendszer exportfeltételeinek elem

zése, különös tekintettel az oktatási rendszerek 
exportjára.”
Jutalom: 6000,— Ft

3. S i p k a  L á s z l ó

(Számítástechnikai Koord. Int.)
„Számítástechnikai külkereskedelmünk lehető

ségei a fejlődő országokban.”
Jutalom: 5000,— Ft

3. A mai magyar társadalom osztály- és réteg
szerkezete

1 . D r .  A n d o r k a  R u d o l f ,  D r .  Z a g o r s k i  K r y s z t o v  

(KSH Társadalompolitikai Főo., Lengyel Tud. 
Akadémia, Fii. és Szoc. Int.)

„A társadalmi mobilitás Magyarországon és 
Lengyelországban.”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 20 000,— Ft

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

1. H a n k i s s  E l e m é r

(MTA Irodalomtudományi Int.)
„Értékszociológiai kísérlet. Érték és társada

lom.”
Jutalom: 10 000,— Ft

2. L ő c s e i  P á l

(MTA Szociológiai Kút. Int.)
„A házasságbomlás problémái Magyarorszá

gon.”
Jutalom: 6000,— Ft

5. Gazdasági fejlődésünk üteme, összefüggésben a 
népgazdasági szerkezet alakításával és a munkaerő

helyzettel
1. É l i á s  A n d r á s ,  M a r i l l á i  V i l m o s ,  S e b e s t y é n  L u 
k á c s  n é ,  V a r g a  G y u l a  

(Agrárgazdasági Kutató Intézet)
„A mezőgazdaság fejlődése Magyarországon a 

felszabadulástól napjainkig.”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 12 000,— Ft

AKADÉMIAI KÖZLÖNY
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6. A fejlett szocialista társadalom főbb jellemző
vonásai

1 .Dr. Vámossy Ferenc
(BME Építéstörténeti és Elméleti Int.)

„A környezetkultúra problémái a fejlett szocia
lista társadalomban.”
Jutalom: 5000,— Ft

2. Pirityi Ottó
(Szakszervezetek Elméleti Kút. Int.)

,,A fejlett szocialista társadalom gazdaságpoli
tikája, gazdaságirányítás.”
Jutalom: 5000,— Ft

7. A pártosság, népiség, realizmus időszerű kérdései 
a hazai és külföldi irodalom, valamint a szocialista 
művészet fejlődésének hazai tapasztalatai alapján
1 .Dr. Maróthy János 
(MTA Zenetudományi Intézet)

„Zene, forradalom, szocializmus. — Szabó 
Ferenc útja.”
Jutalom: 8000,— Ft

Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium
1. A növénytermesztés ökológiai alapjainak a kemi- 
zálás és biológiai alapösszefüggéseinek kutatása
1. Dr. Patócs Imre 
(DATE Kút. Int.)

„A szolonyec talajok kétrétegű javításának 
hatása a termelésre és a talajkémiai tulajdonsá
gokra.”
Jutalom: 8000,— Ft

2. Dr. Josepovits Gyula, Dr. Gasztonyi Zoltánná 
(Növényvédelmi Kút. Int.)

„A triadimefon aktiválódása és egyéb tényezők 
szerepe a fungicid hatás szelektivitásában.”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 14 000,— Ft

3. Szilágyi Attila, Halász István, Edelényi Sz. Árpád- 
né, Király házi Péter
(ÉRTI Kecskemét, Lampart Zománcipari Művek, 
KÖJÁL Kecskemét, Lászlófalvai Egyetértés Mg. 
Tsz.)

„Kecskemét a történelem és a környezetvéde
lem tükrében.”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 12 000,— Ft 4

4. Dr. Mesterházy Ákos, Sági Ferenc, Dr. Ali K. 
Rowaished
(GKI Szeged)

„Az őszi búza fuzariózással szembeni ellenálló
ságának néhány újabb vonatkozása.”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 9000,— Ft

2. A vízgazdálkodás alapösszefüggéseinek kutatása

1. Czabala László, Kereszturszky János, Szőke Molnár 
Lajos, Kiss Károly, Tóth Mihály
(Öntözési Kút. Int., MEM-STAQEK, ATE Gödöllő)

„Az öntözéses növénytermelés helyzetének, szín
vonalának és eredményének gazdasági vizsgálata az 
1971 —76 években.”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 20 000,— Ft

2. Dr. Gál János, Dr. Tihanyi Zoltán, Dr. Tompa 
Károly, Dr. Vermes László
(Erdészeti és Faipari Egyetem, Vízgazd. Tud. Köz
pont)

„Faültetvények szerepe a szennyvizek lehelye- 
zésében és hasznosításában.”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 20 000,— Ft

3. Kereszturszky János, Szító János, Szőke Molnár 
Lajos
(Öntözési Kút. Int.)

„Korszerű esőztető berendezések üzemeltetése, 
értékelése.”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 15 000,— Ft

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

kutatása
1 . Terbe István 
(Kertészeti Egyetem)

„A tápanyagellátás hatása a hajtatott paprika 
növekedésére és fejlődésére.”
Jutalom: 8000,— Ft

2. Dr. Hájas Mária
(Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kút. Int.)

„Gyökérzöldségek termesztése.”
Jutalom: 5000,— Ft

3. Hepp Ferenc 
(Kertészeti Egyetem)

„Talajrétegek helyzetének, valamint a tápanyag
ellátás módjának hatása az étkezési paprikára.”
Jutalom: 5000,— Ft

4. Pátkai Györgyi 
(Kertészeti Egyetem)

„A paradicsomsűrítmény tartósítása hőkezelés
sel és ionizáló sugárzással.”
Jutalom: 5000,— Ft

5. Dr. Kiss László 
(Erdészeti Tud. Int.)

„Laskagomba-termesztés fűrészporon.”
Jutalom: 4000,— Ft
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4. Az állattenyésztés távlati fejlesztését megalapozó 
kutatások

1. Dr. Szendrő Péter 
(ATE Mg. Géptani Int.)

,,A szálastakarmányok aprításának elemző vizs
gálata.”
Jutalom: 8000,— Ft

2. Dr. Veres Imre 
(ATE Gödöllő)

„Háziállatok spermiumai elektromos felületi 
töltésének háromdimenziós letapogatása.”
Jutalom: 6000,— Ft

3. Dr. Rafai Pál 
(Állatorvostud. Egy.)

„Kombinált adiabetikus hűtés alkalmazása a 
nyári sertéshizlalás eredményességének fokozására.”
Jutalom: 7000,— Ft

4. Dr. Szabó József 
(MÉM)

„Fenotípusos korrelációk a pecsenyelibák egyes 
értékmérő tulajdonságai között.”
Jutalom: 8000,— Ft

5. Dr. Sembery Péter 
(Agrártud. Egy. Gödöllő)

„Mezőgazdasági szemes- és szálasanyagok di- 
elektromos jellemzői.”
Jutalom: 5000,— Ft

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

kutatások
1. Lomniczi Béla 
(Állatorvostud. Int.)

„A coronavírus genom fiziko-kémiai és biológiai 
tulajdonságai.”
Jutalom: 7000,— Ft

2. Bajza Kálmánné dr. Nagy Györgyi 
(MÉM Élelmiszerip. Hig. Eli. Szóig.)

„Az állati eredetű élelmiszerekből kitenyésztett 
különböző Salmonella szerotípusok antibiotikum 
érzékenysége.”
Jutalom: 4000,— Ft

6. A mezőgazdaság ökonómiai törvényszerűségeinek 
szervezési, vezetési kérdéseinek komplex kutatása 1

1. Varga Gyula, Csepely-Knorr András, Fadgyas 
Klára, Guba Mária, Kiss Gábor, Papp Zsolt, Rácz 
Lajos, Szilágyi Zsolt, Dr. Sövényházy Zoltánná, 
Dr. Tóth Attila, Zsuffa Ervinné, Németi Lászlóné, 
László Lajosné
(Agrárgazdasági Kutató Intézet)

„A mezőgazdasági kistermelés szerepe a mező- 
gazdasági termelésben; a fejlődési tendenciák és a 
fejlesztési feladatok.”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 52 000,— Ft

2. Dr. Batta Attila, Dr. Herbály Lajos, Szűcs Sándor, 
Beleznai Ede
(DATE Mg. Főisk. kar, Komádi Bihar Népe TSz)

„Meghibásodás analízisen alapuló számítógépes 
mezőgazdasági üzemfenntartás-irányítási rendszer 
a Komádi „Bihar Népe” Mg. Tsz-ben.”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 28 000,— Ft

3.  Dr. Éliás András, Dr. Újhelyi Tamás 
(Agrárgazd. Kút. Int.)

„Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Külkeres
kedelmünk növelésének lehetőségei.”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 10 000,— Ft

4. Felföldi János, Szomolányi Ferencné, Horváth 
Tibor, Pólyák Nándor
(Agrárgazd. Kút. Int.)

„A gépüzemeltetés hatékonyságának fokozása 
tervezési, szervezési megoldásokkal.”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 12 000,— Ft

Munkaügyi Minisztérium 
A munka társadalmi, gazdasági összefüggései

1. Dr. Hegedűs István
(Munkaügyi Min. Munkaügyi Kt. Int.)

„A dolgozó kollektívák jogi alapkérdései a fej
lett szocialista társadalom építésének korszaká
ban.”
Jutalom: 8000,— Ft

2. Bencze László 
(Munkaügyi Kutató Intézet)

„Műszeres munkaszervezési vizsgálatok mód
szerei.”
Jutalom: 6000,— Ft

3. Rudas János
(ÉVM Továbbképző Központ)

„Technika, munka, szakképzettség a műszaki 
fejlődés és az ipari munkások.”
Jutalom: 5000,— Ft

4. Aszódi János, Szakáts István 
(MŰM KI)

„A termelő munka szervezettségi színvonalának 
mérési és értékelési módszere.”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 6000,— Ft
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Országos Vízügyi Hivatal 
Csatornázás és szennyvíztisztítás

1 .Dr. Farkas Péter, Dr. Benedek Pál, Fikry H. 
Ghobrial (egyiptomi aspiráns)
(VITUKI, Vízgazdálkodási Kutatási Központ)

,,A fermentációs kinetika újabb eredményeinek 
alkalmazása az eleveniszapos szennyvíztisztítás 
modellezésében.”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 18 000,— Ft

2. Dr. Bartos Sándor, Dr. Nagy Béla Antal, Dr. 
Stentzl Ferenc
(Ybl Miklós Építőipari Főiskola, ÉVM)

„Közművek munkaárkainak dúcolat kivitele
zése és szervezése.”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 15 000,— Ft

Mezőgazdasági vízhasznosítás (az öntözés műszaki- 
vízgazdálkodási feladatai)

1. Röser Ottó 
(Víziterv)

,,Az esőztető szivattyútelepek automatizálásá
nak gépészeti kérdései.”
Jutalom: 5000,— Ft

Környezetvédelem (vízminőség-szabályozás, vízi 
környezet védelme)

\.D r. Szabolcs Gábor, Osztheimer Márton, Szolnoky 
Csaba
(Villamosenergiaipari Kút. Int., Budapesti Műszaki 
Egyetem)

„Felszíni vizek hőerőművek által okozott hő
szennyezésének vizsgálata.”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 24 000,— Ft
Budapest, 1979. február

P á l y á z a l i  f e l h í v á s o k  1

Az MTA Számítástechnikai és Automatizálási 
Kutató Intézete pályázatot hirdet tudományos 
osztályvezetői munkakör betöltésére az alábbi osz
tályokon:

1) a Gépipari Tervező Rendszerek Osztályon
Az osztálynak négy témacsoportot kell művelnie:

— szerszámgépek vezérléseinek számítógépes prog
ramozása;

— a gépipari számítógépes tervezés alapjai és né
hány alkalmazásuk;

— géprendszerek hibamegállapító és meghibásodá
sok hatásait minimalizáló rendszerek kidolgo
zása;

— számítógépek ipari alkalmazásaihoz szükséges 
software alapok megteremtése;

2. a Digitális Technika Osztályon
Az Osztály tematikája digitális berendezések 

tervezésének és gyártás ellenőrzésének hardware 
és software eszközeinek kutatása. Kívánatos, hogy 
az osztályvezető felkészültsége- kiterjedjen a digi
tális áramkörök szintézisének elméletére, software 
technológiai kérdésekre és konkrét gyártástechnikai 
ismeretekre;

3. a Lézerek Számítástechnikai Alkalmazása 
Osztályon

Az osztály témája a megnevezésben megjelölt 
területen nagysebességű printerek és plotterek fej
lesztése. Kívánatos, hogy a pályázó elméleti és 
gyakorlati felkészültséggel rendelkezzen akuszto- 
optikai deflektorok, számítógépes periféria fejlesz
tése területén.

4. a Kísérleti Üzem Osztályon
Az osztály fő feladata a SZTAKI, a BME Gép- 

gyártástechnológiai Tanszéke és a Gépipari Techno
lógiai Intézet közös kísérleti üzemének tovább
fejlesztése és üzemeltetése. Ehhez meg kell alkotni 
a gépipari integrált gyártó rendszerek tervezésének, 
dokumentálásának számítógépes eszközeit. Ugyan
akkor kísérleti terepet kell szolgáltatnia az alapító 
intézményeknek az integrált gyártó rendszerekkel 
és azok moduljaival kapcsolatos kutatásaihoz, elő 
kell segíteni e részlegek alkotó együttműködését.

A pályázókkal szembeni követelmények :
— egyetemi végzettség és lehetőleg tudományos

fokozat;
— jelentős tudományos eredmények a megpályá

zott kutatási területen;
— kutatási egység vezetésében szerzett gyakorlat.

A benyújtott pályázatoknak tartalmazniuk kell 
a pályázóknak a megpályázott munkakörre vonat
kozó elképzeléseit.

A pályázathoz csatolni kell:
— részletes önéletrajzot,
— oklevelek hiteles másolatát,
— erkölcsi bizonyítványt.
Ha a pályázó az MTA alkalmazásában áll, ez 

utóbbi mellékleteket nem kell csatolnia.
A pályázatokat a közzétételtől számított 15 

napon belül az Intézet igazgatójához kell benyúj
tani. (Budapest, XI. Kende u. 13 — 17.).

Vámos Tibor s. k. 
igazgató

A Magyar Tudományos Akadémia Művészet- 
történeti Kutatócsoportja pályázatot hirdet 1979. 
szeptember 1-től központi ösztöndíjas tudományos 
gyakornoki állásra. Az állás betöltésének előfeltétele 
művészettörténeti egyetemi végzettség, jártasság és 
lehetőleg előzetes szakmai gyakorlat a középkori 
művészettörténet (elsősorban 14 — 15. századi épí
tészet és szobrászat) kutatásában és bibliográfiájá
ban. A gyakornoki ösztöndíj összege 2200,— Ft 
vagy 2100,— Ft +  nyelvpótlék.
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A pályázatnak részletes önéletrajzot és egyetemi 
(vagy munkahelyi) véleményt kell tartalmaznia.

A pályázatot 1979. március 31-ig kell az MTA 
Művészettörténeti Kutatócsoport (Bp. 1014 Űri 
u. 62.) igazgatójához eljuttatni.

Aradi Nóra s. k. 
igazgató

A Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti 
Orvostudományi Kutató Intézete pályázatot hirdet 
a Morfológiai Osztályon megüresedett kutatói állás 
betöltésére. A felvételre kerülő feladata hiszto- 
és citokémiai kutatásokban való részvétel, elsősorban 
a fizikai alapelvekre épülő (pl. elektronmikroszkó
pos röntgen inikroanalízis, elektrondiffrakciós, pola
rizációs és interferencia-mikroszkópos, fotometriás, 
radioizotópos stb.) mérési eljárások bevezetése, ki
vitelezése, az eredmények interpretációja, csoport- 
munka keretében.

Az alkalmazás feltételei: egyetemi végzettség, 
egy idegen nyelv (elsősorban angol) ismerete, kuta
tómunkában való jártasság.

A pályázatokat részletes önéletrajz, oklevél fotó
másolat, esetleges nyelvvizsga bizonyítvány, vala
mint eddigi tudományos közlemények jegyzékének 
kíséretében az Intézet Igazgatójához címezve (1450 
Budapest-9, Pf. 67) ezen hirdetmény megjelenésétől 
számított 15 napon belül kérjük eljuttatni.

Dr. Stark Ervin s. k. 
igazgató

A gödöllői Agrártudományi Egyetem pályázatot 
hirdet

KÖZPONTI INTÉZETEK ÉS TANSZÉKEK  
SZERVEZETE

Tanárképző Intézet Pedagógiai Tanszékére 1 fő 
egyetemi tanári állásra

A kinevezendő egyetemi tanár feladata lesz a 
Didaktika c. tárgy oktatása, a gyakorlati foglal
kozások irányítása, tantárgy anyagának tovább
fejlesztése, jegyzetek és oktatási segédletek készí
tése, a tudományos kutatómunka szervezése, irá
nyítása és végzése, valamint aktív részvétel a Tanár
képző Intézetben folyó nevelőmunkában.

Pályázhatnak azok, akik a tudományegyetemek 
bölcsészeti karán szerzett pedagógia szakos tanári 
végzettséggel; pedagógiai tudományos fokozattal; 
felsőoktatási intézményekben szerzett többéves 
oktatói-nevelői gyakorlattal; a didaktika tantárgy 
körébe vágó színvonalas publikációs tevékenységgel 
rendelkeznek.

Az egyetemi tanári állásra pályázónak meg kell 
felelnie a gödöllői Agrártudományi Egyetem oktatói 
munkaköri követelményrendszerében foglalt fel
tételeknek.

A betöltésre kerülő állás után a 7/1977. (VII. 
27.) OM-MüM számú együttes rendeletben meg
állapított illetmény jár.

A pályázatot 2 példányban, az előírt mellék
letekkel együtt a MÉM Értesítőben történt közzé
tételtől számított 4 héten belül kell benyújtani az 
egyetem Rektorához címezve. A pályázattal kap
csolatban részletes felvilágosítást az egyetem Sze
mélyzeti Osztálya (2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.) ad.

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

besorolását és fizetését;
— eddigi oktató-, nevelő- és kutatómunkájának 

részletes ismertetését;
— tudományos fokozatának, esetleges kitüntetései

nek, idegen nyelvismeretének és jelentősebb kül
földi tanulmányútjainak megjelölését;

— oktató és tudományos munkájára vonatkozó 
jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
— részletes önéletrajzot (2 példányban);
— egyetemi végzettséget és tudományos fokozatot 

tanúsító oklevél hiteles másolatát;
— három hónapnál nem régebbi keletű hatósági 

erkölcsi bizonyítványt;
— az egyetemről beszerzett és kitöltött törzslapot 

(2 példányban).
Budapest, 1979. február 16.

Dr. Cseiőtei László s. k.
egyetemi tanár, rektor

FOGADÓÓRÁK
Szentágothai János, a Magyar Tudományos 

Akadémia elnöke minden hétfőn 16 — 17.30 óra 
között — bármely természetű ügyben — fogadó
órát tart.

A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak 
más időpontokban is rendelkezésére áll.

IGAZGATÁSI ÉS JOGI FŐOSZTÁLY

Márta Ferenc, a Magyar Tudományos Akadémia 
főtitkára minden hétfőn 15.30 — 17 óra között — bár
mely természetű ügyben — fogadóórát tart.

A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak, 
valamint az intézmények vezetőinek más időpon
tokban is rendelkezésére áll.

IGAZGATÁSI ÉS JOGI FŐOSZTÁLY

Kónya Albert akadémikus, a Tudományos Minő
sítő Bizottság elnöke minden kedden 14 — 15 óra 
között,

Kulcsár Kálmán akadémikus, a Tudományos 
Minősítő Bizottság titkára minden csütörtökön 
14 — 15 óra között tart fogadóórát.

Előzetes bejelentés a 126—840 telefonon, a 
18—64-es mellékállomáson lehetséges.

TUDOMÁNYOS MINŐSÍTŐ BIZOTTSÁG
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jo g s z a b á ly o k

A Minisztertanács 10/1979. (III. 2.) számú 

r e n d e l e t e

a marxizmus—leninizmus esti egyetemeken 
szerzett bizonyítványokról és oklevelekről, valamint 

a politikai képzettség elismeréséről

!•§
(1) A marxizmus—leninizmus esti egyetemek 

hároméves általános tagozatán szerzett végbizo
nyítvány középfokú politikai képzettséget tanúsít, 
A középfokú politikai képzettséget tanúsító bizo
nyítványok és oklevelek felsorolását a rendelet 1. 
számú melléklete tartalmazza.

(2) A marxizmus—leninizmus esti egyetemek 
hároméves szakosított tagozatán szerzett bizonyít
vány felsőfokú politikai képzettséget tanúsít. A

felsőfokú politikai képzettséget tanúsító bizonyít
ványok és oklevelek felsorolását a rendelet 2. szá
mú melléklete tartalmazza.

(3) Külföldi felsőoktatási intézményben szerzett 
oklevél alapján a politikai képzettség elismerésé
ről az oktatási miniszter dönt.

2- §

Azok, akik a marxizmus—leninizmus esti egye
temek kétéves szakosított tagozatain tanulmányai
kat 1978-ban vagy azt megelőzően kezdték el, 
1983. június 30-ig a Budapesti Pártbizottság Mar
xizmus—Leninizmus Esti Egyetemén államvizsgát 
tehetnek és az államvizsga letételével főiskolai ok
levéllel egyenértékű oklevelet szerezhetnek.

3. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép ha

tályba.
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(2) A Pártfőiskolán, valamint a Budapesti Párt- 
bizottság Marxizmus—Leninizmus Esti Egyeteme 
kétéves szakosított tagozatán szerzett oklevél ké
pesítő jellegéről szóló 17/1963. (VII. 2.) Korm. szá
mú rendelet és a Marxizmus—Leninizmus Esti 
Egyetemekkel kapcsolatos kérdésekről szóló 1088/ 
1957. (XI. 21.) Korm. számú határozat hatályát 
veszti. Ez a rendelkezés nem érinti az említett jog
szabályok alapján szerzett oklevelek képesítő ha
tályát.

Lázár György s. k., 
a Minisztertanács elnöke

7. számú melléklet
a 1011979. ( I II .  2.) M T számú rendelethez

A politikai képzettség szempontjából középfokú 
képesítést tanúsít

— a budapesti és a megyei pártbizottságok egy
éves pártiskoláján, a Komszomol, a KISZ, a SZOT 
egyéves politikai iskoláján szerzett bizonyítvány,

— a marxizmus—leninizmus esti egyetemek há
roméves általános tagozatán szerzett végbizonyít
vány,

— az egyetemeken, az egyetemi jellegű fő
iskolákon és a főiskolákon 1950-től, továbbá a Bel
ügyminisztérium és a Honvédelmi Minisztérium 
felsőoktatási intézményeiben szerzett egyetemi fő
iskolai oklevél,

— a tanítóképző intézetekben 1962-től szerzett 
oklevél,

— a Tanácsakadémián az 1972. óta bevezetett 
képzési rendszer keretében szerzett oklevél,

— a nem társadalomtudományi szakágban kan
didátusi fokozat megszerzéséről kiállított oklevél.

2. számú melléklet
a 10/1979. ( III.  2.) M T számú rendelethez

A politikai képzettség szempontjából felsőfokú 
képesítést tanúsít

— az SZKP KB Társadalomtudományi Akadé
miáján szerzett főiskolai oklevél, valamint kandi
dátusi fokozat; az SZKP KB Főiskoláján szerzett 
oklevél,

— az MSZMP Pártfőiskoláján államvizsgák le
tételével szerzett főiskolai oklevéllel egyenértékű 
oklevél, valamint a Politikai Főiskoláján szerzett 
egyetemi oklevél,

— a Marxizmus—Leninizmus Esti Egyetem 
kétéves szakosított tagozatán oktatott valamennyi 
szakágból államvizsga letételét együttesen tanúsító 
főiskolai oklevéllel egyenértékű oklevél,

— a marxizmus—leninizmus esti egyetemek há
roméves szakosított, tagozatain 1982-től szerzett bi
zonyítvány,

— a közgazdaságtudományi egyetemi oklevél, 
valamint 1950-től az egyetemek állam- és jogtu
dományi, illetőleg bölcsészettudományi karain szer
zett oklevél,

— a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia politikai 
munkás és parancsnoki tagozatán 1957-től szer
zett oklevél, illetve a Szovjetunió katonai akadé
miáin szerzett oklevél,

— a társadalomtudományok valamely ágában 
kandidátusi fokozat megszerzéséről kiállított ok
levél.

Az oktatási miniszter 1/1979. (III. 14.) OM 
számú

r e n d e l e t e

a felsőoktatási intézmények oktatói és nevelői 
állásainak betöltésével kapcsolatos pályázati el

járásról
Az 1008/1968. (III. 24.) Korm. számú határozat

3. pontjában, a 25/1969. (VI. 20.) Korm. számú 
rendelet 3. §-a (1) bekezdésének 1. pontjában és a 
29/1970. (VIII. 7.) Korm. számú rendelet 4, §-a 
(1) bekezdésének 1) pontjában foglalt felhatalmazás 
alapján — a belkereskedelmi miniszterrel, az egész
ségügyi miniszterrel, a kulturális miniszterrel, a 
mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszterrel, a 
Minisztertanács Tanácsi Hivatala elnökével, az 
Országos Testnevelési és Sporthivatal elnökével, 
valamint -a Szakszervezetek Országos Tanácsával 
egyetértésben — a következőket rendelem:

l.§
(1) A rendelet hatálya kiterjed az egyetemek, 

az egyetemi jellegű főiskolák (a továbbiakban 
együtt: egyetemek), a főiskolák és a felsőfokú in
tézetek tanári, docensi, adjunktusi, tanársegédi, 
nyelvtanári, testnevelő tanári és diákotthoni, ille
tőleg kollégiumi tanári állásaira.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a felső- 
oktatási intézményekről szóló — az 1969. évi 14. 
számú törvényerejű rendelettel módosított — 
1962. évi 22. számú törvényerejű rendelet hatálya 
alól kivett felsőoktatási intézmények, továbbá a 
Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Főiskolá
jának oktatói állásaira.

2- §
(1) A rendelet hatálya alá tartozó állásokat — 

a 3. §-ban megállapított kivételekkel — pályázati 
eljárás lefolytatásával kell betölteni. Pályázatot 
az intézmény vezetője hirdethet.

(2) A felsőoktatási intézmény felett felügyeletet 
gyakorló miniszter, illetőleg országos hatáskörű 
szerv vezetője (a továbbiakban: miniszter) elren
delheti pályázat kiírását a kinevezési hatáskörébe 
tartozó oktatói állások betöltésére.

3. §
(1) Mellőzni kell a pályázati eljárást, ha
a) a kinevező szerv az állást felsőoktatási in

tézménynél azonos munkakörben alkalmazásban 
álló oktatóval áthelyezés útján kívánja betölteni;

b) oktatói másodállás vagy mellékfoglalkozás 
főállássá, illetőleg oktatói főállás másodállássá 
vagy mellékfoglalkozássá változik, feltéve, hogy
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a kinevező szerv az állást ugyanazzal az oktatóval 
kívánja betölteni, aki az állást korábban pályázat 
útján nyerte el;

c) a kinevező szerv másodállásra olyan oktatót 
akar alkalmazni, aki főállásban azonos munka
kört töltbe;

d) a korábban pályázati eljárás lefolytatásával 
kinevezett oktatót — öt évet meg nem haladó 
megszakítás után — a kinevező szerv ugyanazon 
munkakörben újból alkalmazni kívánja;

e) az alkalmazás egy Ízben legfeljebb egy tanév 
időtartamára történik;

f )  az intézmény vezetője az intézményben dol
gozó tudományos továbbképzési ösztöndíjast ta
nársegéddé kívánja kinevezni;

g) az intézmény vezetője az ott alkalmazott ta
nársegédet adjunktussá kívánja kinevezni.

(2) Az (1) bekezdés b) és d) pontjának rendel
kezését olyan oktatóra is alkalmazni kell, aki ko
rábbi oktatói alkalmazásánál a pályázati eljárás 
alól mentesült.

(3) Ha a korábban pályázati eljárás lefolytatá
sával kinevezett oktatót öt évet meghaladó meg
szakítás után a kinevező szerv ugyanazon mun
kakörben kívánja alkalmazni, a 10—11. §-ban 
megjelölt bizottság meghallgatásával a pályázati 
eljárás mellőzhető.

(4) Az (Г) bekezdés e) pontjának rendelkezése 
egyetemi, főiskolai és felsőfokú intézeti tanári 
munkakörre nem, egyetemi, főiskolai docensi munka 
körre pedig csak kivételesen indokolt esetben al
kalmazható.

4-§

(1) Pályázat abban az esetben hirdethető, ha 
az oktatói állás és a szükséges béralap a kinevezés 
tervezett időpontjában rendelkezésre áll.

(2) Egyetemi, főiskolai és felsőfokú intézeti ta
nári, valamint docensi állásoknál a pályázat hir
detéséhez az intézmény felett felügyeletet gyakorló 
miniszter engedélye szükséges.

5-§

(1) Az intézmény vezetője az egyetemi, főisko
lai és felsőfokú intézeti tanári, valamint docensi 
állásokra a pályázatot január 1. és 15. napja kö
zött hirdeti meg. E rendelkezéstől csak akkor le
het eltérni, ha az állást soron kívül indokolt be
tölteni. 2

(2) Az adjunktusi, tanársegédi, nyelvtanári, test
nevelő tanári, valamint a diákotthoni és kollégiumi 
tanári állások betöltésére az állás megszervezésé
től, illetve megüresedésétől számított 60 nap alatt 
kell pályázatot hirdetni és az állás betöltéséről négy 
hónapon belül kell dönteni.

6-§
(1) A pályázati hirdetményt az Oktatási Minisz

térium hivatalos lapjában, továbbá — ha az in
tézmény nem tartozik az oktatási miniszter fel
ügyelete alá — a felügyeleti szerv hivatalos lap
jában is közzé kell tenni.

(2) Egyetemi tanári és egyetemi docensi állásra 
hirdetett pályázatokat a Magyar Tudományos 
Akadémia hivatalos lapjában is közölni kell.

(3) A pályázatok szélesebb körű nyilvánosságá
nak biztosítása érdekében a pályázati hirdetmé
nyeket művészeti oktatói állások esetében az ér
dekelt művészeti szövetségek és intézmények részére 
is meg kell küldeni. A pályázati hirdetmények 
kivonatai a szaklapokban és a napilapokban is 
közölhetők.

7- §

A pályázati hirdetmény tartalmazza
a) a hirdetményt kibocsátó intézmény nevét,
b) a munkakör megnevezését és kulcsszámát; 

annak megjelölésével, hogy az állás betöltése so
rán határozott idejű munkaviszony létesül-e, va- 
valamint a munkaköri bértételre való utalást (pl. 
személyi alapbér megegyezés szerint, a munka
köri bértétel határai között);

c) a fő feladatok és a munkaköri követelmények 
megjelölését;

d) meghatározott munkakört betöltő pályázók 
előnyben részesülését;

e) a pályázat benyújtásának határidejét és he
lyét;

f )  a pályázat tartalmára és mellékleteire vonat
kozó különleges — a 8. §-ban foglaltakat meghaladó 
— előírásokat;

g) annak a szervnek a megjelölését, amely a 
pályázattal kapcsolatban részletes felvilágosítást 
nyújt.

8-  §
A pályázatok benyújtásának határideje — a pá

lyázati hirdetménynek â  felügyeleti szerv hiva
talos lapjában való közzétételtől számított — 30 
nap.

9-§

(1) A pályázat tartalmazza a pályázó
a) munkahelyét, beosztását, munkaköri besoro

lását és fizetését;
b) szakmai, illetőleg oktatói, tudományos vagy 

művészeti munkáját és annak eredményeit;
c) tudományos fokozatát, kitüntetését, idegen 

nyelvtudását és jelentősebb tanulmányútjait;
d) oktató-nevelő és tudományos (művészi) mun

kájára vonatkozó jövőbeni terveit.



58 AKADÉMIAI KÖZLÖNY 1979. április 17.

(2) A pályázat mellékletei

a) részletes önéletrajz;

b) a szakképzettséget, tudományos fokozatot, 
idegen nyelvtudást tanúsító okirat hiteles máso
lata;

c) a tudományos munkák jegyzéke;

d) érvényes, három hónapnál nem régebbi ha
tósági erkölcsi bizonyítvány;

e) a felsőoktatási intézménytől beszerzett és 
kitöltött törzslap.

10 . §

(1) Egyetemi, főiskolai és felsőfokú intézeti ta
nári, valamint docensi állásokra irányuló pályá
zatok véleményezésére 3—5 tagból álló előkészítő 
bizottságot kell szervezni. Az előkészítő bizottsá
got karhoz tartozó állás esetén a kar, egyéb állá
sok esetén az intézmény vezetője alakítja meg.

(2) Az előkészítő bizottság tagjait az intézmény
nek, illetve a társintézményeknek (más egyetem, 
főiskola, felsőfokú intézet, kutatóintézet) a tárgy
kör szerinti szakterületen működő tanárai, docen
sei, illetőleg kutatói, valamint más szakemberek 
köréből az intézmény vezetője kéri fel.

(3) Az előkészítő bizottság feladatainak ellá
tására — külső szakember részvételének biztosí
tásával — kari, illetőleg intézményi szakbizottság, 
továbbá több intézmény közös szakbizottsága is 
megbízható.

(4) Az előkészítő bizottság a pályázók alkalmas
ságáról — az oktatói követelményrendszer, vala
mint az adott állásra előírt különleges követel
mények vizsgálata alapján — véleményt nyilvá
nít. Több pályázó esetén alkalmassági sorrendet 
is megállapít.

(5) Az előkészítő bizottság véleményét a pályá
zatokkal együtt a jogszabályban, illetőleg az in
tézmény szervezeti és működési szabályzatában 
meghatározott testület (testületek) elé kell ter
jeszteni. Az intézmény vezetőtestületének állás- 
foglalása után az intézmény vezetője, a pályázati 
határidő lejártát követő 45 nap alatt a pályázati 
iratokat (a pályázat és mellékletei, az előkészítő 
bizottság állásfoglalását tartalmazó irat, a tanács- 
ülési jegyzőkönyvnek a szavazatok megoszlását is 
feltüntető kivonata) a miniszterhez terjeszti fel és 
javaslatot tesz az állás betöltésére.

1 1 - §

(1) Adjunktusi, tanársegédi, nyelvtanári, test
nevelő tanári és diákotthoni, illetőleg kollégiumi 
tanári állásra irányuló pályázatok véleményezé
sére előkészítő bizottság szervezhető. Az előkészítő 
bizottság szervezésére és feladatára a 10. § (1)—
(4) bekezdésében foglalt rendelkezések irányadók.

(2) A pályázati iratokat — ha előkészítő bizott
ság működött, annak véleményét tartalmazó ira
tokkal együtt — a jogszabályban, illetőleg az in
tézmény szervezeti és működési szabályzatában 
meghatározott testület (testületek) elé kell ter
jeszteni. A testület állásfoglalása után a kinevezési 
jogkört gyakorló vezető meghallgatja az illetékes 
pártszerv, diákotthoni és kollégiumi tanári állás 
betöltésénél az illetékes KISZ-szervezet vélemé
nyét és dönt az állás betöltéséről.

12. §

(1) Egyetemi és főiskolai tanári, valamint egye
temi docensi állás betöltése előtt a miniszter a 
pályázatokkal kapcsolatban véleményt kér a Ma
gyar Tudományos Akadémia elnökétől, egyetemi 
tanári állás esetén az oktatás tárgya szerint első
sorban érdekelt minisztertől, illetőleg országos ha
táskörű szerv vezetőjétől is. Ha az intézmény nem 
az oktatási miniszter felügyelete alatt áll, egye
temi és főiskolai tanári, valamint docensi állás 
betöltése előtt az oktatási miniszter véleményét 
is be kell szerezni.

(2) A miniszter a kinevezési hatáskörébe tar
tozó oktatói állásokra érkező pályázatok vélemé
nyezésére tudományterületenként szakbizottságot 
alakít, amely az intézmény és a Magyar Tudo
mányos Akadémia véleményének ismeretében ja
vaslatot tesz a miniszternek a pályázók sorrend
jére, illetőleg a kinevezésére. A miniszter ezt kö
vetően a személyi alkalmasság kérdésében véle
ményt kér az illetékes pártszervtől és dönt az 
állás betöltéséről.

13. §

(1) A pályázatok elbírálása során minden — 
megfelelően felszerelt — pályázattal érdemben 
kell foglalkozni. A pályázókat a döntésről — el
utasítás esetén annak indokairól is — az intézmény 
vezetője írásban értesíti.

(2) Az egyetemi, főiskolai és a felsőfokú inté
zeti tanárokat és docenseket a miniszter évenként 
július 1-i hatállyal nevezi ki.

14. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, 
egyidejűleg a,z 5/1968. (VII. 27.) MM számú ren
delet, valamint a 151/1965. (M. K. 15.) MM számú 
utasítás, a 170/1968. (M. K. 16.) MM számú uta
sítás 1 — 14. pontja, a 139/1976. (M. K. 16.) OM 
számú utasítás és a 110/1978. (M. K. 4.) OM szá
mú utasítás hatályát veszti. A rendeletben fog
laltakat a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni 
kell.

Dr. Polinszky Károly s. k., 
oktatási miniszter



1979. április 17. AKADÉMIAI KÖZLÖNY 59

A MAGYAR TUDOM ÁNYOS AKADÉM IA E L N Ö K SÉ G É N E K
HATÁROZATAI*

az 1979. február 27-i üléséről

Előterjesztés
az Akadémia területi bizottságainak tevékenységéről

A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége 
1961-ben, egyes vidéki, egyetemi városokban aka
démiai bizottságok létesítését határozta el, mely
nek célja: ,,a város és környező vidék akadémiai tag
jainak, a tudományosan minősített és más tudo
mányos dolgozóknak összefogása a tudomány mű
velésének hatékonyabbá tételére; valamint a helyi 
tudományos élet fejlődésének elősegítése, a regioná
lis népgazdasági és kulturális tervek megvalósításá
ban való aktív részvétel céljából és nem utolsó sor
ban annak érdekében, hogy szorosabb kapcsolat 
alakuljon ki a vidéken tudományt művelők és az 
Akadémia között.”

E határozat alapján 1961-ben Szegeden, 1969- 
ben Pécsett, 1972-ben Veszprémben, 1976-ban 
Debrecenben alakult akadémiai bizottság, és 1979- 
től megkezdi működését a Miskolci Akadémiai 
Bizottság is.

Az előterjesztés megállapította, hogy az eddig 
összegezhető tapasztalatok igazolták a területi 
bizottsági hálózat létrehozásának helyességét; ál
taluk űj lehetőség nyílt a tudomány művelésének 
szélesebb körű és hatékonyabb elterjesztéséhez. 
Figyelembe véve azonban a bizottságok létrejötté
nek, működésének eltérő körülményeit, helyi sajá
tosságait, a tevékenységükkel kapcsolatos országos 
és regionális igényeket, szükségessé vált olyan köz
ponti állásfoglalás kialakítása, mely a bizottsági 
munka főbb területein a jövőben azonos alapvető 
szempontok érvényre jutását teszi lehetővé. Az elő
terjesztés elnökségi állásfoglalása a következő kérdé
seket jelölte meg:
— a bizottsági tevékenység regionális jellegének 

erősítése;
— a tudományos osztályokkal való kapcsolat át

gondoltabbá tétele;
— milyen módon segítsék a bizottságok a tudo

mányos kutatásokat, a kutatási eredmények 
gyakorlati megvalósítását;

— milyen elveket tartson szem előtt a bizottság a 
publikációs munkában, a pályázatok kiírásá
nál, a külügyeket érintő kérdésekben, a társa
ságokkal, egyesületekkel való együttműködés
nél.
A határozati javaslat annak figyelembevételé

vel készült, hogy alapját adhassa a területi bizott
ságok új szervezeti és működési szabályzata el
készítésének.

A vita során elhangzott észrevételek megerősí
tették azt a javaslatot, hogy a bizottságok a jövő
ben — jelenlegi elnevezésüket megtartva — mint 
regionális fórumok működjenek. Hangsúlyozták a 
tudományos osztályok és a területi bizottságok

közötti kapcsolat átgondolt kialakításának szük
ségességét; az Akadémiára vonatkozó új Alap
szabályokban az Elnökség és a bizottság, illetve a 
tudományos osztályok és a bizottságok közötti 
kapcsolat-tartás módjának megfogalmazását. Ja
vasolta az Elnökség, hogy a publikációs munka 
során a bizottságok fokozott gondot fordítsanak a 
kiadvány tudományos igényű közzétételére és arra 
törekedjenek, hogy ahol a szakmának központi 
folyóirata, könyvkiadási lehetősége van, ott a meg
jelentetést e fórumoknál kezdeményezzék. Kitért a 
vita a bizottságok koordináló szerepének értelme
zésére és felhívta a figyelmet a bizottsági munká
ban és a más szervezetek (pl. MTESZ) tevékenységé
ben esetleg fellelhető párhuzamosságok megszün
tetésére.

Az Elnökség 911979. számú határozata
1. Az országban folyó tudományos munka széles 

körű felkarolása és egyben decentralizálása, vala
mint a jobb központi irányítás és ellenőrzés elő
segítése érdekében az Akadémia Elnöksége re
gionális jelleggel területi bizottságokat működtet 
az alábbiak szerint:
Debreceni központtal Hajdu-Bihar, Szabolcs- 

Szatmár és Szolnok megye területén,
Miskolci központtal Borsod-Abaúj-Zemplén, He

ves és Nógrád megye területén,
Pécsi központtal Baranya-, Somogy-, Tolna és 

Zala megye területén,
Szegedi központtal Bács-Kiskun, Csongrád- és 

Békés megye területén,
Veszprémi központtal Fejér-, Győr-Sopron, Ko

márom-, Vas- és Veszprém megye területén. 
A régió határai nem jelentenek merev elkülönü
léseket a bizottsági munkában; több régiót érintő 
kérdésekben a feladatok közös vállalása vagy 
megosztása szükséges. A bizottságok, mint tes
tületi fórumok működnek. Céljuk: a régióban folyó 
tudományos tevékenység társadalmi, helyi és 
területi erőkkel való ösztönzése, támogatása és 
koordinálása; a régióban működő tudományos 
dolgozók összefogása a tudomány művelésének 
hatékonyabbá tételére; új tudományos eredmé
nyek elérésének segítése, a regionális és egyéb 
területi fejlesztési tervek tudományos megalapo
zása, megvalósításuk társadalmi erők útján tör
ténő előmozdítása.

2. A bizottságok főbb feladatai:
2.1. Figyelemmel kísérik, kezdeményezik és össze

fogják a helyi és területi tudományos tevé
kenységet. Olyan komplex kutatásokat szor

* A nem teljes szöveggel közölt határozatokat az Akadé
mia tagjai részére — kérésükre — a Tudományos Testületi 
Titkárság tájékoztatásul megküldi.
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galmaznak, amelyek a terület szellemi-gazda
sági lehetőségeire épülve összhangban van
nak az ország célkitűzéseivel. Szem előtt 
tartják a kutatás és realizálás egységes folya
matát, segítik az alap- és alkalmazott, vala
mint fejlesztő kutatások egymásra épülését.

2.2. Tájékoztatják a régió társadalmi és tanácsi 
szerveit a művelés alatt álló és tervezett kuta
tási témákról, irányokról. Kezdeményezik a 
társadalmi, gazdasági, kulturális és egyéb 
intézmények, valamint a megfelelő kutató
helyek közötti konzultáció megteremtését.

2.3. Törekednek a kutatóhelyek területileg hasz
nosítható eredményeinek feltérképezésére, 
megismertetésére; felhívják a figyelmet a ré
gióban elért, hasznosítható tudományos ered
ményekre.

2.4. Az információcsere folyamatos biztosítása 
érdekében kapcsolat kiépítésére törekednek 
a régió tanácsi és más állami szerveivel, tu
dományos oktatóintézményekkel, valamint 
az Akadémia tudományos osztályaival. Az 
együttműködés főbb kérdései: a régiót érintő 
hosszútávú tudományos és fejlesztési koncep
ciók, tervek kialakítása, komplex kutatási 
témák művelése, külkapcsolatokkal, különö
sen a nemzetközi rendezvényekkel kapcsola
tos állásfoglalások kialakítása, pályázatok el
bírálása.

2.5. A bizottságok, mint testületi fórumok, konk
rét kutatási feladatokat általában nem vál
lalnak. Kivételes esetben (különösen komp
lex, interdiszciplináris kérdések esetében) a 
Bizottság — az Akadémia főtitkárának enge
délyével — a téma közvetlen gondozását el
láthatja.

2.6. A bizottságok a rendelkezésükre bocsátott 
anyagi eszközök felhasználásával
2.6.1. támogatásban részesíthetnek fiatalabb, 

nem tudományos intézményben dol
gozó kutatókat, más forrásból nem 
támogatott kisebb volumenű tudomá
nyos kutatásokat;

2.6.2. főként regionális témákban pályázatot 
hirdetnek meg;

2.6.3. speciális, más úton ki nem elégíthető 
igények esetén publikációkat, tájé
koztató és beszámoló füzeteket jelen
tetnek meg.

2.7. Munkakapcsolatot létesítenek a terület ku
tatói között; lehetőséget teremtenek egymás 
munkájának megismerésére és társadalmi 
kapcsolatok kialakítására.

2.8. A régió területén akadémiai napokat, tudo
mányos ülésszakokat, konferenciákat, elő
adásokat szerveznek.
2.8.1. Rendezvényeiknél — különösen a köz- 

művelődés, a magas szintű tudományos 
ismeretterjesztés segítése céljából — 
szervezett együttműködést alakítanak 
ki a MTESZ, a TIT és az akadémiai tár
saságok területi és helyi szerveivel.

2.9. Segítik a tudományos dolgozók szakmai elő
menetelét; közreműködnek a Tudományos 
Minősítő Bizottsággal egyes disszertációs 
viták előkészítésében és helyi megrendezésé
ben.

2.10. Az Akadémia vonatkozó állásfoglalásai
nak szem előtt tartásával segítik a nemzet
közi kapcsolatok ápolását.

2.11. Irányítják a bizottságok különböző szer
veit és meghatározzák a bizottsági székház 
és egyéb szolgáltatások igénybevételének 
módját.

2.12. Mint az Akadémia elnökségi bizottságai, a 
végzett munkáról az Elnökségnek rend
szeresen beszámolással tartoznak. Az Elnök
séggel és a tudományos osztályokkal kap
csolatos feladataiknak az Akadémia Alap
szabályaiban, illetve az ügyrendben rögzí
tett módon tesznek eleget.

3. A területi bizottságok önálló szervezeti és mű
ködési szabályzat alapján működnek. Szükséges, 
hogy az Elnökség jelen határozatát is figyelembe 
véve, a bizottságok az érvényben levő szervezeti 
és működési szabályzatukat átdolgozzák, módo
sítsák. E munka során legyenek figyelemmel arra, 
hogy a szabályzatban a bizottság alapvető fel
adatainak meghatározása mellett jusson kifeje
zésre a régió sajátosságait tükröző tevékenységük. 
Érvényesítsék a gazdálkodásra és egyéb funkcio
nális tevékenységre vonatkozó hatályos jog- 
szabá'/okat, irányelveket és egyéb előírásokat. 
(A szabályzat elkészítéséhez a Tudományos Tes
tületi Titkárság — az Akadémia új Alapszabályai
nak jóváhagyását közvetlen követően — út
mutatót bocsát a bizottságok rendelkezésére.)

3.1. A szabályzat szervezeti és működési részből 
áll:
3.1.1. A szervezeti szabályok tartalmazzák a 

bizottság alapítására, elnevezésére, jogi 
helyzetére, feladatkörére, szervezeti fel
építésére, a vezetők jogállására, fel
adatára és felelősségére, a bizottság 
különböző szerveire, a munkáltató, 
valamint a kötelezettségvállalási és 
utalványozási jogkörökre vonatkozó 
legfontosabb szabályokat.

3.1.2. A működési szabályok a feladatok 
megvalósításának módját, azok folya
matában tartalmazzák. így utaljanak 
a feladat végrehajtásának eszközeire, 
intézményesített kapcsolataikra a kü
lönböző együttműködéseknél; tartal
mazzák a bizottság belső munkarend
jét és a fegyelem alapvető szabályait, 
a személyi kérdésekkel, a nemzetközi 
kapcsolatokkal összefüggő tevékeny
séget, továbbá a gazdálkodás, a szám
vitel, a belső ellenőrzés rendjét és mind
azokat a szabályokat, amelyek a bizott
ság jó működéséhez szükségesek.

3.2. A szervezeti és működési szabályzat el
készítéséért a bizottság elnöke a felelős. A sza
bályzat tervezetét megvitatás céljából a te-
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rületi bizottság elé kell terjeszteni, majd to
vábbi eljárás végett meg kell küldeni az 
Akadémia Tudományos Testületi Titkársá
gának.
3.2.1. A jóváhagyásra való előkészítés a 

Tudományos Testületi Titkárság fel
adata, melynek e munka során ki kell 
kérnie a tudományos osztályok, vala
mint az érintett funkcionális osztályok 
véleményét.

3.2.2. A szervezeti szabályokat az Elnökség 
hagyja jóvá.

3.2.3. A jóváhagyott szervezeti szabályzato
kat ki kell egészíteni a 3.1.1. pontban 
nem érintett dolgozók munkaköri le
írásával, amit a Bizottság elnöke hagy 
jóvá.

3.2.4. A működési szabályokat a jóváhagyott 
szervezeti szabályokkal összhangba 
kell hozni és a bizottság előtti meg
vitatás után azt a bizottság elnöke jóvá
hagyja.Tájékoztatás céljából annak egy 
példányát meg kell küldeni az Akadé
mia elnökének.

3.2.5. A bizottsághoz tartozó Klubról külön 
szabályzat nem készül; annak szer
vezetét és működési rendjét a bizott
ság szabályzata foglalja magába.

3.3. A módosított szervezeti szabályzatot jóvá
hagyásra 1979. november 1-ig kell felterjesz
teni.
3.3.1. A szervezeti szabályzatokat az Elnök

ség 1980. január 31-ig hagyja jóvá.
3.3.2. A bizottság elnöke által jóváhagyott 

működési szabályzat elkészítésének 
határideje: 1980. november 30.

Előterjesztés
a Tudósklub új szervezeti szabályzatára

Az Elnökség 21/1978. számú határozatával al
kalmi bizottságot kért fel a Tudósklub 25 évvel 
ezelőtt készült szervezeti és működési szabályzatá
nak felülvizsgálatára és szükség szerint új szabály
zat kidolgozására.

A bizottság új szabályzatot készített és a klub
szerű működést elősegítő javaslatokat tett (olvasó 
szoba és folyóiratok álljanak rendelkezésre, a kon
certek legyenek szűkebb körűek és azokon csak a 
Klub tagjai vehessenek részt, a színházjegyek be
szerzése lényegesen javítandó, a Székházban levő 
Közért biztosítsa a Klub büféjének jobb ellátását 
és távlatilag tervbe kellene venni a Klubnak éttermi 
helyiséggel való bővítését).

A vitában felszólalók szükségesnek tartották, 
hogy a klub elnevezése továbbra is az MTA Tudós
klubja — nem pedig MTA Klubja legyen és a 
szabályzathoz pontosító észrevételeket tettek. A 
klubszerű működést elősegítő javaslatokat indo
koltnak látták, kivéve az étkezéssel kapcsolatosa
kat, mivel ilyen irányú igénybevétellel reálisan nem 
lehet számolni.

Az Elnökség 10/1979. számú határozata
1. Az Elnökség a Tudósklub Szervezeti Szabály

zatának hatályon kívül helyezésével egyidejű
leg az Akadémia Klubjának új Szervezeti és 
Működési Szabályzatát elfogadja. (Mellékelve).

2. Felhatalmazza a Klub Tanácsát, hogy a Klub 
működésének javítását célzó intézkedéseket — a 
vitában elhangzottakkal összhangban — a lehe
tőségek figyelembevételével valósítsa meg.

3. Az Elnökség indokoltnak tartja, hogy a színház- 
és koncertjegyek beszerzésénél a klubtagok közül 
a vidékiek elsőbbséget kapjanak.

melléklet
az Elnökség 10/1979. számú határozatához * 1 2 3

A M AGYAR TUDOMÁNYOS AK AD ÉM IA  
TUDÓSKLUBJÁNAK SZERVEZETI 

ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁ LYZATA
1. A klub neve, székhelye, pecsétje

1.1. A klub neve: A Magyar Tudományos Aka
démia Tudósklubja (a továbbiakban: klub)

1.2. A klub székhelye: 1051 Budapest V., Roose
velt tér 9.

1.3. A klub pecsétje: MAGYAR TUDOMÁNYOS 
AKADÉMIA TUDÓSKLUB

2. A klub létesítése és célja
2.1. A klubot a Magyar Tudományos Akadémia 

Elnöksége, a Magyar Tudományos Akadémia 
tagjai, valamint a tudomány művelése terén 
kiváló eredményeket elért tudományos dol
gozók részére létesítette. A klub a Magyar 
Tudományos Akadémia társadalmi és kul
turális szervezete.

2.2. A klub célja:
a) a tagok közötti közvetlen ismeretség el

mélyítése,; baráti kapcsolatok kiépí
tése és fejlesztése;

b) a tudománynak és tudománypolitikai 
kérdéseknek közvetlen és kötetlen for
mában való megbeszélése;

c) a tagok kulturális érdeklődésének meg
felelő alkalmak megteremtése.

3. A klub szervezete
3.1. A klub tevékenységére az Akadémia Elnök

sége felügyel. Az Elnökség határozza meg a 
klub működésére vonatkozó általános irány
elveket és ellenőrzi azok érvényesítését.

3.2. A klub élén háromtagú tanács áll, a Klub 
Tanács, amelynek két tagját az MTA tagjai 
közül az Elnökség egy akadémiai tisztújítási 
ciklus tartamára bízza meg. A Klub Tanácsá
nak harmadik tagja az MTA munkaviszony
ban álló főállású dolgozója, egyben a klub 
titkára. A Klub Tanács véleményét rend
szeres tanácskozásokon egyhangú állásfog
lalás révén alakítja ki. Véleményeltérés ese
tén állásfoglalásait az elnökhöz továbbítja.
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A Klub Tanács az Akadémia elnökségének 
tanácsadó testületé, javaslataival és kezde
ményezéseivel segíti az Elnökséget a klub 
működésének irányításában, továbbá köz
vetlenül ellenőrzi a klub egészét érintő kér
déseket és javaslatot tesz az anyagi eszközök 
felhasználására.

3.3. A klub költségvetési folyószámlás szerv. 
Adminisztratív működéséért a klub munka- 
viszonyban álló titkára felelős.
A klub titkára gondoskodik a klub folyama
tos és zavartalan működéséhez szükséges fel
tételek biztosításáról. Munkáját munka- 
viszonyban álló munkatársak (büfévezetők, 
felszolgálók, takarítónők) segítik.

3.4. A klub dolgozóinak kinevezésére (alkalma
zására) — a Klub Tanácsának egyetértésé
vel — az Igazgatási és Jogi Főosztályvezetője 
jogosult.

4. A klub tagjai :
4.1. A klub tagjai lehetnek a Magyar Tudomá

nyos Akadémia rendes, levelező és tiszteleti 
tagjai, illetőleg a tudományok doktora fo
kozattal rendelkező tudományos dolgozók 
közül azok, akik a klub célkitűzéseit és az 
alapszabályzatban foglaltakat önként, saját 
elhatározásukból magukévá teszik és be
lépésre irányuló szándékukat a Klub Taná
csának bejelentik.

4.2. A klub tagjai lehetnek az MTA Központi 
Hivatala, továbbá az Akadémia felügyelete 
alá tartozó intézmények vagy egyéb szervek 
részéről azok is, akiknek felvételéhez az Aka
démia Elnöksége a Klub Tanács javaslata 
alapján hozzájárul.

4.3. A klub tagjai évi 200, — Ft tagdíjat fizetnek, 
kivéve az elhunyt klubtagok özvegyeit.
Az Akadémia tiszteleti tagjai a tagdíjfizetés 
alól mentesek.

4.4. A klub tagjait a Klub Tanács tagsági igazol
vánnyal látja el.

4.5. A klubtagság megszűnik:
a) a tag kilépésével;
b) a tag halálával;
c) a tag kizárásával;
d) a tagdíj fizetésének több mint kétéves el

mulasztása esetén, ha az érdekelt ismételt 
felszólítás ellenére sem fizeti be a tag
díjat.

4.6. Az Akadémia Elnöksége saját kezdeménye
zésére vagy a Klub Tanács egyhangúlag 
hozott javaslata alapján kizárhatja a klub 
tagjai sorából azt a tagot, aki a klub alap
szabály szerinti működését sértő magatartást 
tanúsít, illetőleg ha egyéb módon a tagságra 
méltatlanná válik.

5. A klub látogatásának rendje
5.1. A klub program szerint működik, amelyet a 

Klub Tanács állít össze, és amelyről a klub 
tagjait tájékoztatja.

5.2. A klub tagjai a klub helyiségeit és rendez
vényeit tagsági könyvük felmutatása mellett 
látogathatják. A tagok családtagjaikat is be
számítva két személy meghívására jogosul
tak. A klubot tizennégy éven aluli gyermekek 
nem, a vendégek pedig csak a klubtaggal 
együtt látogathatják.

5.3. A klub tagjai, illetve a vendégek a látogatási 
időn belül a klub könyvtárát, a pihenés vagy 
a szórakozás célját szolgáló berendezési vagy 
felszerelési tárgyait igénybe vehetik, részt 
vehetnek a klub által rendezett előadásokon, 
hangversenyeken.

Budapest, 1979. február 28.

Előterjesztés
a Veszprémi Akadémiai Bizottság elnöki teendőinek 

ellátására

Az Elnökség 37/1976. számú határozatával a 
Veszprémi Akadémiai Bizottság elnökeként Bélák 
Sándor akadémikust, alelnökeiként Magyar János 
és Nemecz Ernő akadémikusokat bízta meg. Bélák 
Sándor elhunytával szükségessé vált, hogy az elnöki 
teendőknek az 1980. évi tisztújításig történő el
látásáról az Elnökség határozzon.

Az Elnökség 1211979. számú határozata
Az Elnökség a Veszprémi Akadémiai Bizottság 

elnöki teendőinek ellátásával — az 1980. évi tiszt
újításig terjedő időszakban — alelnöki feladatainak 
elvégzése mellett — Nemecz Ernő akadémikust, a 
VEAB alelnökét bízza meg.

Az Elnökség egyéb állásfoglalásai
Az elnökségi ülés napirendjén szerepelt még a 

„Beszámoló az Elnökség 1979. január 30-i ülése óta 
eltelt időszak legfontosabb testületi és szakigaz
gatási eseményeiről” című tájékoztató.
Budapest, 1979. február 28. Szentágothai János s.k.,

az MTA elnöke

K ö z le m é n y e k

Az Egészségügyi Minisztérium 50.164/1979. sz. 
közleménye a Laboratóriumi Törzsállattenyésztö 
Intézet felügyeletének megváltozásáról.

A Laboratóriumi Törzsállattenyésztő Intézet 
1979. január hó 1-i hatállyal az Egészségügyi Mi
nisztérium felügyeletéből a Nehézipari Miniszté
riumhoz került átszervezésre a két minisztérium 
megállapodása alapján.

EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
Közegészségügyi és Járványügyi Főosztály
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P á ly á z a ti f e lh ív á s o k
Az MTA Művészettörténeti Kutató Csoport 

pályázatot hirdet az intézmény Üj magyar mű
vészettörténeti osztályának osztályvezetői állá
sára.

Az osztályvezető feladata a 19.—20. századi, 
illetve a jelenkori képzőművészet története kutatá
sának irányítása, különös tekintettel a művészet- 
történeti kézikönyv e korszakkal foglalkozó VI.—
VII.—VIII. köteteinek munkálataira.

A pályázókkal szembeni követelmények:
— egyetemi végzettség, művészettörténeti szakon,
— tudományos fokozat
— az adott szakterületen szerzett hosszabb kuta

tási és irányítási gyakorlat
— publikációs tevékenység.

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

nak, beosztásának és fizetésének megjelölését
— eddigi szakmai munkájának, eredményeinek 

ismertetését
— tudományos fokozatának, kitüntetéseinek, 

idegen nyelvismeretének megjelölését.

A pályázathoz mellékelni kell:
— önéletrajzot két példányban
— oklevelek hiteles másolatát
— erkölcsi bizonyítványt
— tudományos publikációk jegyzékét.

Amennyiben az állásra a Kutató Csoport munka
társa pályázik, a mellékletek csatolása nem szük
séges.

A pályázatot a Kutató Csoport igazgatójához 
1979. május 30-ig kell benyújtani.

Az osztályvezetői besoroláshoz és megbízásra 
a 16/1977. (XII. 1.) MüM sz. rendelettel módosított 
2/1974. (II. 17.) MüM sz. rendelet, illetve az 5/1974. 
MTA-F sz. főtitkári utasítás, illetve az ezt módósító 
1/1978. MTA.F. sz. utasítás az irányadó.

Aradi Nóra s. k., 
igazgató

Az MTA Közgazdasági Információs Csoport pályá
zatot hirdet

tudományos főmunkatársi 
állás betöltésére.

Munkakör: tanulmányok készítése a külföldi 
szakirodalom elemző és értékelő feltárása alapján, 
tanulmányok készítésének irányítása, elkészült ta
nulmányok elbírálása és véglegesítése.

A munkakör betöltéséhez közgazdaságtudomá
nyi egyetemi végzettség, kandidátusi fokozat, vala

mint az orosz és legalább egy nyugati nyelvből 
középfokú állami nyelvvizsga szükséges. Pályá
zatot hirdet továbbá

tudományos munkatársi 
állás betöltésére.

Munkakör: a külföldi szakirodalom folyamatos 
tanulmányozása, tanulmányok készítése a külföldi 
szakirodalom elemző és értékelő feltárása alapján, 
részvétel az elkészült tanulmányok elbírálásában 
és véglegesítésében.

A munkakör betöltéséhez közgazdaságtudomá
nyi egyetemi végzettség, 3 évet meghaladó, első
sorban kutatóintézeti, felsőoktatási vagy főhatósági, 
esetleg külkereskedelmi munkaviszony, orosz és 
legalább egy nyugati nyelvből középfokú állami 
nyelvvizsga szükséges.

Az állásokkal járó javadalmazás a 16/1977. 
(XII. 1.) MüM. sz. rendelet szerinti, amit nyelv
pótlék egészít ki.

Mindkét munkakörre tudományos jártassággal 
rendelkező, jó íráskészségű, a világgazdaság, illetve 
gazdaságpolitika iránt érdeklődő pályázók jelent
kezését várjuk.

A pályázathoz mellékelni kell az önéletrajzot, az 
eddigi tudományos tevékenység ismertetését a pub
likációk jegyzékével. A pályázónak a végzettségét 
igazoló okmányokat is be kell mutatnia.

A pályázatot a Csoport igazgatójához címezve 
(l 112 Bp., Budaörsi út 45.) kell beküldeni.

Dr. Földi Tamás s. k.,
igazgató

Az MTA Mikrobiológiai Kutatócsoport (1529. 
Budapest, XII. Pihenő út 1.) pályázatot hirdet tu
dományos segédmunkatársi állásra 1979. május 1. 
hatállyal.

Az alkalmazandó kutató feladata: baktériumok 
kémiai és fizikai tulajdonságainak kutatása.

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

beosztásának és fizetésének a megjelölését,
— a pályázó szakmai érdeklődési területét.

A pályázathoz mellékelni kell:
— az egyetemi oklevél hiteles másolatát,
— részletes önéletrajzot.

A pályázónak meg kell felelnie az MTA Főtitká
rának 8/1979. (A.K.l.) MTA-F. számú utasításában 
a tudományos segédmunkatárs követelményeknek.

A pályázatot az intézet igazgatójához kell be
nyújtani.

Prof. Dr. Földes István s. k., 
igazgató
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A MÉM Kutatási és Szakoktatási Főosztálya 
pályázatot hirdet a gödöllői Kisállattenyésztési 
Kutató Intézet (2101 Gödöllő, Isaszegi út) igaz
gatói munkakörére.

A pályázókkal szembeni követelmények:

— egyetemi végzettség és tudományos fokozat,
— jelentős tudományos kutatási eredmények az 

intézet profiljának megfelelő kutatások terü
letén,

— a kutatóintézet vagy nagyobb kutatási egység 
vezetésében szerzett gyakorlat.

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

nak, besorolásának, fizetésének megjelölését,
— tudományos fokozatának, idegen nyelvismere

tének, kitüntetésének megjelölését,
— a pályázó szakmai munkájának, e munka ered

ményeinek, az általa írt tanulmányok, könyvek, 
jegyzetek pontos bibliográfiai ismertetését.

A pályázathoz mellékelni kell:

— a képzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát,
— részletes önéletrajzot két példányban,
— erkölcsi bizonyítványt.

A Kisállattenyésztési Kutató Intézet állomá
nyába tartozó tudományos kutató pályázatában 
csak a követelményekről köteles számot adni.

Az igazgató besorolására és vezetői megbízá
sára a 16/1977. (XII. 1.) MüM számú rendelettel 
módosított 2/1974. (II. 17.) MüM számú rendelet, 
valamint a 2/1979. (MÉM. É. 3.) MÉM számú 
utasításban foglaltak az irányadók.

A pályázatokat a MÉM illetékes miniszter- 
helyetteséhez címezve MÉM Kutatási és Szak-

oktatási Főosztályához (1860 Budapest, Kossuth 
Lajos tér 11.) kell benyújtani, a pályázati felhívás 
megjelenését követő 30 napon belül.

Dr. Pál István s. k., 
főosztályvezető

FOGADÓÓRÁK
Szentágothai János, a Magyar Tudományos 

Akadémia elnöke minden hétfőn 16—17.30 óra 
között — bármely természetű ügyben — fogadó
órát tart.

A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak 
más időpontokban is rendelkezésére áll.

IGAZGATÁSI ÉS JOGI FŐOSZTÁLY

Márta Ferenc, a Magyar Tudományos Akadémia 
főtitkára minden hétfőn 15.30—17 óra között — 
bármely természetű ügyben — fogadóórát tart.

A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak, 
valamint az intézmények vezetőinek más időpon
tokban is rendelkezésére áll.

IGAZGATÁSI ÉS JOGI FŐOSZTÁLY

Kónya Albert akadémikus, a Tudományos 
Minősítő Bizottság elnöke minden kedden 14—15 
óra között,

Kulcsár Kálmán akadémikus, a Tudományos 
Minősítő Bizottság titkára minden csütörtökön 
14—15 óra között tart fogadóórát.

Előzetes bejelentés a 126—840 telefonon, a 
18—64-es mellékállomáson lehetséges.

TUDOMÁNYOS MINŐSÍTŐ BIZOTTSÁG
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S z e m é ly i ü g y e k
A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa hazánk 
felszabadulásának 34. évfordulója alkalmából az 
Akadémia területén, kiemelkedő munkájuk elisme

réseként

a M U NKA ÉRDEMREND a r a n y  fokozata 

kitüntetésben részesítette:

Bogárdi János akadémikust, a Műszaki Egyetem 
nyugalmazott egyetemi tanárát,

Gál Dezsőt, a kémiai tudományok doktorát, az 
MTA Központi Kémiai Kutató Intézete tudo
mányos osztályvezetőjét,

Györffy Bélát, a mezőgazdasági tudományok kan
didátusát, az MTA Mezőgazdasági Kutató In
tézete tudományos osztályvezetőjét,

Hoch Róbertét, a közgazdaságtudományok dokto
rát, az MTA Közgazdaságtudományi Intézete 
tudományos osztályvezetőjét,

Kovács Gyulát, az MTA Atommagkutató Intézete 
gazdasági igazgatóhelyettesét,

Mészáros János akadémikust, az MTA Állatorvos
tudományi Kutató Intézete igazgatóját,

Szép Ivánt, a műszaki tudományok kandidátusát, 
az MTA Műszaki Fizikai Kutató Intézete tudo
mányos igazgatóhelyettesét;

a M U NKA ÉRDEMREND e z ü s t  fokozata 

kitüntetésben részesítette:

Ács Károlyt, az Akadémiai Nyomda anyag- és áru
forgalmi osztályvezetőjét,

Benczédi Lászlót, a történelemtudományok kandi
dátusát, az MTA Történettudományi Intézete 
tudományos főmunkatársát,

Berecz Istvánt, az MTA Atommagkutató Intézete 
tudományos csoportvezetőjét,

Bognár Józsefné, Kutczián Idát a történelemtudo
mányok doktorát, az MTA régészeti Intézete 
osztályvezetőjét,

Czikó Róbertét, az MTA Központi Fizikai Kutató 
Intézete műszaki tanácsadóját,

Deák Gyulát, a kémiai tudományok doktorát, az 
MTA Kísérleti Orvostudományi Kutató Inté
zete igazgatóhelyettesét,
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Dévényi Tibort, a biológiai tudományok doktorát, 
az MTA Szegedi Biológiai Központ tudományos 
tanácsadóját,

Komló Lászlót, a közgazdaságtudományok kandi
dátusát, az MTA Közgazdaságtudományi Inté
zete tudományos osztályvezetőjét,

Moravcsik Ernőt, az MTA Központi Kémiai Ku
tató Intézet tudományos csoportvezetőjét, 

Palásti Ilonát, a matematikai tudományok kandi
dátusát, az MTA Matematikai Kutató Intézete 
tudományos főmunkatársát,

Réti Jánost, az MTA Mezőgazdasági Kutató Inté
zetének Gazdasága üzemágvezető főmérnökét, 

Somogyi Józsefet, a műszaki tudományok doktorát, 
az MTA Geodéziai és Geofizikai Kutató Intézete 
igazgatóját;

a M U NKA ÉRDEMREND b r o n z  fokozata ki
tüntetésben részesítette:
Beron Pétert, az MTA Központi Fizikai Kutató In

tézete gépkocsivezetőjét,
Biri Jánost, az MTA Központi Fizikai Kutató In

tézete osztályvezetőjét,
Boda Istvánt, az MTA Mezőgazdasági Kutató In

tézet Gazdasága üzemfenntartó lakatosát, 
Galambos Jánosnét az MTA Zenetudományi Inté

zete gazdasági vezetőjét,
Gágyor Jánosnét, a Központi Hivatal előadóját, 
Géher Károlyt, a műszaki tudományok doktorát, a 

a BME Híradástechnikai Elektronika Intézete 
egyetemi tanárát, igazgatóhelyettest,

Harmathy Attilát, az állam- és jogtudományok 
kandidátusát, az MTA Állam- és Jogtudományi 
Intézete tudományos osztályvezetőjét,

111 Mártont, a fizikai tudományok kandidátusát, az 
MTA Csillagvizsgáló Intézete tudományos osz
tályvezetőjét,

Jász Árpádot, az MTA Izotóp Intézete osztály- 
vezetőjét,

Kádár Bélát, a mezőgazdasági tudományok kandi
dátusát, az MTA Világgazdasági Kutató Inté
zete tudományos osztályvezetőjét,

Lajta Bélát, az MTA Kutatási Eszközöket Kivite
lező Vállalata főosztályvezetőjét,

Máthé Györgyöt, a fizikai tudományok kandidátu
sát, az MTA Atommagkutató Intézete tudomá
nyos osztályvezetőjét,

Nagy Gyulát, a kémiai tudományok kandidátusát, 
az MTA Mikrobiológiai Kutatócsoportja tudo
mányos főmunkatársát,

Pintér Miklóst, az MTA Műszaki Fizikai Kutató 
Intézete műszerészét,

Róna Vilmost, az MTA Izotóp Intézete tudományos 
csoportvezetőjét,

Sas Imrénét, az Akadémiai Nyomda betűszedőjét, 
Szalay Tihamérnét, a Központi Hivatal főelőadóját, 
Székely Sándort, az MTA Számítástechnikai és 

Automatizálási Kutató Intézete kiemelt szak
munkását és

Tóth Józsefet, a földrajztudományok kandidátusát, 
az MTA Földrajztudományi Kutató Intézete 
tudományos osztályvezetőjét.

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára hazánk 
felszabadulásának 34. évfordulója alkalmából, hosz- 
szü időn át végzett kiemelkedő munkájuk elisme
réseként „KIVÁLÓ MUNKÁÉRT” kitüntetésben 
részesítette:

Adamik Józsefnét, a Biológiai Kutatóintézet la
borasszisztensét,

Augusztin Gusztávnét, a Botanikai Kutatóintézet 
laboránsát,

Bakonyi Józsefnét, a Központi Fizikai Kutató In
tézet elektroműszerészét,

Barta Károlynét, az ELTE Kémiai Technológiai 
Tanszék műszaki ügyintézőjét,

Balázs Ilonát, a Központi Hivatal Gazdasági Osz
tályának pénztárosát,

Balogh Ferencnét, a Kutatási Eszközöket Kivite
lező Vállalat csoportvezetőjét,

Bihari Györgynét, a Mezőgazdasági Kutatóintézet 
dolgozóját,

Dauerbach Bélát, a Számítástechnikai és Automa
tizálási Kutatóintézet műszaki ügyintézőjét,

Diós Józsefet, a Műszaki Fizikai Kutató Intézet 
technikusát,

Dobos Lajost, a Központi Hivatal főosztályveze
tőjét,

Dormán Zoltánt, a Mátrafüredi hivatali üdülő 
konyhavezetőjét,

Dutkon Jánost, a Kutatási Eszközöket Kivitelező 
Vállalat áruátvevőjét,

Dustyincza Ferencet, az Atommagkutató Intézet 
kisegítőjét,

Faragó Andrásnét, a Peptidkémiai Tanszéki Kuta
tócsoport laboránsát,

Fejes Istvánnét, a Központi Fizikai Kutató Intézet 
titkárnőjét,

Farkas Bélánét, a Műszaki Kémiai Kutató Intézet 
laboránsát,

Gálvölgyi Ferencet, a Központi Fizikai Kutató In
tézet szakmunkását,

Galavits Lászlót, az Akadémiai Nyomda betűsze
dőjét,

Gerencsér Emilnét, a Központi Hivatal főelőadó
ját,

Gróf Józsefnét, az MTA-SOTE Egyesített Kutatási 
Szervezet laborasszisztensét,

Grolmusz Vincét, a Tudományszervezési Csoport 
tudományos főmunkatársát,

Gutsohn Péternét, a Kutatási Ellátási Szolgálat 
utókalkulátorát,

Gyulay Gyulát, a Mezőgazdasági Kutatóintézet 
állatorvosát,

Hajdú Jenőt, a Mikrobiológiai Kutatócsoport mű
helyvezetőjét,

Hajdú Lászlónét, a Közgazdaságtudományi Intézet 
dokumentátorát,

Horváth Imrét, az Izotóp Intézet műszaki ügyin
tézőjét,

Hajnal Sándornét, az Antibiotikumkémiai Tanszéki 
Kutatócsoport műszaki ügyintézőjét,

Jávor Lászlónét, az Akadémia Székház Gondnokság 
takarítónőjét,
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Ifj. Kálmán Bélát, a Csillagvizsgáló Intézet szak
munkását,

Kandolka Károlynét, az Akadémia Székház Gond
nokság takarítónőjét,

Kemény Kornélnét, a Központi Hivatal osztály
vezetőhelyettesét,

Koncz Bélát, a Kutatási Ellátási Szolgálat raktá
rosát,

Kovách Ádámnét, az Atommagkutató Intézet fő
előadóját,

Kovács Andrást, a Műszaki Kémiai Kutató Intézet 
műszaki ügyintézőjét,

Kovács Imrét, a Műszaki Fizikai Kutató Intézet 
szakmunkását,

Kőszegi Antalnét, a POTE ídegélettani Tanszéki 
Kutatócsoport titkárnőjét,

Kurnát Edét, az Állatorvostudományi Kutatóinté
zet táptalajkonyha-vezetőjét,

Lehoczky Jánosnét, az MTA-SOTE Egyesített Kuta
tási Szervezet laborasszisztensét,

Merényi Emilt, a Központi Kémiai Kutató Intézet 
műszaki ügyintézőjét,

Madács Györgyöt, a Központi Fizikai Kutató Inté
zet szakmunkását,

Major Jánost, a Műszerügyi és Méréstechnikai Szol
gálat gépkocsivezetőjét,

Molecz Istvánt, a Központi Kémiai Kutató Intézet 
műszaki ügyintézőjét,

Morvái Gyulát, a Kutatási Eszközöket Kivitelező 
Vállalat üvegművesét,

Nagy Rezsőt, a Központi Kémiai Kutatóintézet 
osztályvezetőjét,

Nagy Lászlónét, az MTA-SOTE Egyesített Kutatási 
Szervezet laborasszisztensét,

Nagy Sándornét, a Központi Hivatal előadóját, 
Németh Imrénét, a Központi Fizikai Kutató Inté

zet előadóját,
Pawlik Lászlónét, a Központi Hivatal előadóját, 
Papp Miklósnét, az Állatorvostudományi Egyetem 

Járványtani Tanszék laboránsát,
Peschka Vilmosnét, a Szociológiai Kutatóintézet 

gazdasági vezetőjét
Paradi Gézánét, az Állam- és Jogtudományi Intézet 

ügyviteli dolgozóját,
Rózsa Győzőt, a Számítástechnikai és Automatizá

lási Kutató Intézet technikusát,
Sári Kálmánt, az Atommagkutató Intézet csoport- 

vezetőjét,
Simon Imrénét, a Mátraháza-i Tudós üdülő fősza

kácsnőjét,
Schneider Istvánnét, a Zenetudományi Intézet 

gazdasági ügyintézőjét,
Sándory Mihálynét, a Központi Hivatal előadóját» 
Schultz Lórándnét, a POTE MTA Biofizikai Tan

széki Kutató Csoport asszisztensét,
Szabó Jánost, a Számítástechnikai és Automatizá

lási Kutató Intézet szakmunkását,
Szabó Lászlónét, a Mátraháza-i Tudós üdülő meg

bízott vezetőjét,
Székely Tibornét, a Magyar Pszichológiai Társaság 

ügyintézőjét,
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Szelei Lászlót, a Központi Hivatal főosztályvezető
helyettesét,

Szelényi Györgynét, a Pszichológiai Intézet ügyvi
teli dolgozóját,

Szilfai Józsefnét, a Tudósklub takarítónőjét,
Tasi Istvánt, az Izotóp Intézet műszaki ügyintéző

jét,
Tuboly Jánost, a Talajtani és Agrokémiai Kutató 

Intézet szakmunkását,
Túri Jánost, a Geodéziai és Geofizikai Kutató In

tézet szakmunkását,
Varga Istvánt, a Történettudományi Intézet bib

liográfusát,
Vetula Bélát, az Akadémiai Nyomda gyártáselő

készítőjét,
Vincze Györgyöt, a Kísérleti Orvostudományi Ku

tató Intézet elektrotechnikusát,
Viszt Józsefnét, az Alkaloidkémiai Tanszéki Kutató 

Csoport laboránsát,
Zsadon Bélánét, a Központi Kémiai Kutató Intézet 

műszaki ügyintézőjét.
* *

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára kiemel
kedő munkájukért dicséretben részesítette:
Bekő Ferencet, a Gépkocsi Szolgálat gépkocsi- 

vezetőjét,
Hajós Katalint, a Központi Hivatal főelőadóját, 
Imre Lászlónét, a Központi Hivatal főelőadóját, 
Jeszenszky Ferencet, a Központi Hivatal osztály- 

vezetőjét.
*

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára Ruff 
Győzőnének a Központi Hivatal Igazgatási és Jogi 
Főosztálya csoportvezetőjének a ,,Magyar Tudo
mányos Akadémia Hivatalának tanácsosa” címet 
adományozta.

J o g s z a b á ly o k  * 1 2

A Magyar Népköztársaság 
Elnöki Tanácsának 
1979. évi 6. számű 

törvényerejű rendelete 
a Magyar Tudományos Akadémiáról

1. § A Magyar Tudományos Akadémia (további
akban: Akadémia) a Magyar Népköztársaság leg
főbb tudományos szerve.

2. § (1) Az Akadémia tagjainak munkásságával, 
és intézményeiben folytatott kutatásokkal, a kutatás 
elvi és módszertani irányításával, a tudomány és a 
gyakorlat kapcsolatának fejlesztésével, a tudomá
nyos kutatások szabadságának biztosításával és a 
tudományos közélet demokratizmusának ápolásával 
gondoskodik a tudomány alkotó műveléséről. Tevé
kenységével hozzájárul a Magyar Népköztársaság 
fejlődéséhez és a tudománynak az emberiség egyete
mes érdekét szolgáló előrehaladásához.

(2) Az Akadémia részt vesz a tudományos kuta
tások országos irányításában, az országos kutatási
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tervek kidolgozásában, végrehajtásában és ellenőrzé
sében; elősegíti a kutatások összehangolását, figye
lemmel kíséri és értékeli a tudományok fejlődését, 
különös tekintettel a jövő fejlődést megalapozó kuta
tásokra; előrejelzéseket, elgondolásokat, irányelveket 
dolgoz ki a tudomány hazai művelésének előmozdí
tásához.

(3) A Minisztertanács, továbbá más felsőbbszintű 
állami, valamint társadalmi szerv felkérésére, illető
leg saját elhatározásból az Akadémia véleményt nyil
vánít és javaslatokat dolgoz ki a tudomány, valamint 
a társadalmi-gazdasági fejlődés nagy fontosságú kér
déseiben.

3. § Az Akadémia részt vesz a tudományos után
pótlás nevelésének irányításában, a tudományos mi
nősítés, a nemzetközi tudományos kapcsolatok, a 
tudományos könyv- és folyóiratkiadás irányításában 
és fejlesztésében.

4. § (1) Az Akadémia feladatkörét tagjai közre
működésével, tudományos testületéi, intézetei és 
hivatali szervezete útján egységben látja el. Szerve
zetét és működésének elveit az alapszabályok hatá
rozzák meg.

(2) Az Akadémia hazai és külföldi tagjait a köz
gyűlés választja. Az Akadémia hazai tagjai részt 
vesznek a tudomány művelésében, a tudományos 
közéletben, az Akadémia feladatainak ellátásában.

(3) Az Akadémia testületi szervei a közgyűlés, 
— mint az Akadémia legfelsőbb szerve — továbbá 
az alapszabályokban meghatározott egyéb szervek.

(4) Az Akadémia feladatainak ellátása érdekében 
tudományos kutatóintézeteket és egyéb intézménye
ket tart fenn, illetőleg hoz létre. Kutatásokat szervez 
ás támogat minisztériumok és országos hatáskörű 
szervek felügyelete alatt működő intézményekben, 
a felügyeleti hatósággal egyetértésben.

(5) Az Akadémia hivatali szervezete közremű
ködik az akadémiai intézmények irányításában, 
végzi a testületek működéséhez szükséges szervező 
és ügyviteli munkát, ellátja a kutatások országos 
irányításában az Akadémiára háruló igazgatási 
teendőket. 5 6 7

5. § Az Akadémia a tudományos tevékenység 
fejlesztése, továbbá az eredmények társadalmi tuda
tosítása érdekében tudományos célú egyesületeket és 
társaságokat támogat.

A tudományos kérdések megvitatására és a tudo
mányos kutatási eredmények ismertetésére kong
resszusokat, tudományos ülésszakokat és egyéb ren
dezvényeket szervez.

6. § Az Akadémia működésével kapcsolatos ki
adások fedezetéről az állami költségvetésben külön 
fejezetben kell gondoskodni.

7. § (1) Az Akadémia tudományos testületéinek 
tevékenységét az elnök irányítja. Az elnököt az 
Akadémia tagjai közül határozott időre a közgyűlés 
választja, tisztségében a Magyar Népköztársaság 
Elnöki Tanácsa erősíti meg. Az elnök tevékenységéért 
a közgyűlésnek és a Minisztertanácsnak felelős.

(2) Az Akadémia elnökét munkájában az al- 
elnökök segítik. Az alelnököket az Akadémia tagjai

közül határozott időre a közgyűlés választja, tevé
kenységükért a közgyűlésnek felelősek.

(3) Az elnököt és az alelnököket a közgyűlés a 
megbízatás időtartamán belül visszahívhatja. Az 
elnök visszahívásához a Magyar Népköztársaság 
Elnöki Tanácsának jóváhagyása szükséges.

8. § (1) Az Akadémia a kutatások országos irá
nyításában és összehangolásában rá háruló teendő
ket, valamint intézményeinek irányítását — a testü
leti szervek véleménye és ajánlásai figyelembevételé
vel — a főtitkár útján látja el. A főtitkár e törvény- 
erejű rendeletben meghatározott jogkörében, illető
leg a Minisztertanács felhatalmazása alapján orszá
gos hatáskörű szerv vezetőjének jogállásában jár el.

(2) A főtitkár irányítja az Akadémia hivatali 
szervezetét, gondoskodik az Akadémia testületéi mű
ködésének és az Akadémia intézményeiben folyó 
kutatásoknak személyi és anyagi feltételeiről.

(3) Az Akadémia főtitkárát a közgyűlés javasla
tára az Akadémia tagjai közül, határozott időre a 
Minisztertanács nevezi ki. Tevékenységéért a Minisz
tertanácsnak felelős, munkájáról a közgyűlésnek és 
az elnökségnek beszámol; e testületi szervek ajánlá
sától, illetve véleményétől eltérő intézkedését indo
kolni tartozik.

(4) A főtitkárt munkájában a főtitkárhelyettesek 
segítik. A főtitkárhelyetteseket a közgyűlés javasla
tára általában az Akadémia tagjai közül a Miniszter- 
tanács nevezi ki határozott időre.

(5) A főtitkárt és a főtitkárhelyetteseket a köz
gyűlés javaslatára vagy egyetértésével, a Miniszter- 
tanács megbízatásuk időtartama alatt is felmentheti.

9. § Az Akadémia választott és kinevezett vezetői 
az Akadémia vezetésében rájuk háruló feladatokat 
együttműködve látják el.

10. § (1) Az Akadémia működése felett a felügye
letet a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa 
gyakorolja.

(2) A Minisztertanács felügyeleti jogkörében ki
jelöli azokat a feladatokat, amelyek az Akadémiára 
a tudományos élet, és a kutatások országos irányítá
sában hárulnak, jóváhagyja az Akadémia közgyűlése 
által elfogadott alapszabályokat, ellenőrzi az Akadé
mia tevékenységét.

11. § (1) Az Akadémia, illetőleg a minisztériu
mok és országos hatáskörű szervek feladataik ellá
tásához egymásnak kölcsönösen tájékoztatást adnak.

(2) A miniszterek és országos hatáskörű szervek 
vezetői az Akadémiát, továbbá az ország tudomá
nyos életét érintő, az országban folyó kutatási tevé
kenységet jelentősen befolyásoló ügyekben az Akadé
mia testületéinek, illetőleg főtitkárának meghallga
tása után döntenek.

(3) Az Akadémia a népgazdasági jelentőségű 
kutatások ügyében az ágazati minisztériumokkal 
összhangban jár el, a főtitkár az ágazati miniszterek 
meghallgatása után dönt.

(4) Az Akadémia testületéit az elnök, hivatali 
szerveit és intézményeit a főtitkár képviseli, az
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Akadémia általános képviseletében egyetértésben 
járnak el.

12. § E törvényerejű rendelet hatálybalépéséről 
a Minisztertanács gondoskodik; hatálybalépésével az 
1969 évi 41. számú törvényerejű rendelet hatályát 
veszti.

Losonczi Pál s. k. Katona Imre s. k., 
a Magyar Népköztársaság a Magyar Népköztársaság

Elnöki Tanácsának Elnöki Tanácsának
elnöke titkára

INDOKOLÁS
a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 

törvényerejű rendelethez 
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1969. 
évi 41. számú törvényerejű rendelet hatálybalépése 
óta tovább növekedett a tudománynak a társa
dalom életében betöltött szerepe. Megnőtt az Aka
démiának, mint legfelsőbb tudományos fórumnak, 
és országos irányító szervnek felelőssége és jelen
tősége.

Felismerve azt a követelményt, hogy a népgaz
daság fejlődésének nélkülözhetetlen feltétele a tu
dományos kutatás és a műszaki fejlesztés haté
konyságának növelése az Akadémia — a társada
lom elvárásainak megfelelően — egyre nagyobb 
részt vállal a tudomány társadalmi szerepének nö
velésével kapcsolatos feladatok megoldásából. 
Megnövekedett szerep jut az Akadémiának, a 
jövő fejlődést megalapozó kutatások és egyes 
tudományágazatok gondozásában, a kutatások or
szágos irányításában és összehangolásában, a nem
zetközi tudományos kapcsolatok ápolásában.

Mindezek a körülmények utalnak arra, hogy a 
Magyar Tudományos Akadémia országos hatáskö
rű szervként ma már nemcsak a felügyelete alá 
tartozó kutatóintézetek irányítását végzi, hanem 
ebben a minőségben országos kutatásirányító, 
koordináló feladatokat is ellát.

A Magyar Tudományos Akadémia megnöveke
dett feladatai szükségessé tették azoknak a jogsza
bályi kereteknek újrafogalmazását is melyek az 
Akadémia jogállását, hatáskörét, kötelezettségeit 
és jogosítványait rendezik.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. Az általános indokolásban említett célok meg
valósítása érdekében a tervezet megállapítja, hogy 
a Magyar Tudományos Akadémia a Magyar Nép- 
köztársaság legfőbb tudományos szerve. Az Aka
démia a tudomány alkotó műveléséről tagjainak 
munkásságával, intézményeiben folytatott kutatá
sokkal, a kutatás elvi és módszertani irányításával, 
a tudomány és a gyakorlat kapcsolatának fejleszté
sével, a tudományos kutatások szabadságának biz
tosításával és a tudományos közélet demokratiz
musának ápolásával gondoskodik. Ezzel az alkotó 
tevékenységgel biztosítja, hogy a tudomány szol
gálja a Magyar Népköztársaság fejlődését és a tudo
mány előrehaladását.
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2. A tervezet a konkrét feladatok megjelölésé
nél kiemelt hangsúlyt ad a tudományos kutatások 
országos irányításában való részvételnek, az orszá
gos kutatási tervek kidolgozásában, végrehajtásá
ban és ellenőrzésében való közreműködésnek, a 
kutatások összehangolásának és a tudományok fej
lődését megalapozó kutatásoknak, előrejelzések
nek, irányelveknek [2. § (2) bek.].

3. Az Akadémia feladatkörét sajátos szervezeti 
struktúrában, tagjai közreműködésével, tudomá
nyos testületéi, továbbá intézetei és hivatali szer
vezete útján látja el. Ez a sajátosság azonban nem 
érinti a Magyar Tudományos Akadémia egységét, 
melyben az Akadémia hivatali szervezetének sze
repe és feladatai is megfogalmazásra kerülnek. 
[4- § (1) és (5) bekezdés]. A feladatok ellátásában 
jelentős szerepet kapnak az Akadémia által létre
hozott kutatóintézetek és egyéb intézmények, to
vábbá más minisztériumok és országos hatáskörű 
szervek felügyelete alatt működő és az Akadémia 
által támogatott kutatóhelyek [4. § (4) bekezdés]. 
Az Akadémia elé tűzött célok egy része a tudomá
nyos egyesületek és társaságok támogatása, tudo
mányos kongresszusok, tudományos ülésszakok és 
egyéb rendezvények szervezése útján valósul meg
(5- §)•

4. A hatályos törvényerejű rendelet az Akadé
mia tagjai között tiszteleti, rendes és levelező ta
gokat különböztetett meg. Az utóbbiakat a hazai 
tudósok közül, míg a tiszteleti tagokat a külföldiek 
köréből választotta a közgyűlés. A tervezet ettől 
eltérően — régebbi hagyományokra is alapozva - 
„hazai és külföldi tagok” megjelölést használ. 
[4. § (2) bekezdés.]

Az Akadémia testületi szerveinek felsorolását a 
korábbi szabályozáshoz hasonlóan mellőzi a ter
vezet, de kiemeli a közgyűlést, mint az Akadémia 
legfelsőbb szervét. Az egyéb testületi szervek meg
nevezése, a testületi működés formáinak meghatá
rozása az alapszabályok keretében történhet. [4. §
(3) bekezdés.]

5. Az Akadémia elnökét, mint a tudományos 
testületek működésének irányítóját a közgyűlés 
választja, és tisztségében a Népköztársaság Elnöki 
Tanácsa erősíti meg. Az elnök tevékenységéért a 
közgyűlésnek felelős, ugyanakkor az állami fele
lősség erősítése érdekében a tervezet az elnök Mi
nisztertanács előtti felelősségét is rögzíti. (7. §.)

6. A tervezet az Akadémia főtitkárának felada
tait és hatáskörét az Akadémiára a kutatások or
szágos irányításában háruló megnövekedett és ki- 
szélesedett feladatokkal összhangban pontosítja. 
A főtitkár — mint országos hatáskörű szerv ve
zetője — tevékenységét a testületi szervek véle
ményének és ajánlásainak figyelembevételével lát
ja el, amennyiben ezektől eltér, intézkedését indo
kolni tartozik. (8. §.)

7. Az Akadémiának a feladatok meghatározásá
nál és a szervezeti struktúra megjelölésénél han
goztatott egysége megnyilvánul abban is, hogy az 
Akadémia választott és kinevezett vezetői az Aka
démia vezetésében rájuk háruló feladatokat együtt
működve látják el. (9. §.)

8. Az Akadémia valamint a minisztériumok és 
országos hatáskörű szervek együttműködésének
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formáira a hatályos törvényerejű rendeletnél rész
letesebb szabályozást ad a tervezet. Az együttmű
ködés lényege a kölcsönös tájékoztatás, az illetékes 
akadémiai, illetőlegminisztériumi álláspontok egyez
tetése a tudományos és népgazdasági tevékeny
ség összhangjának fokozása érdekében. (11. §.)

9. Mellőzi a tervezet a korábbi törvényerejű 
rendeletnek azt a rendelkezését, hogy az Akadé
mia tagjai e minőségükben akadémiai illetmény
ben részesülnek. Ennek rögzítése a Minisztertanács 
által jóváhagyásra kerülő alapszabályokban ele
gendőnek látszik.

A MAGYAR TUDOM ÁNYOS AKADÉM IA E L N Ö K SÉ G É N E K
HATÁROZATAI*

az 1979. április 3-i üléséről

Előterjesztés
az 1979. évi Akadémiai Díjak odaítélésére
Az Elnökség 7/1979. számú határozatával bi

zottságot küldött ki az 1979. évi Akadémiai Díjak 
odaítélésének előkészítésére.

A tudományos osztályok a beérkezett 54 javas
lat közül 10 egyéni díjra és 5 kollektíva jutalmazá
sára tettek előterjesztést.

A bizottság 12 díj odaítélésére tett javaslatot.

Az Elnökség 1811979. számú határozata
Az Elnökség megvitatta az 1979. évi Akadémiai 

Díjak odaítélésének előterjesztésére kiküldött bi
zottság javaslatát, és azzal összhangban a követke
zőket részesíti Akadémiai Díjban.

I. Osztály
1. M ARTINKÓ AND RÁS  az irodalomtudomá

nyok kandidátusa, az Irodalomtudományi In
tézet nyugalmazott tudományos főmunkatár
sa 25 000 Ft
a „Teremtő idők” című (1977) tanulmányköte
téért, amelyben a magyar irodalmi felvilágosodás 
és romantika nagy alkotóinak műveit elemzi 
alapvető irodalomtörténészi feltáró, értelmező és 
értékelő munkával.

II. Osztály
2. FERENCZY ENDRE, a történelemtudományok 

doktora, az ELTE Bölcsészettudományi Kara 
Ókortörténeti Tanszékének egyetemi tanára

25 000 Ft
From the Patrician State to the Patricio-Ple
beian State című (Akadémiai Kiadó, 1976.) 
monográfiájáért.

3. LACZÓ MIKLÓS, a történelemtudományok
doktora, a Történettudományi Intézet tudomá
nyos osztályvezetője 25 000 Ft
„Válságok és választások” című (Gondolat, 1977.) 
művéért.

* A nem teljes szöveggel közölt határozatokat az Aka
démia tagjai részére kérésükre a Tudományos Testületi Tit
kárság tájékoztatásul megküldi.

III.  Osztály
4. M e g o s z t o t t  d í j

M EDVECZKY LÁSZLÓ, a fizikai tudományok 
kandidátusa, az Atommagkutató Intézet tudo
mányos osztályvezetője 12 500 Ft
SOMOGYI GYÖRGY, a fizikai tudományok 
kandidátusa, az Atommagkutató Intézet tudo
mányos főmunkatársa 12 500 Ft
a nukleáris nyomdetektorok módszerének to
vábbfejlesztésére és interdiszciplináris, valamint 
népgazdasági alkalmazásaira vonatkozólag az 
utóbbi években elért kiemelkedő eredményei
kért.

5. SZEM ERÉDI ENDRE, a matematikai tudo
mányok doktora, a Matematikai Kutatóintézet 
tudományos osztályvezetője 25 000 Ft
a kombinatorikus számelméletben elért ered
ményeiét.

IV. Osztály
6. M e g o s z t o t t  d í j

SÓLYMOS REZSŐ, a mezőgazdasági tudomá
nyok doktora, az Erdészeti Tudományos Intézet 
tudományos főosztálvezetője 5000 Ft
B É K Y  ALBERT, az Erdészeti Tudományos 
Intézet tudományos főmunkatársa 5000 Ft
HALUPA LAJOS, az Erdészeti Tudományos 
Intézet tudományos főmunkatársa 5000 Ft
K ISS REZSŐ, az Erdészeti Tudományos Intézet 
tudományos főmunkatársa 5000 Ft
M ED LIK GÉZA, az Erdészeti Tudományos 
Intézet tudományos főmunkatársa 5000 Ft
az erdőnevelési és fatermelési kutatásokat előse
gítő országos kísérleti hálózat megszervezéséért 
és működtetéséért.

V. Osztály
7. M e g o s z t o t t  d í j

P E T R Á N Y I GYŐZŐ, az orvostudományok dok
tora, az Országos Haematológiai és Vértransz- 
füziós Intézet osztályvezetője 10 000 Ft
VARGA MIKLÓS, az Országos Haematológiai 
és Vértranszfüziós Intézet tudományos munka
társa 5000 Ft
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ÓNOD Y KLÁRA, az Országos Haematológiai és 
Vértranszfúziós Intézet tudományos munka
társa 5 000 Ft
GYÓDY ÉVA, az Országos Haematológiai és 
Vértranszfúziós Intézet tudományos munka
társa 5 000 Ft
a természetes „ölő” (killer) lymphocyta funkció 
genetikai kapcsolatának a histocompatibilitási 
rendszerrel (HLA) és annak a daganatokkal 
szembeni védekezésben való szerepe felis
meréséért.

VII.  Osztály
8. PU LAY PÉTER , a kémiai tudományok kandi

dátusa, az ELTE Általános és Szervetlen Kémiai 
Tanszéke tudományos főmunkatársa 25 000 Ft
a kvantumkémiában, főleg a molekuláris poten
ciálfelületek meghatározása, ezen belül az erőál
landók és molekulák geometriájának kiszámítása 
terén elért eredményeiért.

VIII .  Osztály
9. GRÁF LÁSZLÓ, a biológiai tudományok kandi

dátusa, a Gyógyszeripari Kutató Intézet tudo
mányos osztályvezetője 25 000 Ft
az elmebetegségek potenciális gyógyszerének te
kinthető endorfinok izolálása és a fájdalomcsilla
pító hatású enkefalin származékok szintézisében 
elért kiemelkedő eredményeirét.

IX. Osztály
10. FEKETE FERENC, a közgazdaságtudomá

nyok doktora, a Marx Károly Közgazdaságtudo
mányi Egyetem Politikai Gazdaságtan Tanszé
kének egyetemi tanára 25 000 Ft
Economics of Cooperative Farming-objectives 
and optima in Hungary (A. W. Sijthoff, Leiden, 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1976), valamint 
„Célok és optimumok a termelőszövetkezeti 
gazdálkodásban” (Mezőgazdasági Kiadó, 1977) 
című műveiért.

X. Osztály
11. Me g o s z t o t t  d í j

CSEH-NÉMET JÓZSEF, az Országos Érc- és 
Ásványbányák főgeológusa 12 500 Ft
ZELENKA TIBOR, az Országos Érc- és Ás
ványbányák helyettes főgeológusa 12 500 Ft

a recski mélyszinti ércesedés bányászatát és az 
ezzel kapcsolatos nagyberuházását lehetővé tevő 
geológiai, ásványkőzettani, illetve teleptani ku
tatások irányításában és elvégzésében elért 
eredményeikért.

12.M ÉSZÁRO S ERNŐ, a földtudományok dok
tora, az Országos Meteorológiai Szolgálat Köz
ponti Légkörfizikai Intézet igazgatója 25 000 Ft
a világszerte elismert magyar levegőkémiai ku
tatások megindításáért és önálló iskolává fej
lesztéséért, valamint az első magyar levegő-ké
miai kézikönyvért.

Előterjesztés
az 1979. évi Akadémiai Aranyérem odaítélésére
Az Elnökség 6/1979. számú határozatával kikül

dött előkészítő bizottság javaslata alapján egyhan
gúlag hozta meg határozatát.

Az Elnökség 19/1979. számú határozata
1. Az Elnökség az 1979. évi Akadémiai Aranyérmet 
egyhangúlag

M A J O R  M Á T É  
akadémikusnak,

a Budapesti Műszaki Egyetem nyugalmazott tan
székvezető egyetemi tanárának adományozza az 
építészet, az építészetelméleti és az építészettörté
neti kutatások terén elért kimagasló eredményeiért 
és az Akadémia testületéiben hosszú idő óta végzett 
tudománypolitikai és tudományszervező munká
jáért.

Az Elnökség egyéb állásfoglalásai
Az elnökségi ülés napirendjén a következő tájé

koztatók szerepeltek:
1. Tájékoztató jelentés az 1979. évi aspiráns-pá

lyázatokról.
Az Elnökség a jelentést tájékoztatásul elfogadja. 

Indokoltnak tartja azonban, hogy a jövőben az ilyen 
jellegű tájékoztató jelentések arról is adjanak in
formációt, hogy a felvett aspiránsok milyen típusú 
kutatóhelyeken (kutatóintézet, egyetem stb.) fog
nak dolgozni.

2. Beszámoló az Elnökség legutóbbi ülése (1979. 
február 27.) óta eltelt időszak jelentősebb akadé
miai testületi és szakigazgatási eseményeiről.

Szentágothai János s. k.,

K ö z le m é n y e k

Az M TA Igazgatástudományi Bizottság Vállalati 
Szervezési Szekció vállalati szervezés témakörben meg
hirdetett pályázatának eredménye

A Magyar Tudományos Akadémia Igazgatástu
dományi Bizottság Vállalati Szervezési Szekciója 
1978. február hónapban pályázatot írt ki vállalati 
szervezési témájú kutatási eredmények jutalmazá

sára. A pályázatra beküldött pályaművek elbírá
lása megtörtént.

Vállalatok közötti együttműködés szervezési és szer
vezeti kérdései témakörben

I. dijat a Bírálóbizottság nem adott ki.

II. díjat nyert
Dr. Marillái Vilmos —Dr. Sebestyén Lukácsné — 
Szilágyi Pál: „A vállalatok közötti együttműködés
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szervezeti és irányítási kérdései a kukorica termesz
tési szocialista együttműködés (KSZE) termelési 
rendszerben” című pályaműve.
III.  díjat nyert
Dr. Pozsár István: „Javaslat a nyomdaipari kar
bantartási rendszer hatékonyságának növelésére” 
című pályaműve.
III.  díjat nyert
Dr. Csonka Jenő—Pápai Ferenc: „A kooperáció és 
a saját termelés, mint alternatívák, a vállalati 
,,autarkia” gazdaságossági vetületei makro- és 
mikroszinten, s annak szervezési összefüggései” 
című pályaműve.
Vállalaton belüli szervezés témakörben
I. és II. díjat a Bírálóbizottság nem adott ki.
III.  díjat nyert
Dr. Szintay István—Szakály Dezső—Barcsik László: 
„Termelési folyamatok sztochasztikus szimulá
cióval történő tervezésének és szervezésének általá
nosítható tapasztalatai” című pályaműve.
III.  díjat nyert
Dr. Lengyel Károly: „Termékélettartam görbék 
alkalmazása a gyártmányfejlesztés szervezésében” 
című pályaműve.
III.  díjat nyert
Vincze István—Nagy László: „Számítógéporientált 
kórházi információ rendszer” című pályaműve.
III.  díjat nyert
Tóth Sándor: „A vállalati gyármányfejlesztés in
formációs és döntési folyamatának tervezése, elem
zése, szervezése (adott vállalat példáján)” című 
pályaműve.
III.  díjat nyert
Dés Tamás—Leichtner György—Pellérdi Rezső: 
„A gyártási kooperáció folyamatszabályozása” című 
pályaműve.

Dr. Susánszky János s. k.
tanszékvezető egyetemi tanár 

MTA Igazgatástudományi Bizottság 
Vállalati-Szervezési Szekció elnöke

P á ly á z a ti f e lh ív á s o k
A Magyar Tudományos Akadémia Központi 

Hivatala Természettudományi I. Főosztálya pályá
zatot hirdet a Matematikai Kutató Intézet tudo
mányos igazgatóhelyettesi munkakörére 1979. jú
lius 1-i hatállyal.
A pályázókkal szembeni követelmények:
— egyetemi végzettség és tudományos fokozat;
— jelentős tudományos eredmények a matematika 

valamely területén;
— megfelelő vezetési gyakorlat.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
— a pályázó jelenlegi munkahelyének, beosztásá

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

ményeinek ismertetését;

— a pályázó által írt tanulmányok, könyvek és 
egyéb alkotások jegyzékét pontos bibliográfiá
val;

— tudományos fokozatának, kitüntetéseinek, ide
gen nyelvismeretének megjelölését;

— jövőbeni vezetői működésére vonatkozó terveit.
A pályázathoz mellékelni kell:
— az oklevelek hiteles másolatát;
— részletes önéletrajzot 2 példányban;
— erkölcsi bizonyítványt.

Amennyiben a felhívásról akadémiai kutató 
pályázik, úgy az előbb említett okmányokat nem 
szükséges a pályázathoz csatolni.

Az igazgatóhelyettes besorolására és vezetői 
megbízására a 2/1974. (II. 17.) MüM számú, a 
16/1977. (XII. 1.) MüM számú rendelet és az 5/1974. 
(A. K. 7.) MTA-F. számú, az 1/1978. (A. K. 1.) 
MTA-F. számú főtitkári utasítás az irányadó.

A pályázatokat a MagyarTudományos Akadémia 
illetékes főtitkárhelyetteséhez címezve — az intézet 
igazgatója útján — a Magyar Tudományos Akadé
mia Központi Hivatala Természettudományi I. Fő
osztályához (1051 Budapest, Münnich Ferenc u. 7.) 
kell benyújtani a felhívás megjelenésétől számított 
3 héten belül.

Sándory Mihály s. k. 
főosztályvezető

A Munkaügyi Minisztérium Munkaügyi Kutató- 
intézete (1087. Budapest, VIII. Könyves Kálmán 
krt. 48/52) pályázatot hirdet tudományos kutatói 
állásra. A tudományos főmunkatársi, vagy tudo
mányos munkatársi elnevezésű munkakörbe sorolás 
és a fizetés feltételeit a 2/1974. (II. 17.) MüM sz. 
rendeletet módosító, a 16/1977. (XII. 1.) MüM sz. 
rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

A tudományos kutató feladata lesz — a Munka- 
jövedelem és szociálpolitikai tudományos osztály 
vezetőjének irányításával — az intézet kutatási ter
vében meghatározott kutatási témákban, mindenek
előtt a munkajövedelmek alakításával kapcsolatos 
bér- és keresetszabályozási valamint a kereseti ará
nyok alakítására irányuló kérdések kutatása, az e 
témakörben elért kutatási eredményeket tartalmazó 
tanulmányok, stb. elkészítése. Az állást elnyerő 
kutató köteles továbbá — az említett témakörök
ben — részt venni az intézet feladatai közé tartozó 
elemző, véleményező és egyéb munkákban.

A munkakör betöltéséhez egyetemi végzettség, 
továbbá a jelzett szakterületen megfelelő jártasság 
és a tudományos munka végzését biztosító készségek 
szükségesek.

A munkakör betöltésénél előnybe részesülnek 
azok a közgazdasági szakemberek, akik a megjelölt 
témakörökben tudományos eredményeket értek el, 
(tudományos Jokozattal rendelkeznek, vagy tanul
mányokat írtak, illetőleg vizsgálatokat végeztek), 
illetőleg azok, akik e területeken vállalati gyakor
lattal rendelkeznek. Előnyben részesülnek továbbá 
az idegen nyelvismerettel rendelkezők.

A pályázat benyújtásának határideje: ezen fel
hívás megjelenésétől számított 30 nap.

A pályázati kérelmeket az Intézet igazgatójá
nak címezve a személyzeti munkatársnál kell be
nyújtani.
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A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó leg
fontosabb személyi adatait, szakmai érdeklődési 
körét, szakmai tevékenységének ismertetését, meg
jelent publikációit, továbbá más irányú képesítését, 
nyelvismeretét. A pályázathoz csatolni kell a pá
lyázó részletes önéletrajzát.

A munkakör betöltésével kapcsolatos részlete
sebb felvilágosítást az Intézet Munkajövedelem és 
Szociálpolitikai Tudományos osztálya ad a 344- 
500/118 melléken, minden hétfői és csütörtöki napon 
d. u. 13 — 16 h között.

Balogh Tibor s. k.
(az Intézet vezetésével 

megbízott igazgatóhelyettes)

A Gödöllői Agrártudományi Egyetem pályázatot 
hirdet:

MEZÖGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR:
Statisztikai Tanszékén 1 fő egyetemi tanársegédi 
állásra:

A kinevezendő tanársegéd feladata a Gazdaság
matematika módszerek c. tárgy gyakorlatainak 
megtartása, a tárgy oktatásához szükséges jegyzetek 
megírásában való közreműködés, valamint a gazda
ságmatematikai módszerek mezőgazdasági alkalma
zásával kapcsolatos kutatómunka folytatása.

Pályázhatnak azok, akik a tudományegyetemen 
matematikai szakon oklevelet nyertek, illetőleg 
előnyben részesülnek azok, akik az Agrártudományi 
Egyetem Gazdaságszervező szakmérnökképzésében 
részt vettek, oktatási gyakorlattal rendelkeznek és 
legalább 5 évig az adott szakterület keretén belül 
tudományos kutatómunkát folytattak.

Üzemtani Tanszékén 1 fő egyetemi tanársegédi 
állásra;
A kinevezésre kerülő tanársegéd feladata lesz
— a számvitel szakterületén gyakorlatok tartása, 

üzemi gyakorlatok szervezése.
— Az előző területeken a tananyagok és az oktatás 

módszerei fejlesztésben való részvétel.
A mezőgazdasági vállalatok fejlesztése kutatási 
főirányban kutató-munka végzése és az ered
mények publikációs közzététele, elterjesztése.

— Szakmai, ideológiai és nyelvi képzés módszeres 
fejlesztése, ill. folytatása.
Pályázhatnak azok, akik üzemszervező agrár- 

mérnöki egyetemi végzettséggel és minimális okta
tási tapasztalattal rendelkeznek.

MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR:
Mezőgazdasági Gépek Javítása Tanszékén 1 fő 
egyetemi adjunktusi állásra:

A kinevezendő adjunktus feladata lesz a „Hiba
elemzés és megbízhatóság” c. szakirányú tantárgy 
előadása és a jegyzet megírása, tantermi gyakorla
tok tartása a „Mezőgazdasági gépek javítása” c. 
tantárgyból, valamint a „Technológiai eljárások, 
vizsgálatok számítógépes vezérlése, ellenőrzése” c. 
diszciplináris kutatásban való részvétel.

Pályázhatnak azok az okleveles mg. gépész- 
mérnökök, akik egyetemi doktori fokozattal és 
legalább 10 éves szakmai gyakorlattal, oktatási

tapasztalattal és számítástechnikai ismerettel ren
delkeznek. Előnyben részesülnek a nyelvvizsgával 
rendelkezők.

Traktorok-Autók Tanszékén 1 fő egyetemi adjunk
tusi állásra:

A kinevezendő adjunktus feladata a Traktorok- 
motorok I. (Motor hajtó- és kenőanyagok) és 
Traktorok-inotorok III. (Traktor- és autó elmélet és 
szerkezettan) tárgyak keretében gyakorlatvezetés, 
egyes tárgykörök (tribológia, járművillamosság, 
ergonómia és közlekedésbiztonság) önálló előadása 
és a vizsgáztatásban való részvétel.

Tudományos kutatómunka területén a tribo- 
technika, ergonómia és járműelektronika művelése 
a Tanszék által művelt tudományágak igényei sze
rint és annak keretei között.

Kívánatos, hogy a kinevezendő adjunktus álta
lános gépészmérnöki alapképzettsége mellett villa
mosmérnöki oklevéllel és egyetemi doktori fokozat
tal, továbbá az egyetemi oktató- és tudományos 
kutatómunka területén is kellő gyakorlattal rendel
kezzék.
Fizikai Tanszékén 1 fő egyetemi tanársegédi állásra;

A kinevezésre kerülő tanársegéd feladata lesz a 
tanszék oktató-nevelő- és kutatómunkájában való 
részvétel; fizikai gyakorlatok vezetése minden a 
Mezőgazdasági Gépészmérnöki, mind a Mezőgazda- 
ságtudományi Karon, továbbá részvétel a tanszék 
egyéb oktatási tevékenységében (jegyzet-összeállí
tás, előkészítő tanfolyamok, felvételi vizsgák).

További feladata a tanszék biofizikai kutatási 
területén belül meghatározott téma művelése és az 
elért eredmények publikálása.

Pályázhatnak azok a fiatal szakemberek, akik 
fizikusi vagy fizika-matematika szakos középisko
lai tanári oklevéllel rendelkeznek és három —öt éves, 
lehetőleg egyetemi oktatói gyakorlattal rendelkez
nek. Előnyben részesülnek azok, akiknek francia, 
angol és olasz nyelvvizsgájuk van.
Mezőgazdasági Tanszékén 1 fő egyetemi tanársegédi 
állásra:

A kinevezésre kerülő tanársegéd feladata lesz a 
tanszék oktató-nevelő- és kutatómunkájában való 
részvétel. Feladatát képezi az „Állattenyésztési” 
gyakorlatok vezetése, valamint részvétel a tárgy 
jegyzetének összeállításában.

További feladatát képezi a tanszék kutatási 
feladatán belül meghatározott téma művelése, és 
az elért kutatási eredmények publikálása.

Pályázhatnak azok a fiatal okleveles agrár
mérnökök, akik az Agrártudományi Egyetem Mező
gazdaságtudományi Karán szereztek oklevelet és 
3 —5 éves nagyüzemi gyakorlattal rendelkeznek. 
Előnyben részesülnek azok a pályázók, akik az 
állattenyésztési kutatómunkában bizonyos fokú 
tapasztalattal rendelkeznek.
KÖZPONTI INTÉZETEK 
ÉS TANSZÉKEK SZERVEZETE:
Politikai Gazdaságtan Tanszékén 1 fő egyetemi tanár
segédi állásra:

A kinevezendő tanársegéd feladata lesz a tanszék 
oktató-, nevelő- és tudományos kutatómunkájában 
való részvétel.
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Pályázhatnak azok a szakemberek, akik a Köz
gazdaságtudományi Egyetemen szereztek diplomát, 
kezdeti tudományos tevékenységük van, és rend
szeres társadalmi munkát végeznek.

Filozófia-Tudományos Szocializmus Tanszéken 1 fő 
egyetemi adjunktusi állásra: (tudományos szocializ
mus szakos oktató)

A kinevezendő egyetemi adjunktus feladata lesz 
a tanulócsoportos foglalkozások és szemináriumok 
tartása a Tudományos Szocializmus és Magyar 
munkásmozgalom története című tárgyakból; rész
vétel a tanszék oktató-, nevelő- és tudományos 
kutatómunkájában.

Pályázhatnak azok a tudományos szocializmus 
szakos végzettségű szakemberek, akik több éves 
oktatói gyakorlattal és egyetemi doktori címmel 
rendelkeznek.

1 fő egyetemi tanársegédi állásra: (tudományos 
szocializmus szakos oktató)

A kinevezendő tanársegéd feladata lesz a szemi
náriumi és tanulócsoportos foglalkozások vezetése 
a Tudományos Szocializmus és a Magyar Munkás- 
mozgalom története című tárgyakból; részvétel a 
tanszék nevelő- és tudományos kutatómunkájában.

Pályázhatnak akik tudományos szocializmus 
szakos végzettséggel, és legalább 2 éves oktatói 
gyakorlattal rendelkeznek.

1 fő egyetemi tanársegédi állásra: (filozófia oktató) 
A kinevezendő tanársegéd feladata lesz a szemi

náriumi és tanulócsoportos foglalkozások vezetése 
filozófia tárgyból; részvétel a tanszék nevelő- és 
tudományos kutatómunkájában.

Pályázhatnak azok a szakemberek, akik filozófia 
szakos végzettséggel és legalább 2 éves oktatói gya
korlattal rendelkeznek. Előnyben részesülnek azok, 
akik képzettségük, érdeklődésük alapján részt tud
nak venni a Szociológia tárgy oktatása bevezetésé
nek előkészítésében.

Idegennyelvi Lektorátuson 1 fő nyelvtanári állásra: 
A kinevezendő nyelvtanár feladata lesz az orosz 

és angol nyelv oktatásában való részvétel.
Pályázhatnak azok az orosz—angol szakpárosí

tással rendelkező egyetemet végzett nyelvtanárok, 
akik több éves — lehetőleg felsőoktatási intézmény
ben szerzett — oktatói gyakorlattal rendelkeznek, 
és alkalmasságot, hajlandóságot tanúsítanak a tan
anyag kidolgozásával járó kutatómunkában.

MEZŐGAZDASÁGI FŐISKOLAI KAR 
G Y Ö N G Y Ö S  3201 Mátrai u. 36
Marxizmus —Leninizmus Tanszékén 1 fő főiskolai 
adjunktusi vagy tanársegédi állásra:

A főiskolai adjunktus, ill. tanársegéd feladata a 
Kar oktató-nevelő- és tudományos munkájában 
való részvétel, így különösen feladata:
— a Kar nappali és levelező tagozatán a magyar 

munkásmozgalom és agrártörténet tantárgyak 
előadásainak és szemináriumainak megtartása, 
szemináriumok vezetése a tudományos szocializ
mus tárgykörében,

— a tanszéki oktatási anyag elméleti és technikai 
fejlesztése, a hallgatók írott tananyaggal való 
ellátása,

— részvétel a Kar kutatási feladataiban, különösen 
a munkás- és agrártörténet, valamint a helytör
téneti kutatásokban.
Pályázhatnak azok a szakemberek, akik a 

Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Főiskolá
jának propagandista-tanári szakképesítésével, vagy 
valamely tudományegyetem történelem tanári képe
sítéssel rendelkeznek. Kívánatos, hogy a pályázó 
párttag legyen.

Műszaki Tanszékén 1 fő főiskolai tanársegédi állásra:
A főiskolai tanársegéd feladata a Kar oktató-, 

nevelő- és tudományos munkájában való részvétel, 
így különösen feladata:
— a Kar nappali- és levelező tagozatán a műszaki 

ismeretek-géptan tantárgyi gyakorlatainak ve
zetése, egyes témakörökben előadások, illetve 
konzultációk megtartása,

— a tanszéki oktatási anyag elméleti és technikai 
fejlesztése, a hallgatók írott tananyaggal, segéd
letekkel való ellátása,

— részvétel a Kar kutatási feladataiban, különösen 
a termelés műszaki ellátottságának és automati
zálásának területén.
Pályázhatnak azok a szakemberek, akik agrár

gépészmérnöki oklevéllel, valamint legalább 5 éves 
oktatási intézményben szerzett gyakorlattal rendel
keznek.

Az egyetemi oktatói álláshelyre pályázóknak 
rendelkezniük kell az Egyetem követelményrend
szerében meghatározott feltételekkel.

Az Egyetem a kinevezendő egyetemi adjunktu
sokkal és tanársegédekkel 3 —5 évre szóló határozott 
idejű munkaszerződést köt, a nyelvtanárokkal és 
a főiskolai kar oktatóival határozatlan idejű munka- 
viszonyt létesít.

A betöltendő állás után a 7/1977. (VII. 27.) 
OM-MüM. számú együttes utasításban meghatáro
zott illetmény jár.

A pályázatot az előírt mellékletekkel együtt a 
MÉM Értesítőben történő közzétételtől számított 
4 héten belül kell eljuttatni az Agrártudományi 
Egyetem rektorához, illetve a Főiskolai Kar igaz
gatójához.

A pályázattal kapcsolatban részletes felvilágo
sítást az Egyetem Személyzeti Osztálya (2103 Gö
döllő, Nyiszter Gy. tér 1.) ad.

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

sorolását és fizetését;
— eddigi oktató- és kutatómunkájának részletes 

ismertetését;
— szakirodalmi tevékenységét;
— tudományos fokozatának, esetleges kitüntetései

nek, idegen nyelvismeretének és jelentősebb kül
földi tanulmányútjainak megjelölését;

— oktató- és tudományos munkájára vonatkozó 
jövőbeni terveit.
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A pályázathoz mellékelni kell:.
— részletes önéletrajzot;
— egyetemi végzettséget és tudományos fokozat 

elérését tanúsító oklevél hiteles másolatát;
— három hónapnál nem régebbi keletű hatósági 

erkölcsi bizonyítványt;
— az egyetemtől beszerzett és kitöltött törzslapot.

Dr. Cselőtei László s. k.
egyetemi tanár, rektor

A Gödöllői Agrártudományi Egyetem pályáza
tot hirdet 2 éves időtartamú tudományos tovább
képzési ösztöndíjra — a tudományos kutató és 
egyetemi oktatómunka területén való alapos fel
készülés céljából — olyan jó szakmai és politikai 
felkészültségű fiatal szakemberek számára, akik 
diplomájukat legalább 3 éve szerezték meg.

A betöltendő állás után az 1014/1970. (V. 10.) 
Korm. számú rendeletben feltüntetett illetmény jár.

Mezőgazdaságtudományi Kar:
Mezőgazdasági Munkaszervezési és Munkavédelmi 
Intézet 1 fő részére

Pályázhatnak azok a mezőgazdasági mérnökök, 
akik hallgatóként a tudományos diákkörben kiemel
kedő eredményeket értek el, és kutatómunkát kí
vánnak végezni a mezőgazdaság területén, különö
sen az iparszerű állati termékelőállító folyamatok
ban, az ember—gép—állat rendszerek összehango
lásában.

Növénynemesítéstani Tanszék 1 fő részére
Pályázhatnak olyan mezőgazdasági mérnökök, 

akik a tudományos diákkörben, a társadalmi mun
kában hallgatóként élenjártak, és akik kutató
munkát kívánnak végezni a mezőgazdasági növé
nyek nemesítésében, különösen azoknak a biometria 
módszereknek az alkalmazásával, amelyekkel a sze
lekciós munka hatékonysága növelhető.

Földművelés- és Növény ter mesztéstani Tanszék 1 fő 
részére

Pályázhatnak olyan okleveles agrármérnökök, 
akik egyetemi tanulmányaikat a Mezőgazdaság
tudományi Karon végezték, a Földműveléstan és a 
Növénytermes?téstan területén kiemelkedő tanul
mányi eredményt értek el, és a Földműveléstan okta
tásában és a kapcsolódó kutatómunkában kívánnak 
részt venni.
Mezőgazdasági Kémiai Tanszék 1 fő részére

Pályázhatnak olyan okleveles agrármérnökök, 
akik egyetemi tanulmányaikat a Mezőgazdaság
tudományi Kar növénytermesztési vagy növény- 
védelmi szakirányulásán végezték, egyetemi tanul
mányaik során kiemelkedő tudományos diákköri 
munkát folytattak az agrokémia területén, s a to
vábbiakban a mezőgazdaság kemizálásának elmé
leti és gyakorlati problémáival kívánnak foglalkozni.

Mezőgazdasági Gépészmérnöki Kar:
Mezőgazdasági Géptani Intézet 1 fő részére

„Nagyteljesítményű alapgépekre épülő termelési 
rendszerek és technológiák vizsgálata” c. témában.

Az ösztöndíjas feladata lesz a megadott témában 
elmélyült kutatómunka végzése és a „Mezőgazda- 
sági Géptan” című — mindkét Karon oktatott — 
tantárgy gyakorlati óráinak lebonyolításában való 
részvétel.

Pályázhatnak azok a mezőgazdasági gépész- 
mérnökök, akik tanulmányaik alatt és azt követően 
bizonyították alkalmasságukat a tudományos ku
tatómunkára.

A pályázat elbírálásakor előnyben részesülnek 
azok, akik közéleti tevékenységet fejtenek ki.

Mezőgazdasági Gépek Üezemeltetése Tanszék 1 fő 
részére

„Szennyvízkezelés a mezőgazdaságban” c. témá
ban.

A leendő ösztöndíjas feladata lesz a tanszék 
kutató- és oktatómunkájába való bekapcsolódás.

Pályázhatnak azok a mezőgazdasági gépész- 
mérnökök, akik a tudományos diákköri munkában 
eredményeket értek el, közéleti tevékenységet fej
tenek ki és idegen nyelvismerettel rendelkeznek.

Mechanika Tanszék 1 fő részére
„Mezőgazdasági anyagok mechanikája” c. témá

ban.
A téma művelése kapcsán a pályázó elsajátítja 

az elméleti mechanika szükséges alapjait és a mérés- 
technikai ismereteket. Ezek segítségével bekap
csolódik a talajmechanikai, növénymechanikai és 
állati eredetű anyagok mechanikai kutatásába.

Pályázhatnak kegalább „jó” rendű mezőgazda- 
sági gépészmérnöki diplomával rendelkezők, akik 
tanulmányaik alatt a tudományos diákköri munká
ban eredményeket értek el.

Központi Intézetek és Tanszékek Szervezete:

Tanárképző Intézet 1 fő részére
A tudományos ösztöndíjas feladata lesz az Inté

zet integrált oktatásával kapcsolatos kutatómunká
jában való részvétel, valamint az angol nyelvű szak- 
irodalom folyamatos tanulmányozása és feldolgo
zása.

Pályázhatnak azok a tudományegyetemek peda
gógiai szakán végzett szakemberek, akik angol 
nyelvből felsőfokú nyelvvizsgával rendelkeznek. 
Előnyben részesülnek, akik már végeztek agrár
pedagógiai kutatásokat.

Filozófia-Tudományos Szocializmus Tanszék 1 fő 
részére

Az ösztöndíjas feladata lesz a szociológiai okta
tás bevezetésének előkészítésében, majd az oktatás
ban és a kutatásban való részvétel, továbbá az 
egyetemi közéletbe való aktív bekapcsolódás.

Pályázhatnak szociológusok, vagy olyan — egye
temet végzett — szakemberek, akik vállalják a szo
ciológia szak elvégzését.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
— a pályázó tanulmányi eredményeit;
— a pályázó társadalmi tevékenységét;
— esetleges tudományos diákköri munkáját;
— a pályázat elnyerése esetén a tudományos to

vábbképzésre vonatkozó elképzeléseit.
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A pályázathoz nellékelni kell:
— 1 db törzslapot;
— részletes önéletrajzot;
— erkölcsi bizonyítványt.

A pályázatot a közzétételtől számított 4 héten 
belül kell benyújtani az Agrártudományi Egyetem 
Személyzeti Osztályára. (2103 Gödöllő, Páter K. u.) 
Gödöllő, 1979. március 1.

Dr. Cselőtei László s. k.
egyetemi tanár, rektor

Jelentkezési felhívás szakmérnökképzésre

A Budapesti Műszaki Egyetem felvételt hirdet 
az 1980. februárjában induló alábbi szakmérnöki 
szakokra:

Építőmérnöki Kar:
Acélszerkezeti szak 
Építés földtani szak
Építőanyagipari minőségszabályozási szak
Mérnök matematikai szak
Városi forgalmi szak
Vízgazdálkodási szak
Természeti erőforrás-kutatási szak

Gépészmérnöki Kar:

Anyagvizsgáló szak 
Finommechanikai szak
Géptervező szak: munkagépszerkesztő ágazata 

mezőgépszerkesztő és mezőgépészeti 
automatizálási ágazata

Energetika-energotechnológiai szak: energiater
melési szakirány 
atomtechnikai szakirány 

Vegyipari és élelmiszeripari rendszerdinamikai 
szak

Építészmérnöki Kar:
Műemlékvédelmi szak 
Építéskivitelezési szak 
Városépítési-városgazdasági szak 
Iparosított építési (Könnyűszerkezetes) szak

Vegyészme'rnöki Kar:
Kenéstechnikai szak 
Elektronikai mikrotechnológiai szak 
Környezetvédelmi szak: levegőtisztaságvédelmi 

ágazata
vízminőségvédelmi ágazata 

Lakk-, festék- és gumiipari szak 
Műszálgyártási szak 
Alkalmazott radiokémiái szak 
Gyógyszervegyészeti szak 
Vegyipari műveleti szak 
Műszeres analitikai szak

Villamosmérnöki Kar:
Digitális rendszertervezői szak 
Orvosbiológiai elektronikai és méréstechnikai 

szak
Adat- és távközlési szak

Alkalmazott matematikus-villamosmérnöki szak 
Villamosmérnöki szervezői szak 
Rádió híradástechnikai szak

Közlekedésmérnöki Kar:
Autógépészeti szak 
Építőgép rendszerek szak 
Repülőgépészeti szak
Közlekedésmatematikai és számítástechnikai 

szak

A szakmérnökképzésre felvételüket kérhetik 
mindazok, akik műszaki egyetemi vagy természet- 
tudományi karon szerzett és a továbbképzés szak
jellegének megfelelő oklevéllel rendelkeznek, mér
nöki munkakört látnak el és az oklevél megszerzé
sétől számított 2 éves mérnöki gyakorlattal rendel
keznek. A tanulmányi idő 2 év. A felvételi kérelme
ket a munkáltatónál kell benyújtani olyan időpon
tig, hogy a munkáltató azt javaslatával ellátva 
folyó év szeptember 15-ig megküldhesse az Egyetem 
illetékes kara dékáni hivatalának. A jelentkezéshez 
szükséges nyomtatvány a dékáni hivatalokban sze
rezhető be. A kérelemhez csatolni kell az oklevelet, 
vagy annak közjegyzőileg hitelesített másolatát, 
erkölcsi bizonyítványt, önéletrajzot, valamint a 
dékáni hivatalokban beszerezhető átutalási posta- 
utalványon 100.-Ft felvételi eljárási díj befizetését 
igazoló csekkszelvényt.

Helyesbítés :

1. Az Akadémiai Közlöny XXVIII. (1979.) évf.
4. számában megjelent 3/1979. MTA-F. sz. uta
sítás 2. §.-a (38. oldalon) helyesen a következő: 
,,Az akadémiai kölcsön kamatmentes. A kölcsön 
után az OTP évi 1%-os kezelési költséget számít 
fel, amelyet a lakásépítési alap terhére az Aka
démia visel. Meg kell térítenie a dolgozónak az 
1%-os kezelési költséget abban az esetben, ha a
4. §.-ban megjelölt szerződést megszegi.”
Az utasítás 10. §. (1) bekezdése helyesen a követ
kező:
„A fentiekben szabályozott akadémiai kölcsön- 
táinogatáson túlmenően a költségvetési intéz
mények dolgozóiknak vissza nem térítendő tá
mogatást, vagy kamatmentes kölcsönt adhatnak 
lakásépítésük elősegítésére.”

2. Az Akadémiai Közlöny XXVIII. (1979.) évf. 4. 
számában a távlati tudományos kutatások terén 
elért eredmények jutalmazásáról szóló közle
ményben ,,Az ország természeti erőforrásainak 
kutatása és feltárása” című főirány 4. pontjánál 
(47. oldal) elmaradt a díjnyertes pályázat címe. 
A 4. pont helyesen a következő:
Katona Sándor, Keresztesi Zoltán, Rétvári 
László, Sóvágó Gyula
(MZA FKI, Tata-i Ságvári E. Középiskolai 
Kollégium)
„A környezetminősítési térképezés elvi és mód
szertani kérdései; Tatabánya környezetminősí
tési alaptérképe.”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 20 000.-FL 

IGAZGATÁSI ÉS JOGI FŐOSZTÁLY
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FOGADÓÓRÁK

Szentágothai János, a Magyar Tudományos Aka
démia elnöke minden hétfőn 16 — 17. óra között — 
bármely természetű ügyben — fogadóórát tart.

A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak 
más időpontokban is rendelkezésére áll.

IGAZGATÁSI ÉS JOGI FŐOSZTÁLY

Márta Ferenc, a Magyar Tudományos Akadémia 
főtitkára minden hétfőn 15.30 — 17 óra között — bár
mely természetű ügyben — fogadóórát tart.

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

IGAZGATÁSI ÉS JOGI FŐOSZTÁLY

Kónya Albert akadémikus, a Tudományos Minő
sítő Bizottság elnöke minden kedden 14 — 15 óra 
között,

Kulcsár Kálmán akadémikus, a Tudományos 
Minősítő Bizottság titkára minden csütörtökön 
14 —15 óra között tart fogadóórát.

Előzetes bejelentés a 126-840 telefonon, a 18-64- 
es mellékállomáson lehetséges.

TUDOMÁNYOS MINŐSÍTŐ BIZOTTSÁG
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A MAGYAR TUDOM ÁNYOS AKADÉM IA E L N Ö K SÉ G É N E K
HATÁROZATAI*

az 1979. április 24-i üléséről

Jelentés a művészettörténettudomány helyzetéről
A helyzetelemzés — építve az MTA Elnökségé

nek e tárgyban 1971-ben hozott határozataira — a 
művészettörténettudomány közel egy évtizedes 
fejlődéséről ad számot. Az akkor megfogalmazott 
feladatok teljesítéseként a jelen előreterjesztés 
számottevő előrehaladásról számol be és átfogó 
képet ad a tudományág meglehetősen szerteágazó 
feladatairól, eredményeiről és problémáiról.

Az elmúlt évtized kutató-feltáró munkájának 
egyik legfőbb eredménye: „A magyarországi mű

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

vészét története” c. 8 kötetre tervezett kézikönyv 
munkálatainak jelentős előrehaladása. A kiadásra 
szánt 6. kötet kézirata (a századforduló korszakáról) 
készen van. A hazai művészettörténettudomány 
első, igazán reprezentatív munkája ez, melynek 
eredményei, módszertani tanulságai hosszú időre 
befolyásolhatják majd a tudományterület további 
fejlődését.

E központi feladat mellett mind a magyar- 
országi, mind az egyetemes művészettörténeti 
kutatásban elért jelentős eredményekről számol be a 
helyzetjelentés. A szaktudomány feltáró munká
latainak eredményeit figyelemreméltó újszerű ér
tékelésmód kibontakozása, a marxista metodika és 
metodológia megújulása jellemzi. Erősödik a ro
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kontudományokkal való interdiszciplináris együtt
működés.

A művészettörténettudomány igyekszik meg
felelni a növekvő társadalmi méretű érdeklődés
nek. Feladatait a tudománypolitikai irányelvek 
és a közművelődési határozat szellemében kívánja 
megoldani, fontos szerepet töltve be a történelmi 
tudat formálásában, az általános ízlésszint kor
szerűsítésében és emelésében, műtárgyvagyonunk 
közkinccsé tételében.

Az egyre szélesedő tudományos kutatómunka 
hatására a vizsgált időszakban megélénkültek a 
tudományos ülések, viták. Ezek egy része közvet
lenül a magyarországi művészettörténet új kon
cepciójának kialakítását szolgálta és módszertani 
szempontból értékelte a rokon társadalomtudomá
nyok eredményeit.

A vizsgált időszak művészettörténetírásának, a 
lezajlott vitáknak közös sajátossága, hogy a hagyo
mányos, a stíluskorszakok merev egymásutánjára 
alapozott művészettörténeti kronológiát felváltja 
bennük egy társadalomtörténetileg megalapozott, 
a különféle művészeti irányzatok egymásmelletti- 
ségét tükröző módszer.

Midőn a helyzetelemzés egy részről megállapítja, 
hogy a művészettörténettudomány területén a 
marxista szemlélet megerősödött, s a marxizmussal 
szembenálló csoportosulások nincsenek, másik ol
dalról árnyalt elemzés után arra is rámutat, hogy a 
tudományágon belül — igen egészséges módon 
— kitapinthatok a magyar művészettörténetírás 
különböző iskoláinak körvonalai is, anélkül azon
ban, hogy szerepük elméleti tisztázása vagy az is
kolák, irányzatok kikristályosodása eddig meg
történt volna.

A szakterület egyik gyenge pontja — kétség
telenül továbbra is a kritikai munka, s ezért a szoro
san vett szakmai közélet orientáló és szabályozó 
szerepe korlátozott.

Áttekintést nyújt a helyzetelemzés a tudomány
ág nemzetközi kapcsolatairól is, majd bemutatja a 
szakterület kutatóhelyeit, és utal a szerteágazó 
kutatások összehangolásának nagy fontosságára, a 
testületek előtt e téren álló jelentős feladatokra.

Az előterjesztést követő elnökségi vita min
denekelőtt megállapította, hogy a helyzetjelentés 
színvonalas, a tudományág fejlődéséről, problémái
ról és feladatairól konkrét és egyben átfogó képet 
nyújt, határozati javaslatai reálisak. Publikálása 
ezért célszerű. A felszólalók egyetértettek a hely
zetjelentés főbb megállapításaival, különösképpen 
azzal, hogy a szakterület legproblematikusabb szfé
rája a kritikai élet elégtelensége. E jelenség abból 
is fakad, hogy a művészetörténettudomány maga 
sem tekinti következetesen feladatának, tudomány
ága szerves részének a művészetelmélet problemati
káját. Szemléleti megújhodás révén a művészet- 
történetnek és a művészetelméletnek egységes 
tudománnyá: művészettudománnyá kell válnia.

A vita résztvevői egyetértettek abban is, hogy 
a tudományág kutatói bázisának struktúráját 
tovább kell fejleszteni, hogy szükség van az inter
diszciplináris együttműködés lehetőségeinek és for
máinak kimunkálására, s hogy az eddigieknél erő

teljesebben kell törekedni az akadémiai és az ok
tatási minisztériumi kutatóhelyeken, valamint a 
kulturális tárca intézményeiben folyó tudományos 
munkálatok, különösképpen a jövő kutatási tervei
nek egyeztetésére, összehangolására.

Az elnökség 20j1979. számú határozata
1 . Az MTA Elnöksége megállapítja, hogy a mű

vészettörténetről szóló helyzetelemzés reális képet 
nyújt a tudományág fejlődéséről. Felhívja a 
művészettörténeti kutatóhelyek figyelmét arra, 
hogy az elért eredmények megszilárdítása és 
továbbfejlesztése érdekében fokozottan támogas
sák a szakmai tudományos és elvi-módszertani 
vitákat, biztosítsák a tudományos eredmények 
kritikai értékelését.

2. Az Elnökség felkéri a Filozófiai és Történet- 
tudományok Osztályát, hogy a vitában elhang
zottak alapján a Művészettörténeti Bizottsággal 
együttműködve vizsgálja meg a művészet- 
elméleti kutatások fellendítésének és kiépítésé
nek lehetőségeit, s dolgozza ki erre vonatkozó 
javaslatait.

3. A művészettörténettudomány további fejlődése, 
a kutatóhelyek zavartalan és gyümölcsöző együtt
működése érdekében a Művészettörténeti Bizott
ság tegyen erőfeszítéseket a különböző főható
ságokhoz tartozó intézmények terveinek és mun
kájának összehangolására, a tudományág és a 
társadalmi igények szempontjából fontos téma
ajánlások kidolgozására.

4. A magyarországi művészettörténet kézikönyvé
nek előkészítésével és kiadásával kapcsolatos 
kollektív munkát mind a Kulturális Minisztérium, 
mind az MTA irányítása alatt működő intézmé
nyek tekintsék tudományos tevékenységük fő 
feladatának.

5. Az Elnökség ajánlja a művészettörténeti kuta
tásokat folytató kutatóhelyek főhatóságainak 
(Oktatási Minisztérium, Kulturális Minisztérium, 
MTA), hogy az egyetemes művészettörténeti 
kutatások hatékonyságának művelése és a kutató
bázis lehetőség szerinti fejlesztése érdekében az 
érintett intézményekkel (Szépművészeti Mú
zeum, ELTE Művészettörténeti Tanszék, Ipar- 
művészeti Múzeum, Keletázsiai Múzeum) készít
senek közös tervezetet a kutatási bázis fejlesz
tésére, a kutatások koordinálására. Ugyanezen 
intézmények dolgozzanak ki tervet a kutatások 
megfelelő dokumentációs bázisának kialakítá
sára is.

6. Ajánlja továbbá az Elnökség, hogy az érintett 
intézmények fordítsanak fokozott gondot a mű
vészettörténészek egyetemi és posztgraduális 
képzésére. Megállapítja, hogy ennek fejlesztése 
céljából jelentős és sürgős szervezeti és oktatás- 
technikai fejlesztésére van szükség. Az egyes 
kutatóhelyek — összhangban tudományos terve
ikkel is — a kutatói utánpótlás érdekében lássák 
el hatékonyabban a tudományos minősítés kere
tében rájuk háruló feladatokat.

7. Ugyancsak az illetékes főhatóságoknak ajánlja az 
Elnökség, hogy a múzeumok és a műemlékvé
delmi szervek kiállításpolitikáján és gyakorlatán 
keresztül gondoskodjanak mind a magyarországi
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művészet klasszikus emlékanyagának állandó 
hozzáférhetőségéről és jó karban tartásáról, mind 
az új kutatási eredmények gyors és megbízható 
bemutatásáról.

8. Felhívja az illetékes főhatóságok figyelmét arra, 
hogy a kőtárak, középkori művészetünk szem
pontjából pótolhatatlan, ezért felbecsülhetetlen 
értékű anyagának megmentése azonnali és hatá-

Budapest, 1979. április 25.

K ö z le m é n y

A felsőoktatási intézmények nappali tagozatán végzett 
pályakezdő szakemberek mnnkábalépésének nyilván
tartására szolgáló adatlap beszerzéséről.

A felsőoktatási intézmények nappali tagozatán 
végzett pályakezdő szakemberek munkábalépéséről 
szóló 21/1977. (XII. 9.) MŰM számú rendelettel 
módosított, 12/1976. (X. 3.) MüM számú rendelet 11. 
§ (3) bekezdése előírja, hogy a megkötött munka- 
szerződésekről a vállalat a felügyeleti szervét tájé
koztassa.

E tájékoztatásnak a fenti rendelet 2. számú 
mellékletében megjelölt adatokat kell tartalmaznia, 
amelyet a munkaügyi miniszter által 25031/1977. 
számon elrendelt — a gépi adatfeldolgozás szem
pontjainak megfelelő —adatlap kitöltése útján kell 
megadni.

Ezek az adatlapok beszerezhetők 1979. június 
1-től a megyeszékhelyeken levő nyomtatvány
boltokban, valamint Budapesten a Pl ÉRT Keres
kedelmi Vállalat Nyomtatványellátó és Szervezés- 
technikai Kirendeltség 1. sz. boltjában (Bp. XIII. 
Hegedűs Gyula u. 25.) (2975/1979. IV-32.)

Munkaügyi Minisztérium
Munkaerő- és Bérgazdálkodási 

Főosztály

P á ly á z a ti fe lh ív á s o k
Az MTA Irodalomtudományi Intézetepályázatot 

hirdet szakterületük tudományos kérdései iránt 
érdeklődő felsőoktatási intézményekben képesítést 
szerzett, gyakorló pedagógusok részére, az Intézet 
kutatómunkájában megbízásos jogviszony alapján 
való részvételre, a következő témakörökben:

A magyar irodalomtudomány és kritika törté
nete

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 iro

dalom tárgykörében

rozott intézkedést kíván. Az intézkedés rendezze 
a kőtárak jogállását is.

Az Elnökség egyéb állásfoglalásai

Az elnökségi ülés napirendjén szerepelt még a 
„Beszámoló az Elnökség 1979. április hó 3-i ülése 
óta eltelt időszak legfontosabb testületi és szak- 
igazgatási eseményeiről” című tájékoztató.

Szentágothai János s. k., 
elnök

Költészettörténeti kutatások 
Irodalomelméleti kutatások
Kutatások az összehasonlító irodalomtörténet 

tárgykörében

A pályázatot elnyert pedagógusok — jelenlegi 
munkaviszonyuk fenntartása mellett — az Intézet
tel kötött szerződésben meghatározott kutatási fel
adatot végeznek, amelynek teljesítésekor a végzett 
munka arányában díjazásban részesülnek, s amelyre 
az intézet havi 500,— Ft előleget folyósít.

A pályázatot a kutatási terület megjelölésével, 
részletes önéletrajzzal, publikációs jegyzékkel és a 
munkahely vezetőjének javaslatával ellátva f. évi 
július 15-ig az MTA Irodalomtudományi Intézete 
Igazgatójához kell benyújtani. (1118. Budapest, 
Ménesi út 11—13.)

MTA Irodalomtudományi 
intézet Igazgatósága

a MÉM Kutatási és Szakoktatási Főosztálya pályá
zatot hirdet a

NÖVÉNYVÉDELMI KUTATÓ INTÉZETE 
igazgatói munkakörére.
A pályázókkal szembeni követelmények:
— a kutatóintézet vagy nagyobb kutatási egység 

vezetésében szerzett kutatás-szervezési gyakor
lat,

— egyetemi végzettség, és jelentős tudományos 
kutatási eredmények az intézet profiljának meg
felelő kutatások területén.

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

nak, besorolásának, fizetésének megjelölését,
— a tudományos fokozatának, idegen nyelvismere

tének, kitüntetésének megjelölését,
— a pályázó szakmai munkájának, e munka ered

ményeinek, az általa írt tanulmányok, könyvek, 
jegyzetek pontos bibliográfiái ismertetését.

A pályázathoz mellékelni kell:
— a képzettséget igazoló okiratok hitelesített 

másolatát, részletes önéletrajzot két példány
ban,

— erkölcsi bizonyítványt.
A Növényvédelmi Kutató Intézet állományába 

tartozó tudományos kutató pályázatában csak a 
követelményekről köteles számot adni.
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Az igazgató besorolására és vezetői megbízására 
a 16/1977. (XII. 1.) MüM számú rendelettel módosí
tott 2/1974. (II. 17.) MüM számú rendelet, valamint 
a 2/1979. (MÉM.É. 3.) MÉM számú utasításban fog
laltak az irányadók.

A pályázatokat a MÉM illetékes miniszter- 
helyetteséhez címezve a MÉM Kutatási és Szak- 
oktatási Főosztályhoz (1860 Budapest, Kossuth 
Lajos tér 11.) kell benyújtani a pályázati felhívás 
megjelenését követő 30 napon belül.

Dr. Pál István s. k., j
főosztályvezető

Az Országos Találmányi Hivatal kiadásában — a 
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó gondozásában
— előreláthatóan 1979. harmadik negyedében 
jelenik meg a

SZABADALMI KUTATÁSOK ÉS 
VIZSGÁLATOK MÓDSZERTANA

című kiadvány, amely a KGST keretében a szaba- ; 
dalmi információ és dokumentáció terén folyó 
együttműködés eredményeként létrejött össze
foglaló metodikai segédlet magyar nyelvű, némileg 
átdolgozott változata.

A könyv gyakorlati és elvi útmutatásokat tar
talmaz a kutatásfejlesztéssel, külkereskedelemmel, 
dokumentációval foglalkozó szakemberek számára 
a szabadalmi kutatások és vizsgálatok elvégzéséhez, 
amelyek jelentős mértékben járulhatnak hozzá a 
műszaki fejlesztés eredményességéhez, a piaci kap
csolatok biztonságához.

A mű tartalmazza többek között :
— a szabadalmi kutatások rendeltetését,
— akutatásimódszereket a fejlesztés tárgyát alkotó 

műszaki objektumok műszaki szintje, szaba
dalomtisztasága, szabadalomképessége meg
állapítására,

— a különböző országok szabadalmi törvényeinek 
és joggyakorlatának azon rendelkezéseit, ame

lyeknek jelentőségük van a szabadalmi kutatá
sok és vizsgálatok végzésénél.

A kötet ára: kb. 200,— forint

A kiadvány megrendelhető, illetve előjegyezhető a 
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó címén: Keres
kedelmi Osztály, Faragó Imréné osztályvezető 
(Budapest V., Nagy Sándor u. 6. Levélcím: 1374 
Budapest, Pf. 578.)

Országos Találmányi Hivatal Elnöki 
Titkársága

FOGADÓÓRÁK
Szentágothai János, a Magyar Tudományos 

Akadémia elnöke minden hétfőn 16 — 17.30 óra 
között — bármely természetű ügyben — fogadóórát 
tart.

A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak 
más időpontokban is rendelkezésére áll.

IGAZGATÁSI ÉS JOGI FŐOSZTÁLY

Márta Ferenc, a Magyar Tudományos Akadémia 
főtitkára minden hétfőn 15.30 — 17 óra között — 
bármely természetű ügyben — fogadóórát tart.

A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak, 
valamint az intézmények vezetőinek más időpon
tokban is rendelkezésére áll.

IGAZGATÁSI ÉS JOGI FŐOSZTÁLY

Kónya Albert akadémikus, a Tudományos Minő
sítő Bizottság elnöke minden kedden 14 — 15 óra 
között,

Kulcsár Kálmán akadémikus, a Tudományos 
Minősítő Bizottság titkára minden csütörtökön 
14 — 15 óra között tart fogadóórát.

Előzetes bejelentés a 126—840 telefonon, a 
18—64-es mellékállomáson lehetséges.

TUDOMÁNYOS MINŐSÍTŐ BIZOTTSÁG

Index: 25 105 
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A Magyar Tudományos Akadémia CXXXIX. köz
gyűlése az Akadémia Elnökségének tagjává válasz
totta Eörsi Gyula akadémikust.

*

A Magyar Tudományos Akadémia CXXXIX. köz
gyűlése az Akadémia rendes tagjává választotta
Az I. Osztály területén:
Harmatta Jánost,
Király Istvánt,
Klaniczay Tibort.
A II. Osztály területén:
Berend T. Ivánt,
Mérei Gyulát,
Zsigmond Lászlót.
A l i i .  Osztály területén:
Császár Ákost,
Gáspár Rezsőt.
A IV. Osztály területén:
Csizmadia Ernőt, 
Szent-Iványi Tamást, 
Tamássy Istvánt.

Az V. Osztály területén:
Knoll Józsefet,
Lapis Károlyt,
Pálos Á. Lászlót.
A V I .  Osztály területén:
Bormély Samut,
Gábor Lászlót,
Szabó Jánost,
Vámos Tibort.

! A VII.  Osztály területén:
! Beck Mihályt,

Tétényi Pált.

A VIII .  Osztály területén.
Ádám Györgyöt,

; Kaszab Zoltánt,
I Szabocsi Gertrudot.

I A IX. Osztály területén:
I Bihari Ottót,

Erdős Pétert,
I Szabó Kálmánt.

j A X. Osztály területén:
Homorodi Lajost,
Martos Ferencet,

. Nemecz Ernőt.
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A Magyar Tudományos Akadémia CXXXIX. köz
gyűlése az Akadémia levelező tagjává választotta:
Az I. Osztály területén:
Tóth Dezsőt.
A II. Osztály területén:
Hahn Istvánt,
Szabó Árpádot.
A l i i .  Osztály területén:
Kátai Imrét,
Lovas Istvánt,
Lovász Lászlót,
Prékopa Andrást.
A IV. Osztály területén:
Láng Istvánt.
Az V. Osztály területén:
Halász Bélát,
Nász Istvánt,
Pásztor Emilt.
A V I .  Osztály területén:
Csibi Sándort,
Kovács Györgyöt.
A IX . Osztály területén:
Király Tibort.
A X. Osztály területén:
Kapolyi Lászlót.

A Magyar Tudományos Akadémia CXXXIX. köz
gyűlésén tiszteleti taggá választotta a következőket:
I. Osztály területén:
Á. Sauvageot (francia)
Ho Ton Trinh (Vietnam)
J. Voisine (francia)
R. Shackleton (Anglia)
R. Mortier (Belgium)
J. Perrot (Francia)
D. Sinor (USA)
II. Osztály területén:
E. M. Zsukov (Szovjetunió)
E. Hobsbawm (Anglia)
III.  Osztály területén:
Á. N. Tyihonov (Szovjetunió)
P. R. Halmos (USA)
P. A. M. Dirac (Anglia)
N. N. Bogoljubov (Szovjetunió)
V. Á. Ambarcumjan (Szovjetunió)
IV. Osztály területén:
P. P. Vavilov (Szovjetunió)
I. Sz. Melehov (Szovjetunió)
V. Osztály területén:
J. Bemard (Francia)
M. P. Csumakov (Szovjetunió)
VI. Osztály területén:
A. E. Seindlin (Szovjetunió)
F. L. Stumpers (Hollandia)
VII.  Osztály területén:
W. Simon (Svájc)

Vi l i .  Osztály területén:
A. E. Braunstein (Szovjetunió)
B. Pullmann (Francia)
S. M. Rapoport (NDK)
IX. Osztály területén:
T. Balogh (Anglia)
0. Kahn-Freund (Anglia)
N. Kaldor (Anglia)
G. Kohlmey (NDK)
V. N. Kudrjavcev (Szovjetunió) 
M. Ancel (Francia)
X. Osztály területén:
T. Kolbenheyer (Csehszlovákia) 
J. Fink (Ausztria)
Á. V. Szidorenkó (Szovjetunió)

J o g s z a b á ly o k
A mezőgazdasági 

és élelmezésügyi miniszter 
7/1979. (V. 22.) MÉM számú 
rendelete a termésbecslésről

A termésbecslés megszervezéséről szóló 1012/ 
1962. (IV. 25.) Korm. számú határozat 2. és 4. 
pontjában foglalt felhatalmazás alapján — az ér
dekelt miniszterekkel és országos hatáskörű szer
vek vezetőivel, a Fogyasztási Szövetkezetek Orszá
gos Tanácsával és a Termelőszövetkezetek Orszá
gos Tanácsával, valamint az érintett szakszerve
zetekkel egyetértésben — a következőket rendelem:

1. §
A várható termés időbeni ismerete érdekében 

e rendeletben meghatározott növények termés- 
becslését kell elvégezni.

2- §
(1) A búza, a rozs, az őszi árpa, a tavaszi árpa» 

a zab, a rizs, a kukorica, a burgonya, a naprafor
gó, a lucerna, a vöröshere, a rét-legelő, a vörös
hagyma, a paradicsom, a kajszibarack, az alma és 
a szilva termésbecslését

a) az állami gazdaságban, az Egészségügyi Mi
nisztérium,az Igazságügyi Minisztérium és a Ma
gyar Tudományos Akadémia felügyelete alá tar
tozó gazdaságokban (az utóbbi három továbbiakban 
együtt egyéb állami gazdaság) —az illetmény- 
földeket is beleértve — az igazgató (vezérigazgató);

b) a mezőgazdasági, a halászati termelőszövet
kezetben, valamint a mezőgazdasági szakszövetke
zetben (a továbbiakban: termelőszövetkezet) — a 
közös gazdaság területén és a háztáji földeken — 
a szervezeti és működési szabályzat előírása sze
rint az elnök, illetve a vezetőség;

c) a fogyasztási, értékesítő és beszerző szövetke
zet (a továbbiakban: ÁFÉSZ), valamint a termelő- 
szövetkezet keretén belül működő mezőgazdasági 
szakcsoport, továbbá az egyéni kistermelők gaz
daságában (a továbbiakban: kistermelők gazdasá
ga) a megyei, fővárosi tanács végrehajtó bizottsá
gának mezőgazdasági és élelmezésügyi feladatokat 
ellátó szakigazgatási szerve (a továbbiakban: me-

; gyei mezőgazdasági osztály) vezetője által megbízott 
! szakemberek végzik.
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(2) A vöröshagyma, a paradicsom — a konzerv- I 
paradicsom kivételével — a kajszibarack, az alma 
és a szilva termésbecslését az ÁFÉSZ, és a terű- I 
letileg illetékes zöldség-gyümölcs kereskedelmi vál
lalat (a továbbiakban ZÖLDÉRT) vezetője ál
tal megbízott termelési felügyelő, illetőleg szakem
ber is végzi.

(3) A termésbecslést
a) a cukorrépánál: a Cukoripari Vállalatok 

Trösztje vállalatai;
b) a dohánynál: a Dohányipari Vállalatok 

Trösztje vállalatai;
c) a rostlennél: a Lenfonó- és Szövőipari Vál

lalat;
d) a rostkendernél: a Kenderfonó- és Szövőipari 

Vállalat, a Lenfonó- és Szövőipari Vállalat;
e) a fűszerpaprikánál és a konzervparadicsom- 

nál; a kijelölt konzervipari vállalatok;
f )  a szőlőnél: az e feladattal megbízott, szőlő fel

dolgozást végző vállalatok vezetője által megbízott 
termelési felügyelő, illetőleg szakember végzi. [A (2) 
és (3) bekezdésben felsorolt gazdálkodó szervezetek 
együtt: forgalmazó-feldolgozó vállalatok.]

3. §
A termésbecslés határidőre előírt és szakszerű 

elvégzéséért a termésbecslést végző szerv veze
tője és az e feladattal megbízott dolgozója szemé
lyileg felelős.

4- §
A termésbecslés végrehajtásának ellenőrzését a 

termelőszövetkezeteknél, az ÁFÉSZ-nél és a 
ZÖLDÉRT-nél a megyei mezőgazdasági osztály, 
az állami gazdaságoknál az Állami Gazdaságok Or
szágos Központja (a továbbiakban: ÁGOK), a for
galmazó-feldolgozó vállalatoknál a vállalati irányí
tó szerv, ennek hiányában a vállalat igazgatója 
(igazgatósága) által az ellenőrzésre kijelölt személy 
végzi.

5. §
(1) Az állami gazdaságok, az egyéb állami gaz

daságok, a termelőszövetkezetek, valamint a me
gyei mezőgazdasági osztály termésbecsléssel meg
bízott dolgozói az 7. mellékletben felsorolt növé
nyekre, az előírt időpontban állapotminősítést, to
vábbá előzetes, majd végleges termésbecslést, a 
forgalmazó-feldolgozó vállalatok termésbecsléssel 
megbízott dolgozói pedig a 2. mellékletben felso
rolt növényekre az előírt időpontokban előzetes és 
végleges termésbecslést kötelesek végezni.

(2) A termésbecslés elvégzésének módját a 3. 
melléklet tartalmazza.

(3) A termésbecslés eredményéről — az erre a 
célra rendszeresített és rendelkezésre bocsátott 
nyomtatványok felhasználásával — az 7. és 2. mel
lékletben megjelölt határidőkre és szervekhez (a 
továbbiakban: összesítő szerv) jelentést kell tenni.

6- §
(1) Az összesítő szerv a beérkezett jelentést fe

lülvizsgálja, és azt az ellenőrzés alapján vélemé
nyezi.

(2) Az összesített termésbecslési jelentést az 
ÁGOK megyénként, az egyéb összesítő szerv pe
dig megyénként és szektoronkénti bontásban kö
teles megadni.

(3) A 2. § (2) bekezdésében felsorolt növények 
becslési eredményeit — ide értve az ÁFÉSZ-ek 
becsléseit is — a ZÖLDÉRT köteles összesíteni és 
a megyei mezőgazdasági osztálynak megküldeni. A 
szőlő megyére vonatkozó termésbecsléseit a feldol
gozó vállalat köteles bemutatni a megyei mező- 
gazdasági osztálynak, amely azt véleményezi.

7- §
(1) Amennyiben a végleges termésbecslés idő

szakában, vagy azt követően a becsült termés je
lentős módosulása várható, azt a megyei mezőgaz
dasági osztály, az ÁGOK, illetőleg az egyéb össze
sítő szerv a végleges termésbecslést követő hét 
napon belül köteles a Mezőgazdasági és Élelmezés- 
ügyi Minisztérium (a továbbiakban: MÉM) kijelölt 
főosztálynak bejelenteni. Ebben az esetben a 
MÉM bármely növényre újbóli termésbecslés vég
rehajtását rendelheti el.

(2) Összesített országos termésbecslési adat csak 
a MÉM kijelölt főosztályával közölhető. Az e ren
delet alapján végrehajtott termésbecslésen kívüli, 
saját tájékozódás érdekében végzett becslés ada
tait csak belső célra lehet felhasználni.

8- §

A termésbecslési feladatok határidőre elvégzett, 
hiteles és megbízható végrehajtását elismeréssel 
is segíteni kell, amelynek szabályait a 4. melléklet 
tartalmazza.

9- §

Az állatlétszámra, a szaporulatra, valamint az 
állati termékekre vonatkozó adatszolgáltatást kü
lön jogszabály vagy annak alapján kötött megál
lapodás szerint kell elvégezni. Ha a szolgáltatott 
adatok a tényleges adatoktól az előírásokban meg
jelölthöz képest eltérnek, ezt az adatszolgáltatás
sal megbízott dolgozónál prémium csökkentő — je
lentős eltérés esetén kizáró — tényezőként kell 
figyelembe venni.

1 0 . §

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatály
ba; egyidejűleg az 1/1971. (II. 10.) MÉM számú, az 
1/1972. (II. 19.) MÉM számú rendelet és az 1/1973. 
(I. 8.) MÉM számú rendelet 31. §-a, valamint a 
2/1971. (MÉM. É. 6.) MÉM számú utasítás hatályát 
veszti.

(2) Az 1978. évi termésbecslési munka értékelé
sét a 2/1971. (MÉM. É. 6.) MÉM számú utasítás 
alapján kell elvégezni.

(3) A rendelet mellékleteit a Mezőgazdasági és 
Élelmezésügyi Értesítőben kell közzétenni.

Dr. Romany Pál s. k. 
m e z ő g a z d a s á g i  é s  é l e l m e z é s ü g y i  m i n i s z t e r
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A MAGYAR TUDOM ÁNYOS AKADÉM IA E L N Ö K SÉ G É N E K
HATÁROZATAI*

az 1979. május 29-i üléséről

A Magyar Tudományos Akadémia 
1979. évi közgyűlési határozatai 

végleges szövegének megállapítása

Az Elnökség 20/1979. számú határozata

1 . A közgyűlés az elnök és a főtitkár vitaindítója 
alapján — a jegyzőkönyvben meghatározott 
módosításokkal és kiegészítésekkel — elfogadja 
az Akadémia alapszabályait, amelyeknek végle
ges megszövegezésével megbízza az Elnökséget. 
Felhatalmazza az elnököt és a főtitkárt, hogy az 
elhangzott vita alapján az ügyrendet dolgozzák 
ki.

2. A tudománypolitika időszerű feladataival kap
csolatos határozatos számos olyan feladatot tar
talmaznak, amelyek szükségessé teszik, hogy
— az Akadémia tevékenységét az ötéves nép- 

gazdasági tervekkel időben is hangolja össze, 
továbbá, hogy

— a testületi szervek tisztújítására — az eddigi 
hagyományos 3 év helyett, amely nem bizto
sított elegendő időt a testületi munka kibon
takozására — az Akadémia főtitkára és he
lyettesei megbízatásának idejével összhang
ban öt évenként kerüljön sor.

Ennek alapján a közgyűlés az 1979. évben lejáró
testületi megbízatásokat az 1980. évi közgyűlésig
meghosszabbítja.

.

3. A közgyűlés megállapítja, hogy ,,A tudomány 
haladása és az ember” c. előadás és a vita nagy 
nyomatékkai hangsúlyozta a tudósok felelősségét 
a tudomány haladásának társadalmi vonatkozá
saival kapcsolatban. Az e kérdéskörben felmerült 
gondolatok, javaslatok és ajánlások további ki
munkálásával a közgyűlés az Elnökséget bízza 
meg.

4. A közgyűlés felkéri az Elnökséget, hogy vizsgálja 
meg egy, a magyar tudományról szóló törvény 
megalkotásának időszerűségét és feltételeit.

I
5. A közgyűlés felhatalmazza az Elnökséget, hogy a 

közgyűlésen hozott határozatokat öntse végleges 
formába, a vitában elhangzott olyan problémák 
megvizsgálását pedig, amelyekre vonatkozóan a 
közgyűlés nem hozott határozatot, az Elnökség, 
illetve a főtitkár hatáskörébe utalja.

6. A testületek és a szakigazgatás elmúlt évi mun
kájáról írásban beterjesztett tájékoztatót a köz
gyűlés tudomásul veszi.

* A nem teljes szöveggel közölt határozatokat az Aka
démia tagjai részére kérésükre a Tudományos Testületi 
Titkárság tájékoztatásul megküldi.

Előterjesztés
a Körösi Csorna díj alapítólevele módosítására

Egy magát életében megnevezni nem kívánó 
személy Körösi Csorna díj alapítását kezdeményez
te. Az Elnökség 47/1976. számú határozatában a 
díj alapításával egyetértett és felhatalmazta az el
nököt a szükséges intézkedések megtételére. Ez 
megtörtént, az alapítólevelet az Akadémia elnöke 
és a Körösi Csorna Társaság főtitkára aláírta.

A díj pénzalapját felajánló személy kezdeménye
zésére a Körösi Csorna Társaság — a Nyelv- és Iro
dalomtudományok Osztályával egyetértésben — az 
alapítólevél következők szerinti módosítását java
solta:
— Kiegészítendő az alapítólevél azzal, hogy a díj 

nem osztható meg, továbbá, hogy a kötelezett
ségvállalás (felajánlás) tőkéjének, azaz a 
100 000 Ft-nak a tulajdonjogát az alapítványt 
felajánló személy örökhagyásként az MTA-ra 
ruházza. Ennek következtében az alapítólevél 
2.2 pontja — mely szerint a pénzalapot felajánló 
személy halála után a javára esedékes szerzői 
jogdíjak a pénzalap tőkéjéhez csatolandók és 
erről a felajánló személy külön végintézkedésben 
rendelkezik — törlendő, mivel a végrendelet 
másként intézkedik.

— Módosítandó az eredeti szöveg 4.3 pontjának 
következő kitétele: „Ilyen esetben a díj kiadá
sára a következő évben kerülhet sor” úgy, hogy 
„Ilyen esetben a díj kiadására újabb két év el
teltével kerülhet sor.”

Az eredeti szöveg 3.1. pontjának „A díj összege 
10 000 F t” megszövegezése helyett „A díj összege 
a tőke két évi kamata” szerepeljen.

Az Elnökség a kiegészítésekkel, illetve módosí
tásokkal egyetértett.

Az Elnökség 27/1979. számú határozata
Az Elnökség felhatalmazza az elnököt a Körösi 

Csorna díj alapítólevelében szükséges módosítások, 
illetve kiegészítések elvégeztetésére.

Az Elnökség egyéb állásfoglalásai:

1. Az elnökségi ülés napirendjén szerepelt még a 
„Beszámoló az Elnökség 1979. április hó 24-i 
ülése óta eltelt időszak legfontosabb testületi és 
szakigazgatási eseményeiről” című tájékoztató.

2. Az Elnökség úgy határozott, hogy tagjai az ülé
sek ideje alatt tartózkodnak a dohányzástól és 
erre felkérik a meghívottakat is.

Szentágothai János s. k.
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Pályázat

1980. évi kutatási jutalmakra

A Magyar Tudományos Akadémia pályázatot ír ki 

a távlati tudományos kutatások körében elért jelentős eredmények jutalmazására

A pályázaton részt vehetnek tudományos kutatók és egyetemi oktatók, illetve kollektíváik, továbbá 
kutatással foglalkozó más szakemberek függetlenül attól, hogy milyen munkahelyen dolgoznak.

A pályázatban — két évnél általában nem régebbi — nyomtatásban megjelent jelentős új kutatási 
eredményt tartalmazó tanulmánnyal, könyvvel vagy közlésre alkalmas kézirattal (kivételesen kutatási 
zárójelentéssel) lehet részt venni.

A kutatási jutalom az eredmény jelentőségétől függően egyéni pályázó esetében 5000 — 15 000 Ft> 
kutatói kollektívák esetében az egy pályázóra jutó összeg 3000 — 15 000 Ft.

Nem részesíthetők a fenti jutalomban:

— az Akadémia tagjai, a kutatóintézetek és egyéb kutatóhelyek igazgatói, a tanszéki akadémiai 
kutatócsoport vezetői;

akik az adott kutatási tevékenységért a mukaviszony alapján kapott anyagi juttatáson, illetve 
a már megjelent tanulmány vagy könyv szerzői díján és a kiadói nívódíjon kívül más ellenértékben (kutatási 
szerződési, szakértői, újítási, szabadalmi díjban, kutatási eredményért kapott külön jutalomban stb.) 
részesültek;

-  a kutatási jutalomban már részesített vagy ezzel kapcsolatban már érdemben elbírált pályamun
kák, kivéve, ha az elbírálás óta elért számottevően új tudományos eredményt tartalmaznak.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

1. A pontosan kitöltött pályázati űrlapot (beszerezhető: az MTA Tudományos Testületi Titkárságán, 
Bp. V., Münnich F. u. 7. szám alatt, az egyetemek rektori hivatalaiban, továbbá akadémiai és ipari kutató- 
intézetekben).

2. A kutatási eredményt tartalmazó tanulmányt, könyvet (közlésre alkalmas kéziratot). Szükség 
esetén a kutatások gondozásáért felelős tárcák koordináló bizottságai, illetve tanácsai adnak felvilágosítást 
arra nézve, hogy az adott pályamunka tematikája alapján melyik főirányhoz, illetőleg kutatási területhez 
tartozik.

A pályázatot (tanulmányt, illetve könyvet és pályázati űrlapot) 1979. november 30-ig kell a kutató
hely vezetőjéhez benyújtani, aki a pályázati űrlapon felvezeti szakvéleményét, és a pályázatot 1979. 
december 15-ig továbbítja a főirány gondozásáért felelős tárcához.

Az előírt határidő után vagy hiányosan, illetve a pályázati kiírás valamely követelményének meg 
nem felelő, továbbá nem kellően rendezett alakban benyújtott pályázatok nem vehetők figyelembe. A már 
benyújtott pályázati anyagot kiegészíteni vagy módosítani nem lehet.

A kutatási jutalmak kiosztására 1980. decemberében kerül sor.
A kutatási jutalomban részesített pályamunkákat az MTA — a főirányért felelős tárcavélemények 

figyelembevételével — szabadon hasznosíthatja.

Budapest, 1979. május 30. A Magyar Tudományos Akadémia 
Elnöksége
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Az országos szintű kutatások körében

A MAGYAR TUDOMÁNYOS 
AKADÉMIA 
gondozásában

1. Szilárdtestek kutatása
2. Az életfolyamatok szabályozásá

nak mechanizmusa (bioreguláció)
3. Aközigazgatásfejlesztésének komp

lex tudományos vizsgálata
4. A szocialista vállalat
5. A gazdaságpolitika továbbfejlesz

tésének tudományos megalapozása

A NEHÉZIPARI MINISZTÉRIUM 
gondozásában

6. Biológiailag aktív vegyületek kuta
tása

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
gondozásában

7. A köznevelés fejlesztését szolgáló 
pedagógiai kutatások

A tárcaszintű kutatások körében
(amelyek nem azonosak az országos 

főiránnyal)

A BELKERESKEDELMI 
MINISZTÉRIUM 

gondozásában

1. Lakossági fogyasztási, keresleti ten
denciák

2. Akereskedelem fejlesztésénekhosz- 
szútávú koncepciója

3. Vállalatok, szövetkezetek szerve
zetének és tevékenységének racio
nalizálása

AZ EGÉSZSÉGÜGYI 
MINISZTÉRIUM

gondozásában

1. Számítástechnikai módszerek, rend
szerek, berendezések fejlesztése, 
adaptálása az orvostudományban 
és az egészségügyben

2. A lakosság egészségének védelme a 
termesztés és mesterséges környe
zet (bioszféra) káros hatásaitól (fő
leg orvosi vonatkozásban)

3. Perinatalis mortalitás csökkenté
sére irányuló kutatások (neonata- 
lógia és antenatalis élet)

4. Transzplantációs kutatások (szerv- 
átültetés)

5. Társadalom-orvostudományi 
(egészségügyi-szervezéstudományi) 
kutatások

6. Daganatok ethiopathogenezise és 
komplex therápiája

7. Sérülések pathológiája és ellátása
8. Ionizáló sugárzások alkalmazásá

val összefüggő orvosbiológiai ku
tatások

9. Humángenetikai kutatások

A p á ly á z a ti lé m á k
A KÖZPONTI FÖLDTANI 

HIVATAL
gondozásában

1. Az ország természeti erőforrásai
nak kutatása és feltárása

A KÖZPONTI STATISZTIKAI 
HIVATAL

gondozásában
1. Társadalmunk rétegződésének ala

kulása és az életmód változása
2. Az ország népesedési helyzetének 

vizsgálata; a népesedéspolitika de
mográfiai alapjainak vizsgálata

AZ ORSZÁGOS TESTNEVELÉSI 
ÉS SPORTHIVATAL

gondozásában
1. A népesség fizikai erőnlétének fej

lesztése és fenntartása a testkul
túra eszközeivel

A MAGYAR TUDOMÁNYOS 
AKADÉMIA 
gondozásában

1 . A számítástechnikai kutatások és 
és alkalmazásaik (kivéve az or
vostudományi alkalmazások)

2. Az ember és természeti környeze
tének védelme (főleg a bioszféra 
megváltozása szempontjából)

3. Az atomenergia-kutatás
4. Petrolkémiai kutatások
5. A világgazdaság fejlődési tenden

ciái, különös tekintettel a magyar 
gazdaságpolitika és tervezés szem
pontjaira

6. A tudományos-technikai forra
dalom társadalmi feltételei és vár
ható következményei a magyar 
társadalom fejlődésében

7. A társadalmi struktúra és a szo
cialista tudat alakulása Magyar- 
országon

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI 
KOORDINÁCIÓS BIZOTTSÁG 

(1357 Bp. Pf. 2.) 
gondozásában

1. A fejlett szocialista társadalom 
főbb jellemző vonásai

2. Gazdasági fejlődésünk üteme, ösz- 
szefüggésben a népgazdasági szer
kezet alakításával és a munkaerő- 
helyzettel

3. A világgazdaságban végbemenő 
folyamatok és hatásuk a magyar 
népgazdaságra

4. A mai magyar társadalmi osztály- 
és rétegszerkezete

5. A szocialista életmód alapvető is
mérvei, feltételei és fejlődési ten
denciái

6. A szocialista demokrácia (párt
demokrácia, választási rendsze
rünk, üzemi és munkahelyi de
mokrácia, közéletiség)

7. A szocialista tudat fejlődése
8. A pártosság, népiség, realizmus idő

szerű kérdései a hazai és a külföldi 
irodalom, valamint a szocialista

• művészet fejlődésének hazai ta
pasztalatai alapján

A MEZŐGAZDASÁGI 
ÉS ÉLELMEZÉSÜGYI 

MINISZTÉRIUM 
g o n d o z á s á b a n

1 .  A  n ö v é n y t e r m e s z t é s  ö k o l ó g i a i  a l a p 
j a i n a k ,  a  k e m i z á l á s  é s  b i o l ó g i a i  
a l a p ö s s z e f ü g g é s e i n e k  k u t a t á s a

2 .  A  v í z g a z d á l k o d á s  a l a p ö s s z e f ü g g é 
s e i n e k  k u t a t á s a

3 .  A  k e r t é s z e t i  t e r m e s z t é s  é s  t a r t ó 
s í t á s  b i o l ó g i a i  k é m i a i ,  m ű s z a k i ,  
v a l a m i n t  ö k o n ó m i a i  t é n y e z ő i n e k  
k u t a t á s a

4 .  A z  á l l a t t e n y é s z t é s  t á v l a t i  f e j l e s z 
t é s é t  m e g a l a p o z ó  k u t a t á s o k

5 .  A z  á l l a t i  e r e d e t ű  é l e l m i s z e r t e r m e 
l é s  f e j l e s z t é s é n e k  k ö z -  é s  á l l a t 
e g é s z s é g ü g y i  f e l t é t e l e i t  m e g a l a p o z ó  
k u t a t á s o k

6 .  A  m e z ő g a z d a s á g  ö k o n ó m i a i  t ö r 
v é n y s z e r ű s é g e i n e k  s z e r v e z é s i ,  v e z e 
t é s i  k é r d é s e i n e k  k o m p l e x  k u t a t á s a

7 .  A z  é l e l m i s z e r i p a r  ö k o n ó m i a i  t ö r 
v é n y s z e r ű s é g e i n e k  k o m p l e x  k u t a 
t á s a

8 .  A  k o r s z e r ű  f ö l d m é r é s  é s  f ö l d r a j z i  
t é r k é p r e n d s z e r  k i a l a k í t á s a

A  M U N K A Ü G Y I  M I N I S Z T É R I U M
g o n d o z á s á b a n

I .  A  m u n k a  t á r s a d a l m i ,  g a z d a s á g i  
ö s s z e f ü g g é s e i

A Z  O R S Z Á G O S  V Í Z Ü G Y I  
H I V A T A L  

g o n d o z á s á b a n
1 .  V í z g a z d á l k o d á s  ( v í z k é s z l e t - g a z d á l 

k o d á s ,  h i d r o ö k o n ó m i a )
2 .  I v ó -  é s  i p a r i v í z - e l l á t á s  ( v í z k i v é t e l  

é s  - t i s z t í t á s ,  v í z e l o s z t á s  é s  ü z e m e )
3 .  C s a t o r n á z á s  é s  s z e n n y v í z t i s z t í t á s
4 .  M e z ő g a z d a s á g i  v í z h a s z n o s í t á s  ( a z  

ö n t ö z é s  m ű s z a k i  v í z g a z d á k o d á s i  
f e l a d a t a i ,  h a l á s z a t i  v í z h a s z n o s í t á s  
m ű s z a k i  v í z g a z d á k o d á s i  f e l a d a t a i )

5 .  Á r v í z v é d e l e m  ( á r v í z m e n t e s í t é s  é s  
á r v í z v é d e k e z é s )

6 .  F o l y ó -  é s  t ó s z a b á l y o z á s ,  v í z i u t a k  
( f o l y ó s z a b á l y o z á s ,  f o l y ó c s a t o r n á 
z á s ,  v í z i u t a k ,  t ó s z a b á l y o z á s )

7 .  H e g y -  é s  d o m b v i d é k i  v í z r e n d s z e r  
( k ü l -  é s  b e l t e r ü l e t i  v í z r e n d e z é s ,  
e r ó z i ó  v é d e l e m ,  h e l y i  v í z k á r e l h á 
r í t á s )

8 .  S í k v i d é k i  v í z r e n d e z é s  ( b e l v í z r e n 
d e z é s  é s  l e c s a p o l á s ,  b e l v í z v é d e 
k e z é s )

9 .  L e f o l y á s - s z a b á l y o z á s  ( l e f o l y á s 
s z a b á l y o z ó  r e n d s z e r e k ,  t á r o z á s )

1 0 .  V í z r a j z  ( f e l s z í n i  v i z e k ,  f e l s z í n  a l a t 
t i  v i z e k )

I I .  K ö r n y e z e t v é d e l e m  ( v í z m i n ő s é g 
s z a b á l y o z á s ,  v i z i  k ö r n y e z e t  v é d e l 
m e )

1 2 .  A  h é v í z -  é s  g y ó g y v í z g a z d á l k o d á s  
f e j l e s z t é s e  ( a  h é v í z t e r m e l é s  m ű 
s z a k i - g a z d a s á g i  f e l t é t e l e i n e k  f e j 
l e s z t é s e ,  b e l v í z h a s z n o s í t á s ,  f ü r d ő -  
f e j l e s z t é s )

A  K Ü L Ü G Y M I N I S Z T É R I U M  
g o n d o z á s á b a n

A  v i l á g p o l i t i k a i  f o l y a m a t o k  f e j l ő d é s i  
t e n d e n c i á i ,  k ü l ö n ö s  t e k i n t e t t e l  a  M a 
g y a r  N é p k ö z t á r s a s á g  n e m z e t k ö z i  k a p 
c s o l a t a i n a k  t e r v e z é s i  s z e m p o n t j a i r a  
( 1 9 7 9 - 1 9 9 0 )
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FOGADÓÓRÁK

Szentágothai János, a Magyar Tudományos Aka
démia elnöke minden hétfőn 16 — 17.30 óra között — 
bármely természetű ügyben — fogadóórát tart.

A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak más 
időpontokban is rendelkezésére áll.

IGAZGATÁSI ÉS JOGI FŐOSZTÁLY

Márta Ferenc, a Magyar Tudományos Akadé
mia 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.

IGAZGATÁSI ÉS JOGI FŐOSZTÁLY

Kónya Albert akadémikus, a Tudományos Mi
nősítő Bizottság elnöke minden kedden 14 — 15 óra 

j között,
Kulcsár Kálmán akadémikus, a Tudományos 

Minősítő Bizottság titkára minden csütörtökön 
14 — 15 óra között tart fogadóórát.

Előzetes bejelentés a 126—840 telefonon, a 
18-64-es mellékállomáson lehetséges.

TUDOMÁNYOS MINŐSÍTŐ BIZOTTSÁG
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A M A G Y A R  T U D O M Á N Y O S  A K A D É M IA  E L N Ö K S É G É N E K
H A T Á R O Z A T A I*

az 1979. június 26-i ülésről

Helyzetelemzés I kítását, tervszerűbb és koordináltabb összekapcso-
az irányítás, vezetés és szervezéstudomány területéről > lódásukat, a kutatási eredmények sűrűbb gyakor

lati ellenőrzését és gyorsabb ütemű hasznosítását 
kívánja. Ennek elősegítése érdekében megállapí
tást nyert, hogy erősíteni kell a rendszerszemléletű 
és multidiszciplináris megközelítést, mind a veze
tési és szervezési kutatásokban és elméleti összege
zésekben, mind a gazdaságpolitikai, gazdaságirá
nyítási, tudományirányítási, közigazgatási problé
mák kutatásában és kezelésében.

Az előterjesztésről folyó vita — egyebek között 
— érintette az irányítás, vezetés és szervezéstudo
mány területeinek terminológiai kérdését, és arra a 
következtetésre jutott, hogy általában nem cél
szerű terméketlen terminológiai vitákat folytatni, 
hanem tényként kell elfogadni egy, a gyakorlati 
életben igen fontos tevékenység tudományos hát
tere biztosításának szükségességét, és az ezzel kap
csolatos elméleti színvonal megerősítését.

* A nem teljes szöveggel közölt határozatokat az ! , Л .v*ía Jogosnak tartotta az úgynevezett ága-
Akadémia tagjai részére — kérésünkre — A Tudományos ! za‘:i intézetekben folyó szervezési, vezetési kuta- 
Testületi Titkárság tájékoztatásul megküldi. tások fokozottabb összehangolását, e kutatások

Az irányítás, a vezetés, a szervezés olyan rend
kívüli fontosságú gyakorlati tevékenység, amelynek 
tudományos kutatása, problémáinak elméleti fel
dolgozása hazánkban és világszerte egyaránt, a ki
alakulás, a kibontakozás szakaszában van.

Ezzel a helyzetelemzéssel alapvetően azt a célt 
tűzzük magunk elé, hogy körvonalazzuk és tisztáz
zuk a tudományterület jellegét, megjelöljük felada
tait, fejlesztésének fő irányait, figyelemmel a hazai 
fontosságú problémákra és a számba vehető nem
zetközi tapasztalatokra.

A tudományterület fejlesztése és a gyakorlat 
igényeinek jobb kielégítése egyaránt az alap- és al
kalmazott kutatások helyesebb arányának kiala-
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színvonalának jelentős mértékű emelését, e kuta
tások irányításának, sőt maguknak a kutatóhelyek
nek megerősítését. A résztvevők ezzel összefüggés
ben felhívták az MTA vezetésének figyelmét az 
akadémiai kutatóbázis megfelelő megerősítésére is.

Egyetértés született abban is, hogy a vezetéssel 
foglalkozó kutatások esetében a politikai vezetés 
tudományos kérdéseivel is foglalkozni kell, ezek 
eredményeinek általánosítására is szükség van. 
Több figyelmet és munkát kell fordítani a gyakor
lati tapasztalatok általánosítására és közreadására 
megfelelő monográfiák megírásán keresztül.

A terület fontos problémája szervezési és veze
tési ismeretek felső szintű oktatása; az Országos 
Oktatási Tanács egyébként ezzel a problémával 
külön foglalkozott és megfelelő határozatokat ho
zott.

A vitában arra is rámutattak, hogy egyforma 
mértékben kell küzdeni a szervezés és irányítás 
kérdéseinek tudományterületén a vulgarizálás ellen 
és a gyakorlattal való kapcsolat szorosabbra fűzé
séért. A létrehozandó vezetési és szervezési bizott
ság tekintse e problémákkal való foglalkozást egyik 
legfontosabb teendőjének.

együttműködés ösztönzésével és koordiná
lásával. A bizottság — teendőinek meghatá
rozása során — készítsen feladataira részle
tes munkatervet, ebben foglalkozzon a szer
vezési és vezetési kérdések problémáival, a 
kutatóbázisokkal, alakítson ki javaslatot a 
szervezési és vezetési tudományos kutatások 
kutatóbázisainak megerősítésére, az Akadé
mián belüli kutatások koordinációjára, en
nek intézményi hátterére. A bizottság folya
matosan tartsa a kapcsolatot a szervezési 
kutatásokat egészében koordináló Szervezé
si, Tárcaközi Bizottsággal.

4. A kutatási kapacitások hatékonyabb hasznosítá
sa és a gyakorlati munka szilárdabb megalapozása 
a nyereség (jövedelem) érdekeltségű kutató és 
szakértői munkával szemben több igényes elmé
leti, alapozó és összegező kutatást igényel. Az 
Elnökség ehhez szükségesnek látja — és az illeté
kes állami szerveknek ajánlja — a költségvetés
ből finanszírozott kutatóhelyek ezirányú tevé
kenységének erősítését, az egyetemi tanszékek és 
a vállalati formában működő intézeteknek pedig 
több állami megbízás kiadását átfogóbb, hosszabb 
időtávú kutatási feladatok megoldására.

Az Elnökség 28/1979. számú határozata
1. Az Elnökség megállapítja, hogy az irányítás, 

vezetés és szervezés fejlesztése az előttünk álló 
időszakban kiemelkedő fontosságú gazdasági fel
adataink megoldásához, az új technika hatékony 
alkalmazásához, továbbá a társadalmi élet közi
gazgatási és egyéb szféráiban is.

2. Az Elnökség egyetért a Gazdaság- és Jogtudo
mányok Osztálya által az irányítás, vezetés és 
szervezés tudományterületéről készített helyzet- 
elemzéssel és az ebben foglalt ajánlásokkal. Szük
ségesnek látja, hogy a tudományos kutatás a jö
vőben nagyobb segítséget nyújtson az irányítás, 
a vezetés és a szervezés fejlesztéshez, — több el
méleti, alapozó és összegező kutatással, a kül
földi tapasztalatok rendszeres kritikai feldolgo
zásával és adaptálásával, a korszerű módszerek 
szélesebb körű alkalmazásához szükséges feltéte
lek feltárásával és kimunkálásával.

3. Az Elnökség az MTA valamennyi Osztályának 
ajánlja, hogy támogassák, erősítsék az irányítás, 
vezetés és szervezés kérdésével foglalkozó tudo
mányos bizottságaik ezirányú tevékenységét.
3.1. Felhívja a Gazdaság- és Jogtudományok 

Osztályát, hogy hívjon létre jövid időn belül 
interdiszciplináris összetételű Vezetés- és 
Szervezéstudományi Bizottságot, amelynek 
létrejöttével a jelenlegi Igazgatástudományi 
Bizottság, és Vállalati Szervezési Szekció 
megszűnik, a Közigazgatási Szekció pedig 
Közigazgatástudományi Bizottságként foly
tatja munkáját. A két bizottság a vezetés- 
és szervezéstudomány közös problémái meg
oldásában, a vezetés- és szervezéstudományi 
elmélet kimunkálásában működjék együtt.

3.2. Az Elnökség a Vezetés- és Szervezéstudo
mányi Bizottságot megbízza e tudományte
rület általános gondozásával, a más Osztá
lyokhoz tartozó érintett bizottságok közötti

5. A nemzetközi kapcsolatokért felelős főtitkárhe
lyettes nyújtson segítséget a tudományterület 
nemzetközi tudományos kapcsolatainak fejleszté
séhez. Az MTA Elnöksége felkéri az OMFB el
nökét, hogy az érintett akadémiai és más kutató
helyek kapjanak rendszeres tájékoztatást az 
Irányítási Problémákkal Foglalkozó KGST-inté- 
zet, valamint a Nemzetközi Alkalmazott Rendsze- 
elemzési Intézet tevékenységéről.

A hazai növénygenetikai kutatások helyzete 
és fejlesztésének feladatai

A mezőgazdasági növénynemesítési munka so
rán mind több és sürgetőbb probléma merül fel, 
amelyek megoldásában a növénygenetikai alapku
tatások eredményeitől várnak hathatós segítséget. 
Ezért az Elnökség 39/1978. sz. határozatával alkal
mi bizottságot küldött ki a növénygenetikai kutatá
sok helyzetének elemzésére és javaslatok kidolgo
zására.

Az Elnökség a bizottság jelentését közbenső 
munkaanyagként — még nem döntési igénnyel tár
gyalta. A vitában felszólalók szükségesnek tartot
ták, hogy a végleges jelentés a felvetett problémá
kat mélyebben és kritikusabban elemezze.

Az Elnökség 29/1979. számú határozata
1. Az Elnökség a bizottság előterjesztését közbenső 

jelentésként tárgyalta és a vitában elhangzottak
ra figyelemmel a munka továbbfolytatását tartja 
szükségesnek.

2. Tekintettel a növénygenetikai és a növényneme
sítési kutatások szoros kölcsönhatására, valamint 
az ebből adódó jelentős mezőgazdasági termelési 
kihatásokra, a bizottságot ki kell egészíteni a 
Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium 
által kijelölendő szakemberekkel.
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3. Az átdolgozott jelentést — az Elnökség elé tör
ténő beterjesztés előtt — az Agrártudományok, 
valamint a Biológiai Tudományok Osztálya a 
Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium 
bevonásával vitassa meg.

Az Elnökség 1979. II. félévi munkaterve
Az Elnökség 3011979. számú határozata
Az Elnökség megvitatta az 1979. II. félévi 

munkatervre vonatkozó javaslatot és azt az aláb
biak szerint hagyja jóvá.

Szeptember

1. A meteorológiai tudományok helyzete
Előadó: Czelnai Rudolf akadémikus, az Országos 
Meteorológiai Szolgálat elnöke

2. Módszertani javaslat az alapkutatások helyzeté
nek vizsgálatára
Előadó: Tigyi József akadémikus, az alkalmi bi
zottság elnöke

3. Előterjesztés a tudományági helyzetelemzések 
terén végzett testületi munkáról és javaslat a 
további elemzések kidolgozására
Előadó: Szentágothai János elnök

4. A tudomány haladása és az ember c. közgyűlési 
előadásból következő ajánlások, javaslatok 
Előadó: Szentágothai János elnök

5. Javaslat az akadémiai ankétok, kerekasztal-kon- 
ferenciák, elnökségi klubdélutánok 1979—80. évi 
témáira
Előadó: Szentágothai János elnök

6. Tájékoztatók
7. Egyebek

Október

1 . Az élő magyar nyelv és az anyanyelvi nevelés 
problémái
Előadó: Szabolcsi Miklós osztályelnök

2. Javaslat az Akadémia 1980. évi közgyűlésének 
jellegére és szervezeti rendjére
Előadó: Szentágothai János elnök

3. Javaslat az Akadémia 1980. évi közgyűlési elnök
ségi beszámolójának koncepciójára
Előadó: Szentágothai János elnök

4. Javaslat az 1980. évi közgyűlés tudományos elő
adásának tárgyára és az előadó személyére 
Előadó: Szentágothai János elnök

5. Tájékoztatók
6. Egyebek

November
Első elnökségi ülés

1. Előterjesztés a neveléstudomány helyzetéről 
Előadó: Berend T. Iván osztályelnök

2. Javaslat az 1981. évet követő OTTKT kialakítá
sára vonatkozó munkaprogramra, tervezési mód
szertanra és munkaszervezési eljárás rendjére 
Előadó: Márta Ferenc főtitkár

3. Előterjesztés az Akadémia nemzetközi kapcso
latainak jövőbeni alakítását meghatározó irányel
vekre
Előadó: Láng István főtitkárhelyettes

4. Tájékoztatók 
! 5. Egyebek

Második elnökségi ülés

1. Az OKKFT koncepciójának első tervezete 
Előadó: Márta Ferenc főtitkár

Pál Lénárd akadémikus, az OMFB elnöke
2. Javaslat az OKKFT keretében a kutatóbázis 

fejlesztésére, szervezeti átalakítására, kapcsolati 
rendszerének hatékonyabbá tételére
Előadó: Pál Lénárd akadémikus, az OMFB elnöke 

Szentágothai János elnök 
Márta Ferenc főtitkár 
Köpeczi Béla főtitkárhelyettes, a TKB 
elnöke

3. Tájékoztatók
4. Egyebek

December

1. Javaslat a tudományos minősítésről szóló jog
szabályok módosítására
Előadó: Kónya Albert, a TMB elnöke

2. Javaslat az aspirantúra problémáiról és fejlesztési 
lehetőségeiről
Előadó: Kónya Albert, a TMB elnöke

3. Javaslat a kutatóképzés és továbbképzés űj rend
jére, a belföldi ösztöndíj és tudományos tovább
képzési ösztöndíj-rendszer továbbfejlesztésére 
Előadó: Kónya Albert, a TMB elnöke

4. Javaslat az Elnökség 1980. I. félévi munkatervére 
Előadó: Szentágothai János elnök

5. Tájékoztatók
6. Egyebek

Az Elnökség felhatalmazza az elnököt, hogy a 
munkaterven a szükség esetén változtatásokat 
hajtson végre.

Előterjesztés
A Tudósklub Klub Tanácsa tagjainak és titkárának 

megbízására

Az Elnökség 10/1979. sz. határozatával jóvá
hagyta a Magyar Tudományos Akadémia Tudós
klubjának Szervezeti Szabályzatát. Eszerint a Klub 
Tanács tagjait és titkárát egy akadémiai tisztújítási 
ciklus időtartamára az Akadémia elnöksége bízza 
meg.

Az ez évi közgyűlés határozata értelmében 
azonban tisztúj ításra 1980-ben kerül sor, ezért 
szükséges most a megbízást egy évre kiadni, illetve 
a jelenlegi Klub Tanács megbízatását egy évvel meg- 
hosszabítani.
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Az Elnökség 31/1979. számú határozata
1. Az Elnökség köszönetét fejezi ki a Klub Tanács 

tagjainak és titkárának az elmúlt évben végzett 
munkáért.

2. Az Elnökség 1980. június 30-ig a Klub Tanács 
tagjaiként

Major Máté akadémikust és 
Ádám György akadémikust, 

a Klub titkáraként pedig
Krammer Kornélnét, 

a Tudós Klub vezetőjét bízza meg.

Az Elnökség egyéb állásfoglalásai

Az elnökségi ülés napirendjén a következő tájé
koztatók szerepeltek:

1. Tájékoztató az 1978. évi gazdálkodás értékelése 
alapján szerzett tapasztalatokról.

2. Beszámoló az Elnökség legutóbbi ülése (1979. 
május 29.) óta eltelt időszak legfontosabb testü
leti és szakigazgatási eseményeiről.

Szentágothai János s. k.

K ö z le m é n y  * 1 2 3 4 5 6 7

KÖZGAZDASÁGI TOVÁBBKÉPZÉS
(A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem 

tájékoztatója)
A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egye

tem Közgazdasági Továbbképző Intézete nyolcadik 
éve látja el a szakközgazdász képzést, és több mint 
tizenhat éve szervezi és bonyolítja a közgazdasági 
ismereteket nyújtó, illetve az ismereteket felfris
sítő tanfolyami továbbképzést.

A képzés-továbbképzés tematikáiról évenként 
tájékoztató kiadására kerül sor, amely ez évben 
augusztus hónap folyamán jelenik meg.

A szakközgazdász képzés a következő tagozatok 
(szakok) keretében folyik:
Elméleti tagozat
1. Közgazdaságelméleti szak
2. Pedagógus szak
Gazdasági szakértői tagozat
1. Tervgazdasági szak
2. Nemzetközi gazdasági kapcsolatok szak
3. Pénz- és hitelügyi szak 
3.1 Pénz- és hitelügyi szak, Árspecializáció
4. Statisztikus szak
5. Fővállalkozói szak
6. Gazdasági elemző—ellenőrző szak

Vállalatgazdasági tagozat
1. Vállalati komplex tervező—elemző szak
2. Vállalati pénzügyi szak
3. Vállalati munkaügyi szak
4. Vállalati piacszervező szak
5. Vállalati komplex szervezési és vezetési szak
6. Számítástechnikai szak
7. Eszköz gazdálkodás

Általános tudnivalók 
Az oktatás rendszere

A szakközgazdász képzés — eltérően az egyete
mi oktatási formától — keresztféléves, vagyis a 
tanév minden évben februárban kezdődik.

A képzési idő 4 félév, kivétel a számítástechni
kai és fővállalkozói szak, ahol a képzési idő 5 félév.

Tandíj: 1800,— Ft/félév, a számítástechnikai 
szakon 2800,— Ft/félév.

A kötelező óraszámon felül a hallgatók részt 
vehetnek angol, francia, orosz vagy spanyol nyelvi 
továbbképzésben is. A négy félév után letett nyelvi 
szigorlat állami nyelvvizsgával egyenértékű. (A 
nyelvi képzés külön tandíja: 1000,— Ft féléven
ként).

A hallgatók félévenként a szakonkénti előírások
nak megfelelően kollokviumot vagy szigorlatot 
tesznek, illetve aláírást kapnak.

Az utolsó félévben kerül sor a szakdolgozat el
készítésére.

Amennyiben a diplomamunka az MKKE dok
tori szabályzatában előírt követelményeknek meg
felel, az Intézet, illetve az Állami Vizsgabizottság 
javasolja az illetékes Kari Tamácsnak, hogy az 
doktori disszertációként, a továbbképzés keretében 
letett szakvizsgákat pedig doktori szigorlatként 
fogadja el.

Sikeres államvizsga letétele és a szakdolgozat 
megvédése után a hallgatók

szakközgazdász oklevelet
I kapnak.

Az oktatást általában kéthetenként, péntek 
, délután és szombat délelőtt tartjuk. Egyes szako- 
I kon az oktatás hetenként és más napokon is tör

ténhet.
A jelentkezés feltételei

Az 1980-as tanévben azok kezdhetik meg ta
nulmányaikat, akik az általános és különleges fel
tételeknek egyaránt megfelelnek.

Általános feltételek:
— Marx Károly Közgazdaságtudományi Egye

temen szerzett oklevél, vagy mérnökközgaz
dász oklevél, vagy külföldön szerzett, de ho
nosított közgazdaságtudományi oklevél,

— két év szakmai gyakorlat (előnyben vannak 
azok, akik a szakkal megegyező gyakorlattal 
rendelkeznek),

— főhatóságok, intézmények és vállalatok (mun
káltatói) javaslata,

— sikeres felvételi beszámoló (általános köz- 
gazdasági felkészültségről).
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A szakhoz kapcsolódó közgazdasági ismeretek 
képezik a felvételi vizsga anyagát.
Különleges feltételek az alábbi szakoknál vannak:
— Fővállalkozói szak: legalább egy idegen nyelv

ismerete.
— Tervgazdasági szak: nappali egyetemi képzés

jelenlegi matematikai anya
gának ismerete.

— Nemzetközi gazdasági kapcsolatok szak: egy
idegen nyelv (legalább kö
zépfokú) ismerete.

— Statisztika szak: Köves— Párniczky:Általános
statisztika c. 1960-, 1962-, 
1964-ben a Tankönyvkiadó 
által kiadott egyetemi tan
könyv ismerete.

— Számítástechnikai szak: A Számítástechnikai is
meretek I. c. MKKE jegyzet 
(j. 10-1391) anyagának is
merete.

Jelentkezés:
Jelentkezni a tájékoztatóból kivágható (hátol

dal) „JELENTKEZÉSI LAP” kitöltésével lehet. 
(Igény szerint, megadott címre külön „Jelentkezési 
lap”-okat is küldünk, illetve az Intézetnél adunk.)
Jelentkezési határidő:

1979. október 31.
Közgazdasági Továbbképző Intézet 
1085 Budapest, Makarenko u. 20. I. em. 27.
Levélcím: 1431 Budapest, Pf. 275.
Telefon: 133-965.
Jelentkezési laphoz csatolni kell az oklevelet, 

vagy annak közjegyzőileg hitelesített másolatát, 
valamint önéletrajzot.

Az Intézet az egyetemet végzettek szakközgaz
dász képzésén túlmenően a közgazdasági munka
körben dolgozók részére ismeretterjesztő tanfolya
mokat is szervez, részben egyéni jelentkezések alap
ján, részben vállalatok, intézmények felkérésére, 
céltanfolyamok formájában.

A tájékoztatót címlista alapján az Intézet szét- 
küldi, de az kapható az Intézet portáján (Budapest
VIII., Makarenko u. 20.), illetve a Marx Károly 
Közgazdaságtudományi Egyetem portáján (Buda
pest IX., Dimitrov tér 8.)

Tanfolyami kérdésekben tájékoztatást nyújt a 
136—089 telefonon Horváth Jánosné, személyesen 
Budapest VIII.,Makarenkó u. 20. I. em. 28.(Levél
cím: 1431 Budapest, Pf. 275).

A tanfolyami továbbképzés keretében a következő 
témákkal foglalkozunk:
— A matematika közgazdasági alkalmazásai 

(04-907.)
— A folyamattervezés és szervezés matematikai 

módszerei (04—908.)
— Gyakorlati döntéselőkészítés (04—909.)
— Moduláris elvű vállalati termelésirányítási rend

szer készletezési moduljának kisszámítógépes 
megoldási lehetőségei (04—910.)

— Szocialista árelmélet, árpolitika és árkalkuláció 
népgazdasági és vállalati szinten (04—911.)

— Időszerű pénzügyi kérdések (04—912.)
— A gazdasági hatékonyság szerepe a vállalati 

gazdálkodásban (04—913.)
— Gazdasági ellenőrző-elemző továbbképző tan

folyamok (04—914.)
— Ipari vezetők közgazdasági és üzemgazdasági 

ismeretei (04—915.)
— A VI. ötéves tervidőszak és a vállalatok érde

keltségi, tervezési rendszere (04—916.)
— Számítóközpontok gazdaságtana (04—917.)
— Előadások a számítástechnika elemeiről 

(04-918.)
— Az életszínvonal mérése és az életszínvonal — 

politika néhány alapvető problémája (04—919.)
— Anyagi ösztönzés, vállalati szociális tervezés, 

szociálpolitika (04—920.)
— A vezetési színvonal és a gazdasági hatékonyság 

(04-921.)
— Iparvállalatok ügyviteli és tervtári mikrofilmes 

rendszereinek tervezése (04—922.) és szervezése.
— Közép- és felsőfokú tervgazdasági, illetve beru

házási tanfolyam (04—923.) csak
— Marketing a magyar gyakorlatban (04—925.) 

belker ágazati dolgozók részére
— Iparvállalatok gazdasági tevékenységének ak

tuális problémái (04—926.)
— Iparvállalatok gazdálkodásának szervezése 

(04-927.)
— Gazdasági problémákról politikai szemmel 

(04-928.)
— Vállalati anyagellátás és készletgazdálkodás. 

(04-929.)
— beruházási tevékenység kvantitatív elemzésének 

módszerei (04—930.)
— Iparjogvédelmi szakvizsgára előkészítő tanfo

lyam (04—931.)
— A fogyasztás és a fogyasztási javak áruforgalma 

a szocialista gazdaságban (04—937.)
— Kereskedelmi vállalatok gazdálkodása árufor

galom és értékesítés (04—938.)
— Vállalati folyamatok szervezése az áruforgalom 

területén (04—939.)
— A VI. ötéves tervidőszak és a kereskedelmi 

vállalatok érdekeltségi, tervezési rendszere 
(04-940.)

— A vállalati gazdálkodás közgazdasági elméleti és 
módszertani megalapozása a termelőszövetke
zetekben (04—941.)

— A szövetkezetek vezetésének közgazdasági prob
lémái (04—942.)

— A vezetési rendszer korszerűsítése az ipari szö
vetkezetekben (04—943.)

— Az ÁFÉSZ-ek gazdálkodásának aktuális kérdé
sei (04-944.)

— A DARO 1720 és DARO 1750 típusú gépek al
kalmazása a termelésirányításban (04—945.)

— Lineáris programozásra alapuló nagyméretű 
operatív tervezési modell számítógépes meg
valósítása iparvállalatoknál (04—946.)

— Iparvállalati operatív tervezés lineáris progra
mozáson alapuló matematikai modellje 
(04-947.)
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— A termelőszövetkezeti vállalati gazdálkodás ak

tuális közgazdasági kérdései (05—943.)
— Programozható asztali számológépek vállalati 

alkalmazása — tanfolyamok egyének és válla
latok részére.
Programozható asztali számológépek vállalati 
alkalmazása I. (05—948.)
Programozható asztali számológépek vállalati 
alkalmazása II. (05—949.)
Programozható asztali számológépek vállalati 
alkalmazása III. (05—950.)

— Értékelemzés II. A csoportos team munka elmé
lete és gyakorlata. (04—948.)
Értékelemzés I. — Vállalati igazgatók részére 
(04 -949.)
Tanfolyamaink 1—4 félévesek. Vállalati igény 

alapján intenzív tanfolyamokat is indítunk a külön 
kötött megállapodás szerint.

Tanfolyamainkra az egyéni jelentkezések határ
ideje:

1979. szeptember 30.
Marx Károly

Közgazdaságtudományi Egyetem 
Közgazdasági Továbbképző 

Intézet

P á ly á z a t i f e lh ív á s o k

Az MTA Irodalomtudományi intézete pályáza
tot hirdet 1 tudományos munkatársi vagy segéd
munkatársi álláshelyre a XVIII. századi Irodalmi 
Osztályra,
és 1 tudományos munkatársi vagy segédmunkatársi 
álláshelyre a Modern Magyar Irodalmi Főosztályra.

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

beosztásának és fizetésének a megjelölését,
— a pályázó eddigi tevékenységének publikációs 

jegyzékét.
A pályázathoz mellékelni kell:

— részletes önéletrajzot 2 példányban,
— egyetemi oklevél hiteles másolatát,
— hatósági erkölcsi bizonyítványt.

A tudományos munkatársi kinevezés feltétele 
egy élő idegennyelvből szerzett állami nyelvvizsga 
is. (Amennyiben a pályázó a magyar irodalom mel
lett egy más irodalomból is végzettséggel, illetve j 
oklevéllel rendelkezik, az állami nyelvvizsga bizo
nyítványt mellékelni nem szükséges.)

A pályázatot az MTA Irodalomtudományi In- ! 
tézet igazgatójához (1118 Bp., Ménesi út 11—13.) 
kell 1979. szeptember 1-ig benyújtani.

A betöltendő állások 1979. október 1-től esedé- j 
kesek.

Budapest, 1979. július 4.
Sőtér István s. k. 

akadémikus, intézeti igazgató

Az MTA Közgazdaságtudományi Intézete pályá
zatot hirdet az alábbi témacsoportok kutatásával 
foglalkozó osztályok tudományos osztályvezetői mun
kakörének betöltésére:

„A népgazdaság működése szabályozásának el
méleti kérdései”

,,Az újratermelés intenzifikálásának kvalitatív 
és kvantitatív kérdései”

A kinevezendő osztályvezetők feladata: az osztály 
tevékenységével összefüggő tudományos irányító 
és szervező munka ellátása.

1. A pályázókkal szembeni követelmények:
— legalább kandidátusi fokozat,
— jelentős tudományos eredmények a megpályá

zott kutatási területen,
— kutatási egység vezetésében szerzett gyakor

lat.

2. A pályázatnak tartalmaznia kell:

— a pályázó jelenlegi munkahelyének és beosz
tásának megjelölését,

— tudományos munkásságának rövid ismerteté- 
sát és publikációinak jegyzékét,

— a megpályázott munkakörre vonatkozó el
képzeléseit,

— tudományos fokozatának, idegen nyelvisme
retének megjelölését.

3. A pályázathoz mellékelni kell:
— az oklevelek hiteles másolatát,
— részletes önéletrajzot,
— erkölcsi bizonyítványt.
Ha a pályázó az Intézet alkalmazásában áll, a 

pályázatnak a 2. és 3. pont alatti mellékleteket nem 
kell tartalmaznia.

A pályázatot a közzétételtől számított 1 hóna
pon belül az Intézet igazgatójához kell benyújtani.

Budapest, 1979. július 9.
Nyers Rezső s. k. 

igazgató

Az MTA Zenetudományi Intézet (1250 Buda
pest, Pf. 28) pályázatot hirdet közép- vagy alsó
fokú oktatási intézményekben működő 2 pedagógus 
1979/80. évi zenetörténeti kutatómunkájának elő
mozdítására 1979. szeptember 1. hatállyal.

A kutató feladata a XVI —XIX. századi magyar 
zenetörténet körébe vágó, elsősorban helyi zene- 
történetet felölelő kutatás és tanulmányírás.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
— a pályázó munkahelyi vezetőjének a kutató

munkában való részvételt támogató nyilat
kozatát,
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— a pályázó szakmai érdeklődési területét.
A további feltételeket a 4072/T/1969 főtitkári 

körirat állapítja meg.
A pályázatot az intézet igazgatóságához kell be

nyújtani.
Dr. Falvy Zoltán s. k.

igazgatóhelyettes

FOGADÓÓRÁK
Szentágothai János, a Magyar Tudományos Aka

démia elnöke minden hétfőn 16 — 17.30 óra között — 
bármely természetű ügyben — fogadóórát tart.

A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak 
más időpontokban is rendelkezésére áll.

IGAZGATÁSI ÉS JOGI FŐOSZTÁLY

Márta Ferenc, a Magyar Tudományos Akadémia 
főtitkára minden hétfőn 15.30 — 17 óra között — 
bármely természetű ügyben — fogadóórát tart.

A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak, 
valamint az intézmények vezetőinek más időpon
tokban is rendelkezésére áll.

IGAZGATÁSI ÉS JOGI FŐOSZTÁLY

Kónya Albert akadémikus, a Tudományos Mi
nősítő Bizottság elnöke minden kedden 14 — 15 óra 
között,

Kulcsár Kálmán akadémikus, a Tudományos 
Minősítő Bizottság titkára minden csütörtökön 
14 — 15 óra között tart fogadóórát.

Előzetes bejelentés a 126—840 telefonon, a 
18-64-es mellékállomáson lehetséges.

TUDOMÁNYOS MINŐSÍTŐ BIZOTTSÁG
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J o g s z a b á ly o k

A Minisztertanács 27/1979. (VIII. 1.) számú 

r e n d e l e t e

a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 
1979. évi 6. számú törvényerejű rendelet 

hatálybalépéséről és a Magyar Tudományos Akadémia 
alapszabályainak jóváhagyásáról

1. §
A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1979. 

évi 6. számú törvényerejű rendelet 1979. július 
hó 26. napján lép hatályba.

2- §
A Minisztertanács a Magyar Tudományos Aka

démiának a CXXXIX. Közgyűlése által elfoga
dott alapszabályait az 1979. évi 6. számú törvény- 
erejű rendelet 10. § (2) bekezdése alapján jóvá
hagyja.

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatály
ba, egyidejűleg a 3/1970. (II. 15.) Korm. számú 
rendelet hatályát veszti.

Lázár György s. k.,
a Minisztertanács elnöke

A Minisztertanács 1018/1979. (Vili. 7.) számú 

h a t á r o z a t a

a Tudományos Minősítő Bizottság titkárának és 
egyes tagjainak felmentéséről, illetőleg kinevezéséről

1. A Minisztertanács — érdemeik elismerése 
mellett — 1979. augusztus 31-i hatállyal felmenti

Kulcsár Kálmán akadémikust — más fontos 
tisztségbe történt megválasztására tekintettel — 
a Tudományos Minősítő Bizottság titkári megbíza
tása,

Hutás Imrét, az orvostudományok doktorát, a 
Tudományos Minősítő Bizottság tagsága,

ár. Aczél Györgyöt, az Egészségügyi Miniszté
rium,

Ajtai Miklóst, az Országos Műszaki Fejlesztési 
Bizottság,

Betlej Sándort, a Kohó- és Gépipari Minisztérium,
dr. Soós Gábor államtitkárt, a Mezőgazdasági és 

Élelmezésügyi Minisztérium
képviselőjét a Tudományos Minősítő Bizottságban 
viselt tisztsége alól.

2. A Minisztertanács egyidejűleg 1979. szeptem
ber 1-i hatállyal a Tudományos Minősítő Bizottság 
tagjává:

Fehér Ottót az orvostudományok doktorát,
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az Egészségügyi Minisztérium képviselőjeként:
Hutás Imre miniszterhelyettest, az orvostudo

mányok kandidátusát,
a Kohó- és Gépipari Minisztérium képviselője

ként :
Müller István miniszterhelyettest,
a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium 

képviselőjeként:
Dénes Lajos miniszterhelyettest,
az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság kép

viselőjeként:
Osztrovszki György akadémikust, az Országos 

Műszaki Fejlesztési Bizottság elnökhelyettesét ki
nevezi.

3. Az 1027/1976. (V ili. 25.) Mt h. számú határo
zat 2. pontja a fentieknek megfelelően módosul.

Aczél György s. k., 
a Minisztertanács elnökhelyettese

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
FŐTITKÁRÁNAK 

5/1979. (A. K. 10.) MTA-F számú

ut a s í t á s a

a nem kormányzati nemzetközi tudományos szer
vezetekben történő magyar részvétel országos
koordinálását ellátó bizottság létrehozásáról

!•§
1 . A Minisztertanács 1003/1978. (I. 18.) számú 

határozatának II/3/b. pontjában foglalt, a nem 
kormányzati nemzetközi tudományos szervezetek
ben történő magyar részvétel országos koordinálá
sára vonatkozó feladat ellátása érdekében a Tudo
mánypolitikai Bizottság 30.009/1979. számú hatá
rozatában foglalt felhatalmazás alapján bizottságot 
hozok létre.

2. A Bizottság a Magyar Tudományos Akadémia 
főtitkárának tanácsadó, véleményező szerve.

2- §
1 . A Bizottság elnevezése: Nem kormányzati 

Nemzetközi Tudományos Szervezetek Koordinációs 
Bizottsága (rövidítve: NTSZ Koordinációs Bizott
ság).

2. A Bizottság elnöke az MTA nemzetközi kap
csolatait felügyelő főtitkárhelyettese. 3

3. A Bizottság tagjai a Belkereskedelmi Mi
nisztérium, az Egészségügyi Minisztérium, az 
Építésügyi- és Városfejlesztési Minisztérium, a Hon
védelmi Minisztérium, az Igazságügyi Minisztérium, 
a Kohó- és Gépipari Minisztérium, a Közlekedés- 
és Postaügyi Minisztérium, a Kulturális Miniszté
rium, Külkereskedelmi Minisztérium, a Külügy
minisztérium, a Mezőgazdasági- és Élelmezésügyi 
Minisztérium, a Nehézipari Minisztérium, az Ok
tatási Minisztérium, a Pénzügyminisztérium, a Buda

pest Főváros Tanácsa, a Központi Földtani Hiva
tal, a Központi Statisztikai Hivatal, a Magyar 
Rádió, a Magyar Televízió, a Műszaki- és Természet- 
tudományi Egyesületek Szövetsége, az Országos 
Környezet- és Természetvédelmi Hivatal, az Or
szágos Műszaki Fejlesztési Bizottság, valamint az 
Országos Vízügyi Hivatal kijelölt képviselői.

4. A Bizottság állandó meghívott tagjai az 
MSZMP KB Tudományos, Közoktatási és Kultu
rális Osztályának, a Tudománypolitikai Bizottság 
Titkárságának és a Kulturális Kapcsolatok Inté
zetének képviselői.

5. A Bizottság titkársági teendőit az MTA Köz
ponti Hivatala Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya 
látja el. Titkárát a Bizottság tagjai egyetértésével 
a Bizottság elnöke bízza meg.

3. §
1 . A Bizottság feladata a nem kormányzati 

nemzetközi tudományos szervezetekben folyó 
magyar tevékenység összehangolása.

2. A Bizottság tevékenysége során figyelembe 
veszi a 3003/1965., 2004/1966., 2021 / 1969., 2009/1976. 
számú minisztertanácsi és a 2/1970 (XI. 2.) NGKB 
határozatban foglaltakat.

4-§
1. A Bizottság működésének részletes szabályait 

a Bizottság ügyrendjében kell rögzíteni. Az ügy
rendet a Bizottság tagjai egyetértésében a Bizott
ság elnöke hagyja jóvá.

2. A Bizottság ügyrendjét meg kell küldeni a 
Bizottság munkájában részt vevő valamennyi szerv 
részére.

3- §
Ez az utasítás kihirdetése napján lép hatályba.

Márta Ferenc s. k., 
az MTA főtitkára

P á ly á z a t i fe lh ív á s o k

A Magyar Tudományos Akadémia Pszichológiai 
Intézete pályázatot hirdet az Általános és Össze
hasonlító Lélektani Osztályon matematikusi állás 
betöltésére. A felvételre kerülő matematikus fel
adata bioelektromos jelek matematikai (valószí
nűségi) — statisztikai elemzése és számítógépes 
feldolgozáshoz programok készítése.

Az alkalmazás feltételei: egyetemi végzettség, 
egy idegen nyelv (elsősorban angol) ismerete.

A pályázatokat részletes önéletrajz, diploma 
másolat, esetleges nyelvvizsga bizonyítvány kí
séretében az Intézet igazgatójának címezve (1394 
Budapest, 62, Pf. 398) ezen hirdetmény megjele
nésétől számított 15 napon belül kell eljuttatni.

Dr. Pataki Ferenc s. k., 
igazgató
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A Gödöllői Agrártudományi Egyetem pályáza
tot hirdet a Testnevelési Tanszéken betöltendő 
testnevelő tanári álláshelyre.

A kinevezendő testnevelő tanár feladata a hall
gatói testnevelési foglalkozások levezetése, rész
vétel a tanszéki oktató-nevelő munkában, bekap
csolódás a tömegsport irányításába; az Egyetem 
sportkörében edzői feladatok ellátása.

Pályázhatnak azok a Testnevelési Főiskolát 
végzett szakemberek, akik atlétika edzői vagy szak
edzői minősítéssel rendelkeznek ugró szakágazat
ban, és legalább 5 éves oktatási intézetben szerzett 
gyakorlatuk van.

A pályázatot az előírt mellékletekkel együtt a 
MÉM. Értesítőben történő közzétételtől számított 
4 héten belül kell az Egyetem rektorának benyúj
tani:

A pályázatnak tartalmaznia kell:
— a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, 1 

besorolását és illetményét;
— eddigi oktatói és sportedzői tevékenységének 

ismertetését;
— oktatói és sportmunkájára vonatkozó jövőbeni 

terveit.
I

A pályázathoz mellékelni kell:
— részletes önéletrajzot;
— végzettséget tanúsító oklevelet vagy hiteles 

másolatát;
— három hónapnál nem régibb keletű hatósági 

erkölcsi bizonyítványt;
— kitöltött törzslapot.

A betöltésre kerülő álláshely után a 7/1977. 
(VII. 27.) OM-MüM. számú rendeletben megálla- ; 
pított illetmény jár. I

A pályázattal kapcsolatos információt az Agrár- 
tudományi Egyetem Személyzeti Osztálya ad. 
(Gödöllő, Páter K. u. 7. 2100.)

Dr. Cselőtei László s. k.,
egyetemi tanár, 

rektor

FOGADÓÓRÁK

Szentágothai János, a Magyar Tudományos 
Akadémia elnöke minden hétfőn 16 — 17.30 óra 
között — bármely természetű ügyben — fogadó
órát tart.

A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak 
más időpontokban is rendelkezésére áll.

IGAZGATÁSI ÉS JOGI FŐOSZTÁLY

Márta Ferenc, a Magyar Tudományos Akadémia 
főtitkára minden hétfőn 15.30 — 17 óra között — bár
mely természetű ügyben — fogadóórát tart.

A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak, 
valamint az intézmények vezetőinek más időpon
tokban is rendelkezésére áll.

IGAZGATÁSI ÉS JOGI FŐOSZTÁLY

Kónya Albert akadémikus, a Tudományos Mi
nősítő Bizottság elnöke minden kedden 14 — 15 óra 
között tart fogadóórát.

Előzetes bejelentés a 126—840 telefonon, a 
18—64-es mellékállomáson lehetséges.

TUDOMÁNYOS MINŐSÍTŐ BIZOTTSÁG
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J o g s z a b á ly o k
A Tudománypolitikai Bizottság 

30.01811979. számú 
h a t á r o z a t a

a VI. ötéves terv kidolgozásához készített, a tudo
mányos kutatás fő irányai című 

részkoncepcióról
1. A Tudománypolitikai Bizottság a „Tudományos 

kutatás fő irányai” című gazdaságpolitikai rész
koncepció-tervezetet megvitatta. A Bizottság 
megbízza az MTA elnökét és főtitkárát, valamint 
az OMFB elnökét, hogy a részkoncepciót dolgoz
zák át és hangolják össze a műszaki fejlesztés- 
politikai részkoncepcióval a tervező munka rendje 
szerint.

Határidő: 1979. december
2. Az átdolgozás során értékelni kell a hetvenes év

tizedben, különösen az V. ötéves tervidőszakban 
végzett kutatómunkát. Ezt az értékelést komp
lex módon, az irányításra, a tervezésre, a pénz
ügyi gazdálkodási feltételekre, a kutatási-fejlesz
tési bázis helyzetére és alakulására, valamint a 
nemzetközi és a népgazdasági folyamatokra ki
terjedően kell elvégezni.

3. A részkoncepcióban meg kell határozni a tudo
mányos kutató tevékenység súlyponti feladatait, 
a következő kereteken belül:
— Természeti kincseink és nyersanyagaink ha

tékony kiaknázását és racionális felhasználá
sát, a takarékos anyagfelhasználást elősegítő 
kutatások;

— (a 3112/1979. Mt. sz. határozat alapján)
— Az energiatermelést, az energiával valamint 

az energiahordozókkal való gazdálkodást és 
a racionális felhasználást szolgáló kutatások; 
(az ÁTB 5055/1978. sz., a TPB 30.006/1978. 
sz. határozata alapján)

— Anyagkutatások.
Ennek keretében: mikroelektronikai alkat

részek,
gyógyszerek, növényvédő
szerek és ezek gyártásához 
szükséges intermedierek, 
vegyszerek előállítását célzó 
kutatások.

— A gépipari technológiák fejlesztését célzó 
kutatás-fejlesztés;

— A mezőgazdasági hozamok és az élelmiszer- 
ipari termelés gazdaságos növelését elősegítő 
agrárkutatások és az ezeket megalapozó bio
lógiai, genetikai, talajtani és műszaki kuta
tások.

A társadalomtudományok területén a gazdaság- 
irányítás további javításának, valamint az állam- 
igazgatás, az oktatás, a közművelődés korszerű
sítésének feladatait kell a kutatás középpontjába 
állítani. Fejleszteni kell a társadalmi struktúra, 
a szocialista demokrácia, életmód és tudat köré
ben megkezdett vizsgálatokat.

4. E határozatot figyelembe kell venni az Országos 
Középtávú Kutatási Fejlesztési Terv kidolgozá
sánál, valamint az ágazati kutatási-fejlesztési 
tervek kialakításánál. A hatékony végrehajtás 
érdekében arra kell törekedni, hogy a 3. pontban 
felsorolt feladatok körébe tartozó programok 
kerüljenek elsősorban felvételre az OKKFT-be, 
továbbá, hogy az országos kutatási kapacitások 
és erőforrások megfelelő hányada e feladatok 
teljesítése érdekében kerüljön felhasználásra. 
A minisztériumok és országos hatáskörű szervek 
pontosítsák az eddig benyújtott — a 3. pontban 
felsorolt feladatok körébe eső — kutatási javas
latokat. A Magyar Tudományos Akadémia ille
tékes testületéi gyakorlati szakemberek bevonásá
val vitassák meg ezeket, és tegyenek javaslatot 
a 3. pontban meghatározott keretek közötti 
konkrét kutatási feladatokra. Javaslataik ter
jedjenek ki a súlyponti feladatok keretében meg
határozott témák eredményes művelését meg
alapozó, a tudományos háttér megteremtését, 
illetve biztosítását célzó kutatásokra is,

5. a) A részkoncepció foglalja össze a kutatás-fejlesz
tés feltételrendszerére vonatkozó elgondoláso
kat. A részkoncepció arra épülhet, hogy:

— a kutatási-fejlesztési ráfordításoknak a nem
zeti jövedelemhez viszonyított aránya az V. 
ötéves tervben kialakult szinten fog realizá
lódni;

— a kutatás-fejlesztés terén foglalkoztatottak 
összlétszáma nem növelhető, az újonnan 
jelentkező feladatokat átcsoportosítások, a 
káderállomány minőségi javítása, az erők és 
eszközök újrafelosztása útján kell megoldani;

— biztosítani kell a kutatás-fejlesztés számára 
hátteret teremtő színvonalas alapkutatások 
folytatásának lehetőségét és a szakember- 
képzés megalapozását biztosító szintkövető 
kutatás feltételeit, meghatározva, hogy e 
célokra a kutatási-fejlesztési ráfordítások mi
lyen hányadát kell rendelkezésre bocsátani.

b) A részkoncepció komplex módon — a TPB 
vonatkozó határozataival összhangban —■ 
tartalmazzon összefoglaló elgondolásokat a 
kutatás-fejlesztésnek a VI. ötéves terv során 
alkalmazandó eszköz- és intézményrendszeré
re, különösen:

— a minisztériumi (főhatósági) irányítás meg
erősítésére;

— a kutató-fejlesztő tevékenység értékelésének, 
ellenőrzésének megjavítására;

— a kutatási-fejlesztési bázis átalakításának 
főbb irányaira;

— a K + F információs rendszerének kidolgo
zására;

— a kutatás-fejlesztés pénzügyi szabályozó- 
rendszerének átalakítására.

6. A TPB felkéri a munkaügyi minisztert és a pénz
ügyminisztert, hogy a 3315/1979. számú miniszter- 
tanácsi határozat végrehajtására irányuló intéz
kedések kidolgozása során készítsen javaslatot 
a kutatóintézetekben — nyugdíjazás, illetve 
egyéb okok miatt — megüresedő tudományos 
álláshelyek racionális felhasználásának módjára
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vonatkozóan, figyelembe véve a megüresedő 
álláshelyek zárolásának és központi felhasználá
sának lehetőségét.

Határidő: 1979. szeptember
Felelős: munkaügyi miniszter, 

pénzügyminiszter
Budapest, 1979. augusztus 3.

Aczél György s. k.,

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának 
6/1979. (A. K. 11.) MTA-F. számú

u t a s í t á s a

a belföldi tudományos tanulmányutakról szóló 
12/1972. (AK. 15.) MTA-F. sz. utasítás módosításáról

A belföldi tudományos tanulmányutak rend
szerének tapasztalatai alapján, a kutatások haté
konyságának növelése, a szakmai fejlődés, a káder- 
utánpótlás biztosítása érdekében a belföldi tudo
mányos tanulmányutak rendjéről szóló 12/1972. 
(AK. 15.) MTA-F. sz. utasítás (a továbbiakban: 
Utasítás) egyes rendelkezéseit — a Közalkalmazot
tak Szakszervezetével egyetértésben — a követ
kezők szerint módosítom.

1. §
Az Utasítás 1. § (2) és (5) bekezdése helyébe a kö
vetkező rendelkezések lépnek:
(2) Indokolt esetben tanulmányútra kivételesen 

egyéb tudományos kutatói munkakörben fog
lalkoztatott tudományos segédmunkatársi, tu
dományos ügyintézői besorolású dolgozó és 
tudományos kutatási segéderő is küldhető.

(5) A tanulmányút megszervezése a kutatót fog
lalkoztató intézmény vezetőjének feladata. A ki
küldésnél a szakmai fejlődés, a továbbképzés 
elősegítése érdekében a fiatal kutatóknak elsőbb
séget kell biztosítani. Kiküldésüket a közvetlen 
munkahelyi vezető is kezdeményezheti. Az 
Akadémia által támogatott kutatóhelyeknél 
foglalkoztatott munkatársak kiküldésére a ku
tatóhely vezetője tesz javaslatot. A javaslat 
alapján az Akadémia Hivatala illetékes tudo
mányági főosztályának vezetője dönt a kutató 
tanulmányútra küldéséről. A javaslatot a ta
nulmányút konkrét céljának megjelölésével kell 
megindokolni.

2 - §

Az Utasítás 2. §-a (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép.
(1) A tanulmányút időtartama általában két hó

naptól egy évig tarthat.
Kivételesen indokolt esetben elsősorban a tár
sadalomtudományok területén, különösen levél
tári, könyvtári munkák esetén, vagy amennyi
ben a betöltött munkakör jellege indokolja két 
hónapnál rövidebb, de legalább három heti idő
tartamra is lehet kiküldést engedélyezni.

KÖZLÖNY 105

3. §
Az Utasítás 5. § (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
(2) Az akadémiai támogatott kutatóhelyek vezetői 

által kiküldésre javasolt munkatársak tanul- 
mányútjával kapcsolatban felmerülő költségek 
fedezeti forrását — a tényleges szükségletnek 
megfelelően — az Akadémia a központi kerete 
terhére biztosítja azzal, hogy a támogatott 
kutatóhelyeknél a 9/1974. (AK. 16.) MTA-F. 
sz. utasítással módosított 8/1971. (AK. 9.) 
MTA-F. sz. utasítás alapján képzett személyi és 
egyéb ösztönzési alap eszközeit is figyelembe 
kell venni.

4. §
Ez az utasítás közzététele napján lép hatályba.

Márta Ferenc s. k., 
az MTA főtitkára

K ö z le m é n y e k
Az akadémiai központi jogsegélyszolgálat létre

hozásáról
Az Akadémia főtitkára a Közalkalmazottak 

Szakszervezetével egyetértésben elrendelte az aka
démiai központi jogsegélyszolgálat létrehozását.

A szolgálat célja, hogy felvilágosítással, tanács
adással, továbbá egyes esetekben eljárással, kép
viselettel segítse a tudományos dolgozók magán
ügyeinek intézését. A jogsegélyszolgálatot igénybe 
vehetik az Akadémia tagjai, az Akadémia Központi 
Hivatalának dolgozói, valamint azon intézmények 
dolgozói, ahol ilyen jellegű szolgálat bevezetése 
külön nem lehetséges, vagy még nem valósulhatott 
meg.

A jogsegélyszolgálat megszervezése, a külön
böző ügyekben való közreműködés mértékének 
meghatározása az 1/1976.(111. 27.) SZOT számú 
irányelv alapján az alábbiak szerint történt.
1. A jogsegélyszolgálat a munkaviszonyt érintő és a 

társadalombiztosítási ügyekben a felvilágosításon 
és jogi tanácsadáson túlmenően is eljár, és a kép
viseletet is ellátja, ha
a) feltehetően törvénysértés történt, vagy
b) a dolgozót — törvénysértés esetén kívül — 

súlyos méltánytalanság érte, illetőleg ha a 
szocialista erkölcsöt sértő intézkedést sérel
mezi a dolgozó,

c) a szakszervezet vállalati szerve az adott 
ügyben kifogást emel (Mt. 14. § (3) bek., Mt. 
V. 8. § (3) bek.), és a jogsegélyszolgálatot meg
bízza az ügynek a munkaügyi bíróság előtti 
vitelével.

2. A) Családjogi ügyekben különösen akkor járhat
el a jogsegélyszolgálat, ha a dolgozó kérelme 
az alábbi jogok érvényesítésére irányul:
a) gyermektartásdíj megállapítása folyó

sítása, összegének megváltoztatása,
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b) gyermek elhelyezése vagy elhelyezésé
nek megváltoztatása,

c) szülőtartásra irányuló követelés,
d házastársi tartásra irányuló követelés.

В ) Csak kivételesen láthat el képviseletet a jog
segélyszolgálat a következő ügyekben:
a) apaság megállapítása, illetőleg vélelmé

nek megdöntése,
b) örökbefogadás, illetőleg örökbefogadás 

megszüntetése,
c) házassági perek (bontóperek stb.).

3. A polgári ügyek körében elsősorban jogi tanácsot 
ad a jogsegélyszolgálat. Képviseletet e körben 
elsősorban a személyiségi jogok polgári jogi 
védelme érdekében, de csak rendkívül indokolt 
esetben kivételesen láthat el.

4. Büntetőügyekben és szabálysértési ügyekben a 
jogsegélyszolgálat általában felvilágosítást és jogi 
tanácsot ad, emellett a sértett képviseletét is el
láthatja.
A jogsegélyszolgálat az eljárás alá vont személy 
érdekében:
a) szándékos bűncselekmény miatt indult bün

tetőügyben az általános jellegű felvilágosítá
son kívül egyéb közreműködést nem végezhet.

b) gondatlanul elkövetett bűncselekmény miatt 
indult ügyben, valamint szabálysértési ügy
ben, kivételesen képviseletet is elláthat.

5. Az államigazgatási eljárások során a jogsegély- 
szolgálat közösen a következő ügyekben járhat el:
a) lakásügy,
b) építési engedélyezési ügy,
c) bölcsődei-óvodai felvételi ügy,
d) gyámhatósági ügy; a gyámhatósági ügyekben 

lehetőleg képviseletet is kell adni a jogsegély- 
szolgálathoz forduló részére.

6. Szerződéskötésnél csak akkor működhet közre a 
jogsegélyszolgálat, ha a dolgozó személyi körül
ményei és a szerződés tárgya ezt indokolttá te
szik a következő körben:
a) a tartásra irányuló (pl. eltartási, életjáradéki)

szerződések,
b) a lakás bérbeadására, használatára irányuló 

szerződések,
c) ingatlan tulajdonának átruházásával kap

csolatos szerződés megkötésénél a jogsegély- i

szolgálat a tanácsadáson felül csak akkor mű
ködhet közre, ha a vállalat által szervezett 
vagy támogatott lakásépítés, illetőleg értéke
sítés keretében a vállalat dolgozója a vállalat 
másik dolgozójával vagy szocialista szerve
zettel köt szerződést.

7. A beadványok körén kívül egyéb magánokiratot 
kivételesen abban a körben készít a jogsegély- 
szolgálat, amelyben képviseletet is elláthat.

A jogsegélyszolgálat helye Budapest, V., 
Roosevelt tér 9. II. em. Jogi Osztály.

Félfogadás: kedden 8—11. és csütörtökön 15—18. 
óra között.

Halaszthatatlan esetekben, vagy ha egyébként 
a félfogadási idő betartása semmiképp nem lehet
séges, előzetes telefoni megbeszélés alapján más idő
pontban is rendelkezésre állunk. (Telefon: 119—686, 
329-527).

IGAZGATÁSI ÉS JOGI FŐOSZTÁLY

FOGADÓÓRÁK
Szentágothai János, a Magyar Tudományos 

Akadémia elnöke minden hétfőn 16—17.30 óra 
között — bármely természetű ügyben — fogadó
órát tart.

A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak 
más időpontokban is rendelkezésére áll.

IGAZGATÁSI ÉS JOGI FŐOSZTÁLY

Márta Ferenc, a Magyar Tudományos Akadémia 
főtitkára minden hétfőn 15.30—17 óra között — bár
mely természetű ügyben — fogadóórát tart.

A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak, 
valamint az intézmények vezetőinek más időpon
tokban is rendelkezésére áll.

IGAZGATÁSI ÉS JOGI FŐOSZTÁLY

Kónya Albert akadémikus, a Tudományos Minő
sítő Bizottság elnöke minden kedden 14—15 óra 
között tart fogadóórát.

Előzetes bejelentés a 126—840 telefonon, a 
18—64-es mellékállomáson lehetséges.

TUDOMÁNYOS MINŐSÍTŐ BIZOTTSÁG
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J o g s z a b á ly o k
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 

ALAPSZABÁLYAI

az 1979. évi közgyűlés után 
I. fejezet

A Magyar Tudományos Akadémia, felügyelete és 
feladatai

1. §
A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiak

ban: Akadémia) a Magyar Népköztársaság legfőbb 
tudományos szerve. Tagjai munkásságával és intéz
ményeiben folyó kutatásokkal műveli a tudományt. 
Közreműködik a tudományos kutatás országos 
irányításában és összehangolásában. Feladatait tes
tületéi, intézetei és hivatali szervezete útján egysé
ges szervként látja el.

2- §
(1) Az Akadémia felett a felügyeletet az 1979. évi 6. 

számú törvényerejű rendelet 10. § (1) bekezdése 
alapján a Minisztertanács gyakorolja.

(2) A Minisztertanács felügyeleti jogkörében ki
jelöli az Akadémia feladatait a tudományos élet 
és a kutatások országos irányításában, jóvá
hagyja az Akadémia közgyűlése által elfoga
dott alapszabályokat, ellenőrzi az Akadémia 
tevékenységét.

(3) Az Akadémia működéséhez szükséges pénz
eszközöket a Magyar Népköztársaság állami 
költségvetése tartalmazza.

3 . §

(1) Az Akadémia fő feladata az ország társadalmi 
igényeinek kielégítését és a jövő fejlődésének 
megalapozását szolgáló, valamint a tudomá
nyok előrehaladását lényegesen elősegítő kuta
tások művelése. Ennek megfelelően támogatja 
az alkotó tudományos munkát, különösképpen 
az új tudományos felismerésekhez vezető kuta
tásokat. E feladata ellátására kutatóintézeteket 
és egyéb intézményeket hoz létre és tart fenn; 
minisztériumok és országos hatáskörű szervek 
felügyelete alatt működő intézményekben a fel
ügyeleti hatóságokkal egyetértésben kutatáso
kat szervez és támogat.

(2) A tudományok fejlődését figyelemmel kíséri és 
értékeli, elősegíti a kutatások társadalmi cé
lokkal való összehangolását és a tudomány és a 
gyakorlat kapcsolatának fejlesztését, a tudomá
nyos kutatások szabadságának biztosítását, a 
tudományos közélet demokratizmusának és a 
nemzetközi tudományos kapcsolatoknak az ápo
lását, tudományági helyzetelemzéseket és a 
hazai tudományos élet előrevitelére vonatkozó 
elgondolásokat, javaslatokat dolgoz ki, és köz
reműködik a tudományos utánpótlás nevelésé
nek irányításában és a tudofnányos minősítés 
felügyeletében: mindezzel hozzájárul a tudo
mány hazai művelésének fejlesztéséhez.

(3) Részt vesz a tudományos kutatások országos 
irányításában, az országos kutatási tervek ki
dolgozásában, végrehajtásában és ellenőrzésé
ben, elősegíti a kutatások összehangolását.

(4) A Minisztertanács és más felsőbbszintű állami 
vagy társadalmi szervek felkérésére, illetőleg 
saját elhatározásából véleményt nyilvánít és 
javaslatokat dolgoz ki a tudomány és a tár
sadalmi-gazdasági fejlődés nagy fontosságú kér
déseiben.

II. fejezet
Az Akadémia vezetői és szervezete

4 . §

(1) Az Akadémia vezetői:
a) az elnök és az alelnökök,
b) a főtitkár és a főtitkárhelyettesek,
c) a tudományos osztályok elnökei és helyet

teseik.
(2) Az Akadémia szervezete:

a) testületi szervek; 
a közgyűlés,
az elnökség és bizottságai, valamint 
a tudományos osztályok és a bizottságaik 
(kollégiumok).

b) hivatali szervek:
a tudományági főosztályok és 
a funkcionális főosztályok.

III. fejezet

A tudományos testületek feladatai

5 - §

(1) Az Akadémia tudományos testületéi részt vesz
nek a hazai tudományos kutatások, különösen a 
jövő fejlődést megalapozó kutatások elvi és 
módszertani irányításában.

(2) Elősegítik a kutatások társadalmi célokkal való 
összehangolását, a tudomány és a gyakorlat 
kapcsolatának fejlesztését.

(3) Figyelemmel kísérik és értékelik a tudományok 
fejlődését; tudományági, tudományterületi hely
zetelemzéseket készítenek; részt vesznek a hazai 
kutatási tevékenység értékelésében.

(4) Közreműködnek a társadalmi, népgazdasági 
fontosságú tudományos előrejelzések kialakí
tásában és véleményezésében.

(5) Az Akadémia testületéi részt vesznek a tudo
mányos utánpótlás nevelésének és a tudományos 
minősítésnek az irányításában és fejlesztésében.

(6) Javaslatokat tesznek a tudományos könyv- és 
folyóiratkiadás, valamint a nemzetközi tudo
mányos kapcsolatok elveire.

(7) Az Akadémia testületéi tudományos kérdések 
és kutatási eredmények megvitatására kong
resszusokat, tudományos ülésszakokat és egyéb 
rendezvényeket szerveznek. Ezzel előmozdítják 
a tudományos közélet demokratizmusának fej
lődését és a kritikai szellem erősítését.
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(8) Az Akadémia testületéi a tudományos és kulturá
lis tevékenység, valamint a tudományos élet 
demokratizmusának széles körű fejlesztése, to
vábbá az eredmények társadalmi tudatosítása 
céljából tudományos egyesületeket és társa
ságokat támogatnak.

(9) Saját elhatározásból véleményt nyilvánítanak 
és javaslatokat dolgoznak ki a tudomány, vala
mint a társadalmi-gazdasági fejlődés nagy 
fontosságú kérdéseiben.

IV. fejezet
Az Akadémia tagjai, jogai és kötelességeik

M
(1) Az Akadémia tagjának hazai és külföldi tudó

sok választhatók meg:
a) a hazai tagok a „Magyar Tudományos Aka

démia rendes tagja” , illetve a „Magyar Tudo
mányos Akadémia levelező tagja” címet 
viselik,

b) a külföldi tagok a „Magyar Tudományos 
Akadémia tiszteleti tagja” címet nyerik el.

(2) Az Akadémia hazai tagjává „levelező tag” cím
mel az a „tudományok doktora” fokozattal 
rendelkező magyar állampolgár választható 
meg, aki szaktudományát a nemzetközi kuta
táshoz mérve is magas szinten, alkotó módon 
műveli, és aki személyiségével, állampolgári és 
erkölcsi magatartásával az Akadémia legjobb 
hagyományainak megfelelően a tudományos 
közvélemény és a magyar társadalom meg
becsülését kiérdemli.
Az Akadémia hazai tagjává „rendes tag” cím
mel az a levelező tag választható meg, aki leve
lező tagsága elnyerése óta kiemelkedő tudomá
nyos eredményeket ért el és tudományos köz
életi tevékenységével is kitűnt.

(3) A tagok megválasztására az illetékes tudomá
nyos osztályok javaslatai alapján a közgyűlés
nek az elnökség tesz előterjesztést.

(4) A jelöléshez az illetékes osztályban legalább két 
hazai tag Írásos ajánlása alapján megtartott tit
kos szavazáson elért szavazattöbbség szükséges. 
Az Akadémia elnöksége és más állami és tár
sadalmi szervek is kezdeményezhetnek eljárást 
akadémiai taggá választásra. Ilyen esetben is 
szükséges azonban az Akadémia két hazai tag
jának írásbeli javaslata és az illetékes osztály 
állásfoglalása.

(5) A tagok tagsági jogaikat megválasztásukkal 
szerzik meg. A hazai tagok akadémiai tisztelet
díjban részesülnek.

(6) Akit az Akadémia levelező, illetve rendes tag
jává választott, megválasztásától számított 1 
éven belül köteles székfoglaló előadást tartani. 
Ennek alkalmával az Akadémia elnöksége a 
megválasztást igazoló oklevelet ad át neki.

(7) Az Akadémia hazai tagjának kötelessége a tudo
mány alkotó művelése és a részvétel az Akadé
mia országos és egyéb feladatainak ellátásában. 
Az Akadémia tagjainak tudományos munkás
ságát figyelemmel kíséri és segíti.

(8) Az Akadémia 75 évesnél fiatalabb tagjainak 
száma legfeljebb 200 lehet. A 75 évesnél idő
sebb tagok jogai változatlanok; kötelezettségek 
vállalása tekintetében saját elhatározásuk az 
irányadó.

7. §
Az Akadémia külföldi (tiszteleti) tagjává az a 

nem magyar állampolgár választható meg, aki 
tudományterületét nemzetközileg kiemelkedő szin
ten műveli, és a magyar tudomány megkülönböz
tetett megbecsülésére tarthat számot.

8- §
(1) A hazai tagoknak az Akadémia közgyűlésén és 

minden olyan testület ülésén szavazati joguk 
van, amelynek tagjai.

(2) Személyi kérdések kivételével szavazati joggal 
rendelkeznek a tagok minden olyan osztály 
ülésén, amelyeknek egyébként nem tagjai, vala
mint minden olyan testületi ülésen, amelyen 
nem esetenkénti meghívás alapján vesznek részt.

9- §
(1) Az ellen a tag ellen, aki az akadémiai tagsággal 

összeférhetetlen magatartást tanúsít, az elnök 
fegyelmi eljárást rendel el.

(2) A fegyelmi határozatot az elnökség hozza.
(3) Az elnökség — saját elhatározásából vagy az 

illetékes osztály előterjesztése alapján — ki
zárhatja az Akadémia tagjai közül azt, aki a tag
ságra méltatlanná vált. Az osztályülés elő
terjesztéséről, vagy saját kezdeményezéséről 
az elnökség tagjai szótöbbséggel, titkos szava
zással döntenek.

(4) A fegyelmi, illetve a kizárást megállapító elnök
ségi határozat ellen az érintett tag a közgyűlés
hez fellebbezhet; a fellebbezés elintézéséig azon
ban — kivéve az írásbeli feddést megállapító 
fegyelmi határozat esetét — tagsági jogait nem 
gyakorolhatja, és akadémiai tiszteletdíjának 
folyósítása szünetel.

(5) A fegyelmi eljárás részletes szabályait az ügy
rend állapítja meg.

10. §

Az akadémiai tagság megszűnik a tag halálával,
a tagságról történő lemondással, valamint kizárás
sal.

V. fejezet

A közgyűlés

П. §
(1) Az Akadémia legfőbb testületé a közgyűlés. 

A rendes és levelező tagok részvétele a köz
gyűlésen akadémiai tagságukból folyó kötelezett
ség.

(2) Közgyűlést évente egyszer kell tartani. Az el
nökség a közgyűlést bármikor összehívhatja; 
a tagok egyharmadának írásbeli javaslatára az 
elnökség köteles rendkívüli közgyűlést össze
hívni. WAGYAR '

«SSJBOMANYOj AKADOM-
könyvtara
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(3) A közgyűlést az Akadémia elnöke, akadályoz
tatása esetén az általa kijelölt alelnök, az al- 
elnökök egyidejű akadályoztatása esetén pedig 
az Elnökség által megbízott elnökségi tag vezeti.

12. §

A közgyűlés hatáskörébe tartozik:
a) az Akadémia egész tevékenységére vonatkozó 

tudománypolitikai irányelvek meghatározása 
az országos tudománypolitikával összhangban;

d) az Akadémiának a tudományos élet irányításá
ban betöltött szerepére, munkájára, testületi 
működésére, valamint az akadémiai intézmé
nyek tudományos tevékenységére vonatkozó 
beszámolók megvitatása és jóváhagyása, illetve 
véleményezése;

c) az Akadémia alapszabályainak megállapítása, 
illetőleg módosítása;

d) tudományos osztály létesítése, megszüntetése 
vagy valamely tudományágnak más osztály 
keretébe történő átszervezése;

e) ötévenként — szükség esetén ciklus közben — 
az elnök, az alelnökök és elnökségi tagok meg
választása, illetve felmentése vagy vissza- 
hivatása;

f) javaslat a Minisztertanácsnak a főtitkár és a fő
titkárhelyettesek kinevezésére, illetve felmen
tésére;

g) új hazai és külföldi tagok választása;
h) az elnökség által hozott fegyelmi vagy kizáró 

határozat elleni fellebbezések elbírálása;
i) határozathozatal mindazokban az ügyekben, 

amelyeket az elnökség vagy az Akadémia 
hazai tagjai a közgyűlés elé terjesztenek.

VI. fejezet

Az elnökség és bizottságai
13. §

(1) Két közgyűlés közötti időszakban a közgyűlés 
hatáskörét — a 12. § c)-e) és g) pontjaiban fog
laltak kivételével — az elnökség gyakorolja. 
Az elnökség irányítja a tudományos testületek 
állandó és folyamatos működését.

(2) Az elnökség szavazásra jogosult tagjai: az elnök, 
az alelnökök, a főtitkár, a főtitkárhelyettesek, a 
választott elnökségi tagok, a tudományos osz
tályok elnökei (akadályoztatásuk esetén helyet
teseik), a Tudományos Minősítő Bizottság el
nöke.

(3) Választott elnökségi tagsági funkció megürese- 
dése vagy valamelyik választott elnökségi tag 
tartós akadályoztatása esetén az elnökség a leg
közelebbi közgyűlésig az Akadémia tagjai közül 
új elnökségi tagot kooptálhat, aki funkcióját 
teljes jogkörrel látja el.

Az elnökség hatáskörébe tartozik elsősorban:
a) a közgyűlés előkészítése és az elnökségi beszá

moló elkészítése;
b) a közgyűlés határozatainak végrehajtása, illető

leg a végrehajtásukról való gondoskodás;

c) állásfoglalás átfogó tudománypolitikai és tudo
mányfejlesztési kérdésekben;

d) országos jelentőségű tudományos koncepciók és 
fejlesztési előrejelzések megvitatása, javasla
tok kialakítása;

e) állásfoglalás az országos tudományos kutatási 
tervekről;

f) fontos tudományos és tudománypolitikai kér
désekben javaslatok kialakítása a Miniszter- 
tanács és más Akadémián kívüli szervek szá
mára;

g) állásfoglalás a tudományos minősítés általános 
kérdéseiről, a Tudományos Minősítő Bizottság 
döntései elleni fellebbezések elbírálása;

h) állásfoglalás tudományos intézmények létesí
tése, összevonása vagy megszüntetése kérdésé
ben;

i) közreműködés a nemzetközi tudományos kap
csolatok fejlesztésében és irányelvek kialakítása 
az Akadémia nemzetközi kapcsolatainak ápo
lására;

j) a tudományos könyv- és folyóiratkiadás tar
talmi kérdéseinek figyelemmel kísérése, az 
Akadémiai Kiadó tevékenysége elveinek meg
határozása;

k) elnökségi bizottságok és a tudományos osztá
lyok működésének irányítása és felügyelete;

l) az alelnökök hatáskörének meghatározása;
m) az akadémiai aranyérem és az akadémiai díjak 

odaítélése;
n) javaslat Állami-, illetve Kossuth-díj adományo

zására;
o) állásfoglalás a főtitkárnak a tudományos tes

tületeket érintő döntéseiről és intézkedéseiről 
adott beszámolójáról, illetőleg az általa elő
terjesztett javaslatokkal kapcsolatban;

p) az akadémiai testületek ügyrendjének meg
állapítása.

15. §
(1) Az Akadémia elnöksége a kiemelt, sokoldalú 

megközelítést igénylő tudományos feladatok 
megoldásának elősegítésére állandó bizottságo
kat működtet; szükség szerint külföldi akadé
miák elnökségeivel, hazai minisztériumokkal és 
más országos hatáskörű szervekkel közös bizott
ságot hoz létre.

(2) Fontos témák kimunkálására az elnökség a szak
mailag leginkább illetékes alelnök (esetleg el
nökségi tag) vezetésével alkalmi bizottságot 
küldhet ki minden olyan esetben, amelyben 
valamely osztály szakmai illetékessége egy
értelműen nem állapítható meg.

(3) Az elnökség az országban folyó tudományos 
munka regionális jellegű feladatainak felkaro
lására és összehangolására területi bizottságo
kat működtet.
E bizottságok az elnökség által jóváhagyott 
szervezeti és működési szabályzat alapján te
vékenykednek.

(4) Az elnökség állandó jellegű funkcionális bizott
ságokat működtet az általa fontosnak ítélt 
területek gondozására.
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VII. fejezet

A tudományos osztályok és bizottsági 
rendszerük

16. §
Az Akadémia testületi tevékenységének szak

mai tudományos részét a tudományos osztályok 
(esetenként az osztálycsoportok), továbbá főleg a 
tudományos bizottságok útján látja el.

17. §

(1) A tudományos osztályok az Akadémia tagjai
nak tudományágak, illetve egymáshoz közel
álló tudományok szerint szervezett testületi 
egységei.

(2) Az Akadémia tudományos osztályai:
I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya,

II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya,
III. Matematikai és Fizikai Tudományok Osz

tálya,
IV. Agrártudományok Osztálya,
V. Orvosi Tudományok Osztálya,
VI. Műszaki Tudományok Osztálya,

VII. Kémiai Tudományok Osztálya,
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya,

IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya,
X. Föld- és Bányászati Tudományok Osztálya.

18. §

(1) A tudományos osztályoknak a 3. §-ból adódó 
feladatai:
a) állásfoglalás az osztály tudományterületéhez 

tartozó tudományos és tudománypolitikai 
kérdésekben, a tudományágak helyzetének 
értékelése, részvétel fejlesztésük irányelvei
nek kialakításában;

b) az osztály által gondozott területeken tudo
mányos munkásságot kifejtő személyek fej
lődésének figyelemmel kísérése; a tudós
képzést érintő elvi és konkrét kérdésekben 
javaslattétel a Tudományos Minősítő Bi
zottságnak; véleménynyilvánítás az egye
temi tanári, docensi és a főiskolai tanári 
kinevezési javaslatokról;

c) új hazai és külföldi tagok jelölése;
d) az osztály szervezetéhez tartozó tudomá

nyos bizottságok létrehozása, feladataik 
meghatározása és beszámoltatásuk;

e) az osztály tudományterületén működő 
intézmények tudományos tevékenységének 
értékelése;

f) az osztály könyv- és folyóiratkiadási tervé
nek kialakítása; a szakterület publikációs 
helyzetének figyelemmel kísérése;

g) beszámolók készítése a közgyűlés és az El
nökség részére;

h) javaslattétel kitüntetésekre, jutalmakra;

i) tudományos előadó- és vitaülések rendezése;
j) a tudományterületén működő egyesületek 

és társaságok munkájának tudományos tá
mogatása;

k) részvétel a nemzetközi együttműködés tu
dománypolitikai kérdéseinek kialakításá
ban és a tudományterületét érintő nemzet
közi tudományos kapcsolatok fejlesztésében;

l) véleménynyilvánítás az osztály tudomány- 
területét érintő tudományos kérdésekben.

(2) A tudományos osztályok általában havonta, 
de legalább negyedévenként osztályülést tar
tanak.

19. §
(1) A 18. § (1) bekezdésében megjelölt feladatok 

ellátásához szükséges szervezeti kereteket az 
osztály alakítja ki az alábbiak figyelembe
vételével:
a) megválasztja az osztály elnökét és elnök- 

helyettesét;
b) tanácskozási jogú tagjává választhatja az 

osztály tudományterületéhez tartozó tudo
mányos bizottságok elnökeit, a kutató- 
intézetek és egyetemi kutatóhelyek vezetőit, 
továbbá más szakembereket. A választott 
tanácskozó tagokon kívül az osztály mun
kájában tanácskozási joggal részt vehetnek 
az illetékes minisztériumok és országos ha
táskörű szervek miniszter által kijelölt kép
viselői. A választott és kijelölt tanácskozó 
tagok száma az osztály létszámának 1/3-át 
nem haladhatja meg.

20. §

(1) A tudományos osztályok egyes tudomány
ágazatok gondozására állandó jellegű, egyes 
tudományos kérdések megvizsgálására vagy 
meghatározott feladatok elvégzésére pedig al
kalmi bizottságokat szerveznek.

(2) Komplex feladatok rendszeres vagy esetenkénti 
ellátására osztályközi komplex bizottságok 
(kollégiumok) szervezhetők.

(3) Minden, több osztály tudományterületét érintő 
osztályközi komplex bizottságot egy osztályhoz 
kell telepíteni, de a komplex bizottság irányí
tását és felügyeletét az érdekelt osztályok együt
tesen látják el.

(4) A tudományos bizottságok elnökét, titkárát és 
tagjait az illetékes tudományos testület, a több 
tudományszakot átfogó osztályközi komplex 
bizottság elnökét, titkárát és tagjait az illetékes 
tudományos osztályok osztályülései egyetértés
ben választják. A választás 5 évi időtartamra 
szól.

(5) A bizottság munkájáért a bizottság elnöke fele
lős. A bizottság elnökét lehetőleg az Akadémia 
rendes vagy levelező tagjai közül kell válasz
tani.

21. §

(1) A bizottság ellátja mindazokat a feladatokat, 
amelyeket a létesítését elhatározó tudományos
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testület a hatáskörébe utal. Megvitatja a tudo
mányterület elvi és szakmai kérdéseit, vita
üléseket, tanácskozásokat, felolvasó üléseket, 
kongresszusokat és tudományos ülésszakokat 
készít elő.

(2) A bizottság tudományos kérdésekben állást 
foglal, tudománypolitikai, tudományszervezési 
és egyéb kérdésekben javaslatot tesz.

22. §

A tudományos osztályok több osztály tudomány- 
területét érintő kérdések megvitatására és közös 
állásfoglalás kialakítására együttes osztályüléseket, 
illetve osztálycsoportüléseket tartanak.

VIII. fejezet
A tudományos testületek vezetői és hatáskörük

23. §
(1) Az Akadémiának mint tudományos testület

nek vezetője az elnök.
(2) Az elnököt a közgyűlés az Akadémia rendes 

tagjai sorából 5 évre választja, tisztségében a 
Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa erősíti 
meg.

(3) Az elnök hatáskörébe tartozik:
a) a tudományos testületi tevékenység össze

fogása és irányítása;
b) az Akadémiának mint tudományos testü

letnek hazai és külföldi képviselete;
c) tudományos kérdésekben a testületek által 

kialakított javaslatok, jelentések előterjesz
tése; az Akadémiához érkező ilyen jellegű 
megkeresések és megbízások intézése;

d) megbízások adása tudományfejlesztési irány
elvek kidolgozására;

e) javaslattétel kitüntetésekre és jutalmak 
adományozására;

f) a tagok fegyelmi ügyében vizsgálat elren
delése és vizsgálóbizottság kijelölése.

(4) Az elnök tevékenységéért a közgyűlésnek és a 
Minisztertanácsnak felelős.

24. §
(1) Az elnököt munkájában az alelnökök segítik. 

Az elnököt akadályoztatása esetén az általa ki
jelölt alelnök helyettesíti és gyakorolja az elnök 
hatáskörét.

(2) Az alelnököket az Akadémia tagjai sorából a 
közgyűlés 5 évre választja. Az alelnöki funkció 
megüresedése vagy valamelyik alelnök tartós 
akadályoztatása esetén az alelnöki feladatok 
ellátására az elnökség a legközelebbi közgyűlésig 
az Akadémia tagjai közül új alelnököt kooptál
hat, aki funkcióját teljes jogkörrel látja el.

(3) Az alelnökök feladata — funkcionális hatás
körük mellett — alkalmi testületi szervek mű
ködtetése a tudományterületükhöz tartozó tu

dományos osztályok működésének összehango
lására, illetve interdiszciplináris feladatkörök 
ellátására.

(4) Az alelnökök feladatkörük ellátásában rendszeres 
kapcsolatot tartanak az elnökkel és a főtitkár
ral, valamint a tudományterületükhöz tartozó 
osztályok elnökeivel és az illetékes főtitkár- 
helyettessel.

(5) Az alelnökök tevékenységükért az elnökségnek 
felelősek.

25. §
Az elnököt és az alelnököket a közgyűlés a meg

bízatás időtartamán belül visszahívhatja. Az elnök
visszahívásához a Magyar Népköztársaság Elnöki
Tanácsának jóváhagyása szükséges.

26. §
(1) Az osztályelnököket és osztályelnök-helyettese- 

ket a tudományos osztályok az osztály tagjai 
sorából 5 évre választják.

(2) Az osztályelnök;
a) irányítja az osztály tudományos testületi 

tevékenységét;
b) tudományos és tudománypolitikai kérdések

ben képviseli az osztályt;
c) a tudományos testületi és igazgatási tevé

kenység összhangja érdekében rendszeres 
kapcsolatot tart a felsőbb testületi szervek 
vezetőivel, továbbá a főtitkárral és az ille
tékes főtitkárhelyettessel;

d) két osztályülés közötti időszakban — általá
ban a személyi kérdések kivételével — ellátja 
az osztályülés feladatait; tevékenységéről 
beszámol az osztályülésnek.

(3) Az osztályra vonatkozó határozatok végre
hajtásáról az osztályelnök gondoskodik. Mun
kájáért az osztályülésnek és a felsőbb tudomá
nyos testületi szerveknek felelős.

(4) Az osztályelnököt munkájában az osztályelnök
helyettes segíti és akadályoztatása esetén he
lyettesíti.

(5) Az osztályelnököket és az osztályelnök-helyet- 
teseket megbízásuk időtartamán belül — az el
nökség egyetértésével — az osztályülés vissza
hívhatja.

IX. fejezet
A testület határozatképessége, a szavazás alapelvei

27. §
(1) A testületi szervek általában akkor határozat- 

képesek, ha a tagoknak több mint a fele jelen 
van. Határozatképtelenség esetén — 15 napon 
belül — újabb ülést kell összehívni; ez határozat- 
képes tekintet nélkül a megjelent tagok szá
mára. A tagjelölő javaslatok elfogadásához és a 
tagok kizárásához azonban az osztály tagjai 
kétharmadának jelenléte szükséges.
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(2) A testületi szervek általában nyílt szavazással, a 
jelenlevő szavazásra jogosultak egyszerű szó
többségével hozzák határozataikat.

(3) Kétharmados szótöbbség szükséges az alap
szabályok elfogadásához és módosításához.

(4) A testületi szervek titkosan szavaznak a tagok 
választásáról és kizárásáról, az elnök és az al- 
elnökök, valamint az elnökségi tagok válasz
tásáról és visszahívásáról, továbbá a főtitkár és 
a főtitkárhelyettes kinevezésére vagy vissza
hívására vonatkozó javaslatról.

(5) A testületi szervek bármely kérdésben titkos 
szavazást határozhatnak el.

(6) A szavazás részletes szabályait az ügyrend álla
pítja meg.

Az Akadémia országos hatáskörű szervként végzett 
tevékenysége

28. §

Az 1979. évi 6. sz. törvényerejű rendeletben 
foglaltak szerint az Akadémia a kutatások országos 
irányításában és összehangolásában ráháruló teen
dőket, valamint intézményeinek és hivatali szer
vezetének irányítását a főtitkár útján látja el. A fő
titkár a tvr.-ben meghatározott jogkörében, illető
leg a Minisztertanács felhatalmazása alapján or
szágos hatáskörű szerv vezetőjének jogállásában 
jár el.

29. §
(1) Az Akadémia főtitkárát a közgyűlés javaslatára 

az Akadémia tagjai közül a Minisztertanács 
nevezi ki 5 évi időtartamra.

(2) A főtitkár tevékenységéért a Minisztertanácsnak 
tartozik felelősséggel. Az Akadémia közgyűlésé
nek, illetőleg elnökségének beszámol; e testületi 
szervek ajánlásától, illetve véleményétől eltérő 
intézkedését indokolni tartozik.

(3) A főtitkárt munkájában a közgyűlés javaslatá
ra a Minisztertanács által általában az Akadé
mia tagjai közül 5 évre kinevezett főtitkár- 
helyettesek segítik.

(4) A főtitkárt és helyetteseit a közgyűlés javas
latára vagy egyetértésével a Minisztertanács 
megbízásuk időtartama alatt is felmentheti.

(5) A főtitkár a helyettesei és az általa kinevezett 
hivatalvezető közreműködésével irányítja az 
Akadémia hivatali szervezetét, amely ellátja a 
kutatások országos irányításában az Akadé
miára háruló szakigazgatási teendőket, közre
működik az Akadémia intézményeinek irányí
tásában és végzi a testületek működéséhez szük
séges szervező és ügyviteli munkát.

30. §
Az Akadémia a kutatások országos irányítása és 

összehangolása körében, a feladatok jellegétől 
függően az Országos Műszaki Fejlesztési Bizott
sággal együttműködve:
a) részt vesz az országos kutatási tervek kidolgo

zásában, végrehajtásában és ellenőrzésében;

b) ellátja a magyar részvétel országos összehango
lását a nem kormányzati nemzetközi tudomá
nyos szervezetekben;

c) gondoskodik a Minisztertanács által az Akadé
miára bízott kutatási vagy kutatásokat össze
hangoló feladatok ellátásáról, továbbá a tudo
mányos kutatásokkal kapcsolatos javaslatok, 
vélemények, értékelések kidolgozásáról;

d) az Akadémia tudományos feladatait szolgáló 
kutatásokat szervez és támogat — a felügyeleti 
szervekkel egyetértésben — más főhatóságok 
felügyelete alatt működő kutatóhelyeken:

e) ellátja a kutatói káderpolitikával kapcsolatban 
az Akadémiára bízott feladatokat;

f) ellátja a műszergazdálkodásból az Akadémiára 
bízott feladatokat;

g) véleményezi a kutatási-fejlesztési célt szolgáló 
jelentős beruházásokat;

h) gondoskodik a kutatómunkát szakmai infor
mációval ellátó rendszer működtetéséről és kor
szerűsítéséről.

31. §
Az Akadémia felügyeleti teendői körében
a) az ország társadalmi igényeinek kielégítését és 

a tudomány fejlődésének törvényeiből eredő 
célok megvalósítását szolgáló kutatásokra ku
tatóintézeteket és feladatának teljesítését elő
segítő egyéb intézményeket hoz létre, illetőleg 
tart fenn, meghatározza ezek feladatkörét, ide
értve az új feladatok megoldásához szükséges 
szervezeti intézkedéseket is, és ellátja felügye
letüket;

b) gondoskodik az Akadémia intézményeiben folyó 
kutatások személyi és anyagi feltételeiről, meg
tervezi a pénzügyi, beruházási és egyéb igénye
ket, dönt a rendelkezésre álló keretek felosztá
sáról;

c) az akadémiai intézményekben biztosítja a jog
szabályokban, illetőleg állami határozatokban 
foglalt rendelkezések végrehajtását, kiadja a 
végrehajtásukhoz szükséges utasításokat;

d) megfelelő rendelkezések, intézkedések kiadásá
val elősegíti az akadémiai kutatóhelyeken elért 
tudományos kutatások eredményeinek gyakor
lati hasznosítását;

e) ellátja az Akadémiához tartozó tudományos 
egyesületek (társaságok) és a területi akadémiai 
központok igazgatási felügyeletét;

f) irányítja az Akadémia Könyvtára és az Aka
démiai Kiadó tevékenységét és ellátja felügye
letüket;

g) meghatározza az Akadémia intézményeinek 
nemzetközi tudományos kapcsolataiból adódó 
feladatokat és irányítja végrehajtásukat.

Az Akadémia tevékenységi területeinek össze
hangolása

32. §
(1) Az Akadémia tevékenységi területein folyó 

munka összehangolását az Akadémia Koor
dinációs Értekezlete látja el. Ennek állandó 
tagjai az elnök, a főtitkár, az alelnökök, a fő
titkárhelyettesek, valamint a hivatalvezető.



114 AKADÉMIAI KÖZLÖNY 1979. október 4.

(2) Az Akadémia elnöke és főtitkára az Akadémia 
tevékenységeinek összehangolása érdekében 
együttműködik egymással. Az Akadémia ál
talános képviseletében megállapodás szerint 
járnak el; az Akadémiának mint testületnek a 
képviseletét az elnök, az Akadémiának mint 
országos hatáskörű szervnek a képviseletét a 
főtitkár látja el.

(3) A főtitkár mind a kutatások országos irányításá
ból, mind az Akadémia intézményeiben folyó 
kutatásokból adódó feladatok megoldásában 
figyelembe veszi a testületi szervek véleményét 
és ajánlásait.

(4) A főtitkár, mielőtt dönt bármely feladatkörébe 
tartozó kérdésről, kérheti a testületi szervek 
állásfoglalását, illetőleg az adott kérdéshez 
szakmai szempontból leghozzáértőbb személyek
ből létrehozott bizottság javaslatát.
Az elnök a testületi vélemények, koncepciók 
kialakításához igénybe veheti az akadémiai 
intézetek közreműködését; a tudományos osz
tályok feladataik ellátásához az intézetek közre
működését a főosztályok egyetértésével vehetik 
igénybe.

(5) A főtitkár gondoskodik az Akadémia testületi 
működésének feltételeiről, ezek biztosításában 
az elnökkel egyetértésben jár el.

Vegyes intézkedések

33. §
Az alapszabályok módosítására az Akadémiá

nak legalább 10 tagja, az elnök, illetőleg a főtitkár 
tehet javaslatot.

34. §
A közgyűlés által elfogadott és a Minisztertanács 

által jóváhagyott alapszabályok az alapjai az 
Akadémia testületéi ügyrendjének és a Hivatal 
szervezeti és működési szabályzatának.

K ö z le m é n y e k

FOGADÓÓRÁK
Szentágothai János, a Magyar Tudományos 

Akadémia elnöke minden hétfőn 16—17.30 óra 
között — bármely természetű ügyben — fogadó
órát tart,

A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak 
más időpontokban is rendelkezésére áll.

IGAZGATÁSI ÉS JOGI FŐOSZTÁLY

Márta Ferenc, a Magyar Tudományos Akadémia 
főtitkára minden hétfőn 15.30—17 óra között — 
bármely természetű ügyben — fogadóórát tart.

A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak, 
valamint az intézmények vezetőinek más időpon
tokban is rendelkezésére áll.

IGAZGATÁSI ÉS JOGI FŐOSZTÁLY

Kónya Albert akadémikus, a Tudományos Mi
nősítő Bizottság elnöke minden kedden 14—15 óra 
között tart fogadóórát.

Előzetes bejelentés a 126—840 telefonon, a 
18—64-es mellékállomáson lehetséges.
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J o g s z a b á ly o k
A Minisztertanács 30/1979. (IX. 27.) számú 

r e n d e l e t e
a kutatási-fejlesztési-termelési egyesülésről és a 

kutatási-fejlesztési-termelési társaságról

A Minisztertanács a kutatóhelyek és a gazdál
kodó szervezetek együttműködésének fejlesztése, 
továbbá a kutatás-fejlesztés, valamint annak ered
ményeit hasznosító termelés és értékesítés együt
tes hatékonyságának fokozása érdekében — az 
1978. évi 4. számú törvényerejű rendelet (a továb
biakban: GT) 50. §-ának (4) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján — a következőket rendeli:

Általános rendelkezések

1. §
(1) A kutatásban-fejlesztésben, illetőleg a ku

tatási eredmények hasznosításában és értékesíté
sében érdekelt gazdálkodó szervezetek — ideértve 
a költségvetési rendszerben működő kutatóintéze
teket, felsőoktatási intézményeket és más kutató
fejlesztő szervezeteket is — társulási szerződésben

— jogi személyként működő kutatási-fejlesztési- 
termelési egyesülést, illetve

— nem jogi személyként működő kutatási-fej
lesztési-termelési társaságot hozhatnak létre.

(2) A társulás célja kutatási-fejlesztési eredmé
nyek elérése, termelésben való alkalmazása és/vagy 
értékesítése, a kockázat közös viselése és az elért 
gazdasági eredményben történő részesedés alap
ján. ,

2- §
A rendeletben nem szabályozott kérdésekben
a) a kutatási-fejlesztési-termelési egyesülés mű

ködésének a kutatási-fejlesztési szakaszára a GT- 
nek és a végrehajtására vonatkozó minisztertaná
csi rendeletnek az egyesülésre, a termelési, érté
kesítési (hasznosítási) szakaszára pedig a közös vál
lalatra vonatkozó rendelkezéseit,

b) a kutatási-fejlesztési-termelési társaságra a 
GT-nek és a végrehajtására vonatkozó miniszter- 
tanácsi rendeletnek a kutatási-fejlesztési társaság
ra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

A kutatási-fejlesztési-termelési egyesülés

3. §

A kutatási-fejlesztési-termelési egyesülés (a to
vábbiakban: egyesülés) létesítésére vonatkozó tár
sulási szerződésben — a GT 5. és 39. §-aiban fog
laltakon felül — meg kell határozni:

aj az egyesülés gazdasági célját;
b) a kutatási-fejlesztési feladatokat, azok elvég

zésének ütemét is időtartamát;
c) a kutatási-fejlesztési eredmény hasznosításá

nak módját, kereteit és időtartamát;

d) a szellemi, szervezési közreműködés és egyéb 
nem vagyoni hozzájárulás számításának módját 
és ennek a nyereség, illetőleg a veszteség megosz
tási aránya megállapításánál történő értékelését.

4. §

A társulási szerződésben a kutatás-fejlesztés és 
az ezt követő hasznosítás közös feladatait, vala
mint ezek megvalósításának feltételeit — több 
kutatási-fejlesztési feladat esetén megfelelő elkü
lönítéssel — részletesen, meg kell határozni. Ha a 
megvalósítás feltételei az egyesülés alakításakor 
még nem állapíthatók meg, a megállapítás határ
idejét kell a szerződésbe foglalni.

5. §

(1) A tagok a nyereség felosztását — a jogsza
bályok keretei között — a társulási szerződésben 
a vagyoni hozzájárulás és az egyéb közreműködés 
együttes alapulvételével állapítják meg.

(2) A tagok az egyesülés tartozásaiért — a va
gyoni hozzájárulás és az egyéb közreműködés 
együttes figyelembevételével a társulási szerző
désben megállapított arány szerint — kezesként 
felelnek. A veszteség viselésének aránya a nyere
ség megosztásának arányától eltérően is megálla
pítható.

6. §
Az egyesülésben igazgatótanácsot és felügyelő 

bizottságot kell létrehozni.

7- §
A társulási szerződés meghatározhatja, hogy az 

igazgatótanács és a felügyelő bizottság az egyes 
alapítók melyik szervezeti egységénél és milyen 
tevékenységre nézve

— végeztethet a társulási célokat szolgáló ellen
őrzést, és

— kezdeményezhet fokozott összehangolást cél
zó intézkedést.

8- §
A tagok a társulási szerződésben vagy külön 

írásbeli megállapodásban kiköthetik, hogy a szer
ződéssel kapcsolatban felmerült viták eldöntése — 
ideértve az igazgatótanács határozatának megtá
madását is — választott bíróság hatáskörébe tar
tozik.

9- §

(1) A kutatási-fejlesztési-termelési egyesülés lét
rehozására vonatkozó társulási szerződést az egye
sülés célja szerint illetékes ágazati miniszter (or
szágos hatáskörű szerv vezetője) a pénzügyminisz
terrel egyetértésben hagyja jóvá.

(2) A jóváhagyás előtt ki kell kérni a tagként 
érdekelt állami szervezet felügyeleti szervének, il
letőleg a szövetkezet országos érdekképviseleti 
szervének, továbbá az Országos Műszaki Fejlesz
tési Bizottság elnökének a véleményét.
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(3) A társulási szerződés jóváhagyása iránti ké
relemhez csatolni kell a társulás egész tevékeny
ségét átfogó gazdaságossági számításokat.

10. §

A társulási szerződés a 3—6. §-ban foglalt ren
delkezésektől nem térhet el.

A kutatási-fejlesztési-termelési társaság

П. §

(1)A  kutatási-fejlesztési-termelési társaságra 
megfelelően alkalmazni kell a 3—8. §-okban foglalt 
rendelkezéseket.

K ö z le m é n y e k

Az Országos Találmányi Hivatal Elnökének 
A Szakszervezetek Országos Tanácsa Elnökségének 

A Termelőszövetkezetek Országos Tanácsa 
Elnökségének

Az Ipari Szövetkezetek Országos Tanácsa 
Elnökségének

K ö z ö s  I r á n y e l v e i

A „Kiváló Feltaláló” és „Kiváló Újító” 
kitüntetés adományozásához

(2) A társasági szerződés 3 —6. §-okban foglalt 
rendelkezésektől nem térhet el.

A Minisztertanács 38(1974./X. 30.) számú ren
deleté 16. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 
következő irányelveket tesszük közzé:

12. §

A társasági szerződés a társaság ügyeinek vite
lére és tagjainak képviseletére vonatkozó jogokat 
a kutatási-fejlesztési és a hasznosítási tevékeny
ség tekintetében megoszthatja.

Vegyes rendelkezések

13. §
(1) Ez a rendelet 1980. január 1. napján lép 

hatályba.
(2) A rendelet végrehajtásáról a pénzügyminisz

ter, valamint a munkaügyi miniszter az Országos 
Műszaki Fejlesztési Bizottság elnökével és a Magyar 
Tudományos Akadémia főtitkárával egyetértés
ben gondoskodik.

Lázár György s. k., 
a Minisztertanács elnöke

A Minisztertanács 1024/1979. (IX. 27.) számú 

h a t á r o z a t a

a Tudományos Minősítő Bizottság elnöke 
és tagjai kinevezésének 1980. augusztus hó 31-ig 

történő meghosszabbításáról

l . A Minisztertanács a Tudományos Minősítő 
Bizottság elnöke és tagjai kinevezését 1980. augusz
tus hó 31-ig meghosszabbítja.

2. A Magyar Tudományos Akadémia elnöke a 
Tudományos Minősítő Bizottság új személyi ösz- 
szetételére 1980 augusztusában tegyen előterjesz
tést.

3. Ez a határozat a kihirdetés napján lép ha
tályba.

Aczél György s. k.,
a Minisztertanács elnökhelyettese

I.

A kitüntetés adományozása

Az újító és feltaláló mozgalom fejlesztésének 
hathatós eszköze, hogy az újítók és feltalálók az 
anyagi elismerésen túlmenően erkölcsi elismerésben 
is részesüljenek. Ennek egyik jelentős formája a 
„Kiváló Feltaláló” , illetve a „Kiváló Újító” ki
tüntetés.
— A 45(1969./XII. 29.) Korm. számú rendelet 8. 

§-a teszi lehetővé a feltalálók erkölcsi elismerését. 
E szerint „Nagy jelentőségű találmány belföldi 
feltalálójának a miniszter, az Országos Talál
mányi Hivatal elnöke és a Szakszervezetek 
Országos Tanácsa együttesen „Kiváló Feltaláló” 
kitüntetést adományozhat. A kitüntetés rend
szeres feltalálói tevékenység elismeréseként is 
adományozható” .

— Az újításokról szóló 38/1974. (X. 30.) MT. sz. 
rendelet 5. §. (2) bekezdése szerint „Nagy jelen
tőségű újítás, vagy rendszeres újítói tevékeny
ség elismeréseként a miniszter (országos hatás
körű szerv vezetője), az Országos Találmányi 
Hivatal elnöke és a Szakszervezetek Országos 
tanácsa — szövetkezeti tag esetében a szövet
kezetek országos érdekvédelmi szerve — együt
tesen a „Kiváló Újító” kitüntetés arany, ezüst 
vagy bronz fokozatát adományozhatja.”

— Az erkölcsi elismerésre vonatkozó fenti jog
szabályok hatályosságát erősíti meg a Miniszter- 
tanács 1006/1977. (II. 7.) MT. sz. határozatának 
III. fejezete, amely kimondja, hogy „Változat
lanul adományozható a 45/1969/XII. 29. Korm. 
sz. rendelet 8. §. alapján a „Kiváló Feltaláló” , 
a 38/1974/X. 30. MT. sz. rendelet 5. §. (2) be
kezdése alapján a „Kiváló Újító” kitüntetés.”

— A „Kiváló Feltaláló” , illetve a „Kiváló Újító” 
kitüntetés kizárólag az újító, feltaláló munka 
magas szintű erkölcsi elismeréseként azoknak 
adományozható, akik a továbbiakban meg
fogalmazott feltételeken túlmenően emberi ma
gatartásuk, a munkához, valamint a munka
társaikhoz való viszonyuk alapján is méltóak rá.
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II.

A „Kiváló Újító” kitüntetés adományozásának 
feltételei

1. A „Kiváló Újító” kitüntetés arany, ezüst, illetve 
bronz fokozata adható nagy jelentőségű újítás, 
illetve újítások szerzőjének, akinek újítását a 
vállalat hasznosította és ennek során utókalku
lált, pénzben kimutatott vállalati hasznos ered
mény jelentkezett, így legalább:

1 500 000 Ft-os vállalati hasznos eredmény el
érésénél arany fokozat

750 000 Ft-os vállalati hasznos eredmény el
érésénél ezüst fokozat

350 000 Ft-os vállalati hasznos eredmény el
érésénél bronz fokozat

adományozható.

2. Abban az esetben, ha a vállalati hasznos ered
mény pénzben nem fejezhető ki, pl. a minőséget, a 
munkakörülményeket javító, a munkavédelmi, 
az egészségügyi újításoknál stb. az újító a meg
valósult újításai után kifizetett újítói díj alapján 
is elnyerheti a kitüntetés fokozatait, így legalább:

75 000 Ft-os kifizetett újítói díj elérésénél arany 
fokozat

40 000 Ft-os kifizetett újítói díj elérésénél ezüst 
fokozat

20 000 Ft-os kifizetett újítói díj elérésénél bronz 
fokozat

adományozható.

A kitüntetésre javaslatot tenni a megfelelő ará
nyok esetén az 1. és a 2. pontban javasolt mód 
kombinációja alapján is lehet.

3. A „Kiváló Újító” kitüntetésre felterjesztést lehet 
tenni a rendszeres újítói tevékenység alapján is. 
Pl. a folyamatosan, több éven keresztül folytatott 
rendszeres és eredményes újítói tevékenységért, 
amikor az újítások kimutatott gazdasági ered
ménye, vagy a kifizetett díjak összege nem éri el 
az előírt szintek valamelyikét. Ez esetben az 
alábbiakat kell figyelembe venni:

40 db-nál több hasznosított újítás esetén 
arany fokozat

26—40 db-nál több hasznosított újítás esetén 
ezüst fokozat

15—25 db-nál több hasznosított újítás esetén 
bronz fokozat 

adományozható.
Ha a rendszeres újítói tevékenység során — az 
egyes újítások hasznosítása következtében — 
közvetlenül pénzben mérhető utókalkulált hasz
nos eredmény is mutatkozik, ezek mértékét is fel 
kell tüntetni az előterjesztésben.
Az adományozó szervek vezetői a felsorolt érték
határoktól vagy mennyiségektől eltérhetnek, 
maximálisan 25%-os mértékben.

III.
A „Kiváló Feltaláló” kitüntetés adományozásának 

feltételei
1. A „Kiváló Feltaláló” kitüntetésben részesíthetők 

azok a feltalálók, akiknek érvényes szabadalom
mal védett találmányát hasznosították és ennek 
következtében jelentős mértékű utókalkulált 
eredmény keletkezett:

3 000 000 Ft-os vállalati hasznos eredmény el
érésénél arany fokozat

1 500 000 Ft-os vállalati hasznos eredmény el
érésénél ezüst fokozat

750 000 Ft-os vállalati hasznos eredmény el
érésénél bronz fokozat 

adományozható.

2. Ha az érvényes szabadalommal védett találmány 
megvalósítása során a vállalati hasznos eredmény 
pénzben nem fejezhető ki, a feltaláló a talál
mányai után kifizetett feltalálói díj alapján is el
nyerheti a kitüntetés fokozatait:

120 000 Ft-os kifizetett feltalálói díj elérésénél 
arany fokozat

75 000 Ft-os kifizetett feltalálói díj elérésénél 
ezüst fokozat

35 000 Ft-os kifizetett feltalálói díj elérésénél 
bronz fokozat 

adományozható.
A kitüntetésre javaslatot tenni a megfelelő arányok 
esetében az 1. és a 2. pontban javasolt mód kombi
nációja alapján is lehet.
3. A rendszeresen, folyamatosan jelentkező fel

találói tevékenység elismeréseként is ado
mányozható a „Kiváló Feltaláló” kitüntetés 
különböző fokozata. Ez esetben a több éven ke
resztül folytatott feltalálói tevékenységet kell 
vizsgálni, melynek során kettő vagy több olyan 
hasznosított találmány a kiindulási alap, amely 
érvényes szabadalommal védett.

IV.

Javaslattétel a kitüntetés adományozására

A „Kiváló Újító” és a „Kiváló Feltaláló” ki
tüntetés adományozására irányuló javaslat elő
terjesztésére a munkaadó vállalat, intézmény, illetve 
szövetkezet jogosult. A vállalatok, intézmények, 
szövetkezetek belső szabályozásukban — figyelem
be véve a közvetlen irányító szerv erre vonatkozó 
utasításait is — rögzítsék a kitüntetések előkészí
tésével, a kitüntetések nyilvántartásával kapcsola
tos teendőket. Például milyen kimutatást kell ve
zetni az újítók és feltalálók kitüntetési felterjeszté
séhez szükséges adatok összeállításához, kinek kö
telessége a kitüntetésre történő felterjesztés kezde
ményezése stb.

A javaslatot a szakszervezeti bizottsággal együt
tesen — az illetékes szakszervezeti bizalmival 
egyetértésben, — ipari szövetkezetek esetében az
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illetékes választott testületi szervvel egyetértésben 
(Szövetkezeti Bizottság), mezőgazdasági szövet
kezetnél a szövetkezeti vezetőség döntése alapján 
kell felterjeszteni. Azoknál a szövetkezeteknél, ahol 
szakszervezeti bizottság működik, annak vélemé
nyét is ki kell kérni a felterjesztéshez. A felterjesztés 
kezdeményezésének, időpontjának, előkészítésé
nek mód ját a vállalatok, szövetkezetek saját hatás
körben szabályozhatják.

A felterjesztés alapjául a vállalatnál, szövetke
zetnél hasznosított újítás, illetve találmány hasznos 
eredménye vagy a kifizetett újítói, feltalálói díj, 
illetve rendszeres újítói vagy feltalálói tevékenység 
szolgál. A felterjesztésnél figyelembe vehetők más 
vállalatoknál, szövetkezeteknél megvalósított, hasz
nosított újítások és találmányok is. Az erre vonat
kozó igazolásokat a vállalatok, szövetkezetek egy
mástól megkérhetik.

Az újítások és találmányok megvalósításából 
keletkezett vállalati hasznos eredmény, illetve ki
fizetett díj megállapításánál több szerző esetében a 
személyekre vonatkozó szerzőségi részarányt kell 
figyelembe venni, több újítás vagy találmány 
esetében halmozott értékben. így a meghatározott 
szintek egy vagy több megvalósított újítás vagy 
találmány eredményéből, illetve díjazásából adód
hatnak. A halmozott értékek elérésénél visszamenő
leg határidőket megállapítani nem szükséges.

A felterjesztést a vállalatok, szövetkezetek a 
felügyeletet gyakorló szervhez — tanácsi vállalatok 
és szövetkezetek esetében a megyei (Budapest Fő
város) tanács illetékes szakigazgatási szervéhez kül
dik meg a következő adatok feltüntetésével:
a) a felterjesztő vállalat megnevezése, cégszerű 

aláírása,
b) a kitüntetésre javasoltak neve, foglalkozása, 

beosztása,
c) a javasolt kitüntetés megnevezése
d) a pénzben kimutatott díjazás alapjául szolgáló 

utókalkulált vállalati hasznos eredmény (társ
szerzőség esetén az arányos rész)

e) a kifizetett díj összege (társszerzőség esetén az 
arányos rész)

f) a rendszeres újítói, feltalálói tevékenység pontos 
meghatározása, az újítások és találmányok tár
gyának felsorolása,

g) az újítás(ok) naplószáma, illetve a szabadalmak 
lajstromszáma,

h) más vállalatoknál végzett újítói, feltalálói tevé
kenységet igazoló bizonylatok,

i) a javasolt személyek által már korábban elnyert 
„Kiváló Újító” , illetve a „Kiváló Feltaláló” 
kitüntetés fokozatának és az adományozás évé
nek ismertetése,

j) a szövetkezetek esetében a területi-szakmai — 
szövetség javaslata.

A felterjesztést közvetlenül elbíráló miniszter, 
— tanácsi vállalatok és szövetkezeti dolgozók eseté
ben az illetékes ágazati miniszter, illetve országos 
hatáskörű irányító szerv vezetője a jóváhagyást
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követően a kitüntetésre javasoltak adatait a szak
mai, ágazati szakszervezette! egyetértésben az 
Országos Találmányi Hivatal elnökének továbbítja. 
Ezt követően a felterjesztéseket a Szakszervezetek 
Országos Tanácsa, — a szövetkezeti dolgozók eseté
ben az illetékes szövetkezeti országos érdekkép
viseleti szerv — is jóváhagyja.

Helyes, ha a kitüntetési javaslatok felterjesz
tésének szabályait a minisztériumok (országos fő
hatóságok) — az adományozó szervek vezetőivel 
egyetértésben — külön is meghatározzák.

Azoknak, akik a „Kiváló Újító”, illetve „Kiváló 
Feltaláló” kitüntetés arany fokozatát már egyszer 
elnyerték, újabb újításaik, találmányaik hasznosí
tása után csak az arany fokozatú kitüntetés ado
mányozható, figyelemmel az erre vonatkozó érték
határokra.

Azokat az újítókat és feltalálókat, akik több 
alkalommal elnyerték e kitüntetések arany fokoza
tát, terjesszék fel kormánykitüntetésre a vonat
kozó előírások betartásával.

Mindaddig, amíg az újító vagy feltaláló az első 
arany fokozatú kitüntetést el nem nyerte, az ala
csonyabb fokozat mögött álló eredmény hozzá
számítandó a magasabb fokozatra történő felter
jesztéshez.

A „Kiváló Újító” és a „Kiváló Feltaláló” ki
tüntetésnek nagyobb erkölcsi súlyt kell adni a hi
vatalos lapokban való közléssel, valamint a válla
lati propaganda eszközökkel való népszerűsítéssel.

A „Kiváló Újítók” és „Kiváló Feltalálók” er
kölcsi megbecsülésére nagyobb súlyt kell helyezni 
a vállalatoknál, szövetkezeteknél. Rendszeresen kér
jék ki véleményüket, népszerűsítsék személyüket 
és eredményeiket, valamint egyéb vállalati, szövet
kezeti és magasabb szintű kitüntetésekre történő 
felterjesztéseknél vegyék számításba őket. A ki
tüntetéseket megfelelő nyilvánosság biztosításával 
— termelési tanácskozáson, újítók és feltalálók 
tanácskozásain, közgyűlésen stb. — kell a kitünte
tetteknek átadni.

Jelen irányelv 1980. I. 1-től lép hatályba. Ezzel 
egyidejűleg „Az Országos Találmányi Hivatal elnö
kének, a Szakszervezetek Országos Tanácsa elnök
ségének, a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsa 
elnökségének, az Ipari Szövetkezetek Országos 
Tanácsa elnökségének” 1975. január 1. hatállyal 
kiadott közös irányelvei, (amely az újítómozgalom 
irányításával, az újítási szabályzatok elkészítésével 
kapcsolatos feladatokat tartalmazza) 5. pontja 
hatályát veszti.

P á ly á z a ti fe lh ív á s

A Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli 
Tudományos Intézete (Pécs) pályázatot hirdet egy 
tudományos segédmunkatársi álláshelyre.
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A tudományos segédmunkatárs feladata: az 
Intézet területfejlesztési kutatásainak keretében 
igazgatási és államigazgatási jogi kutatások végzése.

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

beosztásának és fizetésének a megjelölését,
— a pályázó egyetemi tanulmányi eredményeit,
— szakmai érdeklődési területét.

A pályázathoz mellékelni kell:

az egyetemi oklevél hiteles másolatát,
— részletes önéletrajzot két példányban,
— hatósági erkölcsi bizonyítványt.

Pályázhatnak a legalább hároméves szakmai 
gyakorlattal rendelkező állam- és jogtudományi
végzettségűek.

A pályázatot a közzétételtől számított egy hó
napon belül az Intézet igazgatójához (Pécs, 7601. 
Pf. 199.) kell benyújtani.

Bihari Ottó s. k., 
akadémikus, intézeti igazgató

FOGADÓÓRAK
Szentágothai János, a Magyar Tudományos 

Akadémia elnöke minden hétfőn 16 — 17.3Ö óra 
között — bármely természetű ügyben — fogadó
órát tart.

A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak 
más időpontokban is rendelkezésére áll.

ig a z g a t á s i é s  jo g i  f ő o s z t á l y

Márta Ferenc, 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.

IGAZGATÁSI ÉS JOGI FŐOSZTÁLY

Kónya Albert akadémikus, a Tudományos Minő
sítő Bizottság elnöke minden kedden 14 — 15 óra 
között, tart fogadóórát.

Előzetes bejelentés a 126—840 telefonon, a 
18—64-es mellékállomáson lehetséges.

TUDOMÁNYOS MINŐSÍTŐ BIZOTTSÁG
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u t a s í t á s a

A mérésügyről szóló 8/1976. (IV. 27.) MT számú 
rendelet végrehajtásáról

A mérésügyről szóló 8/1976. (IV. 27.) MT számú 
rendelet 16. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján az Országos Mérésügyi Hivatal elnökével 
egyetértésben a Magyar Tudományos Akadémiára 
és a felügyelete alá tartozó intézményekre kiterjedő 
hatállyal az alábbi utasítást adom ki.

L §
A kutatási eredmények publikálásánál a törvé

nyes mértékegységet kell alkalmazni. Eltérő el
járás csak ott követhető, ahol az adott szakterületen 
a nemzetközileg elfogadott gyakorlat ettől eltér.

kedelmi forgalomba kerülő eszközöknél az ágazati 
felügyeletet ellátó szerv rendelkezéseit kell értelem
szerűen alkalmazni.

3. §

A külkereskedelem útján beszerzett mérőmű
szereknél és a hitelesítés alá tartozó egyéb beren
dezéseknél a szükséges hitelesítési eljárás kezdemé
nyezése a megrendelő intézmény feladata.

4- §

1. A jelen utasításban foglalt rendelkezések végre
hajtásáért az intézmények vezetői felelősek.

2. A végrehajtás irányítása és ellenőrzése az Aka
démia Központi Hivatala (általános kérdésekben 
a Pénzügyi Főosztály, szakmai kérdésekben az 
illetékes tudományági főosztály) feladata.

5.§

2. §

Az Akadémia területén folyó műszer- és kuta
tási eszköz kivitelező tevékenység során a keres

A jelen utasítás 1980. január hó 1-én lép ha
tályba.

Márta Ferenc s. k.,
főtitkár
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P á ly á z a t i f e lh ív á s o k

Az MTA Néprajzi Kutató Csoport (1250 Buda
pest, Országház u. 30.) pályázatot hirdet tudomá
nyos munkatársi állásra 1979. december 15. ha
tállyal.

A kutató feladatai: önállóan végzett tudomá
nyos munka, részvétel az intézmény kiemelt terv
feladatainak megoldásában, szervezési feladatok 
ellátása.

1. A pályázóval szembeni követelmények :
— néprajz szakos egyetemi végzettség,
— állami nyelvvizsga egy idegen nyelvből,
— egyetemi doktorátus,
— legalább hároméves szakmai gyakorlat,
— értékelhető publikációs tevékenység.

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

osztásának megjelölését,
— szakmai (tudományos) munkásságának is

mertetését,
— idegen nyelvismeretének megjelölését.

3. A pályázathoz mellékelni kell:
— önéletrajzát két példányban,
— az oklevelek hiteles másolatát,
— erkölcsi bizonyítványát,
— tudományos publikációinak jegyzékét.
A pályázó munkakörére, munkabérére és a be

sorolás feltételeire a 16/1977. (XII. 1.) Mü.M. sz. 
rendelet 1. sz. mellékletében foglaltak az irányadók.

A pályázatot a közzétételtől számított 15 napon 
belül az MTA Néprajzi Kutató Csoport igazgatójá
hoz kell benyújtani.

Budapest, 1979. október 26.
Dr. Bodrogi Tibor s. k.,

i g a z g a t ó

A Kertészeti Egyetem pályázatot hirdet a 
Termesztési Karán, a Növényörökléstani és Nemesí- 
tési Tanszéken

1 egyetemi adjunktusi
állásra.

A kinevezendő oktató feladata lesz az öröklés
tan és nemesítés tárgyköréből a nemesítési rész 
oktatása, szemináriumok vezetése, a szabadföldi 
gyakorlatok szervezése, vezetése, részvétel a tan
szék zöldség-, illetve gyümölcsnemesítési kutató 
munkájában, nevelési feladatok végzése.

Pályázhatnak olyan okleveles kertészmérnökök, 
akik a fenti területen kellő jártassággal vagy szak
mai gyakorlattal, tudományos munkában való 
jártassággal és egy idegen nyelvből középfokú

állami nyelvvizsgával rendelkeznek, illetve olyan 
tudományegyetemet végzettek, akik a genetika 
tárgyköréből szakosodtak és a tudományterületet 
intenzíven művelik.

A Faiskolai Termesztési Tanszéken
1 egyetemi tanársegédi

állásra.
A kinevezendő oktató feladata lesz a Faiskolai 

termesztés c. tárgy gyakorlatainak vezetése, közre
működés az oktatásban és az oktatás fejlesztésében, 
részvétel a Tanszék nevelő és tudományos kutató 
munkájában, a szabadföldi kísérleti felületek rész
beni irányítása.

Pályázhatnak olyan okleveles kertészmérnökök, 
akik több éves oktatási vagy termelési gyakorlattal 
és egy idegen nyelvből középfokú állami nyelvvizs
gával rendelkeznek.

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

munkaköri besorolását és fizetését,
— eddigi tevékenységének leírását,
— oktató-nevelő és tudományos munkájára vo

natkozó jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
— részletes önéletrajzot 2 példányban,
— a szakképzettséget, esetleges idegen nyelv

tudást tanúsító oklevelek hiteles másolatát,
— három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi 

bizonyítványt,
— felsőoktatási intézménytől beszerzett és ki

töltött törzslapot.
A pályázatot az előírt mellékletekkel együtt a 

pályázat megjelenése után 30 napon belül kell el
juttatni a Kertészeti Egyetem Rektorához.

Cím: 1118 Budapest, Villányi u. 35—43.

Dr. Dimány Imre s. k., 
egyetemi tanár, rektor

A Debreceni Agrártudományi Egyetem szarvasi 
Mezőgazdasági Főiskolai Karán pályázatot hirdet 
a Növénytermesztéstani Tanszéken

1 főiskolai tanári állásra

A kinevezendő főiskolai tanár feladata lesz a 
földműveléstan és melioráció témakörében előadá
sok megtartása, a gyakorlatok szervezése, a vizs
gáztatás, az oktató-nevelő és tudományos munka 
irányítása, illetve az abban való részvétel.

Pályázhatnak azok, akik Agrártudományi Egye
temen szereztek oklevelet, tudományos fokozattal 
és a témakörben több éves oktatási és kutatási 
tapasztalattal rendelkeznek. Előnyben részesülnek, 
akiknek legalább 10 éves felsőoktatási vagy kutatási 
gyakorlatuk van.



1979. december 3. AKADÉMIAI KÖZLÖNY 123

A pályázatoknak tartalmazniok 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, hogy azok mikor és 
hol jelentek meg,

— tudományos fokozatát,
— kitüntetéseit és idegen nyelvismeretét, jelen

tősebb külföldi tanulmányútjait,
3. a pályázónak az oktató és tudományos munkájára 

vonatkozó jövőbeni terveit.
A pályázatokhoz mellékelni kell:

a) részletes önéletrajzot 2 példányban,
b) szakképzettséget, ill. tudományos fokozatot stb. 

tanúsító oklevelek hiteles másolatát,
c) a C-0243-15/b raktári számú kitöltött Törzslap-ot,
d) a lakóhely szerinti illetékes rendőrkapitányságtól 

beszerzett, 3 hónapnál nem régibb keletű ható
sági erkölcsi bizonyítványt.
A betöltendő állás után a 7/1977 (VII. 27) 

OM-MüM számú együttes rendeletben megállapított 
illetmény jár.

A pályázat benyújtásának határideje a fel
ügyeleti szerv hivatalos lapjában való közzétételtől 
számított 2 hét.

A pályázatokat az Agrártudományi Egyetem 
rektorának címezve, az egyetem Rektori Hivatalá
ban kell benyújtani. Az állással kapcsolatban részle
tes felvilágosítást az egyetem főtitkára ad munka
napokon a hivatalos órák alatt.

A Debreceni Agrártudományi Egyetem címe: 
4001 Debrecen, Böszörményi út. 138. Telefon: 
17-888.

Dr. Tóth József s. k., 
egyetemi tanár, rektor

FOGADÓÓRÁK

Szentágothai János, a Magyar Tudományos 
Akadémia elnöke minden hétfőn 16—17.30 óra 
között — bármely természetű ügyben — fogadó
órát tart.

A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak 
más időpontokban is rendelkezésére áll.

IGAZGATÁSI ÉS JOGI FŐOSZTÁLY

Márta Ferenc, a Magyar Tudományos Akadémia 
főtitkára minden hétfőn 15.30—17 óra között — 
bármely természetű ügyben — fogadóórát tart.

A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak, 
valamint az intézmények vezetőinek más időpon
tokban is rendelkezésére áll.

IGAZGATÁSI ÉS JOGI FŐOSZTÁLY

Kónya Albert akadémikus, a Tudományos Minő
sítő Bizottság elnöke minden kedden 14—15 óra 
között tart fogadóórát.

Előzetes bejelentés a 126—840 telefonon, a 
a 18—64-es mellékállomáson lehetséges.

TUDOMÁNYOS MINŐSÍTŐ BIZOTTSÁG
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J o g s z a b á ly o k
Az MTA főtitkárának 8/1979.(A. K. 15) sz. 

utasítása az államtitok és szolgálati titkok védel
mének eljárási szabályzatáról

1- §
Az államtitok és szolgálati titok védelméről 

szóló 14/1971. (IV. 15.) Korm. számú rendelet, 
valamint a 3/1971. (IX. 23.) BM számú rendelet

alapján a jelen utasítás mellékletét képező eljárási 
szabályzatot adom ki. A szabályzatot az érdekeltek 
közvetlenül kapják meg.

2- §

Ezen utasítás a kihirdetés napján lép hatályba 
és egyben az 1/1972. (A. K. 4.) MTA elnökének és 
főtitkárának együttes utasítása hatályát veszti.

Márta Ferenc s. k.,
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MAGYAR TUDOM ÁNYOS AK ADÉM IA E L N Ö K SÉ G É N E K
HATÁROZATAI*

az 1979. október 30-i üléséről

Javaslat

az 1980. évi közgyűlés elnökségi beszámolójának 
rendjére és koncepciójára

Az előterjesztett javaslat az 1980. évi közgyűlés 
elnökségi beszámolója előkészítésének rendező el
veire és a beszámoló koncepciójára fejtett ki gon
dolatokat. A javaslat szerint az Elnökség beszámo
lójának 1976 májusától 1980 májusáig terjedő idő
szak testületi munkájáról kb. 25—30 oldal terje
delemben kell számot adnia, érzékeltetve azt a 
bonyolult helyzetet, és azokat a tudománypolitikai 
tendenciákat, amelyek a beszámolási periódust 
jellemzik. A beszámoló a korábbi éveknél nagyobb 
mértékű kritikus-önkritikus hangvétellel kívánja 
bemutatni azoknak a jelentősebb akcióknak az 
eredményeit is, amelyek kidolgozásában a testületi 
szervek közreműködtek, valamint programot kíván 
adni a következő 5 évre, központban állítva az 
Akadémia hosszútávú önálló tudományfejlesztési 
stratégiája kidolgozásának igényét.

Az Elnökség 37/1979. számú határozata

1. Az Elnökség elfogadja az 1980. évi közgyűlés 
elnökségi beszámolójának koncepciójára vonat
kozó előterjesztést és felhatalmazza az elnököt, 
hogy a javasolt változtatások végrehajtása után 
a beszámoló szövegét terjessze az 1980. márciusi 
elnökségi ülés elé.

2. A vitában elhangzottak alapján a beszámoló 
nagy súllyal foglalkozzon a kutatási eredmények 
társadalmi hasznosításával kapcsolatos helyzet 
bemutatásával és tegyen javaslatot az e kérdés
ben meglevő problémák orvoslására. Ugyancsak 
törekedjen arra is, hogy a társadalmi érdekű 
ügyekben az Akadémia kezdeményező szerepé
nek javítására vonatkozó lehetséges elgondolá
sokról részletesebben szóljon.

Előterjesztés

a Révai Miklós Emlékéremhez kapcsolódó 
díjalap felemeléséről

A Magyar Nyelvtudományi Társaság által rend
szeresen kibocsátásra kerülő „Révai Miklós Emlék
éreméhez egy magát megnevezni nem kívánó 
személy 1978-ban olyan alapítványt (közérdekű 
felajánlást) tett, hogy 100 000, — Ft tőke kamatait 
2 évenként az Emlékéremhez kapcsolva a Társaság 
választmánya odaítélheti egy arra érdemes kutató
nak tudományos munkássága elismeréséül.

* A nem teljes szöveggel közölt határozatokat az Aka
démia tagjai részére kérésükre a Tudományos Testületi 
Titkárság tájékoztatásul megküldi.

Az adományozó legújabb kezdeményezésével 
az alapítványt 200 000 Ft-ra egészítette ki azzal, 
hogy a díj 1981-től a tőke 2 évi kamatának meg
felelő összeg legyen. Egyidejűleg a 200 000 -  , Ft tőke 
tulajdonjogát a Magyar Tudományos Akadémiára 
ruházta.

Az Elnökség 39/1979. száméi határozata

1. Az Elnökség a magát megnevezni nem kívánó 
személytől eredő 200 0 0 0 ,-  Ft-os közérdekű 
felajánlást — melynek célja, hogy a „Révai 
Miklós Emlékéreméhez kapcsolódóan a tőke 
2 évi kamatának megfelelő díj kerüljön oda
ítélésre — elfogadja.

2. A díjjal kapcsolatos eljárás továbbra is maradjon 
a Magyar Nyelvtudományi Társaság hatásköré
ben azzal, hogy a tőke a Magyar Tudományos 
Akadémia tulajdonába kerül.

3. Az Elnökség felkéri az Elnököt, hogy a szükséges 
intézkedéseket tegye meg.

Előterjesztés

az UAI 1981. évi közgyűlésének Budapesten 
történő megrendezéséről

Az Union Akadémique International (Nemzet
közi Akadémiai Unió), melynek az MTA 1926 óta 
tagja, és amelynek jelenlegi elnöke Harmatta 
János, az MTA rendes tagja — delegátusai közül az 
utóbbi években mind többen vetették fel azt a kér
dést, hogy nem lehetne-e a szervezet közgyűlését 
egy alkalommal Budapesten tartani. Az UAI 
hosszabb ideje alkalmazott gyakorlata ugyanis az, 
hogy közgyűlését csak minden második évben tartja 
székhelyén, Brüsszelben, a közbeeső években vala
melyik tag-akadémia hívja meg az UAI Közgyű
lését. Kívánatos, hogy a legközelebbi — 1981. évi 
— közgyűlést Budapesten tartsák meg.

Tekintettel arra, hogy a meghívólevelet a meg
előző közgyűlés előtt kell eljuttatni a szervezet 
vezetőségéhez, már most szükség van az MTA elő
zetes, elvi állásfoglalására.

Az Elnökség 40/1979. számú határozata

1. Az Elnökség előzetes elvi hozzájárulását adja az 
UAI Közgyűlésének 1981-ben, Budapesten tör
ténő megrendezéséhez azzal, hogy az akadémiai 
támogatás végleges összegét a részletes költség- 
vetés benyújtása után határozza meg.

2. Az Elnökség megbízza Harmatta Jánost, az 
MTA rendes tagját, hogy a fenti határozatról 
tájékoztassa a szervezet vezetőségét.
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Az Elnökség egyéb állásfoglalásai 
Az elnökségi ülés napirendjén a következő tájé

koztatók szerepeltek:
— Tájékoztató a TMB személyi összetételében 

történt változásokról, illetve a TMB elnöke és 
tagjai kinevezésének 1980-ig történő meghosz- 
szabbításáról szóló 1018/1979., valamint 1024/ 
1979. MT sz. határozatokról.

— Beszámoló az Elnökség legutóbbi (1979. szep
tember 25-i) ülése óta eltelt időszak legfonto
sabb testületi és szakigazgatási eseményeiről.

Budapest, 1979. november 1.

Somos András s. k., 
Szentágothai János helyett

Pályázati felhívások
a MÉM Kutatási és Szakoktatási Főosztálya 
pályázatot hirdet a szarvasi öntözési Kutató 

Intézetnél tudományos igazgatóhelyettes munkakör i 
betöltésére

A pályázókkal szembeni követelmények:

— kutató intézet vagy nagyobb kutatási egység 
vezetésében szerzett kutatás-szervezési gyakor
lat,

— jelentős tudományos kutatási eredmények az 
intézet profiljának megfelelő kutatások terüle
tén,

— tudományos fokozat és legalább egy nyelv 
középfokú ismerete.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

— a pályázó jelenlegi munkahelyének, beosztásá
nak, besorolásának, fizetésének megjelölését,

— tudományos fokozatának, idegen nyelv ismereté
nek, kitüntetésének megjelölését,

— a pályázó szakmai munkájának, e munka ered
ményeinek, az általa írt tanulmányok, könyvek, 
jegyzetek pontos bibliográfiai ismertetését.

A pályázathoz mellékelni kell:

— a képzettséget igazoló okiratok hitelesített 
másolatát,

— részletes önéletrajzot két példányban,
— erkölcsi bizonyítványt.

A szarvasi Öntözési Kutató Intézet állományába 
tartozó tudományos kutató pályázatában csak a 
követelményekről köteles számot adni.

Az igazgatóhelyettes besorolására és vezetői 
megbízására a 16/1977. (XII. 1.) MüM sz. rendelettel 
módosított 2/1974. (II. 17.) MÜA4 sz. rendelet, 
valamint a 2/1979. (MÉM É. 3.) MÉM sz. utasítás
ban foglaltak az irányadók.

A pályázatokat a MÉM Kutatási és Szakokta
tási Főosztályához (1860. Budapest, Kossuth L. tér
11.) kell benyújtani a pályázati felhívás megjelenő- ! 
sét követő 15 napon belül.

Dr. Pál István s. k., j 
főosztályvezető

A MÉM Kutatási és Szakoktatási Főosztálya 
pályázatot hirdet a gödöllői Állattenyésztési és 
Takarmányozási Kutató Központ szervezetébe tar
tozó

Állattenyésztési Kutató Intézet, Gödöllő

Takarmányozási Kutató Intézet, Biatorbágy 
(Herceghalom)

tudományos igazgatói munkakörére.

A pályázókkal szembeni követelmények:

—- egyetemi végzettség,

— jelentős tudományos kutatási eredmények az 
intézet profiljának megfelelő kutatások területén

— kutató intézet vagy nagyobb kutatási egység 
vezetésében szerzett gyakorlat.
Előnyben részesülnek a tudományos fokozattal 

rendelkező pályázók.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

— a pályázó jelenlegi munkahelyének, beosztásá
nak, besorolásának, fizetésének megjelölését,

— idegen nyelv ismeretének, kitüntetésének meg
jelölését,

— a pályázó szakmai munkájának, e munka ered
ményeinek, az általa írt tanulmányok, könyvek, 
jegyzetek pontos bibliográfiai ismertetését.

A pályázathoz mellékelni kell:

— a képzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát,
— részletes önéletrajzot két példányban,
— erkölcsi bizonyítványt.

A besorolásra és a vezetői megbízásra a 16/1977. 
(XII. 1.) MüM számú rendelettel módosított 2/1974. 
(II. 17.) MüM sz. rendeletben foglaltak az irány
adók.

A pályázatokat a MÉM illetékes miniszterhelyet
teséhez címezve, MÉM Kutatási és Szakoktatási 
Főosztályhoz (1860. Budapest, Kossuth L. tér 11.) 
kell benyújtani, a pályázati felhívás megjelenését 
követő 15 napon belül.

Dr. Pál István s. k., 
főosztályvezető
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A MÉM Kutatási és Szakoktatási Főosztálya 
pályázatot hirdet a gödöllői

Állattenyésztési és Takarmányozási Kutató Köz
pontnál ügyvezető igazgató munkakör betöltésére.

A kinevezésre kerülő ügyvezető igazgató fel
adata: a meghatározott tudománypolitikai célok
nak megfelelően a kutatás optimális szervezeti, 
igazgatási és gazdasági feltételeinek folyamatos 
biztosítása és irányítása, a kutatási feladatokkal 
kapcsolatos gazdasági, műszaki és általános igaz
gatási tevékenység ellátása.

Pályázati feltételek: felsőfokú végzettség, öt év
nél hosszabb szakmai, vezetői gyakorlat. Előnyben 
részesülnek azok, akik gyakorlatukat kutató inté
zetnél szerezték.

Besorolás és alapbér: a 16/1977. (XII. l.)MüM 
számú rendelettel módosított 2/1974. (II. 17.) MüM 
számú rendelet alapján 3701. kulcsszám.

A pályázathoz csatolni kell: részletes önélet
rajzot két példányban, az előző munkahelyek meg
nevezését és címét, a betöltött munkakört, az ok
levél másolatát, erkölcsi bizonyítványt.

A pályázatot a közzétételtől számított 15 napon 
belül a MÉM Kutatási és Szakoktatási Főosztály 
vezetőjéhez (1860. Budapest, Kossuth L. tér 11.) 
kell benyújtani.

Dr. Pál István s. k., 
főosztályvezető
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J o g s z a b á ly o k
TERVEZET

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának 
9/1979. (A. K. 16.) MTA-F. számú

u t a s í t á s a

az MTA Közgazdasági Információs Csoport meg
szüntetéséről, és feladatkörének az MTA Közgazda
ságtudományi Intézetnek való átadásáról

1. Az MTA intézményi hálózatának felülvizs
gálata eredményeképpen — 1979. december 31. 
napjával — a Közgazdasági Információs Csoportot 
(a továbbiakban Csoport) megszüntetem.

2. Az MTA Közgazdaságtudományi Intézet (a 
továbbiakban Intézet) feladatkörét — 1980. január 
1. napjával — kibővítem tájékoztatási tevékeny
ség végzésére a közgazdaságtudomány eredményei
nek a kutatásban és a gazdaságirányításban való 
felhasználása előmozdítása végett.

Ebből eredően az Intézet feladatköre kiegészül 
az alábbiakkal:

a) a szakirodalom elemző feltárása és ennek 
alapján tájékoztatás a magyar népgazdaság szem
pontjából jelentős hazai és külföldi gazdasági fejle
ményekről, gazdaságpolitikai irányzatokról és gaz
daságelméleti eredményekről;

b) a feladat ellátásához szükséges kutatómunka 
végzése és szervezése, információcsere és információ
szervezési tevékenység kiépítése.

3. A Csoport személyi állományát, anyagi esz
közeit és gazdálkodási kereteit az Intézet rendel
kezésére bocsátom a 2. pontban említett feladatok 
ellátására.

4. Az Intézet az új feladat ellátására egy szak
feladatai tekintetében önállósággal működő egy
séget (főosztályt) létesít. Az új egység elnevezése a 
Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- 
tudományi Intézete, Közgazdasági Információs 
Szolgálat (a továbbiakban Szolgálat). Tájékoztató 
kiadványain Közgazdasági Információs Szolgálat 
elnevezéssel szerepel.

5. A Szolgálat vezetője önállóan szervezi, vezeti 
és irányítja a Szolgálat tájékoztató tevékenységét. 
Önállóan gazdálkodik mindazokkal a keretekkel 
(létszám, költségvetés stb.), amelyek a szakfeladatok 
ellátásához közvetlenül szükségesek.

6. A Csoport megszüntetésével, a Szolgálat lé
tesítésével kapcsolatos egyéb kérdéseket illetően 
jelen utasítás melléklete*, illetve az Intézet módo
sított és kibővített szervezeti szabályzata szerint kell 
eljárni.

* Az utasítás mellékletét az érdekeltek közvetlenül 
kapják meg.

7. Jelen utasítással a 3/1973. (A.K. 10.) MTA-F.
sz. utasítás hatályát veszti.

Márta Ferenc s. k., 
főtitkár

K ö z le m é n y e k

AZ AKADÉMIA KÖZPONTI HIVATALA
2/1979. számú hivatalvezetői közleménye

a Magyar Tudományos Akadémia statisztikai adat- 
gyűjtési és adatszolgáltatási rendjéről

A Magyar Tudományos Akadémia

— hivatali főosztályai
— tudományos kutatóintézetei
— kutatást kiegészítő tevékenységet végző szer

vezetei
— támogatott kutatóhelyei és ezek központi gaz

dálkodó szervei
— központi szervezetei
— vállalatai

statisztikai adatgyűjtési és adatszolgáltatási tevé
kenységüket a statisztikáról szóló 1973. évi V. 
törvény, az ennek végrehajtására kiadott 27/1973. 
(X. 12.) MT. sz. rendelet, valamint az 1/1974. 
(V ili. 10.) KSH sz. rendelkezés figyelembevételé
vel a következők szerint végezzék.

I.

Az adatszolgáltatásra kötelezett szervezetek az 
állami statisztika egységes rendszerének körében 
elrendelt adatszolgáltatásokat egységes fogalmak, 
csoportosítások és osztályozások szerint az el
rendelő szervek által meghatározott módon és 
határidőben tartoznak teljesíteni.

A statisztikai jelentésekben az adatokat alap
okmányok — bizonylatok — alapján kell közölni. 
Ennek érdekében olyan belső bizonylati rendszert 
dolgozzanak ki, amely alkalmas a statisztikai ada
tok jelentésére.

Az adatszolgáltatások tartalmi helyességéért 
és megbízhatóságáért az adatszolgáltató szerv 
vezetője felelős..

— Igazgatási statisztikai adatgyűjtést az MTA fel
ügyelete alá tartozó intézményekre kiterjedően 
az Akadémia Központi Hivatala főosztályai 
kezdeményezhetnek olyan adatokra vonat
kozóan, amelyeket a központi állami statisztika 
rendszere nem biztosít.
Az Akadémia adatgyűjtést kezdeményező vagy 
végző szervei, a tárgyévet követő időszakra 
szóló új vagy módosított adatgyűjtési igény 
tervezett kérdőíveit és kitöltési utasításait
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minden év október 15-ig az MTA Igazgatási és 
Jogi Főosztályának megküldik. Az Igazgatási 
és. Jogi Főosztály az adatgyűjtésre vonatkozó 
tartalmi és formai egyeztetés után az 1/1974. 
(VIII. 10) KSFI sz. rendelkezéssel közzétett 
szabályzatban foglaltak szerint eljár. A ter
vezetet záradékkal látja el, és október hó 31-ig 
bemutatásra megküldi a Központi Statisztikai 
Hivatalnak. A KSH a bemutatott tervezetre 
vonatkozó észrevételeit a beérkezéstől számított 
30 napon belül közli az Igazgatási és Jogi Fő
osztállyal, illetve ezen keresztül az érdekelt 
adatgyűjtő főosztállyal vagy intézménnyel.
A KSH észrevételeinek ismeretében véglegesen 
kialakított statisztikai beszámolók kerülhet
nek elrendelésre. Az elrendelt beszámolók — 
kérdőívek és kitöltési utasítások — három pél
dányát az adatgyűjtő szerv a következő év 
február 20-ig ismét megküldi az Igazgatási és 
Jogi Főosztálynak. Két példányt a Központi 
Statisztikai Hivatalnak történő megküldésre, 
egy példányt az akadémiai nyilvántartás cél
jára.

— Amennyiben az egy-egy időszakra szóló adat
gyűjtések elrendelése közötti időszakban merül 
fel adatgyűjtési igény, vagy a már elrendelt be
számoló módosítása szükséges, úgy az új vagy 
módosított kérdőíveket és kitöltési utasításokat 
az elrendelés, illetve a módosítás bevezetése 
előtt ugyancsak az Igazgatási és Jogi Főosztá
lyon keresztül kell a Központi Statisztikai Hiva
talnak megküldeni. Ebben az esetben az új adat
gyűjtés vagy módosítás a KSH 15 napon belül 
tett észrevételének ismeretében rendelhető el. 
Ha az adatgyűjtés elrendelését elemi csapás 
vagy más rendkívüli körülmény teszi szüksé
gessé, az elrendelés a KSH részére történő be
mutatással egyidőben megtörténhet.

Ha az Akadémia a 27/1973. (X. 12.) MT. sz. 
rendelet 26. § (3) bekezdésében foglalt felhatal
mazás alapján a felügyelete alá nem tartozó 
szervezetekre is kiterjedő igazgatási statisztikai 
adatgyűjtést kíván végezni, a tervezett adat
gyűjtésről az adatszolgáltatók felügyeleti — 
vagy érdekképviseleti — szervét az. Igazgatási 
és Jogi Főosztály tájékoztatja.
A minisztériumok (országos hatáskörű szervek) 
által adatszolgáltatásra közvetlenül felhívott 
intézmény a felhívásnak csak az Igazgatási és 
Jogi Főosztály egyidejű tájékoztatása mellett 
tehet eleget.

II.

A társadalmi — gazdasági jelenségeket és fo
lyamatokat önkéntes adatszolgáltatáson alapuló 
adatgyűjtéssel vizsgáló intézmények az adatgyűjté
sek megszervezését, a kérdőívek és kitöltési út
mutatók összeállítását gondosan készítsék elő. 
Fontos, hogy az adatgyűjtést kezdeményező intéz
mény előre ismerje a tervezett adatgyűjtés várható 
eredményét. Követelmény a szakszerűség, a kérdé
sek oly módon való megfogalmazása, hogy az adan
dó válaszok egyértelműek lehessenek.

— Az önkéntes adatgyűjtést végrehajtani kívánó 
akadémiai intézetek, kutatócsoportok az adat- 
szolgáltatók felkérése előtt 30 nappal az adat
gyűjtés tervezett kérdőíveit, kitöltési útmutatóit 
valamint az adatgyűjtéssel kapcsolatos egyéb 
iratokat két példányban, az 1/1974. (VIII. 10/ 
KSH sz. rendelkezéssel közzétett szabályzat 
1. sz. melléklete szerinti nyomtatványhoz 
csatolva megküldik a felügyeletet ellátó tudo
mányági főosztálynak.
A tudományági főosztály a beérkezéstől szá
mított 15 napon belül az adatgyűjtés tervezetét 
észrevételezi és mindkét példányát megküldi az 
Igazgatási és Jogi Főosztálynak. Az Igazgatási 
és Jogi Főosztály az adatgyűjtést nyilván
tartásba veszi, az iratok — kérdőívek és egyéb 
okmányok — egyik példányát az adatgyűjtő 
intézmény részére visszaküldi, másik példányát 
öt évig megőrzi.
Jogszabályi előírás, hogy az adatszolgáltatás 
önkéntességére az adatgyűjtő szerv köteles a 
figyelmet felhívni. A figyelemfelhívás követel
ményének szóbeli kikérdezés esetén szóban, kér
dőíves adatgyűjtésnél írásos figyelmeztetéssel 
kell eleget tenni, oly módon, hogy a kérdőív 
fedőlapján feltűnő helyen fel kell tüntetni 
„AZ ADATSZOLGÁLTATÁS NEM KÖTE
LEZŐ” szövegű megjegyzést.

Az önkéntes adatszolgáltatáson alapuló sta
tisztikai adatgyűjtés kérdőívén, összeírólapján, sem 
nyilvántartási sem iktatószámot, sem jogszabály 
számát feltüntetni nem szabad.

III.

Egyéb az adatgyűjtéssel és adatszolgáltatással 
kapcsolatos kérdésekben a hivatkozott statisztikai 
törvény és ennek végrehajtási rendelete, valamint 
az 1/1974. (VIII. 10.) KSH sz. rendelkezéssel közzé
tett szabályzat az irányadó.

— Az Akadémia statisztikai tevékenységét az 
Igazgatási és Jogi Főosztály az adatgyűjtő és 
adatszolgáltató szervezetekre kiterjedően ellen
őrzi, egyben gondoskodik:

— a társfőhatóságokkal való kapcsolat tar
tásáról,

—- a tudományági és funkcionális főosztályok, 
valamint az egyéb intézmények által kez
deményezett igazgatási statisztikai adat
gyűjtések összehangolásáról,

— az MTA éves statisztikai adatgyűjtési rend
szerének minden év elején történő közzé
tételéről.

— A közleményben foglaltakat 1980. január hó 
1-től kell alkalmazni. Ezzel egyidejűleg az 1976. 
május 6-án az Akadémiai Közlönyben meg
jelentetett TPFO közlemény „A Magyar Tudo
mányos Akadémia statisztikai adatgyűjtésének 
rendjéről” hatályát veszti.

Kónya Sándor s. k., 
hivatalvezető
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AZ MTA KÖZPONTI HIVATALA IGAZGATÁSI 
ÉS JOGI FŐOSZTÁLYÁNAK

к Ö z 1 e m é n y e

az Akadémia 1980. évi statisztikai beszámolási 
rendszeréről

Az Akadémia Központi Hivatala hivatalvezető
jének 2/1979. számú közleményében foglaltak 
alapján a Magyar Tudományos Akadémia fel
ügyelete alá tartozó szervezetek, valamint a támo
gatott kutatóhelyek és ezek központi gazdálkodó 
szervezetei részére elrendelt 1980. évi statisztikai 
beszámolási rendszert a melléklet szerint közzé- 
tessziik.

A melléklet a Központi Statisztikai Hivatal 
elnöke, a minisztériumok — országos hatáskörű 
szervek — és az MTA főtitkára által elrendelt sta
tisztikai adatgyűjtéseket tartalmazza. Nem tar

talmazza az Akadémia felügyelete alá tartozó kü
lönböző — ipari, illetve mezőgazdasági — ágaza
tokba tartozó vállalatokra közvetlenül vonatkozó 
szakmai adatgyűjtéseket. Ezek adatlapjait az ér
dekelt vállalatok közvetlenül kapták meg.

A mellékletben közzétett beszámolóktól eltérő
— egyéb — statisztikai adatszolgáltatást az intéz
mények nem teljesíthetnek. Felhívjuk a figyelmet, 
hogy a mellékletben szereplő több statisztikai be
számoló — útja — akadémiai címzettje és gyakori
sága 1980-tól megváltozik.

Kérjük az adatszolgáltatókat, hogy jelentései
ket
— csak a mellékletben közölt adatkérő szerveknek
— a beszámolók címlapján vagy az Igazgatási és 

Jogi Főosztály által közölt határidőre és pél
dányszámban küldjék.

IGAZGATÁSI ÉS JOG! FŐOSZTÁLY

A 15.426/Ig.Jog/79. sz. közlemény melléklete

A beszámoló jelentés Az adatszolgáltatásra kötelezett szervezetek

milyen idő
szakonként

a beszámoló jelentést
Elrendelési szám

о cn címe körének meghatározása mely szerveknek milyen határidőre
készül

tartoznak megküldeni

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

1. Beszámoló jelentés a tu
dományos kutatóinté
zetek 1979. évi fonto
sabb statisztikai ada
tairól

Kutatóintézetek A felügyeletet el
látó akadémiai 
tudományági 
főosztályoknak

•
A tárgyévet 

követő már
cius 1.

27 0661/78

éves

Tudományági főosz
tályok

lg- Jog- Főo.-
nak

március 8.

2. Beszámoló jelentés az 
egyetemi, főiskolai tan
széki (intézeti, klini
kai) kutatóhely 1979. 
évi fontosabb stat. 
adatairól

MTA támogatásban 
részesülő tanszé
kek, kutatócsopor
tok, munkaközös
ségek

Az egyetemek 
Rektori Hiva
talainak

A tárgyévet 
követő feb
ruár 15.

27 0662/78

3. Aspiránsok és tudomá
nyos fokozattal ren
delkezők adatai

27 0658/72

4. Beszámoló jelentés a tu
dományos fokozattal 
rendelkezők tisztelet
díja valamint a szerve
zett tudósképzés cí
mén kifizetett össze
gekről

MTA Tudományos 
Minősítő Bizott
sága

A tárgyévet 
követő feb
ruár 28.

27 0659/71

5. Beszámoló jelentés a 
KGST tagállamok sok
oldalú integrációs in
tézkedései 1976—1980. 
évi egyeztetett tervébe 
a tudományos-műszaki 
együttműködésre vo
natkozóan felvett mun
kák pénzügyi teljesí
téséről

:

évenként A problémák koordi
náló szervei

4
KSH tudományos 

kutatási és fej
lesztési statisz
tikai osztályá
nak

Minden év ja
nuár 25.

'

27 1179/77
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£
milyen idő
szakonként

a beszámoló jelentést
Elrendelési szám

о cn címe körének meghatározása mely szerveknek milyen határidőre
készül

tartoznak megküldeni

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

6. ! Jelentés a befejezett szak- 
tanfolyamokról, tan
folyamokról, szak
iskolákról

Tanfolyamot szer
vező intézmények

MTA Személyzeti 
Főosztályának

A tárgyévet 
követő ja
nuár 15.

27 0656/79
évenként MTA Személyzeti 

Főosztálya
KSH Kulturális

statisztikai 
Oszt.-nak

február 15.

7. Az éves állami beruhá
zás-, állóeszközfenn
tartás- és felújítás
statisztikai beszámoló 
jelentés

Beruházást, állóesz
közfenntartást és 
költségvetési fel
újítást végző aka
démiai szervezetek

KSH területi igaz
gatóságának

A tárgyévet 
követő feb
ruár 25.

27 0573/79

MTA Pénzügyi 
Főosztályának

8 . Beszámoló jelentés a 
folyamatban levő be
ruházásokról

Valamennyi beruhá
zási tevékenységet 
végző akadémiai 
intézmény, költ
ségvetési szervezet, 
vállalat

A tárgyévet 
követő ja
nuár 20.

27 1192/79

9. I. S7. évközi beszámoló 
jelentés a beruházások 
teljesítésének és üzem
be helyezésének alaku
lásáról

negyed
éven
ként 

(az első 
negyed
év ki
vételé
vel)

MTA Igazgatási 
és jogi Fő
osztályának A negyedévet 

követő hó 20.

27 0575/78

10. II. sz. évközi beszámoló 
jelentés a fontosabb

Fontosabb beruhá
zást megvalósító

27 0582/79

beruházások alakulásá
ról (az „Elemző lap”- 
pal együtt)

intézmények, szer
vezetek

KSH területi igaz
gatóságának11. III. sz. évközi beszámo

ló jelentés az üzembe 
helyezett létesítmé-

Azon intézmények, 
amelyek a kitöltési 
utasításban meg
határozott létesít
ményeket helyeztek 
üzembe

A negyedévet 
követő hó 10.

27 0574/76

nyékről
MTA Pénzügyi 

Főosztályának

12. Beszámoló jelentés az 
1980. I—III. negyed
évi népgazdasági beru
házások területi rész
letezéséről

Minden MTA fel
ügyelete alá tarto
zó beruházó

KSH területi igaz
gatóságának

A tárgyév ok
tóber 20.

27 1086/75

13. Munkaerő-forgalom az 
1980. évben

A tárgyévet 
követő ja
nuár 5.

27 1161/79

14. Létszámadatok 1980. 
december 31-én

27 1162/79

15. A foglalkoztatottak lét
száma, munkabére és 
keresete az 1980. év
ben

éves Minden akadémiai 
költségvetési szer
vezet. Támogatott 
kutatóhelyek Gaz
dasági Főigazga
tóságai

•

27 1165/76

16. A teljes munkaidőben 
foglalkoztatott nem fi
zikai foglalkozásúak 
létszáma, munkabére 
és keresete — részle
tező állománycsopor
tok szerint — 1980. 
szeptember hónapban, 
illetve az 1980. évben

MTA Igazgatási 
és Jogi Fő
osztályának

A tárgyévet 
követő feb
ruár 10.

27 1166/79

17. A teljes munkaidőben 
foglalkoztatottak lét
számának megoszlása 
évet jellemző szep
temberi keresetük 
nagyságcsoportjai sz.

kétéven
ként

A beszámolási 
időszakot 
követő no
vember 1

27 1187/79



134 AKADÉMIAI KÖZLÖNY 1980. január 17.

“
 

So
rs

zá
m

A beszámoló jelentés Az adatszolgáltatásra kötelezett szervezetek

Elrendelési szám
címé

milyen idő
szakonként 

készül
körének meghatározása

a beszámoló jelentést 

mely szerveknek ! milyen határidőre 

tartoznak megküldeni

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

18. A teljes munkaidőben 
foglalkoztatottak lét
száma a kötelező heti 
munkaidő hossza sze
rint 1980-ban

éves

Minden akadémiai 
költségvetési 
szerv és vállalat. 
Támogatott kutató
helyek Gazd. Fő- 
igazgatóságai

Költségvetési 
szervek: MTA 
Igazgatási és 
Jogi Főosztályá
nak,

Vállalatok az uta
sításban meg
határozott szer
veknek

К. V. szervek 
A tárgyévet 

követő ja
nuár 30. 

Vállalatok: 
KSH utasí
tás szerint

27 1164/79

19. A KGST-országok közti 
technikai együttmű
ködés munkaerő adatai 
1980-ban

К. V. szervek: 
A tárgyévet 

követő feb
ruár 25. 

Vállalatok: 
KSH utasítás 

szerint

27 1271/79

20. Lyukkártyarendszerű 
adatfeldolgozó, adat
rögzítő és ellenőrző gé
pek, valamint az adat
átalakító berendezések 
adatai

évenként

Azon intézmények, 
amelyek ilyen típu
sú gépekkel ren
delkeznek

KSH OSZI-nak
A tárgyévet 

követő feb
ruár 20.

27 0381/79

21. A számítógép adatai Elektronikus és mini
számítógépekkel 
rendelkező intéz
mények

27 0382/79

22. Munkaügyi adatok a szá
mítástechnikai mun
kakörökben foglalkoz
tatottakról

Azon intézmények, 
melyeknek számí
tástechnikai mun
kakörben foglal
koztatott munka- 
vállalójuk van

MTA SZAB 
titkárságának 
Termtud. I.
Főo.)

27 0386/79

23. Számítógépek, számítás- 
technikai berendezé
sek és alkalmazások 
költség- és eredmény 
adatai

Azon intézmények, 
amelyek a KSH 
OSZI-tól az adat
szolgáltatásra fel
hívást kapnak

A tárgyévet 
követő áp
rilis 10.

27 1137/79

24. Jelentés az alkalmazásba 
vett számítógép prog
ramokról

féléven
ként

Azon intézmények, 
melyek számítógép 
programmal ren
delkeznek vagy 
ilyet alkalmaznak

KSH -OSZV- 
nak

A félévet kö
vető április 
15.,
október 15.

27 1003/75

25. Import ESZR berendezé
sek üzemeltetési ada
tai

havonként Azon intézmények, 
melyek ESZR szá
mítógépekkel ren
delkeznek

MTA SZAB 
titkárságának 

(Természettudo
mányi I. Fő
osztály)

Minden hó 15. 27 1084/78

2G. Jelentés az üdültetési te
vékenységről

évenként Minden saját kezelé
sű üdülővel, hétvé
gi pihenővel ren
delkező költségve
tési szervezet, vál
lalat

MTA Igazgatási 
és Jogi Főosz
tálynak

A tárgyévet 
követő feb
ruár 1.

27 1155/78

27. Saját kezelésű munka
helyi konyhák jelen
tése

negyed
éven
ként

Saját kezelésű mun
kahelyi konyhát 
fenntartó szerveze
tek

Járási tanácsi hi
vataloknak

Városi (kerületi) 
tanácsoknak

A negyedévet 
követő hó 
14.

27 0320/76

28. Az autójavítók és szer
vizállomások telepen
kénti adatai

évenként Autójavító tevékeny
séget (is) végző 
akadémiai szerveze
tek

KSH Igazgatósá
goknak

A tárgyévet 
követő már
cius 25.

27 0410/77
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E
milyen idő
szakonként
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Elrendelési szám

О C ÍIU C körének meghatározása mely szerveknek milyen határidőre
készül

tartoznak megküldeni

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

29. A külkereskedelmi forga
lom cikkenkénti ada
tai. Alaptábla

havonként Külkereskedelmi
Minisztérium
nak

A zárást követő 
napon 27 0489/72

30. Egyes cikkek forgalma 
mennyiségben

negyed
éven
ként

MTA KÉSZ 
AKADIMPORT

KSH Külkeres
kedelmi Osztá
lyának

A negyedévet 
követő hó 15. 27 0490/71

31. Fém. ötvözet és vegyület 
import jelentése

A tárgyévet 
követő már- 27 1007/73

Központi Földtani cius 15.

32. Földtani- kutatási- sta
tisztikai adatszolgál
tatás évenként

Földtani és geofizikai 
kutatást végző in
tézetek

Hivatalnak A tárgyévet 
követő feb
ruár 28.

27 1005/75

33. Újítás-találmányi jelen
tés

Az MTA Költségvetési 
szervezetei és 
vállalatai

MTA Találmányi 
Bizottságának

•

A tárgyévet 
követő feb
ruár 1. 27 1009/75

MTA Találmányi Bi
zottsága

Találmányi Hiva
talnak

március 1.

34. Beszámoló jelentés az 
üzemi balesetekről

féléven
ként

Minden MTA fel
ügyelet alá tartozó 
költségvetési szer
vezet, vállalat

MTA Igazgatási és 
Jogi Főosztá
lyának

A félévet kö
vető július 
5.,
január 5.

27 0526/78

35. T ársadalombiztosítási 
statisztikai jelentés

havonként

-
T ársadalombiztosítási 

kifizetőhellyel ren
delkező in tézn ie-

Társadalombizto
sítási igazgató
ságoknak

A tárgyhót 
követő hó 
11.
(budapesti
szervezetek
12.)

27 1011/77

36. Családi pótlékban része
sülők gyermekszám 
szerinti részletezése a 
júliusi állapot szerint

évenként nyék Minden év 
augusztus 15. 27 1012/73

37. Statisztikai lap a gyer
mekgondozási segély 
megkezdéséről

T ársadalombiztosítási 
kifizetőhelyek

Társadalombizto
sítási igazgató
ságoknak Változás után, 

a tárgyhót 
követő hó 
12.

27 0051/72

38. Statisztikai lap a gyer
mekgondozási segély 
beszüntetéséről

esetenként Társadalombiztosítási 
kifizetőhellyel nem 
rendelkező intéz
mények

Nyugdíjfolyósító
Igazgatóságnak 27 0052/78

39. Jelentés a nagy értékű 
műszerek állományá
ban bekövetkezett vál
tozásokról

félévenként

Mindazon költségve
tési szervezetek, 
vállalatok, szövet
kezetek, amelyek 
100 eFt bruttó ér
téket meghaladó 
műszereket és mé
réstechnikai beren
dezéseket beszerez
nek, átadnak v. 
selejteznek.

MTA Műszerügyi 
és Méréstechni
kai Szolgálatá
nak (Bp. VI., 
Lenin krt. 67.)

A félévet kö
vető augusz
tus 15., 
február 15.

21 001/76

40. Jelentés a nagy értékű 
műszerek, segédberen
dezések és tartozékok 
belföldi forgalmazásá
ról

negyed
évenként

Műszerek, segédbe
rendezések hazai 
forgalmazásával 
foglalkozó intéz
mények — kül- és 
belker. vállalatok, 
valamint ilyen te
vékenységre feljo
gosított egyéb szer
vezetek az általuk 
forgalmazott 100 
eFt bruttó értéket 
meghaladó beren
dezésekről .

A negyedévet 
követő hó 
15.

21 002/76
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milyen idő
szakonként

' a beszámoló jelentést
Elrendelési számt/5U.

О elme körének m eghatározása mely szerveknek milyen határidőre
készül

ta rtoznak  megküldeni .

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

41. Jelentés az állományi lét
szám összetételéről

évenként

MTA kutatóintézetei 
és támogatott 
kutatóhelyei

MTA Személyzeti 
Főosztályának

A tárgyévet 
követő ja
nuár 8.

21 003/76

42. Jelentés a szolgálati talál
mányok éves adatairól

Minden MTA felügye
let alá tartozó szer
vezet

MTA Találmányi 
Bizottságának

A tárgyévet 
követő feb
ruár 1.

21 004/76

43. A költségvetési beszá
moló kiegészítő adatai

MTA költségvetési 
szervezetei

MTA Pénzügyi 
Főosztályának

Utasítás sze
rint, a költ
ségvetési be
számolóval 
egyidőben

21 005/76

félévenként
Pü. O.-nak

44. Tájékoztató jelentés a 
beruházások alakulá
sáról

Mindazon akadémiai 
beruházók, ame
lyeknek ÁFB jelző
számos beruházásuk 
van

Bér. O.-nak 
Az üzembe helye

zési okmányok
kal együtt

A félévet 
követő 
január 20. 
július 20.

61 006/77

45. Jelentés a felsőoktatási 
intézmények nappali 
tagozatán végzett pá
lyakezdő szakemberek 
munkába lépéséről, a 
munkaszerződés meg
kötéséről

évenként

Minden érdekelt aka
démiai intézmény, 
vállalat

MTA Személyzeti 
Főosztályának

I. pályázati 
szakasz 
június 1.

II. pályázati 
szakasz szep
tember 1.

25 031/78

MTA Szem. Főoszt. MŰM SZÁMTI- 
nak

I. június 15.
II. szept. 15.

46. Jelentés a számítástech
nikai termelésről és 
értékesítésről

negyed
évenként

MTA Központ Fizi-

KGM Iparfejlesz
tési Főosztályá
nak

A negyedévet 
követő hó
15.

39 171/77

47. Jelentés a számítástech
nikai munkaügyi mu
tatók alakulásáról •

kai Kutatóintézete
A tárgyévet 

követő ja
nuár 19.

39 174/77

48. Jelentés a szakkönyvtá
rak éves tevékenysé
géről évenként

Az Akadémiai intéz
mények hálózathoz 
tartozó könyvtárai

MTA Könyvtárá
nak (Hálózati 
központnak)

A tárgyévet 
követő ja
nuár 15.

59 058/79
MTA Könyvtára ESzK Közgazd. 

Főosztályának január 31.

49. Jelentés a filmgyártási 
tevékenységről

MTA Műszerügyi és 
Méréstechnikai 
Szolgálata

Kulturális Minisz
térium Filmfő
igazgatóságának

A tárgyévet 
követő ja
nuár 31.

59 108/79

50. Jelentés a területrende
zési és területfejlesz
tési tervezési és kutatá
si szerződések meg
kötéséről

félévenként

Mindazon akadémiai 
intézmények, ame
lyek területfejlesz-

ÉVM Központi 
Területrendezési

A félévet kö
vető hó 15.

71 083/75

51. Jelentés az elkészült te
rületrendezési és terü
letfejlesztési tervezési 
és kutatási munkákról évenként

tési tervezést és ku
tatást végeznek

Tervtárnak A tárgyévet 
követő ja
nuár 15. 71 084/75

52. Kimutatás a gépjármű 
fenntartási munkákról 
és kapacitásokról

Gépjárművet üzem
ben tartó és javító 
szervezetek

KPM Autófelü
gyeletnek

A tárgyévet 
követő feb
ruár 15.

75 023/76

53. Jelentés a forgalmi rend
számmal ellátott nem 
fuvarozó közúti jármű- 
állomány szállítási és 
fuvarozási teljesítmé
nyeiről

félévenként Nem közhasználatú 
közúti járművet 
üzemeltető szer
vezetek

A félévet kö
vető hó 15.

75 051/77
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C/3 címe körének m eghatározása mely szerveknek milyen határidőre
készül

ta rtoznak  megküldeni

í. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

54. Adatszolgáltatás: orvos-, 
vizsgázott fogász-mun
kaviszonyba lépéséről, 
munkahelyében, mun
kakörében, munkaide
jében bekövetkezett 
változásról, valamint 
munkaviszonyának 
megszűnérésől a C 
3120—13 sz. adatközlő
lapon

esetenként
Valamennyi orvost 

alkalmazó akadé
miai intézmény

Fővárosi-megyei 
Tanács VB 
Egészségügyi 
Osztályának

A változást 
követően 87 228/76

k ö z le m é n y e k

A szociológiai felmérések és eredmények közzé
tételének szabályozása

A szociológiai jellegű adatgyűjtések terén ki
alakult gyakorlat rendezetlenségére való tekin
tettel, illetve a meglevő és a szabályozást bizto
sító rendelkezések betartása és betartatása vé
gett — a Tudománypolitikai Bizottság felhatal
mazása alapján — az alábbiakra hívjuk fel az ér
dekeltek figyelmét:

a) Valamennyi minisztériumnál és országos ha
táskörű szervnél (a továbbiakban: főhatóságnál) 
érvényt kell szerezni a statisztikai törvénynek, az 
ennek végrehajtására kiadott minisztertanácsi, 
KSH elnöki és tárca utasításoknak, amelyek elő
írják a tervezett adatgyűjtések időben történő 
beküldését és jóváhagyását. (A más szerv felkéré
sére, megbízásból végzett vizsgálatokat mindig az 
az intézmény köteles a főhatóságnak bejelenteni, 
illetőleg jóváhagyását kérni, amelyik azt végre
hajtja).

b) A főhatóságokon belül — saját hatáskörben 
történő döntés alapján — meg kell szervezni, 
hogy ezen adatgyűjtések szükségességét és szak- 
szerűségét az adott főhatóság tudományos kuta
tásait koordináló szerve (főosztálya), vagy az 
igazgatási statisztika összefogásával megbízott 
szerve (főosztálya) bírálja el.

c) A főhatóságok igazgatási statisztikai felada
tokkal megbízott szervénél (főosztályánál) a jóvá
hagyott adatgyűjtésekről a KSH elnökének 1/1974. 
(VIII. 10.) számú rendelkezése szerint nyilván
tartást kell vezetni, amely mellett legyenek meg
találhatók a kérdőívek, utasítások, feldolgozási 
tervek. Ezen nyilvántartások és mellékletek más 
főhatóságok, kutatóhelyek számára betekintésre 
legyenek hozzáférhetőek.

d) Az adatgyűjtést kérő kutatóhely ez irányú 
igényét csak abban az esetben nyújthatja be, ha 
meggyőződött arról, hogy a kutatási feladathoz 
szükséges információk más forrásokból nem sze
rezhetők be.

e) Az adatgyűjtéseket előkészítő kutatóhelyek
től meg kell követelni, hogy a feldolgozás ered
ményeként várt kombinatív táblázatokat a kér
dőív elkészítése előtt tervezzék meg, és ennek 
alapján alakítsák ki a kérdőívet.

A fentiekkel kapcsolatos jogszabályok előírásai
nak betartását elmulasztók felelősségre vonására 
meg kell tenni a szükséges intézkedéseket.

KÖZPONTI STA T ISZ TIK A I HIVATAL

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
TERV- ÉS PÉNZÜGYI FŐOSZTÁLY

t á j é k o z t a t ó j a

a felsőoktatási intézmények nappali tagozatán 
1979/80. tanévben végző nem tanár szakos 

hallgatók számáról

Utolsó éves hallgatók száma 
M e g n e v e z é s  társadalmi ösztöndíjas és kül

földi hallgatók nélkül

TUDOMÁNYEGYETEMEK

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
Bölcsészettudományi Kar
(1052 Budapest, Pesti Barnabás u. 1.)

Nem tanár szakok
általános és alkalmazott nyelvészet 1
angol—arab 2
angol—művészettörténet 1
angol—régész—török 1
filozófia—esztétika 2
filozófia—görög 1
filozófia—történelem 3
könyvtár—történelem 1
magyar—angol 1
magyar—német 1
magyar—olasz—francia 1
magyar—összehasonlító irodalomtörténet 1
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M e g n e v e z é s
Utolsó éves hallgatók száma 
társadalmi ösztöndíjas és kül
földi hallgatók nélkül

magyar—történelem 1
magyar—spanyol 1
magyar—szlovák 1
művészettörténet—történelem 1
művészettörténet—történelem—esztétika 1
népművelés—francia—művészettörténet 1
néprajz—német 1
néprajz—történelem 1
olasz —
pszichológia 21
régészet 3
régészet—földrajz 1
régészet—latin 1
régészet—török 1
régészet—történelem 2
spanyol—portugál 1
történelem—néprajz—régészet 1
történelem —latin 1

ö s s z e s e n  56
Természettudományi Kar
(1088 Budapest, Múzeum krt. 6—8.)

Nem tanár szakok
biológus 25
biológus—esztétika 1
biológus—filozófia 1
fizikus 28
geofizikus 8
geológus 14
geológus—geomorfológia 2
vegyész 21
matematikus 46
matematikus—általános nyelvészet 1
programozó matematikus 89
programozó matematikus—ukrán 1
térképész  5

ö s s z e s e n  242
József Attila Tudományegyetem, Szeged
Természettudományi Kar
(6720 Szeged, Pf. 428)

Nem tanár szakok
matematikus 32
fizikus 7
vegyész 22
biológus 20
programozó matematikus 27

ö s s z e s e n  108
Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen
(4010 Debrecen, Pf. 37.)
Bölcsészettudományi Kar 

Nem tanár szakok
néprajz 1
pszichológia 13

Természettudományi Kar 
Nem tanári szakok
biológus 11
matematikus 23
fizikus 13
vegyész • 24
programozó matematikus - 30

ö s s z e s e n  115

M e g n e v e z é s
Utolsó éves hallgatók száma 
társadalmi ösztöndíjas és kül
földi hallgatók nélkül

Pécsi Tudományegyetem, Pécs .
Közgazdaságtudományi Kar 
(7622 Pécs, Rákóczi u. 80.)

Áruforgalmi 23
Ipari szak 18

vállalati tervező-elemző 18
Mezőgazdasági 12

ö s s z e s e n  53

Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, 
Budapest
(1093 Budapest, Dimitrov tér 8.)
Általános Közgazdasági Kar 

Pénzügyi szak 30
Kereskedelmi Kar

Áruforgalmi szak 40
Ipari Kar

Ipari szak 70
Közlekedési szak 34
Mezőgazdasági 22

ö s s z e s e n  196

MŰSZAKI EGYETEMEK

Budapesti Műszaki Egyetem
(1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.)

Építészmérnöki Kar
konstruktőr 46
építész-tervező 43
városépítő 18

Építőmérnöki Kar
közlekedésépítő 23
szerkezetépítő 43
vízépítő-mérnöki 23
földmérő-mérnöki 7

Gépészmérnöki Kar 
Folyamattervező
hőerőgépek 14
áramlástechnika 8
épületgépészeti 8
energiatermelés 10

Géptervező
gépszerkesztő 1t
könnyűipari 13
mezőgazdasági gépszerkesztő 8
műszertechnika 9

Gépipari technológia 55
Termelési rendszer 21
Vegyipari gépész 14
Matematikus mérnök 16
Közlekedésmérnöki Kar 
(1092 Budapest, Kinizsi u. 1 — 7.) 

közlekedéstechnikai 17
közlekedés-rendszertervező 
autógépész 21
vasúti gépész 11
építőgépész 9
anyagmozgatási gépész 15
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Hajózási főiskolai szak
tengerészeti fedélzeti 5
folyami fedélzeti tiszti 6
liajógépész 14

Vegyészmérnöki Kar
szerves és biológiai vegyipari 2
biológiai és élelmiszeripari 11
gyógyszeripari 10
könnyűipari 7
műanyagipari 16
szerves szintetikus vegyipari 13
biológus mérnök 17
szervező mérnök 10
üzemmérnök

(3 éves képzésben: általános és szerves 
vegyipari, biológiai és élelmiszeripari, 
gyógyszeripari, könnyűipari, műanyag- 
ipari) 117*

Villamosmérnöki Kar
,,A” híradástechnikai digitális számítás-

technika ! 1
híradástechnikai műsorközlési 27
híradástechnikai adat és távközlő 25
híradástechnikai mikrohullámú és 

adástechnikai 24
híradástechnikai félvezető technikai 13
erősáramú-villamosgépek és készülékek 20 
erősáramú villamosművek 18
erősáramú gépesítési és automatizálási 31 
műszer és irányítástechnikai-digitális 

berendezések 12
elektronikus műszertechnika 25
irányítástechnika 31
elektronikai technológia 26

,,B” (IV. évfolyamon végzők)
műszer és irányítástechnika 16
erősáramú 11
híradástechnikai műszaki fizikai 14
híradástechnikai rendszertechnika 10

ö s s z e s e n  1032

Nehézipari Műszaki Egyetem, Miskolc
(3515 Miskolc — Egyetemváros)
Bányamérnöki Kar

bányászati 2
geofizikai 9
bányászati geológiai 4
hidrogeológiai 4
olajbányászati 1
bányagépészeti és bányavillamossági 8
gázipari 1

Gépészmérnöki Kar
gépgyártástechnológiai 19
gépgyártástechnológiai rendszerszervező 9
gépgyártástechnológiai szakfordító 6
szerszámgépészeti 9
alkalmazott mechanikai 5

* A hallgatók egy része újbóli felvétel után mérnöki
oklevélért tovább tanul

Utolsó éves hallgatók száma 
társadalmi ösztöndíjas és kül
földi hallgatók nélkül

vegyipari gépészeti 17
vegyipari-szilikátipari gépészeti 3
vegyipari-rendszerszervezői 5
termelési rendszerszervezői 4
általános gépészeti 10

Kohómérnöki Kar
vas és fémkohászati 7
öntészeti 8
kohásztechnológiai (alakítástechnológiai) 4
fém tani 3

ö s s z e s e n  138

Veszprémi Vegyipari Egyetem
(8200 Veszprém, Schön herz Z. u. 12.)

nehézvegyipari
— szervetlen kémiai-technológia 9
— rádiókémiai technológia 5
— petrolkémiai technológiai 6
— szilikátkémiai technológiai 7
— vegyipari folyamatszabályozási ágazat 13
— szervező vegyészmérnök 11
üzemmérnök (3 éves képzésben) kb. 49

ö s s z e s e n  100

MŰSZAKI FŐISKOLÁK, EGYETEMI FŐISKOLAI 
KAROK

Közlekedés és Távközlési Műszaki Főiskola
(9026 Győr, Ságvári E. u.)
Közlekedés Építési Intézet 

vasútépítési és fenntartási 10
útépítési és fenntartási 19
hídépítési és fenntartási 20

Közlekedésgépészeti Intézet 
autógépész 30
vasútgépész 12
járműgyártási 31

Távközlési és Automatizálási Intézet 
vezetékes távközléstechnikai 11
vezetéknélküli távközléstechnikai 16
közlekedési automatika 13

Közlekedés és Postaüzemi Intézet 
vasútüzemi 16
gépjárműüzemi 18
postaüzemi 3

ö s s z e s e n  Í99

Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola, 
Budapest
Óbudai Tanulmányi Osztály 
(1300 Budapest, Bécsi út 94—96.) 

villamosgépek 9
villamoskészülékek 11
járművillamosság 10
hajtásszabályozás 12
vezérléstechnikai 19
villamosenergiaipari villamos hálózatok 31
teljesítményelektronika 12
számítástechnikai műszaki szervező 19

M e g n e v e z é s M e g n e v e z é s
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Józsefvárosi Tanulmányi Osztály
(1421 Budapest, Tavaszmező u. 17.)

félvezető és mikroelektronika 13
elektroncsövek és fényforrások 5
rádió-televíziótechnikai 10
vezetékes kapcsolástechnika 14
mikrohullámú technika 20
vezetékes átviteltechnikai 9
orvosi elektronikus készülékek 13
folyamatszabályozás 10
elektronikus műszerek 16
szabályozástechnika 14

Számítógépek Intézete
(8001 Székesfehérvár, Vöröshadsereg u. 45.) 

számítógépgyártó 6
számítógép-üzemeltető 10

E g y ü t t  263

Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola, Budapest
(1081 Budapest, Népszínház u. 8.)

gyártástechnológia-forgácsoló 30
gyártástechnológia-forgácsnélküli alakítás 9
rendszerszervező 20
általános gépész 40
ö s s z e s e n  99

Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskola,
Kecskemét
(6001 Kecskemét, Izsáki út 10.)

gépipari automatizálás 12
gépipari automatizálás számítógéptechnika 11 
gyártástechnológia 27
gyártástechnológiai rendszerszervező 10
szerszámszerkesztő 6
műanyagfeldolgozó technológia 7

ö s s z e s e n  73

Pollack Mihály Műszaki Főiskola, Pécs
(7601 Pécs, Boszorkány u. 2.)

magasépítési 27
mélyépítési 24
épületgépészeti 44
szilikátgépészeti 19
vegyipari gépészeti 19
épületvillamosítási 14
felvonó-ágazat 14

Vízgazdálkodási Intézet
(6500 Baja, Bajcsy Zs. u. 14.)

általános és mezőgazdasági vízgazdál
kodási 20

vízellátási és csatornázási 20
E g y ü t t  201

Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola, Budapest
Építőipari Kar
(1442 Budapest, Thököly u. 74.)

magasépítési 66
mélyépítési 56
városgazdasági 29

Gépészeti Kar
(4011 Debrecen, Landler Jenő u. 2.)

általános építőgépész 21
házgyári építőgépész 9

ö s s z e s e n  181

Könnyűipari Műszaki Főiskola, Budapest
(1034 Budapest, Doberdó u. 6.)

ruhaipari technológus és gyártáselőké
szítő 26

textiltechnológiai-fonó-szövőipari 11
-kötő-hurkolóipari 8

bőrfeldolgozóipari (cipő, bőrdíszmű, 
kesztyű) 14

nyomdaipari formakészítő 9
nyomdaipari nyomtató 6
papíripari gyártó-feldolgozó 13

ö s s z e s e n  87

Nehézipari Műszaki Egyetem
Kohó és Fémipari Főiskolai Kar, Dunaújváros
(2401 Dunaújváros, Táncsis M. út 1.)

vas-acél és fémkohászati 10
öntési 8
alakítástechnológiai (képlékenyalakitás) 7
gyártmányellenőrzési és anyagvizsgálati 7
rendszerszervezési 11
üzemgépészeti-karban tartási 14
üzemgépészet i-anyagmozgatási 12
üzemgépészeti-fémszerkezetgyártási 4

ö s s z e s e n  73

Nehézipari Műszaki Egyetem
Vegyipari Automatizálási Főiskolai Kar, Kazinc
barcika
(3701 Kazincbarcika, Lenin u. 1.)

mérés- és automatizálási 20
rendszerszervező 16
gyárszerelő 6
műanyag-alkalmazástechnikai _  7

ö s s z e s e n  49

m űvészeti főisk olák

Iparművészeti Főiskola, Budapest
(1121 Budapest, Zugligeti út 11 — 25.)

ipari formaterv 3
belsőépítész 10
typo-grafika 9
ötvös 6
kerámia 5
porcelán 2
üveg 1
gobelintervező 2
nyomottanyagtervező 2
ruházati formatervező 1
szövöttanyagtervező
bőr 2

M e g n e v e z é s
Utolsó éves hallgatók száma 
társadalmi ösztöndíjas és kül
földi hallgatók nélkül

Utolsó éves hallgatók száma 
társadalmi ösztöndíjas és kül
földi hallgatók nélkül

M e g n e v e z é s
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társadalmi ösztöndíjas és kül
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cipő 1
kötött-hurkoltanyag tervező 2

ö s s z e s e n  46

Képzőművészeti Főiskola, Budapest
(1062 Budapest, Népköztársaság u. 71.)

festő 25
szobrász 9
sokszorosító grafika 10
alkalmazott grafika 8
festő restaurátor 3
szobrász restaurátor 5

ö s s z e s e n  6Ö

Színház és Filmművészeti Főiskola, Budapest
(1088 Budapest, Vas u. 2/c.)

színházrendező 7
színész 25

ö s s z e s e n  32

Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola, Budapest
(1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8.)

művészképző tagozat 74
(zeneszerzés, zenetudomány, hangszeres 
ének)

GAZDASÁGI FŐISKOLÁK

Pénzügyi és Számviteli Főiskola, Budapest
(1426 Budapest, Buzogány u. 10.)

rendszerszervezési 34
vállalatgazdálkodási ipari 43
vállalatgazdálkodási mezőgazdasági 85
vállalatgazdálkodási belkereskedelmi 15
vállalatgazdálkodási külkereskedelmi 20
pénzügyi költségvetési 29

ö s s z e s e n  226

Külkereskedelmi Főiskola, Budapest
(1476 Budapest, Ecseri út 3.)

külkereskedelmi-áruforgalmi 73
idegen nyelvű levelező: orosz—német 18

orosz—angol 36
orosz—francia 16
német—angol 23
német—francia 5
angol—francia 13
angol—spanyol 6
ö s s z e s e n  190

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, Budapest
(1054 Budapest, Alkotmány u. 9—11.)

kereskedelmi 73
vendéglátóipari 65

ö s s z e s e n  138

M e g n e v e z é s
Utolsó éves hallgatók száma 
társadalmi ösztöndíjas és kül
földi hallgatók nélkül

AGRÁRTUDOMÁNYI EGYETEMEK 

Agrártudományi Egyetem, Gödöllő
Mezőgazdaságtadományi Kar 

növénytermesztő 19
állattenyésztő 28
növényvédelmi 14
üzemszervező 22

Mezőgazdasági Gépészmérnöki Kar 
mezőgazdasági gépészmérnök 88

ö s s z e s e n  171

Állatorvostudományi Egyetem, Budapest
(1400 Budapest, Landler Jenő u. 2.)

állatorvos 58

Erdészeti és Faipari Egyetem, Sopron
(9400 Sopron, Bajcsy Zs. út 4.)

erdőmérnöki 23
faipari mérnök 14
üzemmérnök (3 éves képzésben) 17

ö s s z e s e n  54

Kertészeti Egyetem, Budapest
(1114 Budapest, Villányi út 33—45.)
Tartósítóipari Kar

élelmiszervizsgáló 3
mikrobiológiai 4
konzervipari 4
hűtőipari 7
borászati 8
dohányipari 1
tartósítóipari üzemmérnöki szak kb. 50

Termesztési Kar
dísznövénytermesztési 10
gyógynövénytermesztési 1
gyümölcstermesztési 14
növényvédelmi 12
szőlőtermesztési 12
üzemtan i 6
zöldségtermesztési 4
táj- és kertépítészeti 6
növényörökléstani 1
faiskola-termesztés 1

ö s s z e s e n  144

Agrártudományi Egyetem, Debrecen
(4001 Debrecen, Böszörményi út 138.)

általános agrármérnök 63

Agrártudományi Egyetem, Keszthely
(8360 Keszthely, Deák F. u. 16.)
Mezögazdaságtudományi Kar 

általános agrármérnöki 22
agrárkémiai 26
növényvédelmi üzemmérnöki (3 éves 

képzésben) 29
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Utolsó éves hallgatók száma 
társadalmi ösztöndíjas és kül
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Mezőgazdaságtudományi Kar 
(9200 Mosonmagyaróvár, Vár u. 2.)

általános agrármérnöki __ 27
ö s s z e s e n  104

MEZŐGAZDASÁGI FŐISKOLÁK, EGYETEMI 
FŐISKOLAI KAROK

Mezőgazdasági Főiskola, Kaposvár
(7400 Kaposvár, Dénesmajor Pf. 16.)

állattenyésztési 31
baromfi és kisállattenyésztési  22

ö s s z e s e n  53

Mezőgazdasági Főiskola, Nyíregyháza
(4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 69.)

mezőgazdasági gépjavító 46
mezőgazdasági repülőgépvezető  20

ö s s z e s e n  66

Erdészeti és Faipari Egyetem
Földmérési és Földrendezői Főiskolai Kar
(8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 13.)

földmérő 17
földrendező  И

ö s s z e s e n  28

Agrártudományi Egyetem, Gödöllő
Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Gyöngyös
(3200 Gyöngyös, Mátrai u. 36.)

üzemszervezési 30

Kertészeti Egyetem
Kertészeti Főiskolai Kar, Kecskemét
(6000 Kecskemét, Erdei Ferenc tér 1 — 3.)

gyümölcstermesztési 26
szőlőtermesztési 32
zöldségtermesztési 30
dísznövényterm. és kertfenntartó 17

ö s s z e s e n  105

Debreceni Agrártudományi Egyetem
Mezőgazdasági Gépészeti Kar, Mezőtúr
(5401 Mezőtúr, Tolbuchin u. 2.)

gépjavító 17
üzemgépész  18
ö s s z e s e n  35

Debreceni Agrártudományi Egyetem
Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Szarvas
(5541 Szarvas, Szabadság u. 1—3.)

öntözéses-meliorációs ' 28
növénytermesztési 56

ö s s z e s e n    84
М та «-X_— J.X_

M e g n e v e z é s
Utolsó éves hallgatók száma 
társadalmi ösztöndíjas és kül
földi hallgatók nélkül

Állatorvostudományi Egyetem 
Állategészségügyi Főiskolai Kar
(6801 Hódmezővásárhely, Lenin u. 15.)

általános állattenyésztési. 44

Élelmiszeripari Főiskola, Szeged
(6724 Szeged, Marx tér 7.)

éleim.techn.-hús-hőkezeléses tartósító
ipar 13

éleim.tech.-hús-baromfiipar 10
éleim.techn.-hús-tejipari 7
éleim, techn.-keveréktakarmány-malom- 

ipar 2
éleim.techn.-keveréktakarmány-tej ipar 4
éleim.techn.-sütő-édesipar 6
éleim.techn.-sütő-tejipar 3
éleim.techn.-sütő-malomipar 1
élelmiszeripari gépész 9
élelmiszeripari gépész műszer és auto

matizálás 7
ö s s z e s e n  62

Egészségügyi Főiskola
(1046 Budapest, Erkel u. 26.)

dietetikai 26
gyógytornász 37
közegészségügyi és járványügyi ellenőr 98
védőnő 136

ö s s z e s e n  297

FOGADÓÓRÁK

Szentágotliai János, a Magyar Tudományos 
Akadémia elnöke minden hétfőn 16—17.30 óra 
között — bármely természetű ügyben — fogadó
órát tart.

A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak 
más időpontokban is rendelkezésére áll.

IGAZGATÁSI ÉS JOGI FŐOSZTÁLY

Márta Ferenc, a Magyar Tudományos Akadémia 
főtitkára minden hétfőn 15.30—17 óra között — bár
mely természetű ügyben — fogadóórát tart.

A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak, 
valamint az intézmények vezetőinek más időpon
tokban is rendelkezésére áll.

IGAZGATÁSI ÉS JOGI FŐOSZTÁLY

Kónya Albert akadémikus, a Tudományos Mi
nősítő Bizottság elnöke minden kedden 14—15 óra 
között tart fogadóórát.

Előzetes bejelentés a 126—840 telefonon, a 
18—64-es mellékállomáson lehetséges.

TUDOMÁNYOS MINŐSÍTŐ BIZOTTSÁG
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Tárgy- és Száinmiilaló
az

Akadémiai közlöny
1979. évi XXVIII. évfolyamához

B E T Ű R E N D E S  T Á R G Y M U T A T Ó *

A, Á

Az Akadémia és a felügyelete alá tartozó költségvetési in
tézmények beruházási tevékenységének szabályozásáról 
1 ( 1 )

Az 1979. évi közgyűlés jellegéről és szervezeti rendjéről 19(2)
Az akadémiai dolgozók lakásépítésének és lakásvásárlásá

nak támogatásáról 37 (4)
„Az ország természeti erőforrásainak kutatása és feltárása” 

tárcaszintű kutatási főirány országos szintre emeléséről 
39(4)

Az 1980. évi könyvkiadási tervről 41 (4)
Akadémiai Aranyérem odaítélését előkészítő bizottság ki

küldéséről 41 (4)
Akadémiai Díjak odaítélését előkészítő bizottság kikül

déséről 41 (4)
Az Akadémia területi bizottságairól 59 (5)
Az 1979. évi Akadémiai Díjak odaítéléséről 70 (6)
Az 1979. évi Akadémiai Aranyérem odaítéléséről 71 (6)
A VI. ötéves terv kidolgozásához készített, a tudományos 

kutatás fő irányai című részkoncepcióról 104 (11)
Az államtitok és szolgálati titok védelmének eljárási sza

bályzatáról 125 (15)
Az 1980. évi közgyűlés elnökségi beszámolójának rendjéről 

126 (15)
Az Akadémia 1980. évi statisztikai beszámolási rendszeréről 

132 (16)
Akadémiai központi jogsegélyszolgálat létrehozása 106 (11)

В

Belföldi tudományos tanulmányutakról szóló 12/1972. (A. K. 
15.) MTA-F. számú utasítás módosításáról 105 (11)
Buzágh Aladár-díj létesítéséről 39 (4)

D

Dubnái Egyesített Atomkutató Intézettel kapcsolatos hazai 
feladatok ellátásának szervezeti kereteiről 79 (7)

E

Elnökség egyéb állásfoglalásai 20 (2)
Elnökség 1979. I. félévi munkatervéről 32 (3) 
Elnökségi alkalmi bizottság kiküldéséről 33 (3) 
Elnökség egyéb állásfoglalásai 33 (3)
Elnökség egyéb állásfoglalásai 41 (4)
Elnökség egyéb állásfoglalásai 62 (5)
Elnökség egyéb állásfoglalásai 71 (6)
Elnökség egyéb állásfoglalásai 81 (7)
Elnökség egyéb állásfoglalásai 86 (8)
Elnökség 1979. II. félévi munkatervéről 93 (9) 
Elnökség egyéb állásfoglalásai 94 (9)
Elnökség egyéb állásfoglalásai 127 (15)

F

Filozófiai és Történettudományok Osztályának tevékeny
ségéről 16 (2)

Felsőoktatási intézmények oktatói és nevelői állásainak be
töltésével kapcsolatos pályázati eljárásról 56 (5)

Felsőoktatási intézmények nappali tagozatán végzett pálya
kezdő szakemberek munkába lépésének nyilvántartására 
szolgáló adatlap beszerzéséről 81 (7)

Felsőoktatási intézmények nappali tagozatán 1979/80. tan
évben végző nem tanár szakos hallgatók számáról 137 (16)

G

Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának tevékenységé
ről 30 (3)

H

Hazai növénygenetikai kutatások helyzetéről és fejlesztésé
nek feladatairól 92 (9)

I, J
Irányítás, vezetés és a szervezéstudomány területéről 91 (9) 

К

Kutatás-fejlesztési-termelési egyesülésről és a kutatási fej
lesztési-termelési társaságról 116 (13)

Körösi Csorna díj alapítólevelének módosításáról 86 (8)

L

Laboratóriumi törzsállattenyésztő Intézet felügyeletéről 62 
(5)

M

Magyar Tudományos Akadémia 1979. évi statisztikai be
számoló rendszeréről 7 (1)

Magyar Tudományos Akadémia Műszerügyi Bizottságának 
Szervezési és Működési Szabályzata 12 (1)

MTA-SOTE Egyesített Kutatási szervezet megalakulása 13
( 1 )

MTA felügyelete alatt álló tudományos társaságok törzs
gárda szabályzatáról 30 (3)

Magyar—Szovjet Társadalomtudományi Együttműködési 
Bizottság magyar tagozata elnöki tisztének betöltéséről 
41 (4)

Marxizmus—Leninizmus esti egyetemeken szerzett bizo
nyítványról és oklevelekről, valamint a politikai képzett
ség elismeréséről 55 (5)

Magyar Tudományos Akadémiáról 67 (6)
Művészettörténettudomány helyzetéről 79 (7)
Magyar Tudományos Akadémia 1979. évi közgyűlési hatá

rozatainak végleges szövegének megállapításáról 86 (8)
Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1979. évi 6. sz. 

törvényerejű rendelet hatálybalépéséről és a Magyar 
Tudományos Akadémia Alapszabályainak jóváhagyásáról 
99 (10)

Magyar Tudományos Akadémia Alapszabályai az 1979. évi 
közgyűlés után 108 (12)

Mérésügyről szóló 8/1976(IV. 27.) MT számú rendelet végre
hajtásáról 121 (14)

* A címet követő szám az oldalszámot, a zárójelben levő 
szám a közlöny számát jelzi.
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MTA Közgazdasági Információs Csoport megszűnéséről, és 
feladatkörének az MTA Közgazdaságtudományi Intézet
nek való átadásáról 130 (16)

Magyar Tudományos Akadémia statisztikai adatgyűjtési 
és adatszolgáltatási rendjéről 130 (16)

Miskolci Akadémiai Bizottság létesítéséről 40 (4)

N

Nem Kormányzati nemzetközi tudományos szervezetekben 
történő magyar részvétel országos koordinálását ellátó 
bizottság létrehozásáról 100 (10)

Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának tevékeny
ségéről 33 (3)

О
Oktatási Minisztérium tájékoztatója a felsőoktatási intéz

mények nappali tagozatán 1979. évben végző hallgatók 
számáról 21 (2)

R
Révai Miklós Emlékéremhez kapcsolódó díjak felemeléséről 

126 (15)

Sz

Szociológiai felmérések és eredmények közzétételének sza
bályozásáról 137 (16)

Személyi ügyek 65 (6)
Személyi rész 83 (8)

T
Társadalomtudományi társaságokról 18 (2) 
Társadalomtudományi társaságok helyzetéről és tevékeny

ségük továbbfejlesztésének lehetőségeiről 29 (3)
Távlati tudományos kutatások terén elért eredmények ju

talmazása 1978-ban 41 (4)
Tudósklub új szervezeti és működési szabályzatáról 61 (5) 
Termésbecslésről 84 (8)
Tudósklub Klub Tanácsa tagjainak és titkárának meg

bízásáról 93 (9)
Tudományos Minősítő Bizottság titkárának és egyes tagjai

nak felmentéséről, illetőleg kinevezéséről 99 (10) 
Tudományos Minősítő Bizottság elnöke és tagjai kinevezé

sének 1980. augusztus hó 31-ig történő meghosszabbításá
ról 117 (13)

U

UAI 1981. évi közgyűlésének Budapesten történő meg
rendezéséről 126 (15)

V

Veszprémi Akadémiai Bizottság elnöki teendőinek ellátásá
ról 62 (5)
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S Z Á M M U T A T Ó *

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

1978. év

16/1978. (XI 29.) MüM sz. rendelet 15 (2) 
46/1978. sz. Ein. határozat 18 (2)
49/1978. sz. Ein. határozat 19 (2)
51/1978. sz. Ein. határozat 30 (3)
53/1978. sz. Ein. határozat 32 (3)
54/1978. sz. Ein. határozat 33 (3)
55/1978. sz. Ein. határozat 33 (3)

1979. év

1/1979. (A. K. 1.) MTA-F sz. utasítás 1 (1) 
1/1979. hivatalvezetői közlemény 7—12—13 (1) 
2/1979. (A. K. 3.) MTA-F. sz. utasítás 30 (3) 
3/1979. (A. K. 3.) MTA-F. sz. utasítás 37 (4) 
1/1979. sz. Ein. határozat 39 (4)
3/1979. sz. Ein. határozat 39 (4)
4/1979. sz. Ein. határozat 40 (4)
5/1979. sz. Ein. határozat 41 (4)
6/1979. sz. Ein. határozat 41 (4)
7/1979. sz. Ein. határozat 41 (4)
8/1979. sz. Ein. határozat 41 (4)
1/1979. (III. 14.) OM. sz. rendelet 56 (5)
9/1979. sz. Ein. határozat 59 (5)

10/1979. sz. Ein. határozat 61 (5)
12/1979. sz. Ein. határozat 62 (5)
18/1979. sz. Ein. határozat 70 (6)
19/1979. sz. Ein. határozat 71 (6)

4/1979. (A. K. 7.) MTA-F. sz. utasítás 79 (7) 
20/1979. sz. Ein. határozat 79 (7)
7/1979. (V. 22.) MÉM sz. rendelet 84 (8)

26/1979. sz. Ein. határozat 86 (8)
27/1979. sz. Ein. határozat 86 (8)
28/1979. sz. Ein. határozat 91 (9)
29/1979. sz. Ein. határozat 92 (9)
30/1979. sz. Ein. határozat 93 (9)
31/1979. sz. Ein. határozat 93 (9)

5/1979. (A. K. 10) MTA-F. sz. utasítás 100 (10) 
6/1979. (A. K. 11) MTA-F. számú utasítás 105 (11) 
7/1979. (A. K. 14) MTA-F. sz. utasítás 121 (14) 
8/1979. (A. K. 15.) MTA-F. sz. utasítás 125 (15) 

37/1979. sz. Ein. határozat 126 (15)
39/1979. sz. Ein. határozat 126 (15)
40/1979. sz. Ein. határozat 126 (15)

9/1979. (A. K. 16.) MTA-F. sz. utasítás 130 (16) 
2/1979. hivatalvezetői közlemény 130 (16)

10/1979. (III. 2.) MT. sz. rendelet 55 (5)
27/1979. (VIII. 1.) MT. sz. rendelet 99 (10)
30/1979. (IX. 27.) MT. sz. rendelet 116 (13) 
1018/1979. (VIII. 7.) MT sz. határozat 99 (10) 
1024/1979. (IX. 27.) MT. sz. határozat 117 (13) 
30.002/1979. TPB sz. határozat 29 (3)
30.018/1979. TPB sz. határozat 104 (11)

* A jogszabály (elnökségi határozat) számát követő szám 
az oldalszámot, a zárójelben levő szám a Közlöny számát 
jelzi.
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