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SZÁMMUTATÓ*

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

* A jogszabály (elnökségi határozat) számát követő szám 
az oldalszámot, a zárójelben levő szám a közlöny számát 
jelzi.
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Jogszabályok
A TUDOMÁNYPOLITIKAI BIZOTTSÁG 

30 027/1983. számú 
h’a t á'r o z a t a

a VII. ötéves tervidőszakra szóló
Országos Középtávú Kutatási-Fejlesztési Terv 

készítéséről

A Tudománypolitikai Bizottság „A tudomány- 
politika időszerű feladataidról szóló 1003/1978. 
(I. 18.) Mt. h. sz., az ennek végrehajtásáról rendel
kező 2005/1978. (I. 19.) Mt. h. sz., valamint a TPB 
30 021/77. sz. határozatok alapján elkészített VI. 
ötéves tervi Országos Középtávú Kutatási-Fejlesz
tési Terv (OKKFT) tapasztalatait figyelembe véve 
a VII. ötéves tervidőszakra szóló OKKFT tartal
máról, elkészítéséről a következőket határozza.

/. A terv jellege és funkciói

1. Az OKKFT célja: a társadalom, a gazdaság, 
valamint a tudományos kutatás és műszaki fej
lesztés céljai és eszközei összehangolásának elő

segítése. A terv a kutatásirányító szervek számára 
előírt feladatokkal, a tervbe felvett kutatási prog
ramokkal közvetlenül, a hazai kutatási és műszaki 
fejlesztési tevékenység egészére kifejtett orientáló 
hatásával pedig közvetve szolgálja e célokat.

A tervben előirányzott tevékenység támassza alá 
a VII. ötéves tervi, készítse elő a VIII. ötéves tervi 
időszak társadalmi-gazdasági, továbbá tudományos 
és műszaki fejlődését. A terv járuljon hozzá a 
tudományos kutatás és műszaki fejlesztés haté
konyságának javításához, az innováció kibontako
zásához és meggyorsításához. Vizsgálni kell a már 
meglevő vagy a munka során elért nagy jelentő
ségű kutatási és műszaki fejlesztési eredmények 
mielőbbi gyakorlati bevezetésének és/vagy a ter
melésben való alkalmazásba vételének lehetősé
geit is.

2. A tervezetet a népgazdasági tervezéssel ösz- 
szehangoltan, az Országos Távlati Tudományos 
Kutatási Terv (OTTKT), továbbá a kormányszin
ten kiemelt állami gazdaságfejlesztési programok 
figyelembevételével, a nemzetközi tudományos és 
műszaki együttműködés lehetőségeinek tekintetbe
vételével kell kidolgozni.

Menet közben át kell venni a VI. ötéves terv
időszaki OKKFT értékelésének tapasztalatait, az 
egyszeri értékelést követően folyamatosan át kell
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vezetni a szükséges módosításokat. Ugyanígy, a
VII. ötéves népgazdasági tervezési folyamatban 
kialakuló előirányzatokat kell érvényesíteni az 
OKKFT tartalmi kidolgozásánál.

3. A terv a kutatás és műszaki fejlesztés terve
zési rendszerének továbbfejlesztésével összhang
ban irányadóul szolgál az érdekelt minisztériumok 
és országos hatáskörű szervek, a kutatóhelyek, a 
vállalatok tudományos kutatási és műszaki fejlesz
tési tervezési munkáihoz, terveik összeállításához.

4. A kutatási programok teljesítésének időigé
nyét a feladatok határozzák meg, ennek megfe
lelően a programok időtávjának nem kell egybe
esnie a középtávú tervidőszakkal.

II. A terv tartalma, szerkezete

5. Az OKKFT a következő két fejezetből épül 
fel:

— az I. fejezet tartalmazza a tervidőszak leg
fontosabb tudománypolitikai, illetve műszaki fej
lesztéspolitikai céljait, a teljes K + F  tevékenység 
megvalósítását közvetlenül elősegítő, az irányítás, 
a tervezés, a finanszírozás, a szabályozás területén 
mutatkozó legfontosabb feladatokat,

— a II. fejezet
az I. fejezetnek speciálisan az OKKFT 

programjaira vonatkozó, leszűkített megfogal
mazását,

az országos középtávú kutatási-fejlesztési 
programokat (ezek mellett elkülönítetten eset
leg néhány kiemelkedően fontos más, pl. tárca
programot),

az országos középtávú kutatási-fejlesztési 
programok megvalósítását közvetlenül elősegítő 
irányítási, tervezési, finanszírozási, szabályozási 
súlyponti feladatokat ismerteti.

A tervező munkában nagy figyelmet kell fordí
tani arra, hogy e terv tartalma ne kerüljön indo
kolatlan átfedésbe más, ugyanezen tervidőszakra 
szóló tervdokumentumokkal.

III.  A terv elkészítése

6. A terv kidolgozása a VII. ötéves népgazda
sági tervezéssel összhangban történik. A munká
ban figyelembe kell mindazt venni, ami a népgaz
dasági tervezéshez készült részkoncepciókból hasz
nosítható. Ilyenként elsősorban a „Műszaki fejlesz
téspolitika” és „A tudományos kutatás fő irányai” 
című gazdaságpolitikai részkoncepciók veendők szá
mításba.

a) A terv I. fejezetét a TPB titkársága készíti 
el a tervező és összefoglaló szervek bevonásával.

b) A terv II. fejezetében rögzítésre kerülő kuta
tási programokra — a TPB által elfogadott elő
zetes elgondolásban körvonalazott (a szelekció 
elveit is magában foglaló) iránymutatást szem 
előtt tartva — a kutatást irányító minisztériumok, 
országos hatáskörű szervek tesznek javaslatokat. 
A tárcák kiemelési javaslatait a közvetlen gazdasági 
célú kutatási feladatok esetében az Országos Mű
szaki Fejlesztési Bizottság, a társadalomtudományi 
kutatásoknál a Társadalomtudományi Koordiná

ciós Bizottság (TKB) összesíti és az érdekeltekkel 
egyetértésben indítványozza kevés számú — a szi
gorú kritériumoknak ténylegesen megfelelő — 
program-tervbe való felvételét.

A többi feladat tekintetében a Magyar Tudo
mányos Akadémia hasonló módon jár el.

A kiemelési javaslatok elfogadását követően a 
felelős tárcák dolgozzák ki a programok tervjavas
latait. A tervbe történő felvétel kritériumaira, a 
kiemelési javaslatok, a program tervjavaslatok ki
dolgozására az OMFB, az MTA és a TKB készít
sen a fenti tárgyköröknek megfelelő, értelemsze
rűen differenciált tartalmi és módszertani útmu
tatót.

A fejezet kidolgozását az OMFB, az MTA és a 
TKB értelemszerű munkamegosztásban, koordinál
tan végzi.

A VII. ötéves terv időszakára az OKKFT elő
készítését és tervezését a módosult feltételek és kö
vetelmények mellett kell végrehajtani, figyelembe 
véve a VI. ötéves tervidőszakra szóló OKKFT végre
hajtásának tapasztalatait.

7. A terv kidolgozásának irányítása
a) Az OKKFT kidolgozását a TPB elvi irányí

tása, figyelemmel kísérése, ellenőrzése mellett kell 
végrehajtani.

b) A tervet az OMFB összesítő felelősségével 
az MTA és a TKB értelemszerű részvételével az 
érdekelt felelős minisztériumok és országos hatás
körű szervek közreműködésével kell elkészíteni.

8. A terv kidolgozásának munkaprogramja
a) A terv kidolgozását az erre a célra kidolgozott 

munkaprogram szerint kell elvégezni, melyet az 
érdekeltek megkapnak.

b) A tervező munka végrehajtásáról és további 
szabályozásáról a minisztériumok (országos hatás
körű szervek) saját hatáskörükben gondoskodnak.

9. A Tudománypolitikai Bizottság felkéri a ku
tatást irányító minisztériumok (országos hatás
körű szervek) vezetőit, hogy gondoskodjanak a ha
tározatnak hivatalos lapjaikban történő közzététe
léről.

Sarlós István s. k., 
a Tudománypolitikai Bizottság elnöke

A VII.  ötéves tervidőszakra szóló OKKFT* 
kidolgozásának vázlatos ütemterve**

1. TPB határozat a terv készítéséről
1983. december

2. A terv tematikai koncepciójának (a II. fejezet: 
a programok) kialakítása; egyeztetése a népgaz
dasági terv előzetes elképzeléseivel

1984. február
3. A terv nem tematikai*** részei koncepciójának

elkészítése 1984. július

* Itt, a továbbiakban: terv.
** A vázlatos ütemterv a mai ismeretek szerint reálisnak 

tartott részhatáridőket tartalmazza. Pontosabbá tétele a 
munkák előrehaladásával, az újabb ismeretek és határozatok 
birtokában lehetséges.

*** Tudománypolitikai, irányítási, szervezeti, finanszí
rozási stb.
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A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
főtitkárának

1/1984. (A. K. T) MTA-F. számú 
u t a s í t á s a

a regionális kutatások szervezeti kereteinek 
továbbfejlesztéséről

A magyar társadalom és gazdaság regionális 
fejlődésére és a magyar településhálózat átalaku
lására vonatkozó társadalomtudományi alapkuta
tások folytatása szervezeti rendszerének korszerű
sítése érdekében az alábbi utasítást adom ki.

1- §

A 12/1955. (OK. 3.) OM sz. utasítás alapján 
a Magyar Tudományos Akadémia felügyelete alatt 
működő Dunántúli Tudományos Intézet eddigi 
tevékenységi formájának érintetlenül hagyása mel
lett jelen utasítás hatályba lépésétől MTA Regioná
lis Kutatások Központja (a továbbiakban: Köz
pont) keretében működik.

2 -  §
A Központ feladata a multidiszciplináris jellegű 

alapkutatások végzése a magyar gazdaság és tár
sadalom alakulását formáló és kifejező társadalmi 
térfolyamatok törvényszerűségeinek feltárása, érté
kelése és előrejelzése érdekében.

3-§

(1) A Központ jogi személy. Székhelye Pécs.
(2) A Központ felügyeletét a Magyar Tudomá

nyos Akadémia főtitkára a Központi Hivatal Tár
sadalomtudományi Főosztálya útján gyakorolja.

4-§

A Központ kutatási egységei:
a) Dunántúli Tudományos Intézet (Pécs),
b) Alföldi Kutatócsoport (Békéscsaba),
c) Regionális Tudományos Osztály (Budapest),
d) Településkutató Csoport (Kecskemét).

5-§

A Központ élén főigazgató áll. A főigazgató és 
helyettesei, valamint a kutatási egységek vezetői
nek kinevezésére a munkáltatói jogok gyakorlásáról 
szóló utasításban foglaltak az irányadók.

6.§

A Központ működésével kapcsolatos személyi, 
pénzügyi, dologi és egyéb feltételek biztosításáról 
az MTA Központi Hivatala — külön intézkedés 
alapján — gondoskodik.

7 - §

A Központ főigazgatója 1984. június 30-ig 
készítse el a Központ Szervezeti és Működési Sza
bályzatát és azt — az előírásoknak megfelelően — 
jóváhagyásra terjessze elő.

8 -  §
Ez az utasítás kihirdetése napján lép hatályba.*

Pál Lénárd

Közlemények
22 258/1983. sz. közlemény

a Magyar Tudományos Akadémia
1984. évi statisztikai beszámolórendszeréről

A Magyar Tudományos Akadémia felügyelete 
alá tartozó gazdálkodó szervek, valamint a támo
gatott kutatóhelyek és ezek központi gazdálkodó 
szervezetei részére az állami statisztika egységes 
rendszerének körében elrendelt 1984. évi statisztikai 
beszámolórendszert a Melléklet tartalmazza.

A Melléklet a KSH elnöke, a miniszterek — or
szágos hatáskörű szervek vezetői — és az MTA 
főtitkára által elrendelt statisztikai adatgyűjtéseket 
foglalja magában. Nem tartalmaz az Akadémia 
vállalataira és kutatóintézeteire vonatkozó egyes 
ágazati statisztikai adatgyűjtéseket. Ezekről az 
érdekelt szervek külön kaptak, illetve kapnak tájé
koztatást.

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

Egyéb, az adatszolgáltatást érintő kérdésekben 
a 2/1979. számú hivatalvezetői közlemény — meg
jelent az Akadémiai Közlöny 1979. évi 16. számá
ban — szerint kell eljárni.

MTA Központi Hivatala 
Kutatástervezési Főosztálya

* Kihirdetés napja 1984. január 1.



Melléklet

A beszámoló jelentés Az adatszolgáltatásra kötelezett szervezetek

£
<9N milyen időszakonként 

készül

a beszámoló jelentést Elrendelési
címe körének meghatározása mely szerveknek milyen határidőre szám

O
(fi tartoznak megküldeni

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

1. Beszámoló jelentés a kutató-fejlesz
tő intézetek fontosabb statisztikai 
adatairól

évenként kutatóintézetek, kutatócsoportok a felügyeletet ellátó akadémiai 
tudományági főosztálynak

a tárgyévet követő március 1. 270661/82

tudományági főosztályok MTA Kutatástervezési Főosztá
lyának

a tárgyévet követő március 5.

2. Beszámoló jelentés a vállalati, ill. 
az egyéb kutató-fejlesztő helyek 
fontosabb kutatási-fejlesztési sta
tisztikai adatairól

évenként MTA Kutatásszervezési Intézete és 
MTA Könyvtára

MTA Kutatástervezési Főosztá
lyának

a tárgyévet követő március 1. 270663/82

3. Bejelentő lap a hazai kutatási és 
fejlesztési tevékenységről

esetenként kutatóintézetek, kutatócsoportok és 
egyéb kutatóhelyek

Országos Műszaki Információs 
Központ és Könyvtár

a kutatási témák megkezdé
sét és befejezését követő 
egy hónapon belül, módo
sítását a tárgyévet követő 
március 15-ig

27 1368/82

4. Aspiránsok és tudományos fokozat
tal rendelkezők adatai

évenként MTA Tudományos Minősítő Bizott
sága

KSH Tudományos Kutatási és 
Fejlesztési Statisztikai Osztá
lyának

a tárgyévet követő február 
28.

27 0658/83

5. Jelentés a tanfolyami szakoktatás
ról

évenként tanfolyamot szervező intézmények MTA Személyzeti Főosztályá
nak

a tárgyévet követő október 
25.

27 0656/83
MTA Személyzeti Főosztálya KSH Kulturális Statisztikai 

Osztályának
a tárgyévet követő novem

ber 15.

6. Az 1984. évi éves beruházás-statisz
tikai beszámoló jelentés

évenként valamennyi saját lebonyolítású és 
megbízásos beruházási tevékeny
séget végző akadémiai költségve
tési szerv, vállalat, támogatott 
kutatóhelyek gazdasági főigaz
gatóságai

KSH területi igazgatóságának és 
MTA Pénzügyi Főosztályának 
(Beruházási Osztálynak)

a tárgyévet követő február 
15.

27 0573/83

7. Beszámoló jelentés az 1984. évben 
megkezdett, befejezett és folya
matban levő beruházásokról

évenként valamennyi saját lebonyolítású és 
megbízásos beruházási tevékeny
séget végző akadémiai költségve
tési szerv, vállalat, támogatott 
kutatóhelyek gazdasági főigaz
gatóságai

MTA Kutatástervezési Főosztá
lyának és KSH területi igaz
gatóságának

a tárgyévet követő január 20. 27 1192/83

A
K

A
D

ÉM
IA

I K
Ö

ZLÖ
NY 

1984. január 31.



8. I. számú évközi beszámoló jelentés 
a beruházások pénzügyi teljesíté
séről és az üzembe helyezett beru
házások értékéről (a MELLÉK- 
LET-tel együtt)

negyedévenként (az első 
negyedév kivételével)

valamennyi saját lebonyolítású és 
megbízásos beruházási tevékeny
séget végző akadémiai költségve
tési szerv, vállalat, támogatott 
kutatóhelyek gazdasági főigaz
gatóságai

MTA Kutatástervezési Főosztá
lyának és KSH területi igaz
gatóságának

negyedévet követő hó 20. 

%

27 0575/83

9. II. számú évközi beszámoló jelentés 
a fontosabb beruházások alakulá
sáról

a 100 MFt feletti beruhá
zásokról a 11—IV. ne
gyedévekben; a 100 
MFt alattiakról csak a 
IV. negyedévben

fontosabb beruházást megvalósító 
akadémiai gazdálkodó szervek

KSH területi igazgatóságának és 
MTA Pénzügyi Főosztályának 
(Beruházási Osztálynak)

a negyedévet követő hó 20. 270582/83

10. III. számú évközi beszámoló jelen
tés az üzembe helyezett létesít
ményekről és önálló gépbeszerzé
sekről

negyedévenként (az első 
negyedév kivételével)

azon intézmények, amelyek a kitöl
tési utasításban meghatározott 
létesítményeket helyeztek üzem
be

KSH területi igazgatóságának és 
MTA Pénzügyi Főosztályának 
(Beruházási Osztálynak)

a negyedévet követő hó 10. 270574/82

11. Törzslap a fontosabb beruházások 
tervezett adatairól

esetenként fontosabb beruházást megvalósító 
akadémiai gazdálkodó szervek

KSH területi igazgatóságának és 
MTA Pénzügyi Főosztályának 
(Beruházási Osztálynak)

a beruházás megkezdését kö
vető 30. nap

27 1301/82

12. Zárójelentés a fontosabb beruházá
sok tényleges adatairól

egyszeri fontosabb beruházást megvalósító 
akadémiai gazdálkodó szervek

KSH területi igazgatóságának és 
MTA Pénzügyi Főosztályának 
(Beruházási Osztálynak)

a beruházás teljes befejezését 
(üzembe helyezését) köve
tő 30. nap

27 1302/82

13. Jelentőlap a befejezett (átadott) 
építmények fontosabb adatairól

esetenként mindazon gazdálkodó szervek, ame
lyek 2 MFt összeget meghaladó 
új építményt építenek, átépíte
nek vagy bővítenék

KSH területi igazgatóságának az átadást követő második 
hó 5.

27 0632/81

14. Munkaerőforgalom az 1984. évben évenként minden akadémiai költségvetési 
szerv, támogatott kutatóhelyek 
gazdasági főigazgatóságai

MTA Kutatástervezési Főosz
tályának

a tárgyévet követő január 6. 27 1161/83

15. Létszámadatok 1984. december 31- 
én

évenként minden akadémiai költségvetési 
szerv, támogatott kutatóhelyek 
gazdasági főigazgatóságai

MTA Kutatástervezési Főosz
tályának

a tárgyévet követő január 10. 271162/83

16. A foglalkoztatottak létszáma, mun
kabére és keresete 1984. évben

évenként minden akadémiai költségvetési 
szerv, támogatott kutatóhelyek 
gazdasági főigazgatóságai

MTA Kutatástervezési Főosz
tályának

a tárgyévet követő február 
10.

271165/83

17. A teljes munkaidőben foglalkozta
tott nem fizikai foglalkozásúak 
létszáma, munkabére és keresete 
részletező állománycsoportok sze
rint 1984 szeptember hóban, ill. 
az 1984. évben

évenként minden akadémiai költségvetési 
szerv, támogatott kutatóhelyek 
gazdasági főigazgatóságai

MTA Kutatástervezési Főosz
tályának

a tárgyévet követő február 
17.

27 1166/82

1984. január 31. 
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Melléklet folytatása 05

A beszámoló jelentés Az adatszolgáltatásra kötelezett szervezetek

milyen időszakonként 
készül

a beszámoló jelentést Elrendelési
E•CON címe körének meghatározása mely szerveknek milyen határidőre
OC/D tartoznak megküldeni

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

18. A teljes munkaidőben foglalkozta
tottak létszámának megoszlása, 
évet jellemző szeptemberi kerese
tük nagyságcsoportjai szerint

kétévenként minden akadémiai költségvetési 
szerv, támogatott kutatóhelyek 
gazdasági főigazgatóságai

MTA Kutatástervezési Főosz
tályának

a tárgyév (1984) november 
hó 1.

27 1187/81

19. Lyukkártyarendszerű adatfeldolgo
zó, adatrögzítő és -ellenőrző gé
pek, valamint az adatátalakító 
berendezések adatai

évenként azon intézmények, amelyek ilyen 
típusú gépekkel rendelkeznek

KSH Számítástechnika-alkalma
zási Főosztályának és MTA 
SzAB Titkárságának

a tárgyévet követő február 
10.

27 0381/83

20. A számítógép adatai évenként elektronikus számítógépekkel és mi
ni-számítógépekkel rendelkező in
tézmények

KSH Számítástechnika-alkalma
zási Főosztályának és MTA 
SzAB Titkárságának

a tárgyévet követő február 
10.

27 0382/83

21. Munkaügyi adatok a számítás- 
technikai munkakörökben fog
lalkoztatottakról

évenként azon intézmények, amelyek számí
tástechnikai, számítástechnika
alkalmazási tevékenységet végez
nek

KSH Számítástechnika-alkalma
zási Főosztályának és MTA 
SzAB Titkárságának

a tárgyévet követő február 
10.

27 0386/81

22. Számítógépek, számítástechnikai be
rendezések és alkalmazások költ
ség- és eredményadatai

évenként azon intézmények, amelyek a KSH- 
tól az adatszolgáltatásra felhívást 
kapnak

KSH Számítástechnika-alkalma
zási Főosztályának és MTA 
SzAB Titkárságának

a tárgyévet követő február 
10.

27 1137/82

23. Számítástechnika-alkalmazási tevé
kenységet folytató szervezetek 
termelési és értékesítési adatai

évenként azon intézmények, amelyek számí
tástechnika-alkalmazási tevé
kenységet végeznek

KSH Számítástechnika-alkalma
zási Főosztályának és MTA 
SzAB Titkárságának

a tárgyévet követő február 
10.

27 1343/83

24. Számítástechnika-alkalmazási tevé
kenységet folytató szervezetek 
beruházási adatai

évenként azon intézmények, amelyek szá
mítástechnikai célú beruházást 
eszközölnek

KSH Számítástechnika-alkalma
zási Főosztályának és MTA 
SzAB Titkárságának

az évet követő február 10. 27 1386/82

25. Jelentés az alkalmazásba vett szá
mítógép-programokról

félévenként azon intézmények, amelyek számí
tógép-programmal rendelkeznek 
vagy ilyet alkalmaznak

KSH SZÁMALK-nak és MTA 
SzAB Titkárságának

a félévet követő április 15., 
október 15.

27 1003/82

26. Import ESZR berendezések adatai havonként azon intézmények, amelyek ESZR 
és MSZR számítógépekkel rendel
keznek

KSH SZÁMALK-nak és MTA 
SzAB Titkárságának

minden hó 15. 27 1084/82
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27. ] Jelentés az üdültetési tevékenység- 
j röl

évenként minden, saját kezelésű üdülővel, hét
végi pihenővel rendelkező költ
ségvetési szervezet, vállalat

MTA Kutatástervezési Főosztá
lyának

a tárgyévet követő február 1. 27 1155/78

28. Havi (negyedéves) beszámoló jelen
tés az üzemi balesetekről

negyedévenként minden MTA felügyelete alá tar
tozó költségvetési szervezet, vál
lalat

MTA munkavédelmi vezetőjé
nek (MTA Beruházási Osz
tálya)

a negyedévet követő hó 5. 27 0526/82

29. T ársadalombiztosítási statisztikai 
jelentés

havonként társadalombiztosítási kifizetőhely- 
lyel rendelkező intézmények

társadalombiztosítási igazgató
ságoknak

a tárgyhót követő hó 11. 
(budapesti szervezetek 12.)

27 1011/77

30. Családi pótlékban részesülők gyer
mekszám szerinti részletezése a 
júliusi állapot szerint

évenként társadalombiztosítási kifizetőhely- 
lyel rendelkező intézmények

társadalombiztosítási igazgató
ságoknak

minden év augusztus 15. 27 1012/80

31. Jelentés a befejeződött keresőkép
telen betegségi, baleseti esetekről

havonként az Egészségügyi Minisztérium által 
kijelölt akadémiai intézmények 
orvosai

SZOT Társadalombiztosítási Fő- 
igazgatóságának, ill. megyei 
társadalombiztosítási igazga
tóságoknak, fővárosi, megyei 
vezető főorvosnak

a tárgyhót követő hó 20. 27 1013/79

32. Jelentés a saját kezelésű konyhákról 
és büfékről

negyedévenként saját kezelésű munkahelyi konyhát 
és büfét fenntartó akadémiai 
szervezetek

KSH területi igazgatóságának a negyedévet követő hó 14. 27 0320/80

33. A külkereskedelmi forgalom cikken
kénti adatai. Alaptábla

havonként MTA-KESz, AKADIMPEX Külkereskedelmi Minisztérium
nak

a zárást követő napon 27 0489/72

34. Újítási-találmányi jelentés évenként az MTA költségvetési szervei és vál
lalatai

MTA Találmányi Csoportjának a tárgyévet követő február 
15.

27 1009/83
MTA Találmányi Csoportja Országos Találmányi Hivatalnak március 31.

35. Jelentés a gazdálkodó szervezetek 
keretén belül működő új típusú 
gazdasági szervezetek számáról

félévenként minden akadémiai gazdálkodó szerv, 
ahol új típusú gazdálkodó szerve
zet működik

KSH területi igazgatóságának a félévet követő július 9., 
január 8.

27 1359/82

36. A kisvállalatok és kisszövetkezetek 
statisztikai beszámoló jelentése

félévenként kisvállalatok KSH területi igazgatóságának a félévet követő július 16., 
február 15.

27 1364/83

37. Összevont statisztikai beszámoló je
lentés

félévenként vállalati gazdasági munkaközössé
gek

KSH területi igazgatóságának a félévet követő július 16., 
február 15.

27 1365/83

38. Adatszolgáltatás a felsőoktatási in
tézmények nappali tagozatán vég
zett pályakezdő szakemberek szá
mára meghirdetett álláshelyekről

évenként minden akadémiai munkáltató, 
amelyre a 21/1980. (XII. 12.) 
MüM sz. rend. vonatkozik

Állami Bér- és Munkaügyi Hi
vatal Munkaügyi Információs 
Központjának

a tárgyévet követő január 
31.

25 048/80
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A beszámoló jelentés Az adatszolgáltatásra kötelezett szervezetek

milyen időszakonként 
készül

a beszámoló jelentést Elrendelési
<3N címe körének meghatározása mely szerveknek milyen határidőre

szám

OC/3 tartoznak megküldeni

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

39. Adatok az első ízben munkába lépő 
fiatalok számára felajánlható 
munkahelyekről 1984. évben

évenként minden akadémiai gazdálkodó szer
vezet

az intézmény telephelye szerint 
illetékes munkaügyi szakigaz
gatási szervnek

az évet követő március 5. 25 052/83

40. Betétlap az első ízben munkába 
lépők munkakönyvéhez

folyamatosan mindazon munkáltatók, amelyek az 
első ízben munkába lépőt foglal
koztatják

Állami Bér- és Munkaügyi Hi
vatal Munkaügyi Információs 
Központjának

a hónap 25. napja 25 053/83

41. Adatok a pszichológiai munkakö
rökben foglalkoztatottakról, az 
egységes munkaügyi nyilvántar
tás alapján

folyamatosan minden akadémiai munkáltató, a- 
mely pszichológiai feladat ellátá
sára munkaviszonyt létesít vagy 
megszüntet

Állami Bér- és Munkaügyi Hi
vatal Munkaügyi Információs 
Központjának

munkaviszony megkötését v. 
megszűnését követő 15 
munkanapon belül

25 055/82

42. Külföldön munkát végző magyar 
állampolgárok egységes nyilván
tartási (statisztikai) lapja és ösz- 
szesítő

félévenként munkáltató, illetve engedélyező 
szerv

MTA Nemzetközi Kapcsolatok 
Főosztályának

tárgyfélévet követő hó 10. 
munkanap

25 057/83
MTA Nemzetközi Kapcsolatok Fő

osztálya
Állami Bér- és Munkaügyi Hi

vatal Munkaügyi Információs 
Központjának

tárgyfélévet követő 17. mun
kanap

43. Jelentés az óvodai intézmények 
helyzetéről (1984. október 15-i 
állapot)

évenként valamennyi óvodai intézmény a városi, kerületi művelődés- 
ügyi osztálynak

1984. október 17. 50 001/82

44. Jelentés a szakkönyvtárak éves te
vékenységéről

évenként az MTA felügyelete alá tartozó 
intézmények könyvtárai

MTA Könyvtára Fejlesztési és 
Hálózati Szolgálatának

a tárgyévet követő január 15.

50 045/80
MTA Könyvtára Fejlesztési és 

Hálózati Szolgálata (Hálózati 
Központ)

MM Tudományszervezési és Inf. 
Intézete Közgazdasági Főosz
tályának

január 30.

45. Jelentés a KISKERESKEDELMI 
KÖNYVFORGALOM-ról és 
könyvkészletről

évenként könyvterjesztést végző szervek MM Kiadói Főigazgatóságának a tárgyévet követő január 
28.

50 046/80

46. Jelentés a FILMTÁRCASTÜD1Ó 
tevékenységéről

évenként MTA Műszerügyi és Méréstechnikai 
Szolgálata

MM Filmfőigazgatóságának a tárgyévet követő január

3'
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47. Éves energiamérleg évenként az energiamérleg készítésére kije
lölt akadémiai költségvetési szer
vek

Állami Energetikai és Energia
biztonságtechnikai Felügyelet
nek (ÁEEF)

a tárgyévet követő március 
1.

51 030/81

48. Villamosteljesítmény-lap havonként a 36/1967. NIM sz. utasítás szerint 
villamosterhelés mérésére kötele
zett akadémiai gazdálkodó szervek

ÁEEF-nek és a területileg illeté
kes áramszolgáltató vállala
toknak

tárgyhó 25. 51 045/81

49. Adatszolgáltatás a VI. ötéves tervi 
energiagazdálkodási akcióprog
ram éves végrehajtásáról szóló 
beszámoló elkészítéséhez

évenként az MTA vállalatai és az adatszolgál
tatásra kijelölt költségvetési szer
vei

ÁEEF Energiatervezési és Inf. 
Főosztályának

a tárgyévet követő január 31. 50 055/81
MTA Pénzügyi Főosztályának 

(Beruházási Osztálynak)

50. Területrendezési adatszolgáltatás esetenként kijelölt szervezetek az adatszolgáltató lapot kiküldő 
szerv részére

a kiküldést követő 30. nap 71 106/79(A

51. Információ az építőipari verseny- 
tárgyalási kiírásról

esetenként versenytárgyalást meghirdető szer
vezetek

ÉQSZI Ágazati Információk Fő
osztályának

a felhívást követő 10. mun
kanap

71 132/83

52. Információ az építőipari verseny- 
tárgyalás eredményéről

esetenként versenytárgyalást lebonyolító szer
vezetek

ÉOSZI Ágazati Információk Fő
osztályának

az eredményhirdetést köve
tő 10. munkanap

71 133/83

53. Kimutatás a gépjárműfenntartási 
munkákról és kapacitásokról

évenként gépjárművet üzemben tartó és ja
vító szervezetek

Közlekedési Minisztérium Autó
felügyeletének

a tárgyévet követő február 
15.

75 023/82

54. Jelentés a forgalmi rendszámmal 
ellátott nem fuvarozó közúti jár
műállomány szállítási és fuvaro
zási teljesítményeiről

félévenként nem közhasználatú közúti járművet 
üzemeltető szervezetek

Közlekedési Minisztérium Autó
felügyeletének

a félévet követő hó 15. 75 051/82

55. Légszennyező kibocsátási jelentés esetenként a gazdasági tevékenységet folytató 
jogi személyek, valamint a 350 
kW teljesítménynél nagyobb köz
ponti fűtőberendezés üzemeltetői

a légszennyező forrás telephelye 
szerint illetékes tanács vb 
építésügyi feladatokat ellátó 
szakigazgatási szervének

a légszennyező forrás keletke
zésétől vagy az adataiban 
bekövetkezett változástól 
számított 3 hónapon belül

77 001/83

56. Veszélyes hulladék bejelentő lap 
(változásjelentés)

esetenként az 56/1981. (XI. 18.) MT sz. rende
let értelmében adatszolgáltatásra 
kötelezett gazdálkodó szerveze
tek és egészségügyi intézmények

az OKTH területileg illetékes 
felügyelőségének

a változást követő 8 napon 
belül

77 003/83

57. Adatszolgáltatás: orvos, vizsgázott 
fogász munkaviszonyba lépésé
ről, munkahelyében, munkaköré
ben, munkaidejében bekövetke
zett változásról, munkaviszonyá
nak megszűnéséről

esetenként valamennyi orvost és vizsgázott 
fogászt alkalmazó akadémiai gaz
dálkodó szervezet

Fővárosi, megyei Tanács VB 
Egészségügyi Osztályának

a változást követően 87 228/76
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A beszámoló jelentés Az adatszolgáltatásra kötelezett szervezetek

milyen időszakonként 
készül

a beszámoló jelentést Elrendelési
'n címe körének meghatározása mely szerveknek milyen határidőre szám

o
CO tartoznak megküldeni

í. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

58. Jelentés a nagyértékű műszerek ál
lományában bekövetkezett válto
zásokról

félévenként mindazon költségvetési szervezetek, 
vállalatok, szövetkezetek, ame
lyek 100 eFt bruttó értéket meg
haladó műszereket és méréstech
nikai berendezéseket beszereznek, 
átadnak v. selejteznek

MTA Műszerügyi és Méréstechni
kai Szolgálatának

a félévet követő augusztus 
15., február 15.

21 001/76

59. Jelentés a nagy értékű műszerek, 
segédberendezések és tartozékok 
belföldi forgalmazásáról

negyedévenként műszerek, segédberendezések hazai 
forgalmazásával foglalkozó kül- 
és belkereskedelmi vállalatok, va
lamint az ilyen tevékenységre 
feljogosított egyéb szervezetek az 
általuk forgalmazott 100 eFt 
bruttó értéket meghaladó beren
dezésekről

MTA Műszerügyi és Méréstech
nikai Szolgálatának

a negyedévet követő hó 15. 21 002/76

60. Jelentés az állományi létszám össze
tételéről

évenként MTA kutatóintézetei és támogatott 
kutatóhelyei

MTA Személyzeti Főosztályának a tárgyévet követő január 
5.

21 003/82

61. Jelentés a szolgálati találmányok 
éves adatairól

évenként minden MTA felügyelete alá tar
tozó szervezet

MTA Találmányi Csoportjának a tárgyévet követő február 1. 21 004/76

62. Tájékoztató jelentés a beruházások 
alakulásáról

félévenként mindazon akadémiai beruházók, 
amelyeknek ÁFB jelzőszámos be
ruházásuk van

MTA Pénzügyi Főosztályának 
(Beruházási Osztálynak)

a félévet követő hó 20. 21 006/77
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

Az MTA Szegedi Biológiai Központ főigazgatója 
pályázatot hirdet az MTA SZBK Biokémiai, Gene
tikai, Növényélettani Intézeteinek igazgatóhelyet
tesi munkaköreire.

A pályázókkal szembeni követelmények:
— egyetemi végzettség és legalább kandidátusi 

fokozat;
— tudományos eredmények a megpályázott intézet 

profiljának megfelelő kutatások területén.
A pályázatnak tartalmaznia kell:

— a pályázó tudományos önéletrajzát;
— a pályázó munkahelyének, besorolásának, beosz

tásának és fizetésének megjelölését;
— tudományos fokozatának, kitüntetéseinek, ide

gen nyelvismeretének megjelölését.
A pályázathoz mellékelni kell:

— az oklevelek hiteles másolatát;
— részletes önéletrajzot;
— erkölcsi bizonyítványt.

Amennyiben a pályázó az MTA SZBK alkalma
zásában áll, úgy a mellékleteket a pályázatnak nem 
kell tartalmaznia.

A tudományos igazgatóhelyettesek besorolása és 
megbízása a 16/1977. [(XII. 1.) MüM. sz. rendelet, 
valamint az 1/1978. (AK. 1.) MTA-F. sz. főtitkári 
utasítás alapján történik.

A pályázatokat a megfelelő intézet igazgatójá
hoz címezve az MTA SZBK Személyzeti Osztályára 
kell benyújtani. (Cím: 6726 Szeged, Odesszai krt.62.)

Benyújtási határidő: a pályázat közzétételétől 
számított 30 nap.

Alföldi Lajos s. k.
főigazgató

A BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM
pályázatot hirdet az alábbi egyetemi tajrfári 

és docensi állásokra ^

A betöltendő állások után a 30/1980. (XII. 29.) 
MüM sz. rendelettel módosított 7/1977. (VII. 27.) 
OM-MüM számú együttes rendelet szerint — a 
munkaköri bértételek határai közötti — illetmény 
jár.

A pályázati felhívásban szereplő valamennyi 
állás betöltése során határozatlan idejű munka- 
viszony létesül.

A pályázóknak meg kell felelniük az oktatói 
követelményrendszerben foglaltaknak.

Az egyetemi tanárokkal és docensekkel szemben 
támasztott általános és különleges követelményeket 
,,A BME oktatóinak munkaköri követelményei” c 
Egyetemi Tanácsi határozat tartalmazza, amely a 
Dékáni Hivatalokban tekinthető meg.

A benyújtandó pályázatok tartalmára és mel
lékleteire vonatkozó előírásokat az 1/1979. (III. 14.) 
OM számú rendelet 9. §-a tartalmazza.

A pályázattal kapcsolatos részletesebb infor
mációt az illetékes kar személyzeti vezetője nyújt.

A pályázatok benyújtásának határideje a közzé
tételtől számított 30 nap.

A pályázatok benyújtásának helye: Budapesti 
Műszaki Egyetem, Bp. 1521.
Építőmérnöki Kar Dékáni Hivatala, Bp. XL, 

Műegyetem rkp. 3. K. ép. I. 16.
Gépészmérnöki Kar Dékáni Hivatala, Bp. XL, 

Műegyetem rkp. 3. K. ép. I. 14.
Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatala, Bp. XL, 

Műegyetem rkp. 3. K. ép. I. 10.
Vegyészmérnöki Kar Dékáni Hivatala, Bp. XL, 

Műegyetem rkp. 3. K. ép. I. 9/b.
Villamosmérnöki Kar Dékáni Hivatala, Bp. XL, 

Egri József u. 18—20. Vx ép.
Központi Oktatási Egységek Csoportja, Bp. XL, 

Műegyetem rkp. 3. K. ép. II. 61.

AZ ÉPÍTŐMÉRNÖKI KARON
az Acélszerkezetek Tanszékre 
egy 3221 kulcsszámú egyetemi tanári állás betöl

tésére.

Az állást betöltő feladata:
A Tanszék vezetésében való részvétel, különös 

tekintettel a Tanszék keretében működő laborató
rium és kutatócsoport munkájának irányítására; 
a stabilitáselmélet és képlékenységtani méretezés 
tárgykörének oktatása a nappali tagozaton és szak
mérnöki tanfolyamok keretében, valamint e tárgy
körök rendszeres fejlesztése és a szükséges írásos 
oktatási segédletek elkészítésének irányítása. Fel
adatát képezi még a tudomány területén működő 
fiatal oktatók és kutatók tudományos munkájának 
irányítása.

Követelmény továbbá a műszaki tudományok 
doktora fokozat, az oktató munkában való hosz- 
szabb tapasztalat, a hazai és nemzetközi tudomá
nyos életben való aktív részvétel, valamint az 
oktatásirányítási feladatokban való kellő jártasság.

Az Építőanyagok Tanszékre 
egy 3221 kulcsszámú egyetemi tanári állás betölté

sére.

Az állást betöltő feladata:
Az Építőanyagok és kémia c. tantárgy előadása 

az Építő- és Építészmérnöki Kar nappali tago
zatán, a tananyag állandó fejlesztése, a gyakorlatok 
irányítása és a Tanszékhez tartozó posztgraduális 
képzés irányítása.

A Tanszék kutatási tevékenységének az irányí
tása általában, kiemelten az anyagszerkezet és az 
anyagtulajdonságok témakörben. Feladata továbbá 
az építőiparral a szakmai és tudományos, a főisko
lák építőanyagot oktató osztályaival és a külföldi 
egyetemek rokon tanszékeivel az oktatási és kuta
tási együttműködés fejlesztése.

Követelmény legalább 20 éves oktatói, illetve 
kutatói gyakorlat az építőanyagok területén, vala
mint olyan tevékenység, amely közéleti szereplés,
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könyv vagy szakirodalmi tevékenység alapján első
sorban a hazai, másodsorban a nemzetközi szakmai 
közvélemény előtt ismert. A műszaki tudományok 
doktora fokozattal kell rendelkeznie.

Az Útépítési Tanszékre
egy 3221 kulcsszámű egyetemi tanári állás betölté

sére.
Az állást betöltő feladata:
A Tanszék oktatási és tudományos kutatási 

munkáiban való részvétel, az oktatási anyag folya
matos korszerűsítésének elősegítése. A közúti for
galomtechnika és városi közlekedés témakörben 
előadások tartása, a gyakorlati oktatás és tervezési 
gyakorlat irányítása. Szakterületén az oktatási
nevelési munka mellett tudományos kutatómunkát 
is kell végeznie. Szervező munkával, előadásokkal 
és magas fokú egyéni konzultációkkal részt kell 
vennie az igen fontos posztgraduális oktatásban 
(pl. szakmérnökképzés) és az aspiránsvezetésben.

Pályázhatnak legalább 20 éves oktatói, kutatói 
gyakorlattal, emellett jó előadói praxissal rendel
kezők. Az idegen nyelvű tudás, szakirodalmi tájé
kozottság mellett kellő nemzetközi elismertség és 
megfelelő tudományos fokozat szükséges.

A Geotechnika Tanszékre
egy 3222 kulcsszámú egyetemi docensi állás betölté

sére.
Az állást betöltő feladata:
A Tanszék oktatási, kutatási és szakértői mun

kájában való irányító részvétel, különösen az Épí
tészmérnöki Kar „Talajmechanika-Alapozás” c. 
tantárgy előadása, gyakorlati anyagának összeállí
tása és továbbfejlesztése, továbbá a Tanszéken 
diplomatervet készítők irányítása.

Pályázhatnak azok, akik a geotechnika téma
köréhez kapcsolódó legalább 10 éves oktatói gya
korlattal, ezen szakterületen szerzett kiterjedt ter
vezési és kutatási ismeretekkel, továbbá a műszaki 
tudományok kandidátusa fokozattal, valamint egy 
világnyelvből állami nyelvvizsga szintű ismeretekkel 
rendelkeznek.

A Mechanika Tanszékre
egy 3222 kulcsszámú egyetemi docensi állás betölté

sére.
Az állást betöltő feladata:
Általában a Mechanika Tanszék oktatási, kuta

tási és ipari megbízásos tevékenységében való rész
vétel, egyes tantárgyaknak, elsősorban a levelező 
tagozaton való előadása, tankönyvírásban való 
közreműködés, a tudományos diákköri munka irá
nyítása, diplomatervezési feladatok vezetése.

Pályázhatnak azok az okleveles mérnökök, akik 
legalább 10 éves, mechanika és tartók statikája 
témakörökhöz kapcsolódó oktatási tevékenységgel, 
e témakörökben nemzetközileg elismert kutatói 
munkával, a műszaki tudományok kandidátusa 
fokozattal és legalább egy világnyelvből állami 
nyelvvizsga szintű nyelvismerettel rendelkeznek.

A GÉPÉSZMÉRNÖKI KARON
az Ipari Üzemgazdaságtan Tanszékre 
egy 3221 kulcsszámú egyetemi tanári állás betölté

sére.
Az állást betöltő feladata:
A „Szervezéselmélet és módszertan” , valamint 

a „Vállalati rendszer és gazdaságtan”  c. tárgyak 
előadása, továbbá a Tanszék által a graduális és 
posztgraduális képzésben oktatott nagyszámú tan
tárgy fejlesztésének irányításában, a Tanszék tudo
mányos munkájában, vezetésében való alkotó közre
működés.

A pályázónak a tudományok doktora fokozattal, 
jelentős oktatói, vezetői és tudományszervezési 
gyakorlattal, a Tanszék profiljába illő publikációs 
tevékenységgel, továbbá legalább egy világnyelv 
előadási szintű ismeretével kell rendelkeznie.

egy 3222 kulcsszámú egyetemi docensi állás betölté
sére.
Az állást betöltő feladata:
A „Vállalati rendszer és gazdaságtan” , „Szer

vezéselmélet és módszertan” c. tárgyak fejlesztése 
előadásainak megtartása. A Tanszék egyik oktatói 
csoportjának vezetése. A csoport oktató-nevelő és 
tudományos munkájának irányítása. Részvétel a 
Tanszék oktató-nevelő, tudományos munkájának 
fejlesztésében, témavezetés ipari megbízások esetén. 
A pályázónak műszaki egyetemi végzettséggel, gaz
dasági mérnöki diplomával és tudományos foko
zattal, továbbá jelentős oktatói gyakorlattal, vala
mint publikációs eredményekkel kell rendelkeznie.

A Gépgyártástechnológia Tanszékre 
egy 3222 kulcsszámú egyetemi docensi állás betölté

sére.

Az állást betöltő feladata:
A forgácsolási folyamatok és automatizálásuk 

oktatása a Tanszék által gondozott tárgyak, kép
zési irányok és szakmérnöki tanfolyamok keretében, 
az oktatás irányítása és fejlesztése. Feladata 
továbbá a tudományterületen folyó tanszéki kutató
fejlesztő munka irányítása.

A pályázó okleveles gépészmérnöknek magas 
szintű egyetemi előadói gyakorlattal, tudományos 
fokozattal, a gyártási folyamatok tervezésének és 
irányításának automatizálása terén önálló tudomá
nyos eredményeket tükröző publikációs tevékeny
séggel, idegen nyelv magas szintű ismeretével kell 
rendelkeznie.

A Matematika Tanszékre
egy 3222 kulcsszámú egyetemi docensi állás betölté

sére.
Az állást betöltő feladata:
Részvétel a Tanszék oktató munkájában, önálló 

előadások és gyakorlatok tartása elsősorban a 
funkcionálanalízis, a numerikus analízis, a mate
matikai statisztika és a számítástechnika területén. 
Diplomázó hallgatókkal való konzultálás, tudomá
nyos ösztöndíjasok irányítása, szakmérnöki és
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egyéb posztgraduális tanfolyamok tartása. Rész
vétel a Tanszék tudományos kutatómunkájában, 
elsősorban a funkcionálanalízis és az alkalmazott 
matematika különböző területein.

A kinevezendő docensnek matematikusi, mate
matika-fizika tanári vagy matematikus-mérnöki 
diplomával, tudományos fokozattal és jelentős 
egyetemi oktatási tapasztalattal kell rendelkeznie.

A Műszaki Mechanikai Tanszékre 
egy 3222 kulcsszámú egyetemi docensi állás betölté

sére.

Az állást betöltő feladata:
Rendelkezzék több éves oktatói és tudományos 

kutatási tapasztalattal a mechanika és annak alkal
mazása területén. Feladata a kinevezendő docens
nek a szilárdságtan és kísérleti módszereinek, a tan
szék oktatásába beilleszkedő laboratóriumi és szá
mítástechnikai gyakorlatainak kidolgozása, ezen a 
területen tudományos diákkör vezetése, ugyancsak 
feladata a kontinuum-mechanikának, illetve a mű
anyagok szilárdságtanának előadása, mind a nap
pali, mind az esti és szakmérnöki tanfolyamokon. 
Mindkét megjelölt területen tudományos kutatói 
munkát kell végeznie a tanszékvezető irányítása 
mellett. A kinevezés elengedhetetlen feltétele, hogy 
a jelölt rendelkezzék tudományos fokozattal.

A Vegyipari Gépek és Mezőgazdasági Iparok Tan
székre
egy 3222 kulcsszámú egyetemi docensi állás betölté

sére.
Az állást betöltő feladata:
A „Tervezés”  c. tárgy előadása, a „Vegyipari 

gépszerkesztés”  c. tárgy vezetése, a „Vegyipari 
készülékek szerkesztése”  c. tárgy előadásának, 
illetve konferenciáinak megtartása a vegyipari és 
élelmiszeripari gépész szakon, továbbá az „Üzemek 
megbízhatósága”  c. tárgy előadása vegyipari gépész 
szakmérnöki szakon és „Nyomástartó edények”  c. 
tárgy előadása a matematikus-mérnök szakon. Fel
adatát képezi még diplomatervezési, laboratóriumi 
és tantermi gyakorlatok, továbbá tudományos 
diákkörök vezetése. Tudományos feladata a „Vegy
ipari és élelmiszeripari gépek szilárdsági és konst
rukciós problémái”  c. tanszéki kutatás témafelelősi 
teendőinek ellátása. Rendelkezzék mélyreható isme
retekkel a vegyipari és élelmiszeripari gépek szilárd
sági méretezésének és konstrukciós kérdéseinek 
oktatása és kutatása területén. Rendelkezzék nagy 
tapasztalattal a hallgatók erkölcsi-politikai és szak
mai nevelésében, továbbá ipari problémák meg
oldásában. Rendelkezzék kandidátusi fokozattal.

AZ ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KARON
az Épületek Szerkezetei és Berendezései Intézet 
Épületgépészeti II. Tanszékre 
egy 3222 kulcsszámú egyetemi docensi állás betölté

sére.
Az állást betöltő feladata:
Részt vesz az „Épületgépészet” c. tantárgy elő

adásainak megtartásában, továbbá a „Komplex

tervezés”  és a „Diplomatervezés”  c. tantárgyak 
konzultációs munkájában. Feladatát képezi még 
a tananyag korszerűsítésében a hallgatói jegyzetek 
és segédletek írásában, a tanszék tudományos és 
fejlesztési tevékenységében való részvétel. Pályáz
hatnak azok az okleveles gépészmérnökök, akik 
az épületgépészet szakterületén legalább 15 éves 
felsőoktatási gyakorlattal, a műszaki tudományok 
kandidátusa fokozattal, legalább két idegen világ
nyelv előadási szintű ismeretével rendelkeznek.

Előnyben részesülnek azok a pályázók, akiknek 
szakmapolitikai, társadalmi-közéleti tevékenysége 
elismert, társadalomtudományi képzettségük ma
gas szintű és az épületgépészet területén kiemelkedő, 
elismert szakmai tevékenységük van.

A Középülettervezési Tanszékre 
egy 3221 kulcsszámú egyetemi tanári vagy 
egy 3222 kulcsszámú egyetemi docensi állás betölté

sére.

Az állást betöltő tanár vagy docens feladata:
A Középülettervezési Tanszék elméleti és gya

korlati tárgyának oktatásában felelős vezető-okta
tói részvétel, valamint a tanszéki tudományos 
kutatási tevékenységben irányító közreműködés.

Pályázhatnak olyan okleveles építészmérnökök, 
akik legalább 10 éves magas szintű egyetemi oktatói, 
tervezés-oktatási gyakorlattal, tapasztalattal ren
delkeznek és akiknek alkotó építészi tevékenysége 
a gyakorlati középülettervezés magas szintű isme
retét igazolja. Legalább két idegen nyelv előadói 
szintű ismerete szükséges. Az egyetemi tanári 
pályázó esetében további feltétel az építészet-elmé
let területén való jártasság.

Előnyben részesülnek az építészeti díjjal, illetve 
tudományos fokozattal rendelkező pályázók, akik
nek szakmapolitikai, társadalmi-közéleti tevékeny
sége elismert és társadalomtudományi képzettségük 
magas szintű.

A VEGYÉSZMÉRNÖKI KARON
az Alkalmazott Kémia Tanszékre 
egy 3222 kulcsszámú egyetemi docensi állás betölté

sére.
Az állást betöltő feladata:
A Vegyészmérnöki Karon a lumineszcenciás 

témakörben diplomamunkák, szakdolgozatok veze
tése. Kémia oktatás a nem vegyészmérnöki Karo
kon, különös tekintettel a laboratóriumi gyakorla
tok, valamint a tantermi gyakorlatok szervezésére, 
vezetésére és ezek állandó korszerűsítésére. Fel
adatát képezi még a tudományos munka terén 
a lumineszcenciás tématerület művelése, valamint 
a Tanszék Lumineszcensz Csoportjának a vezetése.

Pályázhatnak jelentős felsőoktatási és tudo
mányos kutatási tapasztalatokkal, valamint a 
kémiai tudományok kandidátusa fokozattal ren
delkezők.

A Mezőgazdasági Kémiai Technológia Tanszékre 
két 3221 kulcsszámú egyetemi tanári állás betölté

sére.
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Az állást betöltők feladata:
Az egyik kinevezendő egyetemi tanár feladata 

a biotechnológiai és ipari enzimológia tárgyak elő
adása, e tárgyak fejlesztése, állandó korszerűsítése. 
Tudományos feladata a rögzített enzimek és sejtek 
alap- és alkalmazott kutatása, valamint a bio
specifikus elválasztás-technikák fejlesztése.

A másik kinevezendő egyetemi tanár feladata 
a Vegyészmérnöki Karon a Biológiai iparok műve
letei és alapfolyamatai, a Mikrobiológiai genetika, 
valamint a Veszprémi Vegyipari Egyetemen a 
Műszaki mikrobiológia című tárgyak oktatása, e tár
gyak fejlesztése és korszerűsítése. A mérnök-bioló
gus szakmérnöki tanfolyam — a most induló 
OKKFT A/16 Biotechnológiai program igényeinek 
megfelelő — megszervezése. Feladata továbbá a 
tudományos munka terén a Tanszék fermentációs 
kutatásainak irányítása és magas szintű végzése.

Pályázhatnak jelentős felsőoktatási oktatói és 
kutatási gyakorlattal, valamint a tudományok dok
tora fokozattal rendelkezők.

A Szerves Kémia Tanszékre 
egy 3222 kulcsszámú egyetemi docensi állás betölté

sére.
Az állást betöltő feladata:
A Vegyészmérnöki Kar esti tagozatán a „Hetero

ciklusos vegyületek kémiája”  c. kötelező választ
ható tárgy előadása és a tárgy fejlesztése; a nappali 
tagozaton tanköri és laboratóriumi gyakorlatok 
vezetése mind a II., mind a IV. évfolyamon; 
kutatómunka végzése az N-heterociklusos vegyü
letek területén.

A pályázónak több éves felsőoktatási oktatói 
és kutatói gyakorlattal, valamint kandidátusi foko
zattal kell rendelkeznie.

A Szervetlen Kémia Tanszékre 
egy 3222 kulcsszámú egyetemi docensi állás betölté

sére.
Az állást betöltő feladata:
A nappali tagozatos vegyészmérnök hallgatók 

laboratóriumi gyakorlati oktatásának megszerve
zése és továbbfejlesztése, előadások tartása általá
nos és szervetlen kémia tárgykörben, elsősorban 
a „Válogatott fejezetek a szervetlen kémiából” 
kritériumtárgy előadása, a tanszék által meghirde
tett korróziós szakmérnöki tanfolyam szervezése, 
a tanfolyamon előadások tartása és gyakorlatok 
vezetése. Tudományos területen feladata lesz a tan
szék Korróziós munkacsoportjának irányítása.

A pályázó rendelkezzen oki. vegyészmérnöki 
diplomával és a kémiai tudományok kandidátusa 
fokozattal. Legyen legalább 10 éves gyakorlata az 
általános és szervetlen kémia tárgykörhöz kapcso
lódó tárgyak elméleti és gyakorlati oktatása terü
letén, valamint legyen legalább 10 éves kutatási 
gyakorlata, elsődlegesen korróziós tématerületen.

A Szerves Kémiai Technológia Tanszékre 
egy 3222 kulcsszámú egyetemi docensi állás betölté

sére.

Az állást betöltő feladata:
A Tanszék profiljába tartozó gyógyszeripari, 

szerves szintetikus és könnyűipari ágazatok egyi
kében vagy a szerves vegyipari alapfolyamatok 
oktatásában egy kötelező tantárgynak és egy 
választható tantárgynak előadása, részvétel a szak
terület laboratóriumi és termelési gyakorlatainak 
fejlesztésében. Egynél több tanszéki oktatási pro
filban szerzett gyakorlat előnyt jelent.

További feladat a választott tudományterüle
ten önálló kutatómunka folytatása. A pályázónak 
jelentős oktatói és kutatói gyakorlattal kell rendel
keznie a felsőoktatásban és aktív idegen nyelvi 
ismeret, valamint kandidátusi fokozat szükséges.

A VILLAMOSMÉRNÖKI KARON
az Elektronikus Eszközök Tanszékre 
egy 3221 kulcsszámú egyetemi tanári állás betölté

sére.
Az állást betöltő feladata:
A félvezető mikroelektronika témaköréből elő

adások tartása és a gyakorlatok irányítása, vala
mint a tudományos munkában való aktív részvétel. 
Feladata továbbá a Tanszék mikroelektronikai ter
vezéssel, technológiával és méréstechnikával kap
csolatos oktató-nevelő és tudományos munkájában 
való irányító részvétel, jegyzetek, tankönyvek 
írása, a hallgatók nevelésének irányítása, valamint 
a hazai és külföldi társintézményekkel fennálló kap
csolatok ápolása és fejlesztése.

Pályázhatnak műszaki tudományok doktora 
fokozattal vagy azzal egyenértékű nemzetközi elis
meréssel, továbbá ipari és felsőoktatási gyakorlattal, 
vezetési gyakorlattal rendelkező okleveles villamos- 
mérnökök.

Az Elméleti Villamosságtan Tanszékre 
egy 3222 kulcsszámú egyetemi docensi állás betölté

sére.

Az állást betöltő feladata:
Részvétel és irányító tevékenység az Elméleti 

Villamosságtan Tanszék oktató-nevelő munkájában 
és tudományos kutatási tevékenységében, elsősor
ban előadások tartása a műszer- és irányítástech
nikai szak „B” tagozatos hallgatói részére. A pályá
zónak rendelkeznie kell a műszaki tudományok 
kandidátusa fokozattal és legalább 10 éves műszaki 
felsőoktatási gyakorlattal.

Az Erősáramú Intézet
Villamos Készülékek és Berendezések Osztályára 
egy 3222 kulcsszámú egyetemi docensi állás betölté

sére.
Az állást betöltő feladata:
A villamos kapcsolókészülékek témakörhöz kap

csolódó tantárgyak előadása, folyamatos tovább
fejlesztése, a gyakorlati oktató és tudományos 
kutatómunka, a hallgatók nevelésének irányítása, 
tananyag összeállítása, jegyzetek írása, nappali 
szakmérnökök képzése. A pályázónak a villamos 
kapcsolókészülékek tématerületen magas szintű el
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méleti ismerettel, a műszaki tudományok kandi
dátusa fokozattal, legalább 10 éves felsőfokú okta
tási tevékenységgel, idegen nyelvismerettel és az 
oktató, kutatómunka szervezésében és irányításá
ban tapasztalattal kell rendelkeznie.

A Híradástechnikai Elektronika Intézet Számítás
technika Osztályára
egy 3222 kulcsszámú egyetemi docensi állás betölté

sére.
Az állást betöltő feladata:
A híradástechnikai szak kommunikációs számí

tástechnika ágazatán a Méréstechnika című tárgy 
előadása, az ágazat gyakorló és önálló laborató
riumainak tervezése és irányítása, a Számítógép
technika Osztály téma- és önálló laboratóriumi 
tevékenységének irányítása, a hallgatók nevelése, 
továbbá kutatómunka végzése és irányítása az 
elektronikus kapcsolóközpontok vezérlése és auto
matizált mérése témakörben. A pályázónak legalább 
15 éves felsőoktatási gyakorlattal, a műszaki tudo
mányok kandidátusa fokozattal, idegen nyelv- 
ismerettel és felső fokú politikai képzettséggel kell 
rendelkeznie.

A Villamosgépek Tanszékre 
egy 3221 kulcsszámú egyetemi tanári állás betölté

sére.
Az állást betöltő feladata:
A Villamos hajtások, Automatizált villamos haj

tások és Villamos gépek üzemeltetése c. tárgyak 
oktatása, jegyzeteinek, ill. tankönyveinek meg
írása, különös tekintettel a mikroprocesszorokkal 
vezérelt és szabályozott hajtások oktatásának fej
lesztése és ezekben a témákban kutatói munka 
irányítása. Aktívan részt kell vennie a nappali és 
levelező szakmérnökképzésben, irányítania kell a 
nevelési tevékenységet és el kell látnia az aspiráns
vezetői teendőket is. Pályázhatnak azok a 15 évesnél 
hosszabb ipari vagy felsőoktatási gyakorlattal ren
delkező villamosmérnökök, akik a műszaki tudo
mányok doktora fokozattal rendelkeznek. Előnyös, 
ha a pályázó a felsőoktatási gyakorlat mellett meg
felelő ipari munkákban szerzett gyakorlattal is 
rendelkezik.

A KÖZPONTI OKTATÁSI EGYSÉGEKBEN 
a Fizikai Intézetbe
egy 3221 kulcsszámú egyetemi tanári állás betölté

sére.
Az állást betöltő feladata:
Elméleti fizikai tárgyú előadások tartása, a 

posztgraduális képzésben való részvétel, a kvantum- 
elméleti kutatócsoport tudományos munkájának 
irányítása és nemzetközi kapcsolatainak ápolása.

Pályázhatnak azok a fizikai tudományok dok
tora tudományos fokozattal rendelkezők, akik az 
elméleti fizika területén jelentős tudományos mun
kássággal rendelkeznek. Előnyben részesülnek, akik 
jártasak a tudományos munka irányításában és 
számottevő nemzetközi kapcsolatuk van.
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A Fizikai Intézet Atomfizika Tanszékére 
egy 3221 kulcsszámú egyetemi tanári állás betölté

sére.
Az állást betöltő feladata:
Elsősorban a Villamosmérnöki Kar hallgatói 

számára a fizika-laboratóriumi gyakorlatok irányí
tása, előadások tartása a szilárdtest és felületfiziká
ból, valamint a műszaki fizikus posztgraduális 
továbbképzés irányítása.

Pályázhatnak a fizikai tudományok doktora 
tudományos fokozattal rendelkezők.

Előnyben részesülnek azok a pályázók, akiknek 
a műszaki fizika felsőoktatása és kutatása terén 
nagy gyakorlatuk van és jelentős nemzetközi kap
csolatuk van e témakörben mind a Szovjetunió, 
mind a fejlett nyugati országok rokon intézmé
nyeivel.

A Fizikai Intézet Kísérleti Fizika Tanszékére 
egy 3222 kulcsszámú egyetemi docensi állás betölté

sére.
Az állást betöltő feladata:
Az Építőmérnöki Kar Földmérnöki szakán a 

Fizika c. tárgy előadásainak megtartása, a kapcso
lódó laboratóriumi és számítási gyakorlatok irá
nyítása, az oktatás folyamatos tartalmi és módszer
tani korszerűsítése, az oktató-nevelő munka fejlesz
tése. Kutatási feladata a tanszéki, elektroopti
kai kristályok vizsgálatával foglalkozó csoport 
szakmai irányításában való részvétel, mind az alap, 
mind az alkalmazott kutatásokat illetően. További 
feladata a tanszéki oktatási és kutatási műszerezett
ség fejlesztése, ill. az ezzel összefüggő gazdasági 
ügyek intézése. Előnyben részesülnek fizikus diplo
mával, lehetőleg műszaki egyetemi doktorátussal 
és műszaki vagy fizikai tudományok kandidátusa 
fokozattal rendelkezők. A pályázónak legyen leg
alább 10 éves felsőoktatási gyakorlata és vezetési 
tapasztalata.

A Fizikai Intézet Vegyészmérnöki Fizika Osztályára 
egy 3222 kulcsszámú egyetemi docensi állás betölté

sére.
Az állást betöltő feladata:
A Vegyészmérnöki Fizika Osztályon a vegyész- 

mérnök hallgatók részére laboratóriumi gyakorla
tok vezetése, előadások tartása valamennyi ágazat 
számára, valamint a szakmérnökök számára. Tudo
mányos diákköri munka vezetése és állandó rész
vétel különböző előadási és gyakorlati jegyzetek 
megírásában, valamint összeállításában.

Pályázhatnak a kémiai tudományok kandidá
tusa tudományos fokozattal rendelkezők. Előnyben 
részesülnek azok a pályázók, akiknek több mint 
10 éves felsőoktatási gyakorlatuk van.

A Marxizmus—Leninizmus Intézetbe 
egy 3221 kulcsszámú egyetemi tanári állás betölté

sére.
Az állást betöltő feladata:
A szociológia oktatásának előkészítése, tan

anyagok kidolgozása, tanfolyamok és speciális kol
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légiumok tartása. A pályázónak rendelkeznie kell 
a szociológiai tudományok doktora fokozattal. 
Előnyben részesülnek a legalább 10 éves oktatói 
gyakorlattal és vezetői tapasztalatokkal rendelkező 
pályázók.

A Marxizmus—Leninizmus Intézet Filozófiai Tan
székére
egy 3222 kulcsszáméi egyetemi docensi állás betölté

sére.
Az állást betöltő feladata:
Alaptanfolyamok és speciális kollégiumok tar

tása, továbbá részvétel a tanszéki munka szerve
zésében és vezetésében. A pályázónak rendelkeznie 
kell a filozófiai tudományok kandidátusa tudomá
nyos fokozattal. Előnyben részesülnek a legalább 
10 éves oktatási gyakorlattal rendelkező pályázók.

A Marxizmus—Leninizmus Intézet Tudományos 
Szocializmus Tanszékére
egy 3222 kulcsszámú egyetemi docensi állás betölté

sére.
Az állást betöltő feladata:
Részvétel a tanszék oktató-nevelő és tudomá

nyos munkájában, előadások és speciális kollégiu
mok tartása. Előnyben részesülnek a legalább 10 
éves oktatói gyakorlattal, tudományos eredmé
nyekkel és irányítási tapasztalatokkal rendelkező 
pályázók.

Budapest, 1983. november 24.

Dr. Polinszky Károly s. k., 
a BME rektora

KITÜNTETÉSEK

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa
D é v é n y i  T i b o r t ,  a biológiai tudomá

nyok doktorát, az MTA SZBK Enzimológiai Inté
zete tudományos tanácsadóját nyugállományba 
vonulása alkalmából a fehérje analitika területén 
végzett eredményes kutatómunkájáért, új módsze
rek bevezetéséért és az utánpótlás nevelése terén 
kifejtett fáradhatatlan tevékenységéért,

M e d v e c z k y  L á s z l ó t ,  a fizikai tudomá
nyok doktorát, az MTA Atommag Kutató Intézete 
tudományos tanácsadóját nyugállományba vonu
lása alkalmából több évtizedes tudományos, tudo
mányszervezői, közéleti munkásságának elismeré
séül,

P é c s i  M á r t o n t ,  az MTA rendes tagját, 
az MTA Földrajztudományi Kutató Intézet igazga
tóját 60. születésnapja alkalmából, jelentős tudo
mányszervezői, tudományos közéleti tevékenysé
géért, valamint nemzetközileg is elismert tudomá
nyos munkásságáért,

S i n g e r  D é n e s  t, a műszaki tudományok 
doktorát, az MTA Számítástechnikai és Automati
zálási Kutató Intézete tudományos tanácsadóját 
nyugállományba vonulása alkalmából, a fizikai 
hálózatok elméletében elért kutatási eredményei, 
a közműhálózatok terén folytatott alkalmazott 
kutatásai elismeréséül,

W o l l e m a n n  M á r i á t ,  az orvostudomá
nyok doktorát, az MTA SZBK Biokémiai Intézete 
intézeti igazgatóját a neurobiokémia területén elért 
eredményeiért, magas szintű vezetői és társadalmi 
tevékenységéért
a MUNKA ÉRDEMREND a r a n y  fokozata,

Dr. K e s z t h e l y i  I s t v á n t ,  az MTA 
Mezőgazdasági Kutató Intézet Gazdasága igazgató- 
helyettesét 60. születésnapja és nyugállományba 
vonulása alkalmából, hosszú időn át végzett magas 
szintű gazdasági munkájáért,

K o v á c s  B é l á n é t ,  az MTA Földrajz
tudományi Kutató Intézet gazdasági vezetőjét, 
három évtizeden keresztül végzett lelkiismeretes 
gazdasági munkájáért, nyugállományba vonulása 
alkalmából

a MUNKA ÉRDEMREND e z ü s t  fokozata 
kitüntetésben részesítette.

A Magyar Tudományos Akadémia Központi 
Hivatala 21/1983. sorszám alatt az 1983-ban alakult 
Modern Filológiai Társaságot nyilvántartásba vette. 
A Társaság elnöke: Dobossy László, az irodalom- 
tudomány kandidátusa, egyetemi tanár, főtitkára: 
Frank Tibor, a történelemtudományok kandidá
tusa.

IGAZGATÁSI ÉS JOGI FŐOSZTÁLY

HELYESBÍTÉS

Az MTA főtitkárának a kutatóhelyek középtávú 
tervezési rendszeréről szóló 14/1983. (A. K. 14.) 
MTA-F. számú utasításában nyomdai hiba miatt 
elírás történt.
A 3. § helyesen:

»3- §
A kutatóhelyek középtávú tervezési rendszerének 
keretében az alábbi tervek készítésére kerül sor:
— országos programokhoz (főirányokhoz) tartozó 

kutatások tervei;
— minisztériumok és országos hatáskörű szervek 

programjaihoz és főirányaihoz tartozó kutatások 
tervei;

— a pályázati rendszerben finanszírozott kutatá
sok tervei;

— a kutatóhely 7. § szerint készítendő saját kezde
ményezésű kutatások középtávú terve.”

A 11. § (2) bekezdése helyesen:
„(2) Az utasításban foglaltak végrehajtásához az 
MTA Központi Hivatala Kutatástervezési Főosz
tálya — az érdekelt főosztályokkal egyetértésben — 
iránymutatást ad.”

IGAZGATÁSI ÉS JOGI FŐOSZTÁLY
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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 rendelkezésre áll.

IGAZGATÁSI ÉS JOGI FŐOSZTÁLY

Pál Lénárd, 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, a Tudományos Minősítő Bizott
ság elnöke minden kedden 14—15 óra között tart 
fogadóórát.

Király Tibor, a Tudományos Minősítő Bizottság 
titkára minden kedden 9—11 óra között tart 
fogadóórát.

TUDOMÁNYOS MINŐSÍTŐ BIZOTTSÁG
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Akadémiai közlöny
A Ma 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  Lapj a

Kiadja:
A MAGYAR T U D O M Á N Y O S  A K A D É M I A  

KÖZPONTI  HI VATALA
BUDAPEST, 1984. FEBRUÁR 3.

TARTALOM

Jogszabályok

Az MTA főtitkárának 2/1984. (A. K. 2) 
MTA-F számú

u t a s í t á s a

az Akadémiai Kiadó és az Akadémiai Nyomda 
összevonásáról

L§
Az állami vállalatokról szóló 1977. VI. törvény 

(a továbbiakban: Vt.) 42. §-ának (1) bekezdésének
c) pontjában, illetőleg a (2) bekezdésének a) pont
jában foglaltak alapján az Akadémiai Kiadó (Buda
pest V., Alkotmány u. 21.) és az Akadémiai Nyomda 
(Budapest V., Gerlóczy u. 2.) vállalatokat (a továb
biakban együtt: jogelőd vállalatok) a pénzügy- 
miniszter, a művelődési miniszter és az ipari 
miniszter egyetértésével megszüntetem.

2.§
(1) A jogelőd vállalatok jogutódjaként új vállalatot 

alapítok.

A vállalat
neve: Akadémiai Kiadó és Nyomda

Vállalat;
székhelye: Budapest, V. Alkotmány u.

21.

tevékenységi köre: Könyv- és Zeneműkiadás
(8531) és Nyomdai tevé
kenység (1731)

(2) Az Akadémiai Kiadó és Nyomda Vállalat (a 
továbbiakban: jogutód vállalat) „A”  kategó
riájú vállalatként működik.

3.§
(1) A jogutód vállalat induló vagyonát, eszközeit 

és forrásait a jogelőd vállalatok záró-, illetve 
nyitó mérleg eszközei és forrásai adják.

(2) A jogelőd vállalatok jogai és kötelezettségei 
a jogutód vállalatra szállnak át.

4-§
A jogelőd vállalatok dolgozóit a jogutód vállalat 

átveszi és gondoskodik a további foglalkoztatásuk
ról.

Jogszabályok 2/1984 (AK. 2.) MTA —F. Az Akadémiai Kiadó és az Akadémiai Nyomda össze
számít utasítás vonásáról . . . ; ......................................... .....................  21

Közlemények 15.016/1983 (1PK. 11.) Az 1984. évi ifjúsági parlamentek megrendezéséről . . . .  22
Á1B számú határozat

Pályázati felhívások.........................................................  26
Személyi hírek, kitüntetések.........................................  27
A Magyar Tudományos Akadémia elnökének és főtit

kárának, valamint a TMB elnökének és titkárának 
fogadóórája.............. 1...............................................  27
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az ifjúság helyzetével, az ifjúságpolitika helyi 
megvalósításával,

22

5.§
(1) A jogutód vállalat törzskönyvezésével kapcsola

tos, valamint az alapítással összefüggő pénzügyi, 
munkaügyi és egyéb intézkedéseket az MTA 
Központi Hivatalának Pénzügyi Főosztálya 
teszi meg.

(2) A jogutód vállalat közvetlen felügyeletét az 
MTA Központi Hivatalának Pénzügyi Főosz
tálya látja el.

6-§
Az utasítás 1984. január 1-én lép hatályba.

Pál Lénárd s. k.

Közlemények

AZ ÁLLAMI IFJÚSÁGI BIZOTTSÁG 
15 016/1983. (IPK. 11.) számú 

h a t á r o z a t a

az 1984. évi ifjúsági parlamentek megrendezéséről
(Kivonatos közlés)

Az Állami Ifjúsági Bizottság — figyelemmel az 
ifjúsági parlamentek megrendezésének egyes kér
déseiről szóló, az 1044/1980. (XI. 18.) Mt. h.— 
SZOT—KISZ KB számú együttes határozattal 
módosított 1031/1977. (VIII. 5.) Mt. h .-S Z O T - 
KISZ KB számú együttes határozat (a továbbiak
ban: Határozat) 1/a pontjában foglalt felhatalma
zásra — egyetértésben a Magyar Kommunista 
Ifjúsági Szövetség Központi Bizottságával, vala
mint a Szakszervezetek Országos Tanácsával — az 
1984. évi ifjúsági parlamentek megrendezéséről a 
következőket határozza:

LA soron következő ifjúsági parlamentekét (a 
továbbiakban: parlament, illetve parlamentek) 
1984. március 1. és december 31. közötti időszak
ban (oktatási intézményekben az 1984/85. tanév
I. félévében) kell 'megtartani. A parlamentek 
megrendezésére munkahelyi—oktatási intézmé
nyi szinten kerül sor.

3. A parlamenteknek változatlanul alapvető fel
adata, hogy a fiatalok közéleti tevékenységének 
kibontakoztatásával, a kötelességek és jogok 
kölcsönösségének hangsúlyozásával szolgálják a 
szocialista demokrácia fejlesztését. Ennek érde
kében a parlamentek:
a) az állami-gazdasági vezetés beszámolója és a 

tételes írásbeli elszámolás alapján élemezzék 
az ifjúsági törvény és az annak végrehajtását 
szolgáló, 1981—84. évre szóló helyi intézkedési 
tervek végrehajtását. A megváltozott gazda
sági helyzetből adódó körülmények figyelem- 
bevételével reálisan elemezzék a tervek végre
hajtását, az esetleges elmaradás okait. Ezen 
keresztül is vizsgálják meg azt, hogy a munka
helyi-intézményi vezetés hogyan foglalkozik

b) a 331/1981. PM-ÁIBT sz. együttes közlemény 
előírásait szem előtt tartva, az állami gazda
sági vezetés beszámolója alapján minősítsék 
a korábbi parlament óta eltelt időszakban 
a vállalati-intézményi pénzeszközök ifjúság- 
politikai célú felhasználásának tapasztalatait, ;

I
c) vitassák meg a következő munkahelyi-okta- : 

tási intézményi parlamentig terjedő időszakra 
szóló intézkedési tervek tervezetét, valamint i 
a vállalati (szövetkezeti-intézményi) pénz- , 
eszközök ifjúságpolitikai célokra történő fel- í 
használásáról összeállított tervezeteket és j 
gyakorolják a határozatban előírt, ezzel kap- ] 
csolatos egyetértési jogaikat. A tervek 1986. ] 
év végéig terjedő időszakra készüljenek.

d) mozgósítsanak a munkahely előtt álló gazda- I 
sági és egyéb feladatok teljesítésére, a jól i 
szervezett munkára, a munkafegyelem erősí- í 
tésére, a munkaerő gazdaságosabb kihaszná- : 
lására, az ésszerű energia- és anyagtakarékos- j 
ságra, az oktatási intézményekben az oktatás t 
reformjának meggyorsítására, a tanulmányi 1 
fegyelem erősítésére, tegyenek javaslatokat * 
a vállalat, intézmény tevékenységének javítá
sára, a meglevő fogyatékosságok kiküszöbö- j 
lésére,

e) teremtsenek fórumot arra, hogy az ifjúság >: 
széles tömegei megismerjék a KISZ KB-nak j 
az egyes ifjúsági rétegeket érintő határozatait, } 
valamint a SZOT 1983. június 22-i állásfogla- ' 
lásáta szakszervezeti mozgalom ifjúsági mun- j 
kájának helyzetéről és továbbfejlesztésének ; 
feladatairól, mozgósítsanak ezek végrehajtó- 1 
sára. Nyújtsanak lehetőséget a KISZ érdek- 
képviseleti és érdekvédelmi jogosítványainak j 
érdemi gyakorlására.

4. A minisztériumok (országos hatáskörű szervek), , 
valamint a fővárosi és a megyei tanácsok ágaza- j 
tukban, illetve területükön koordinálják és ellen- i 
őrizzék a parlamentek szervezésével járó fel- : 
adatokat. Biztosítsák, hogy az ágazatukban, ] 
illetve területükön működő állami és. gazdálkodó • 
szervek, intézmények az 1984. évi tanácskozáso-1 
kát a határozatban, valamint a jelen ÁIB határo- J 
zatban foglaltak szerint rendezzék meg.

A parlamentek összehívásával, a rendezés során, 
felmerülő szervezési és eljárási kérdésekkel kap-: 
csolatban a jelen határozat mellékletében foglalt ’ 
előírásokat kell alkalmazni. ‘ j

l
5. A parlamentek tapasztalatainak ágazati és me-; 

gyei (fővárosi) értékelésére 1985. március 31-ig. 
kerüljön sor. Az ÁIB felkéri a minisztériumok, 
(országos hatáskörű szervek) és a megyei (fővá-' 
rosi) tanácsok illetékes vezetőit, hogy a tapaszta
latokról, valamint a hatáskörüket meghaladó,^ 
illetve több minisztérium együttes intézkedését' 
igénylő kérdésekről 1985. április 15-ig tájékoz
tassák az Állami Ifjúsági Bizottság Titkárságát. 
Az Állami Ifjúsági Bizottság megbízza a Titkár
ságot, hogy 1985. május 31-ig számoljon be at
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Bizottságnak a parlamentek tapasztalatairól — 
beleértve az országos szervek intézkedését 
igénylő javaslatokat is. Az ÁIB mindezekről
1985. első félév végéig beszámol a Miniszter- 
tanácsnak.

Sarlós István s. k.
az Állami Ifjúsági Bizottság elnöke

MELLÉKLET

a 15 016/1983. (1PK. 11.) ÁIB számú 
határozathoz

I.

A parlamentek összehívása

1. A parlamenteket — az ÁIB határozat 1. pont
jában leírt időkeretek rugalmas alkalmazásával, 
a munkahelyi körülményekhez igazodva — a 
munkahelyeken a tárgyév jelzett időszakában 
bármikor — lehet megtartani.

2. Továbbra is érvényben marad az az előírás, 
hogy parlamenteket, központi intézkedés nélkül 
is, az előírt feltételek megléte esetén bármikor 
össze kell hívni. (A határozat 1/b pontja.) Ez 
különösen indokolt lehet a fiatalok nagyobb 
csoportját érintő kérdés véleményezése vagy 
jelentős intézkedések előkészítése esetén.
Ha az így összehívott tanácskozáson olyan 
témát vitatnak meg, amely a határozat 2. pont
jában körülírt jogkörébe nem tartozik, a parla
ment ezzel kapcsolatban állásfoglalást hozhat.

II.

A parlamentek megrendezésének szervezési 
és eljárási kérdései

A) Általános kérdések

3. aj A parlament konkrét megrendezésével kap
csolatos lényeges eljárási és technikai kérdé
sek meghatározásánál az érdekelt KISZ és 
szakszervezeti szervet egyetértési jog illeti 
meg.

b) Az ülés rendjére — különösen a küldöttek 
részvételével tartandó parlamenteken — a 
rendező szervek, egyetértésben az illetékes 
KISZ és szakszervezeti szervekkel, ügyrend 
tervezetet készíthetnek. Ilyenkor az ülés 
— saját ügyrendjéről — az első napirendi 
pontként egyszerű szótöbbséggel határoz.

4. Parlament hétköznapokon munkaidőn kívül, 
illetve szombat-vasárnap tartható. Ettől a parla
mentek megrendezéséről kiadott miniszteri (ta
nácsi) szabályozás akkor térhet el, ha a rendező 
vállalat, intézmény stb. munkarendje (folya
matos, háromműszakos szombat-vasárnap is 
működő stb.) miatt az ülést a fiatalok jelentős 
részének munkaköri elfoglaltsága miatt nem 
lehetne megtartani.

B) A parlament résztvevői. és határozatképessége

5. A parlamentek ülései nyilvánosak, az üléseken 
tanácskozási joga a szavazati jogú fiataloknak 
és a meghívottaknak van.

6. a) A parlamenteken szavazati joggal általában
30 éves korig lehet részt venni.

b) Az üléseken szavazati joggal vehetnek részt: 
munkahelyi-intézményi szinten •

=  minden 30 éven aluli, munkaviszonyban 
álló fiatal a saját munkahelye parlamentjén 
többlépcsős munkahelyi-intézményi parla
mentek felsőbb szintjén (szintjein):

— az alsóbb szinteken megválasztott kül
döttek.

c) Az a) pontban jelzettől eltérő kivételes eset
ként az illetékes KISZ és szakszervezeti szerv 
kezdeményezésére és egyetértésével — helyi 
sajátosságoktól indokoltan — a szavazati 
jogú résztvevők felső korhatára magasabb 
— legfeljebb azonban 35. életévben — is 
meghatározható.

7. A parlament határozatképes, ha

— munkahelyi-intézményi szinten (többlépcsős 
megrendezés esetén az alapszinten) a tényle
ges dolgozó-tanuló fiatalok

=  küldött — a parlamenteken pedig a küldöttek 
több mint 50%-a van jelen. A határozatké
pesség hiányát a felügyeleti szervnek azonnal 
be kell jelenteni.

Határozatképesség hiánya esetén a parlamentet 
=  a KISZ és a szakszervezet egyetértésével meg

határozott új időpontra — ismételten össze 
kell hívni és az a szavazati joggal résztvevő 
fiatalok felénél kevesebb fiatal jelenléte ese
tén is megtartható.

C) A parlament írásbeli dokumentumai, azok előzetes 
egyeztetése

8. írásban kell elkészíteni:
a) a tételes elszámolást az előző intézkedési 

terv egyes pontjai, valamint az ifjúságpoliti
kai célú pénzeszközök felhasználásáról elfo
gadott terv teljesítéséről

b) a következő időszakra szóló intézkedési terv 
tervezetét

c) az ifjúságpolitikai célú pénzeszközök felhasz
nálásának tervezetét.

A pénzeszközökkel kapcsolatos állásfoglalás-ter
vezet készítése a miniszteri (tanácsi) szabályo
zásban foglaltak szerint kivételesen mellőzhető 
akkor, ha azt a parlamentet rendező szerv 
objektív szervezeti helyzete (nem gazdálkodó 
szerv, illetve nincsenek önálló pénzeszközei stb.) 
indokolja.

9. Az előző pontban felsorolt írásbeli dokumentu
mokon kívül a helyi viszonyoktól és lehetőségek
től függően célszerű még a következő írásbeli 
dokumentumokat elkészíteni:
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— a vezetői beszámoló téziseit,
— ,,Adatok és tények”  című összeállítást az 

ifjúság helyzetéről,
— az ügyrend-tervezetet.

10.  a) Biztosítani kell, hogy a társadalmi szerve
zetek a parlament dokumentum-tervezeteit 
időben megismerhessék és a határozatban 
foglalt jogaikat gyakorolhassák. Ezért az 
írásbeli dokumentum-tervezeteket az illeté
kes KISZ és szakszervezeti bizottságoknak 
meg kell küldeni. A KISZ és a szakszervezeti 
bizottság a tervezetekkel kapcsolatos állás
pontjáról tájékoztatja a rendező szervet. 
A parlamentet a dokumentumok megküldése 
után 4 héttel későbbi időpontra lehet össze
hívni.

b) A parlament rendezői az illetékes KISZ és 
szakszervezeti szerv egyetértésével alakítsák 
ki azt a legcélszerűbb módszert, amelynek 
révén valamennyi szavazati jogú fiatal az 
ülés előtt legalább két héttel előbb értesül 
a parlament időpontjáról, valamint tanul
mányozhatja az írásbeli dokumentumok ter
vezeteit.

11. A parlament üléséről készüljön jegyzőkönyv. 
A jegyzőkönyv rögzítse a határozatképességet, 
a szavazások eredményét, az egyes javaslatok 
és a vezető válaszának lényegét, valamint a 
határozatokat, állásfoglalásokat.
A jegyzőkönyvet kapják meg a felügyeleti szer
vek, az illetékes KISZ és szakszervezeti szervek.

D) A parlament napirendje, a beszámoló és a válasz
adás

12. A parlament napirendje a következő:
a) beszámoló,
b) vita a beszámolóról az intézkedési terv. és az 

ifjúságpolitikai célú pénzeszközök felhaszná
lásának tervezetéről (kérdések,interpellációk, 
javaslatok),

e) válaszadás a kérdésekre, javaslatokra,
d) állásfoglalás a vezetői beszámoló elfogadásá

ról, valamint az ifjúságpolitikai célú pénz
eszközök felhasználási tervéről és a parla
menten felmerült egyéb javaslatok sorsáról, 
egyetértési jog gyakorlása az intézkedési 
tervvel kapcsolatban,

e) küldöttek megválasztása a felsőbb szintű 
parlamentekre.

A napirend kiegészülhet még a tanácskozás ügy
rend-tervezetének vitáj á val.
A tanácskozások napirendjén — az említetteken 
kívül — szerepelhet más fontos, az adott intéz
mény ifjúságát vagy annak csoportjait érintő 
kérdés megvitatása. Ez — többek között — 
lellet fontos munkaszervezési, szociálpolitikai 
kérdés, oktatási intézményekben pedig oktatás- 
politikai vagy diákszociális intézkedés terve
zete.
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13. A parlament alapvető, demokratikus joga dön- ■ 
tenie a saját tanácskozásának menetéről, rend- ; 
jéről. Ennek az elvnek a figyelembevételével ‘ 
a parlament ügyrend hiányában is jogosult dön
teni a tanácskozás rendjével kapcsolatos kérdé- j 
sekről (pl.: az ésszerűség határain belül a szék- j 
ciók tanácskozásának időkereteiről, az elnök j 
személyéről, a hozzászólások időtartamának eset- j 
leges korlátozásáról stb.). Az illetékes KISZ és j 
szakszervezeti szerv egyetértése szükséges min- ; 
den, a konkrét megrendezéssel kapcsolatos lénye- í 
ges kérdés eldöntéséhez (pl.: a parlament idő- i 
pontja, javaslat az elnök személyére).

14. A beszámoló a vállalat, intézmény stb. vezeté- ] 
sének értékelése az ifjúsági törvény helyi végre- j 
hajtásáról, amely kapcsolódik az intézkedési 
terv tervezetéhez. Ezért — jelentőségéhez mér
ten — a beszámolót az első számú állami-gazda- 1 
sági vezetőnek, illetve akadályoztatása esetén j 
helyettesének kell megtartania.

15. A válaszadás a beszámolót tartó vezető feladata, I 
de azt vagy annak egy részét, a vezető meg- j 
bízásából más állami-gazdasági vezető is átvál- ; 
lalhatja.

16. aj A parlamenten felmerülő — a rendező szerv j
hatáskörébe tartozó — kérdésekre lehetőleg j 
még az ülésen, de legkésőbb 30 napon belül j 
írásban választ kell adni. Ugyanezen a határ- ■ 
időn belül, illetve ugyanezen módon kell j 
intézkedni a tanácskozásokon felmerült és ] 
a parlament állásfoglalása alapján megvizs- ; 
gálandónak (megvalósítandónak) javasolt í 
kezdeményezések, észrevételek sorsáról is. | 
A későbbi válaszokat, illetve az intézkedése- ] 
két — a parlamenten meghatározott mó- i 
dón — megismerhetővé kell tenni a tanács- ] 
kozáson részt vett valamennyi fiatal szá- j 
mára. j

b) A parlamentet rendező szerv a döntési , 
hatáskörét meghaladó észrevételeket, javas
latokat a közvetlen felügyeleti szervéhez J 
továbbítja. A felügyeleti szervnek ezekre 30 j 
napon belül — különösen indokolt esetben '

. 60 napon belül — írásbeli választ kell adni ■ 
.a rendező szerv útján.

E) A szavazás és a küldöttválasztás szabályai

17. Az ülésen a szavazás nyílt formában, egyszerű |
szótöbbséggel történik. A módosító javaslatok-' 
ról az alapjavaslatot megelőzően, külön kell] 
dönteni. j

I
18. A küldöttek személyére az illetékes KISZ és  ̂

a szakszervezeti szerv tesz együttes javaslatot., 
A küldötteket az ülés nyílt szavazással, egyszerű - 
szótöbbséggel választja. Küldött személyére] 
szóló javaslatot a parlamenten bármely szava-' 
zati jogú fiatal is előterjeszthet.

F) Az ellenőrzéssel és a lájékoztatással kapcsolatos
szabfllyok .
19. Két parlament közötti időszakban az elfogadott, 

határozatok, illetve az intézkedési terv időará
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nyos végrehajtásának ellenőrzését és a fiatalok 
tájékoztatását — a parlamenten javasoltak 
megvalósításával, vagy azok elmaradásával, aka
dályaival kapcsolatos problémákról — szerve
zett formában kell biztosítani. Ennek formáit 
az intézkedési tervben kell meghatározni.

20. a) Az illetékes KISZ és szakszervezeti szervek,
valamint az ellenőrzés feladatával megbízott 
más szervek sajátos, az ifjúsági parlamentek
kel kapcsolatos jogosítványai a következők:
— kezdeményezhetik az intézkedések meg

tételét a mulasztások pótlására,
jelezhetik a végrehajtás hiányosságait a 
felügyeleti szervek felé,
kérésükre az intézkedési terv végrehajtá
sáért felelős állami-gazdasági vezető ad
jon tájékoztatást az addig megtett, 
illetve tervezett intézkedésről.

b) Az a) pontban foglalt jogosítványok az 
illetékes KISZ és szakszervezeti szerveket 
külön-külön, illetve együttesen is megilletik, 
a jelen pontban más szervek számára is 
biztosított ellenőrzési jogok a KISZ és a 
szakszervezet ezen jogait nem érintik.

c) Az a) pontban említett szervek a határozat
ban megjelölt módon kezdeményezhetik ifjú
sági parlament összehívását a mulasztások 
vagy más, a végrehajtást érintő ok miatt.

21. A parlamenteken elfogadott határozatok és az 
intézkedési terv végrehajtásának ellenőrzését 
célszerű a minisztériumi (országos hatáskörű 
szervi), illetve tanácsi felügyeleti ellenőrzés fel
adatai közé beépíteni. A felügyeleti ellenőrzések 
e témával kapcsolatos megállapításait meg kell 
küldeni az illetékes KISZ és szakszervezeti szer
veknek is.

22. A munkahelyeken,- iskolákon belüli ellenőrzés 
formáira több lehetőség kínálkozik. Ezek közül 
a helyi sajátosságokhoz leginkább igazodó meg
oldásról az adott parlamenten kell dönteni, 
esetleg több formát együttesen is alkalmazva. 
Mindenekelőtt az ellenőrzési feladatok intézmé
nyes ellátására — más jogszabályok irányadó 
előírásai szerint — az illetékes KISZ szerv, 
valamint az állami területen működő ifjúsági 
bizottságok és a szakszervezeti szervek jogosultak.

23. Az ellenőrzés néhány javasolt formája:
a) Az illetékes KISZ és szakszervezeti szerv 

a végrehajtás helyzetét évente egy alkalommal 
értékelheti az állami-gazdasági vezető szemé
lyes tájékoztatása alapján,

b) az állami-gazdasági vezető évente egy alka
lommal tájékoztatást ad a vállalati stb. KISZ 
és szakszervezeti szervnek,

c) a végrehajtás helyzetét évente egy alkalom
mal megtárgyalja a gazdálkodó szerv vagy 
intézmény valamely vezető fóruma (igaz
gatói értekezlet, egyetemi vagy kari tanács, 
tantestület, szövetkezeti vezetőség stb.),

d) a két ülés közötti rendszeres ellenőrzés intéz
ményes feladata az ifjúsági bizottságnak. 
Az ifjúsági bizottság legalább évente átfo
góan foglalkozzék e kérdéssel. Kérheti az 
illetékes vezető időnkénti beszámolását, ja
vasolhatja intézkedések megtételét és új 
parlamentek összehívását,

e) oktatási intézményekben az ellenőrzések a 
KISZ-szervezet (szakközépiskolákban és 
szakmunkásképző intézetekben . a szakszer
vezet is) és a diákönkormányzat révén gya
korolják.

24. A fiatalok tájékoztatása alapvetően az állami
gazdasági vezetés feladata.
A fiatalok tájékoztatásának néhány javasolt 
formája:
— a felügyeleti és a belső információközlés 

általános rendszerébe beépítve,
a helyi hírközlési lehetőségek útján (pl. 
üzemi lap, belső kiadvány),

•— oktatási intézményekben: a tanév értékelé
sével kapcsolatos tanácskozásokon, a diák
önkormányzati szervek fórumain,

— rendkívüli ifjúsági fórum összehívása na
gyobb jelentőségű ügyekben.

G) A parlamentek megrendezésének sajátos formái

25. Mivel vannak olyan munkahelyek, ahol a válla
lati-intézményi tanácskozásokat az összes fiatal 
közvetlen részvételével nem lehetséges megtar
tani, ezeken a helyeken a műhely, osztály, gyár- 
egység stb. szintjén tartott tanácskozásokon 
választott küldöttek részvételével két (esetleg 
három) lépcsőben lehet parlamentet rendezni.

26. a) Olyan munkahelyek esetében, ahol kis számú
(max. 10) fiatal dolgozik — több hasonló 
munkahely (intézmény) közös felügyeleti 
szervénél — összevont parlamentet is lehet 
tartani, (pl.: közművelődési intézmények, 
helyi tanácsok fiatal dolgozói részvételével 
területi szinten). Az összevont parlamentet 
megelőzően munkahelyenként a vezetők, 
valamint a fiatalok részvételével közvetlen 
beszélgetést indokolt tartani problémáik, 
valamint javaslataik megismerése érdekében.

b) Ha az összevont parlament által érintett 
munkahelyeken nem működik közös KISZ 
vagy szakszervezeti szerv, a parlamentekkel 
kapcsolatos jogosítványaikat az érintett mun
kahelyi KISZ-szervezeteket, illetve szak- 
szervezeteket közvetlenül irányító területi 
szervek gyakorolják.

27. Ha a vállalat, oktatási intézmény egységes intéz
kedési tervet készít és a parlamentet több lép
csőben rendezik meg, valamennyi lépcsőn meg 
kell vitatni az egységes intézkedési terv terve
zetét. Ez esetben az egyetértési jogkört a válla
lati (oktatási-intézményi) küldött-parlament 
gyakorolja, míg alsóbb szinten a tanácskozás 
csak állást foglal (véleményez).
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28. A munkahelyen belüli két-, illetve háromlépcsős ! 
tanácskozások, illetve az összevont parlamentek 
megrendezéséről az esetleges ágazati vagy 
tanácsi szabályozás iránymutatásának figye
lembevételével — a munkahelyi KISZ és szak- 
szervezeti szerv egyetértésével — a rendezésért 
felelős állami-gazdasági vezetés dönt.

III.

A megrendezéssel kapcsolatos egyéb kérdések

29. 1984-ben, kísérleti jelleggel, az elfogadott állás- 
foglalások végrehajtása hatékonyabb ellenőrzé
sének elősegítése céljából — ahol munkahelyi- 
intézményi ifjúsági bizottság működik — ezek 
tagjainak egy részét a parlament válassza meg. 
Erre a következő szempontok] figyelembevétele 
mellett kerüljön sor:
a) Minden minisztérium (országos hatáskörű 

szerv), illetve megyei (fővárosi) tanács az 
ágazatában (területén) működő vállalati
intézményi ifjúsági bizottságok 10—25%- 
ánál vezesse be ezt az új megoldást. A bevont 
ifjúsági bizottságok körét a KISZ illetékes 
szervei, valamint az illetékes szakszervezeti 
szervek — és országos szinten az Állami 
Ifjúsági Bizottság Titkársága — egyetérté
sével jelölje ki.

b) A kijelölt ifjúsági bizottságok tagjainak leg
feljebb a felét lehet a parlamenteken válasz
tani. A jelölésnél és a választásnál a felsőbb 
parlamentekre választandó küldöttekkel kap
csolatos eljárást kell értelemszerűen alkal
mazni. Jelölni és megválasztani korhatár 
nélkül bárkit lehet. A választás az IB elnöki 
és titkári tisztségekre nem terjedhet ki.

c) A választásra kijelölt munkahelyek, intéz
mények parlamentjein vegyen részt a fel
ügyeleti szerv képviselője.

d) A kísérlet tapasztalatait a felügyeleti szervek 
külön is értékeljék és arról tájékoztassák 
az Állami Ifjúsági Bizottság Titkárságát.

30. A rendezéssel járó költségeket a rendező szervek 
viselik.

31. Az Állami Ifjúsági Bizottság Titkársága — a 
KISZ KB-val és a SZOT-tal közösen — a par
lamentek megrendezésének segítésére egy mód
szertani kiadványt készít és azt eljuttatja az 
összes rendező szervhez.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium 
pályázatot hirdet a debreceni Agrártudományi 
Egyetem karcagi Kutató Intézeténél (5301 Karcag, 
Pf. 11.) igazgatói munkakör betöltésére.

A pályázókkal szembeni követelmények:
— agrártudományi egyetemi végzettség és tudo

mányos fokozat;

j  — jelentős tudományos kutatási eredmények az 
Intézet tevékenységének megfelelő kutatások 
területén;

— Kutató Intézet vezetésében szerzett gyakorlat.

A kinevezendő igazgatónak részt kell vennie a 
Kutató Intézetben folyó, a talaj termékenységének 
növelésére irányuló kutatásokban. Előnyben része
sülnek azok a pályázók, akik e területen hosszabb 
kutatási gyakorlattal rendelkeznek, a Kutató Inté
zet vagy általa koordinált kutatásokban már részt 
vettek.

A pályázóknak egyebekben meg kell felelni a 
3621 vagy 3622 kulcsszámú tudományos kutatói 
feltételeknek.

A pályázatoknak tartalmaznia kell:

1 . A pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását és 
fizetését;

2. Eddigi szakmai munkájának és munkaeredmé- 
nyének részletes ismertetését, ezek között:
— tudományos munkájának részletes ismerteté

sét,
— a pályázó által írt könyvek, tanulmányok stb. 

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

— tudományos fokozatát, publikáció-jegyzéket,
— kitüntetéseit és esetleges egyéb nyelvismeretét,
— jelentősebb külföldi tanulmányútjait.

3. A pályázónak a tudományos munkájára vonat
kozó jövőbeni terveit.
A pályázathoz mellékelni kell:
a) részletes önéletrajzot 2 példányban,
b) szakképzettséget, illetve tudományos foko

zatot stb. tanúsító oklevelek hiteles másolatát,
c) a C-0243-30 raktári számú kitöltött „Személyi 

Adatlap” -ot,
d) lakóhely szerint illetékes Rendőrkapitányság

tól beszerzett 3 hónapnál nem régebb keletű 
hatósági erkölcsi bizonyítványt.

A betöltendő állás után a 30/1980. (XII. 29.), 
valamint a 16/1977. (XII. 1.) MüM sz. rendeletek
kel módosított, 2/1974. (II. 17.) MüM sz. rendelet
ben megállapított illetmény jár.

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

A pályázatokat az Agrártudományi Egyetem 
rektorának címezve, az egyetem Személyzeti Osztá
lyán kell benyújtani. A pályázatokkal kapcsolatban 
részletes • felvilágosítást az egyetem Személyzeti 
Osztálya ad munkanapokon a hivatalos órák alatt.

Az egyetem címe: 4015 Debrecen, Böszörmé
nyi u. 138. Pf. 36. Telefon: 17-888.

MÉM
Szakoktatási Főoszály

A Testnevelési Főiskola Pályázatot hirdet 
a Marxizmus—Leninizmus tanszéken 
— egy 3222 kulcsszámú egyetemi docensi állásra —

A kinevezendő egyetemi docens feladata: a 
Szociológia c. tantárgy önálló oktatása, előadások
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tartása, szemináriumok, konzultációk, valamint a 
sportszociológiai kutatások vezetése.

A pályázat feltétele: testnevelő tanári oklevél, 
szaktárgyának megfelelő felsőfokú képesítés.

A pályázónak szakterületén oktatói és tudomá
nyos tapasztalattal, kandidátusi fokozattal és nyelv- 
ismerettel kell rendelkeznie.

A pályázatok elbírálásánál a Testnevelési Főis
kola oktatóira vonatkozó munkaköri követelmé
nyek előírásait vesszük figyelembe.

A pályázatokat a közzétételtől számított 30 
napon belül kell — a rendeletben meghatározott 
mellékletekkel — benyújtani a Testnevelési Fő
iskola rektorához.

(Cím: 1123 Budapest, Alkotás u. 44.)

Zalka András s. k.,
rektor

A Testnevelési Főiskola pályázatot hirdet 
a Testneveléselmélet tanszéken 
— egy 3222 kulcsszámú egyetemi docensi állásra —

A kinevezendő egyetemi docens feladata: a „Test
neveléselmélet és módszertan’’ c. tantárgy önálló 
oktatása, előadásainak megtartása, szemináriumok 
vezetése, vizsgáztatás, valamint a tanárjelöltek 
iskolai tanítási gyakorlatainak a vezetése, szervezése, 
ellenőrzése. Továbbá a megjelölt tantárgy tudomá
nyos diákköri munkájának irányítása.

A pályázat feltétele: testnevelő tanári oklevél, 
a szakterületet átfogó elméleti és gyakorlati jár
tasság (legalább 5 éves iskolai testnevelő tanári 
munka), a fent megjelölt tantárgy tudományos 
szintű ismereteit felsoroló publikációs tevékenység, 
égyetemi doktori cím, legalább egy idegen nyelvből 
állami nyelvvizsga, valamint TDK vezetésére való 
alkalmasság.

A pályázatok elbírálásánál a Testnevelési Főis
kola oktatóira vonatkozó munkaköri követelmé
nyek előírásait vesszük figyelembe.

A pályázatokat a közzétételtől számított 30 
napon belül kell — a rendeletben meghatározott 
mellékletekkel — benyújtani a Testnevelési Főiskola 
rektorához.

Zalka András s. k., 
rektor

A Testnevelési Főiskola pályázatot hirdet 
— egy 3222 kulcsszámú egyetemi docensi állásra —

A kinevezendő egyetemi docens feladata: a 
Tudományos titkárság vezetése, a tanszéki és tárca
szintű kutatások tudományszervezési feladatainak 
ellátása, hazai és külföldi doktori cselekmények 
ügyvitele.

Az egyetemi oktatókra vonatkozó követelmé
nyeken túl feltétel: testnevelő tanári oklevél és más, 
lehetőleg Bölcsészettudományi egyetemi végzett
ség, legalább 10 éves felsőoktatási intézményben 
kifejtett oktatói tevékenység, munkaköréhez tar
tozó szakirodalom tanulmányozásához szükséges 
idegen nyelv ismeret, a szakterületen végzett tudo
mányos és szakirodalmi tevékenység.

A pályázatokat a közzétételtől számított 30 napon 
belül kell — a rendeletben meghatározott mellék
letekkel — benyújtani a Testnevelési Főiskola 
rektorához.

Zalka András s. k. 
rektor

SZEMÉLYI HÍREK, KITÜNTETÉSEK

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa 
J o s e p o v i t s  G y u l á t ,  a kémiai tudomá
nyok doktorát, az MTA Növényvédelmi Kutató 
Intézet tudományos osztályvezetőjét nyugállo
mányba vonulása alkalmából, a növényvédőszerek 
szakszerű alkalmazását elősegítő biokémiai és ana
litikai kutatások terén elért kiemelkedő eredmé
nyeiért a

MUNKA ÉRDEMREND e z ü s t  fokozata 
kitüntetésben részesítette.

FOGADÓÓRÁK

Szentágothai János, a Magyar Tudományos 
Akadémia elnöke minden hétfőn 16—17 óra között 
— bármely természetű ügyben fogadóórát tart.

A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak 
más időpontokban is rendelkezésre áll.

IGAZGATÁSI ÉS JOGI FŐOSZTÁLY

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

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

IGAZGATÁSI ÉS JOGI FŐOSZTÁLY

Kónya Albert, a Tudományos Minősítő Bizott
ság elnöke minden kedden 14—15 óra között tart 
fogadóórát.

Király Tibor, a Tudományos Minősítő Bizottság 
titkára minden kedden 9— 1.1 óra között tart fogadó
órát.

TUDOMÁNYOS MINŐSÍTŐ BIZOTTSÁG
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A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ELNÖKSÉGÉNEK
HATÁROZATAI

az 1983. december 20-i ülésről

Az öregedés komplex problémái

Az MTA Elnökségének 1/1981. sz. határozata 
szerint a társadalmilag nagy jelentőségű témakörök 
egyikének címe: „Az öregedés komplex problémái” . 
Ezt a tanulmányt — a Gazdaság- és Jogtudomá
nyok Osztályának koordinálásával — szakértői 
bizottság készítette, majd megvitatta egy, az MTA 
elnökének vezetése alatt tartott kerekasztal-konfe- 
rencia.

A tanulmány összefoglaló áttekintést nyújt az 
öregedési folyamatot kísérő tudományos és társa
dalmi problémák köréről. Foglalkozik az öregedés
sel, mint élettani jelenséggel, az időskor pszicholó
giájával, a népesség öregedésével, az öregek helyze

tével a társadalmi struktúrában, az öregek életkö
rülményeivel és anyagi helyzetével, valamint egész
ségi állapotával, s ezzel összefüggésben az egész
ségügyi intézmények szerepével, az öregekről alko
tott társadalmi képpel és az öregek közérzetével. 
A helyzetkép felvázolása után a tanulmány levonja 
az áttekintésből adódó következtetéseket és ajánlá
sokat fogalmaz meg. Ezek kiterjednek a gerontoló
giai prevencióra, az öregkori foglalkoztatás fokozá
sára, a megfelelő megélhetés biztosítására, az öregek 
családi kapcsolataira, a helyi erőforrások mozgósí
tására és az egészségügyi ellátás javítására.

A tanulmány élénk vitát váltott ki. A hozzászó
lók mindegyike méltatta a szakértői bizottság ala
pos munkáját, következtetéseinek ajánlásainak he

A Magyar Tudományos Aka
démia Elnökségének határo
zatai

Jogszabályok 40/1983. sz. határozat Az öregedés komplex problémáiról.................................  29
41/1983. sz. határozat az MTA 1984. évi közgyűlésén elhangzó tudományos

előadás témakörének véglegesítéséről és az előadó 
személyéről....................................................................  30

42/1983. sz. határozat Alexits György Díj alapításáról......................................  30
43/1983. sz. határozat Az Elnökség 1984. I. félévi munkatervéről....................  30

Az Elnökség egyéb állásfoglalásai...................................  31

TARTALOM

Közlemények A távlati és középtávú tudományos kutatások körében
elért jelentős eredmények jutalmazása 1983-ban 32

Pályázati felhívások ......................................................... 47
A Magyar Tudományos Akadémia elnökének és fő

titkárának, valamint a TMB elnökének és titkárának 
fogadóórája....................................................................  57



30 AKADÉMIAI KÖZLÖNY 1984. február 20.

lyességét. Kifogásolták azonban, hogy az ajánlások 
nem elég konkrétak, s nem derül ki, hogy mely 
szerveknek, milyen feladatokat kell vállalniok az 
ajánlások valóraváltásában. Úgy vélték, hogy a 
tanulmányt mindenképpen indokolt megküldeni: a 
SZOT elnökének, a Minisztertanács elnökének, az 
egészségügyi miniszternek, az Állami Bér- és Mun
kaügyi Hivatal elnökének, valamint az MSZMP 
Központi Bizottsága illetékes titkárainak is. Több 
hozzászóló hangsúlyozta a nyugdíjkérdés rendezé
sének fontosságát, a nyugdíjak reálértéke csökkené
sének megakadályozását, az öregek egészségügyi el
látásának javítását. Utaltak arra, hogy az öregek 
foglalkoztatása gazdasági szükségszerűség is. A meg
oldás érdekében fontolóra kellene venni a részmun
kaidőben való foglalkoztatás rendszerének kiterjesz
tését. Szóba került az orvosképzés korszerűsítésének 
követelménye, a gerontológiai szűrővizsgálatok és 
megelőzés fontossága. Elhangzott olyan megjegyzés, 
hogy a tanulmány szövegezése nem megfelelő,követ- 
kezetlen, ezért stiláris szempontból is helyes lenne 
átdolgozni.

Az Elnökség 40/1983. számú határozata

Az Elnökség — megköszönve a szakértői bizott
ság értékes munkáját —

1. egyetértését nyilvánítja a tanulmányban fog
lalt fontosabb megállapításokkal és ajánlásokkal, 
szükségesnek tartja azonban az ajánlások konkreti
zálását, és a feladatokért felelős szervek megjelölé
sét;

2. felkéri a szakértői bizottságot, hogy a tanul
mányt a vitában elhangzott észrevételek és javasla
tok figyelembevételével dolgozza át;

3. javasolja, hogy az MTA elnöke az átdolgozott 
tanulmányt küldje meg az illetékes politikai és ál
lami szervek vezetőinek; egyben vizsgálja meg a 
tanulmány szélesebb körben történő publikálásának 
lehetőségeit, s ettől függően gondoskodjék megfelelő 
közzétételről.

J a v a s l a t

az MTA 1984. évi közgyűlésén elhangzó 
tudományos előadás témakörének véglegesítésére 

és az előadó személyére

Az Elnökség — 35/1983. sz. határozatában — 
felhatalmazta az Akadémia elnökét, hogy — több 
témakörre is ajánlást téve — folytasson az illeté
kesekkel további konzultációt az 1984. évi közgyű
lés tudományos előadása témájának kiválasztása 
céljából. Az MTA elnöke a lefolytatott konzultációk 
eredményeképpen javaslatot terjesztett elő, hogy 
a tudományos előadás témaköre „A biológiai 
forradalom társadalmi, gazdasági hatása” , elő
adója pedig Straub F. Brúnó, az MTA rendes tagja 
legyen.

Az Elnökség az előterjesztést egyhangúlag elfo
gadta azzal, hogy az előadás címe az előadó kéré
sének megfelelően a következőképpen módosul: 
„Biológia és társadalmi fejlődés”.

Az Elnökség 41/1983. számú határozata

Az Elnökség az 1984. évi közgyűlés tudományos 
előadásának témájaként a „Biológia és társadalmi 
fejlődés” címet jelöli ki, s az előadás megtartására 
Straub F. Brúnót, az MTA rendes tagját kéri fel.

E l ő t e r j e s z t é s  

Alexits György Díj alapítására

Az MTA Matematikai és Fizikai Tudományok 
Osztálya Alexits György matematikus, akadémiai 
rendes tagról elnevezett díj alapítására vonatkozó 
javaslatot vitatott meg és fogadott el. Az alapító- 
levél tervezetét az Osztály elnöke elfogadásra az 
Elnökség elé terjesztette.

Az Elnökség '42/1983. számú határozata
Az Elnökség
1. a Matematikai és Fizikai Tudományok Osztá

lyának az Alexits György Díj alapításáról szóló elő
terjesztését elfogadja:

2. megbízza az MTA Központi Hivatala Igazga
tási és Jogi Főosztályát az alapító okirat és az okle
vél elkészítésével, valamint a szükséges intézkedé
sek megtételével; egyben felkéri az MTA elnökét, 
hogy az alapító okiratot hagyja jóvá.

J a v a s l a t

az Elnökség 1984. I. félévi munkatervére

Az MTA elnöke által előterjesztett javaslatot az 
Elnökség egyhangúlag elfogadta.

Az Elnökség 43/1983. számú határozata

Az Elnökség az 1984. I. félévi munkatervét az 
alábbiak szerint határozza meg.

I.

Január

1. írásos értékelés az OT által kidolgozandó „A 
hosszútávú népgazdasági tervezés eredményének 
ellenőrzése az új tapasztalatok, ismeretek alapján, 
a nyitott kérdésekre vonatkozóan folytatott tervező 
munka áttekintése” című előterjesztésről a Minisz
tertanács részére.

Előterjesztő: Bognár József, a IX. Osztály elnöke
Előadó: Huszár István, a Közgazdaságtudo

mányi Bizottság elnöke
2. Javaslat „A magyar irodalmi és köznyelv 

nagyszótára” munkálatainak újraindítására.
Előterjesztő: Szabolcsi Miklós, az I. Osztály el

nöke
3. Elnökségi alkalmi (előkészítő) bizottságok ki

küldése.
3.1. Javaslat az 1984. évi Akadémiai Aranyérem 

odaítélését előkészítő alkalmi bizottság összetételére.
E lő ter je sz tő :  Szentágothai János, az MTA elnöke
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3.2. Javaslat az 1984. évi Akadémiai Díjak oda
ítélését előkészítő alkalmi bizottság összetételére.

Előterjesztő: Szentágothai János, az MTA elnöke
3.3. Javaslat a tudományos továbbképzést végző 

kutatóhelyek kijelölése tartalmi, módszerbeli és 
szervezési kérdéseinek vizsgálatával foglalkozó szak
értői bizottság kiküldésére.

Előterjesztő: Kónya Albert, aTMB vezetője
3.4. Javaslat „A földrajztudományok helyzete” 

c. tudományági helyzetelemzés megvitatása és ezzel 
kapcsolatos állásfoglalás kialakítása céljából létre
hozandó alkalmi bizottság összetételére.

Előterjesztő: Martos Ferenc, a X. Osztály elnöke
4. Javaslat az 1984. évi könyvkiadási terv irány

számaira.
Előterjesztő: Szentágothai János, az MTA elnöke

5. Tájékoztatók
5.1. Tájékoztató a tudományos minősítésre vo

natkozó jogszabályok végrehajtásáról.
Előterjesztő: Kónya Albert, aTMB elnöke

6. Egyebek
Február

1. Az állam gazdasági és társadalmi szerepe
Előterjesztő: Bognár József, a IX. Osztály elnöke
2. Javaslat azoknak a tudományszakoknak a 

meghatározására, amelyekben tudományos fokozat 
szerezhető.

Előterjesztő: Kónya Albert, a TMB elnöke
3. Zárójelentés a Helyesírási Szabályzat 11. kia

dásáról.
Előterjesztő: Szabolcsi Miklós, az 1. Osztály elnöke

4. Tájékoztatók

5. Egyebek
Március

1. A genetikai kutatások társadalmi-gazdasági 
jelentősége

Előterjesztő: Tigyi József, a V ili. Osztály elnöke

2. Javaslat az 1984. évi Akadémiai Aranyérem 
odaítélésére

Előterjesztő: az alkalmi bizottság elnöke
3. Javaslat az 1984. évi Akadémiai Díj oda

ítélésére.
Előterjesztő: az alkalmi bizottság elnöke
4. Tájékoztatók
5. Egyebek

Április

1. Előterjesztés az MTA 1984. évi közgyűlésének 
határozati javaslatára

Előterjesztő: Szentágothai János, az MTA elnöke

2. Javaslat jelölőbizottság kiküldésére az 1985. 
évi tisztújító közgyűlésen előterjesztendő jelölésekre.

Előterjesztő: Szentágothai János, az MTA elnöke
3. Tájékoztatók

4. Egyebek
Május

1. Tájékoztatás a közoktatás és a felsőoktatás 
fejlesztési programjáról, valamint a végrehajtásu
kat szolgáló feladattervekről.

Előterjesztő: Köpeczi Béla, művelődési miniszter
Előadó: Gazsó Ferenc miniszterhelyettes

Földiák Gábor miniszterhelyettes
2. Előterjesztés az MTA 1984. évi közgyűlési 

határozatai végleges szövegének megállapítására.
Előterjesztő: a közgyűlés által kiküldött szöve

gezési bizottság elnöke
3. Javaslat a TMB szakbizottsági rendszerének 

reformjára.
Előterjesztő: Kónya Albert, aTMB elnöke
4. Tájékoztatók
4.1. Tájékoztató az „Értekezések, Emlékezések” 

című kiadványsorozat munkálatainak állásáról.
Előterjesztő: az Akadémiai Kiadó és Nyomda 

főigazgatója
4.2. Tájékoztató az „Elemzések, Tanulmányok” 

című kiadványsorozat munkálatainak állásáról.
Előterjesztő: a Kutatásszervezési Intézet igaz

gatója
5. Egyebek

Június

1. Jelentés a tudományos továbbképzést végző 
kutatóhelyek kijelölése tartalmi, módszerbeli és 
szervezési kérdéseinek vizsgálatáról.

Előterjesztő: az alkalmi bizottság elnöke
2. Javaslat az Elnökség 1984. II. félévi munka

tervére.
Előterjesztő: Szentágothai János, az MTA elnöke
3. Tájékoztatók
3.1. A földrajztudományok helyzete
Előterjesztő: az alkalmi bizottság elnöke
4. Egyebek

II.
Az Elnökség felhatalmazza az elnököt, hogy a 

munkaterven — szükség szerint — változtatásokat 
hajtson végre.

Az Elnökség egyéb állásfoglalásai

Az Elnökség tudomásul veszi:
1. a szocialista országok akadémiái Tudományos 

Műszerfejlesztési és Kutatásautomatizálási sokol
dalú együttműködéséről, ezen belül az MTA tevé
kenységéről és további teendőiről szóló tájékoztatót;

2. a Magyar—Szovjet Társadalomtudományi 
együttműködési Bizottság V. ülésszakáról szóló je
lentést;
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3. az Elnökség 1983. november 22-i ülése óta 
eltelt időszak legfontosabb eseményeiről készült 
beszámolót.

Szentágothai János s. k.

közlemények

A TÁVLATI ÉS KÖZÉPTÁVÚ TUDOMÁNYOS 
KUTATÁSOK KÖRÉBEN ELÉRT JELENTŐS 

EREDMÉNYEK JUTALMAZÁSA 1983-ban

I. Országos kiemelésű kutatási feladatok 
az Országos Távlati Tudományos Kutatási Terv 

(OTTKT)

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

Szilárdtestek kutatása

1. Dr. Kertész János, Dr. Vicsek Tamás
(MTA Műszaki Fizikai Kutatóintézet)
„Kritikus viselkedés inhomogén rendszerekben: 
irányított és folytonos perkoláció”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 20 000, —Ft

2. Bergou János, Varró Sándor 
(MTA KFKI)
„Intenzív lézerfény és anyag kölcsönhatásának 
elméleti vizsgálata”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 20 000,— Ft

3. Bacsó József, Kalinka Gábor, Kertész Zsolt, 
Kovács Pál, Lakatos Tamás
(MTA Atommagkutató Intézet)
„Korszerű, szilárdtest minták vizsgálatára alkal
mas röntgen-spektrométer kifejlesztése”

Jutalom:
Bacsó József 7 000,— Ft
Kalinka Gábor 7 000,— Ft
Kertész Zsolt 4 000,— Ft
Kovács Pál 5 000,— Ft
Lakatos Tamás 9 000, — Ft

Összesen: 32 000,— Ft

4. Dr. Ferenczi György, Dr. Somogyi Mária, Dózsa 
László
(MTA Műszaki Fizikai Kutatóintézet)
„Félvezető rétegszerkezetek új minősítő mód
szerei”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 15000,—Ft

5. Dr. Sugár István, Dr. Györgyi Sándor, Dr. Sző- 
gyi Mária, Dr. Blaskó Katalin, Tölgyesi Ferenc, 
Dr. Báthori György
(SOTE Biofizikai Intézet, MTA Természettudo
mányi Kutató Laboratórium)
„Biológiai és modellrnembránok szerkezetének és 
funkciójának vizsgálata folyadékkristályos tu
lajdonságuk alapján”

Jutalom:
Dr. Sugár István 7 000,— Ft
Dr. Györgyi Sándor 4 000, — Ft
Dr. Szőgyi Mária 3 000,— Ft
Dr. Blaskó Katalin 3 000, -  Ft
Tölgyesi Ferenc 3 000,— Ft
Dr. Báthori György 3 000,— Ft

Összesen: 23 000, — Ft

6. Dr. Németh Sándor, Bross Sándorné, Szentmik- 
lósi László, Bóc István, Bán Gábor
(Csepel Művek Fémműve)
„FeSi és FeNi ötvözetű lágymágneses elektro
technikai szalagok tulajdonságainak javítására 
irányuló kutatómunka eredményei”
Jutalom:
Dr. Németh Sándor 6 000,— Ft
Bross Sándorné 6 000, — Ft
Szentmiklósi László 4 000,— Ft
Bóc István 6 000,— Ft
Bán Gábor 4 000, — Ft

Összesen: 26 000,— Ft

Az életfolyamatok szabályozásának 
mechanizmusa

1. Somogyi Péter, Freund Tamás, Kisvárday 
Zoltán
(SOTE I. Anatómiai Intézet, ELTE TTK)
„A metszet Golgi imprognációs eljárás és kombi
nálása retrográd szállított, valamint intracellu- 
lárisan bejuttatott peroxidáz hisztokémiával, 
illetve glutamát dekarboxyláze immuncytoké- 
miával”
„Azonosított nagy kosársejtek szinaptikus kap
csolatai a macska elsődleges látókérgében”
„Egy új helyi neuron, az axo-axonikus sejt és 
transzmitterének azonosítása kérgi területeken” 
,,3H-y-amino-vajsavat szelektíven akkumuláló 
neuron rendszerek azonosítása a központi ideg- 
rendszerben”
„Neuropeptidet tartalmazó neuronok immu- 
nocytokémiai azonosítása a bazális ganglionok- 
ban”
Jutalom:
Somogyi Péter 10 000,— Ft
Freund Tamás 3 000,— Ft
Kisvárdai Zoltán 3 000,— Ft

Összesen: 16 000,— Ft
2. Dr. Szabad János 

(MTA SZBK)
„Adatok a reprodukció szabályozásának gene
tikai analíziséhez Drosophila melanogasterben”
Jutalom: 5 000,— Ft

3. Dr. Berencsi György, Dr. Geck Péter, Dr. Pal- 
konyay László
(SOTE Mikrobiológiai Intézet)
„Adenovirus DNS vizsgálata restrikciós endo- 
nukleázokkal és klónozása pBR322-E. coli rend
szerben”
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9. Dr. S. Rózsa Katalin, Dr. Hiripi László 
(MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet)
„Opiát receptorok előfordulása és farmakológiai 
jellemzése Molluskák központi idegrendszerében” 
„Second messengers and monoamine receptors 
in the regulation of metamorphosis of Locusta 
migratoria megratorioides R. F.”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 8 000,— Ft

10. Belágyi József, Gróf Pál
(POTE Központi Labor, POTE Biofizikai Inté
zet)
„Molekuláris dinamikai jelenségek ingerelhető 
elemi struktúrákban és modell-rendszerekben”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 6 000,— Ft

11. Dr. Kovács Kornél, Bagyinka Csaba, Dér András, 
Verebély Istvánná
(MTA SZBK Biofizikai Intézet)
„A hidrogenáz enzim és egy biológiai hidrogén 
termelő rendszer jellemzése”
Jutalom:
Dr. Kovács Kornél 4 000,— Ft
Bagyinka Csaba 4 000, — Ft
Dér András 3 000, — Ft
Verebély Istvánná 3 000,— Ft

Összesen: 14 000,— Ft
12. Dr. Bősze Zsuzsanna, Dr. Gál András, Dr.Vene- 

tianer Anikó
(MTA SZBK Genetikai Intézet)
„Glukokortikoid rezisztencia biokémiai és gene
tikai elemzése”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 9 000,— Ft

13. Dr. Szalay Katalin 
(MTA KOKI)
„Pro-opiomelanocortin peptidek (nem-ACTH) 
hatása izolált zóna glomerulosa és faciculata sej
tek szteroid termelésére”
Jutalom: 5 000,— Ft

14. Dr. Mozsár Kálmán, Dr. Tamássy Istvánná, Dr. 
Makó József
(Kertészeti Egyetem)
„A görög- és sárgadinnye nemesítésének néhány 
lehetősége”
Jutalom:
Dr. Mozsár Kálmán 6 000,— Ft
Dr. Tamássy Istvánná 5 000,— Ft
Dr. Makó József 5 000,— Ft

Összesen: 16 000,— Ft

A közigazgatás fejlesztésének komplex 
tudományos vizsgálata

1. Csizmadia Andor, Takács Albert, ifj. Trócsányi 
László, Rácz Attila, Kilényi Géza
(Nehézipari Műszaki Egyetem, MTA Állam- és 
Jogtudományi Intézet, Államigazgatási Szerve
zési Intézet)

Jutalom:
Dr. Berencsi György 6 000,— Ft
Dr. Geck Péter 3 0 0 0 ,-  Ft

Összesen: 9 000,— Ft
4. Hadlaczky Gyula, Dudits Dénes, Praznovszky 

Tünde, Bisztray György
(MTA SZBK Genetikai Intézet, Takarmányter
mesztési Kutató Intézet, MTA Növényvédelmi 
Kutatóintézet)
„Növényi kromoszómák és sejtmagok tömegizo
lálása, szerkezeti és biokémiai vizsgálata”
Jutalom:
Hadlaczky Gyula 6 000,— Ft
Dudits Dénes 4 000,— Ft
Parnovszky Tünde 4 000, — Ft
Bisztray György 3 000, — Ft

összesen: 17 000,— Ft
5. Patthy László, Trexler Mária, Váli Zsófia, Váradi 

András
(MTA SZBK Enzimológiai Intézet, REANAL 
Finomvegyszergyár)
„A plazminogén és fibrin közötti specifikus köl
csönhatás szerepe a fibrinolízis szabályozásában”
Jutalom:
Patthy László 5 000,- F t
Trexler Mária 3 000,— Ft
Váli Zsófia 3 0 0 0 , - Ft
Váradi András 3 000,— Ft

Összesen: 14 000, — Ft
6. Bagyinka Csaba, Erdei Anna, Fésűs László, Hor

váth I. László, Sándor Mátyás
(MTA SZBK Biofizikai Intézet, ELTE TTK, 
DOTE Központi Klinikai Kémiai Laboratórium)
„Fc receptorok által közvetített szignál-transzfer 
mechanizmusának vizsgálata”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 15 000, — Ft

7. Hafiekné Nagy Anna, Gyurján István, Erdős 
Géza, Paless Gyula
(ELTE Genetikai Tanszék, ELTE Növényszer- 
vezettani Tanszék)
„A fény hatása a génexpresszióra a kloroplasz- 
tisz tilakoid membrán-fehérjék szintézise során”
Jutalom:
Hafiekné Nagy Anna 4 000,— Ft
Gyurján István • 4 000,—Ft
Erdős Géza 3 000,— Ft
Paless Gyula 3 000,— Ft

Összesen: 14 000,— Ft
8. Dr. Léránth Csaba, Dr. Fehér Erzsébet

(SOTE Egyesített Kutatási Szervezete, SOTE I. 
Anatómiai Intézet)
„Synaptology and Sources of Vasoactive Intes
tinal Polypeptide (VIP) and Substance P (SP) 
Containing Axons of the Cat Celiac Ganglion”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 8 000 ,— Ft
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„A miniszteri és államtitkári felelősség” 

Jutalom:
Kilényi Géza 6 000,— Ft
Csizmadia Andor 4 000, — Ft
Takács Albert 4 000, — Ft
Trócsányi László 4 000,— Ft
Rácz Attila 4 000,— Ft

Összesen: 22 000, — Ft

2. Dr. Ádám Antal, Dr. Kilényi Géza, Dr. Rácz 
Attila, Dr. Ferenczy Endre
(Janus Pannonius Tudományegyetem, Állam- 
igazgatási Szervezési Intézet, MTA Állam- és 
Jogtudományi Intézet)
„Tanulmányok az ellenőrzési rendszer továbbfej
lesztéséről”
Jutalom:
Dr. Rácz Attila 9 000,— Ft
Dr. Kilényi Géza 6 000, — Ft
Dr. Ádám Antal 4 000, — Ft
Dr. Ferenczy Endre 4 000,— Ft

Összesen: 23 000,— Ft

3. Dr. Máthé Gábor 
(Államigazgatási Főiskola)
„A magyar burzsoá igazságszolgáltatási szerve
zet kialakulása 1867 — 1875”
Jutalom: 10 000,— Ft

A szocialista vállalat

1. Dr. Vörös Imre
(MTA Állam- és Jogtudományi Intézet)
„A szocialista piaci magatartás joga”
Jutalom: 10 000,— Ft

2. Dr. Bélyácz Iván
(Janus Pannonius Tudományegyetem)
„Beruházási feszültségek, állóalapok, amortizá
ció”
Jutalom: 10 0 0 0 , - Ft

3. Dr. Csáki Csaba, Dr. Mészáros Sándor 
(MKKE, Agrárgazdasági Kutatóintézet)
„Operációkutatási módszerek alkalmazása a me
zőgazdaságban” c. pályamű készítésében való 
közreműködésért

Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 20 000,— Ft
4. Dr. Csizmadia Ernőné

(MÉM Mérnök- és Vezetőtovábbképző Intézet)
„A vállalati struktúra új vonásai az élelmiszer- 
gazdaságban”
Jutalom: 10 000,— Ft

5. Meszéna György, Simonné Mosolygó Nóra, 
Csatlós Ferenc, Mikó Gyula, Temesi József, 
Törökné Matits Ágnes, Bertáné Forgács Anna, 
Dr. Bakonyi Árpád

(MKKE, OT, Péti Nitrogén Művek, OT Terv- 
gazdasági Intézet, Ipari Minisztérium)
„Módszerek a beruházási tevékenység kvantita
tív elemzéséhez”
Jutalom:
Meszéna György 4 000, — Ft
Simonné Mosolygó Nóra 3 000,— Ft
Csatlós Ferenc 3 000, — Ft
Mikó Gyula 3 0 0 0 , - Ft
Temesi József 3 000,— Ft
Törökné Matits Ágnes 3 000, — Ft
Bertáné Forgács Anna 3 000, — Ft
Dr. Bakonyi Árpád 3 000,— Ft

Összesen: 25 000, — Ft
6. Takáts Péter

(MTA Állam- és Jogtudományi Intézet)
„A szabványszerződések”
Jutalom: 8 000,— Ft

7. Dr. Antal Iván
(Országos Vezetőképző Központ) 
„Szervezetfejlesztési tanulmányok”
Jutalom: 8 000,— Ft

8. Dériné Dr. Törzsök Éva 
(MKKE)
„Értékesítési utak és exporthatékonyság a fo
gyasztási cikkek nemzetközi kereskedelmében”
Jutalom: 8 000, —Ft

A gazdaságpolitika továbbfejlesztésének 
tudományos megalapozása

1. Bauer Tamás
(MTA Közgazdaságtudományi Intézet) 
„Tervgazdaság, beruházás, ciklusok”
Jutalom: 10 000,— Ft

2. Dr. Berend Iván 
(OT)
„Eszközigényesség és fejlesztési politika” 
Jutalom: 10000,— Ft

3. Dr. Hamar Judit 
(Konjunktúra és Piackutató Intézet)
„Lemaradóak-e a lemaradó iparágak Magyar- 
országon? (A ruházati iparok lemaradásának tü
netei és főbb tényezői nemzetközi összehasonlí
tásban, a fejlettségi szint függvényében)”
Jutalom: 8 000,— Ft

4. Dr. Botos Balázs, Dr. Papanek Gábor 
(MTA Ipargazdasági Kutatócsoport)
„Az ipari termelési szerkezet fejlesztése” 
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 10 000, Ft

5. Komlósy Enikő, Csorba Miklósné, Alaxai Rózsa 
(KSH)
„Az ipari termékek termelésének, értékesítésé
nek és külkereskedelmi forgalmának strukturális 
változásai a hetvenes években”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 15000,— Ft
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6. Garami Ottóné dr.
(MTA Ipargazdaságiani Kutatócsoport)
„A külföldi technika átvételének hazai kutatás- 
fejlesztési feltételei és érvényesülésük a gyakor
latban”
Jutalom: 5 000,— Ft

7. Csete László, Éliás András, Kovács Kálmán, 
Szénay Lászlóné, Nagy János, Újhelyi Tamás
(Agrárgazdasági Kutatóintézet)
„A mezőgazdasági és élelmiszeripari árrendszer 
fejlesztésének lehetőségei”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 18 000,— Ft

8. Dr. Szelecki György, Sándorné Dr. Szennyessy 
Judit
(Politikai Főiskola)
„Gazdaságpolitikai kézikönyv”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 8 000,— Ft

A társadalmi struktúra, az életmód 
és a tudat alakulása Magyarországon

1. Gábor R. István, Galasi Péter
(MKKE, MT Társadalomtudományi Főosztály) 
„A ,második’ gazdaság, Tények és hipotézisek” 
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 16 000, -  Ft

2. Lakatos Mária, Nagy Ilona, Újvári József, Vajda 
Ágnes, Varga István, Zelenay Anna
(KSH Népességtudományi Kutatóintézet, KSH, 
ELTE, MKKE)
„Életkörülmények, lakásviszonyok”
Jutalom:
Lakatos Mária 7 000, — Ft
Zelenay Anna 6 000, — Ft
Nagy Ilona 3 000,— Ft
Újvári József 3 000, — Ft
Vajda Ágnes 3 000, — Ft
Varga István 3 000,— Ft

Összesen: 25 000, — Ft

3. Tóth József, Osváth Zsuzsa
(Államigazgatási Főiskola, KSH)
„Az állami iparban foglalkoztatottak létszám- 
összetétele, bér- és kereseti viszonyai”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 10 000,— Ft

4. Granasztói György
(MTA Történettudományi Intézet)
„Feudáliskori városaink társadalmi struktúrájá
nak újfajta vizsgálata”
Jutalom: 8 000,— Ft

5. Dr. Földesi Tamás 
(ELTE)
„Az igazságosság dilemmái”
Jutalom: 6 000,— Ft

Az ország természeti erőforrásainak 
átfogó tudományos vizsgálata

1. Dr. Patvaros József 
(Nehézipari Műszaki Egyetem)
„A természeti erőforrások ésszerű hasznosítását 
biztosító bányászati megoldások”
Jutalom: 8 000,— Ft

2. Dr. Földvári Mária, Lantos Miklós, Dr. Juhász 
Miklós, T. Kovács Terézia, Dr. Monostory Miklós, 
Dr. Császár Géza, Horváth Anna, Kovácsné 
Bodrogi Ilona, Dr. Czabalay Lenke, Dr. Ravasz
Csabáné
(Magyar Állami Földtani Intézet, JATE, ELTE)
„A Pénzeskúti Márga Formáció rétegtani, fácies 
és ökológiai viszonyai”
Jutalom:
Dr. Császár Géza 5 000,— Ft
Dr. Földvári Mária 3 000,— Ft
Lantos Miklós 3 000,— Ft
Dr. Juhász Miklós 3 000,— Ft
T. Kovács Terézia 3 000,— Ft
Dr. Monostory Miklós 3 000,— Ft
Horváth Anna 3 000,— Ft
Kovácsné Bodrogi Ilona 3 000,— Ft
Dr. Czabalay Lenke 3 000,— Ft
Dr. Ravasz Csabáné 3 000,— Ft

Összesen: 32 000,— Ft
3. Dr. Tózsa István

(MTA-Földrajztudományi Kutatóintézet) 
„Hogyan használjuk az űrfelvételeket?” 
Jutalom: 5 000,— Ft

4. Bállá Zoltán
(Eötvös Lóránt Geofizikai Intézet)
„Development of the Pannonian Basin base
ment through the Cretaceous-Cenozoic collision: 
a new synthesis”
Jutalom: 5 000,— Ft

5. Dr. Berkes Zoltán, Pogácsás György, Szanyi 
Béla
(Geofizikai Kutató Vállalat)
„A Derecske kutatási terület neogén-quarter 
üledékeinek szeizmikus makrosztratigráfiai értel
mezése”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 12 000,— Ft

6. Farzan H. Ruszlán, Molnárka Győző, Szigeti 
Gábor, Takó Galina
(ELTE Számítóközpont, ELTE TTK, Eötvös 
Lóránt Geofizikai Intézet)
„Háromdimenziós matematikai modell kidolgo
zása geoelektromos frekvenciaszondázás vizs
gálatára”
Jutalom:
Farzan H. Ruszlán 5 000,— Ft
Molnárka Győző 3 000,— Ft
Szigeti Gábor 3 000,— Ft
Takó Galina 3000,— Ft

Összesen: 14 000,— Ft



36 AKADÉMIAI KÖZLÖNY 1984. február 20.

7. Sütőné Szentai Mária 
(Országos Földtani Kutató és Fúró Vállalat)
„Szervesvázú mikroplankton fajok szintjelző 
szerepének bizonyítása a Pannónia medencében”
Jutalom: 5 000,— Ft

MŰVELŐDÉSI MINISZTÉRIUM

A köznevelés fejlesztését szolgáló 
pedagógiai kutatások

1. Dr. Sági Mária 
(Művelődéskutató Intézet)
„A zenei generatív készség kísérleti vizsgálata” 
Jutalom: 9 000,—Ft

2. Zsolnai József
(Oktatáskutató Intézet) 
„Nyelvi-irodalmi-kommunikációs nevelés” 
Jutalom: 8 000.— Ft

3. Dr. Bernáth József, Dr. Gáspár László, Kocsis 
József, Bakó Gyöngyi
(JPTE Tanárképző Kar, JPTE Állam- és Jog- 
tudományi Kar, Kísérleti Általános Iskola)
„Előmunkálatok az egységes és differenciált 
középiskola koncepciójának kidolgozásához”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 20 000,— Ft

4. Dr. Kozéki Béla
(MTA Pszichológiai Intézet)
„A motiválás és motiváció összefüggéseinek pe
dagógiai pszichológiai vizsgálata”
Jutalom: 6 000,—Ft

5. Trencsényi László
(OP1)
„Pedagógus szerepek az általános iskolában” 
Jutalom: 5 000,— Ft

6. Dr. Bábosik István
(ELTE Pedagógiai Tanszék) 
„Személyiségformálás közvetett hatásokkal” 
Jutalom: 5 000,—Ft

7. Dr. Diósi Pál
(KB Ifjúságkutató Csoport)
„Csoportviszonyok és értékválasztások a Fran- 
kovics ifjúsági klubban, ill. Csoportviszonyok és 
értékválasztások a Kozák téri ifjúsági klubban”
Jutalom: 5 000,—Ft

8. Dr. Brezsnyánszky László, Dr. Sass Attila, Dr. 
Szekeres Melinda
(ELTE Neveléstudományi Tanszék, ELTE Szo
ciológiai Csoport)
„Általános és középiskolás fiatalok tevékenység
orientációjának vizsgálata”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 12 000,— Ft

9. Soltra Elemér 
(JPTE)
„A rajz tanítása, tantárgypedagógiai tankönyv” 
Jutalom: 8 000,— Ft

10. Lengyel Zsolt
(Juhász Gyula Tanárképző Főiskola)
„A gyermeknyelv”
Jutalom: 5 000,— Ft

11. Dr. Durkó Mátyás, Dr. Harangi László
(Kossuth Lajos Tudományegyetem)
„Olvasásmegértés, művelődési motiváció nagy
városi tanuló és nem tanuló felnőtteknél”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 8 000,— Ft

12. Dr. Hoffmann Ottó
(JPTE Tanárképző Kara)
„ l.A  komplex anyanyelvi nevelés koncepciója 
és munkaeszközei
2. Útkeresés a fogalmazástanításban”
Jutalom: 5 000,— Ft

13. Dr. Kádárné Fülöp Judit, Dr. Arató Ágnes, Dr. 
Báthory Zoltán, Szekszárdi Ferencné, Radnainé 
Szendrei Júlia
(OPI)
„Az iskolai nevelés néhány összetevőjének vizs
gálata egy felmérés tükrében. Az Országos 
Pedagógiai Intézet Tantervelméleti Osztályának 
1980. évi felmérése (TOF-80)”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 15 000, — Ft

14. Dr. Rohonyi András
(Országos Oktatástechnikai Központ)
„Oktatás és technológia”
Jutalom: 5 000,— Ft

MŰVELŐDÉSI MINISZTÉRIUM 
ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

Kulturális és történelmi hagyományaink feltárása, 
nyilvántartása és kiadása

1. Dr. Berza László, Dr. Rostás Jenőné, Sántháné 
Antal Sára
(Szabó Ervin Könyvtár)
„Budapest története képekben 1493 — 1980” 
Jutalom:
Dr. Berza László 7 000,— Ft
Dr. Rostás Jenőné 4 000,— Ft
Sántháné Antal Sára 4 000,— Ft

Összesen: 15 000,— Ft
2. Dr. Marosi Ernő, Dr. Varga Lívia, Mojzerné

Kovács Éva, Dr. Wehli Tünde
(MTA Művészettörténeti Kutatócsoport)
„Művészet I. Lajos korában 1342 — 1382., kata
lógus”



1984. február 20. AKADÉMIAI KÖZLÖNY 37

Jutalom:

Dr. Marosi Ernő 8 000,— Ft
Dr. Varga Lívia 8 000,— Ft
Mojzerné Kovács Éva 4 000,— Ft
Dr. Wehli Tünde 4 000, -  Ft

Összesen: 24 000, — Ft

3. Dr. Komjáthy Miklósné, Dr. Spira Györgyné, 
Froemel Károlyné, Kiss Dénesné, Dr. Simon 
Jánosné
(Országos Széchényi Könyvtár)
„Magyar könyvészet 1921—1944. A Magyar- 
országon nyomtatott könyvek szakosított jegy
zéke”

Jutalom:
Dr. Komjáthy Miklósné 8 000,— Ft
Dr. Spira Györgyné 3 000, — Ft
Froemel Károlyné 3 000,— Ft
Kiss Dénesné 3 000,— Ft
Dr. Simon Jánosné 3 000,— Ft

Összesen: 20 000, — Ft
4. Font Zsuzsanna, Herner János, Horváth Iván, 

Hubert Gabriella, Tóth Éva, Dr. Vas Zoltán
(JATE Bölcsészettudományi Kar, JATE Iroda
lomtudományi Tanszék, MTA Irodalomtudomá
nyi Intézet, JATE Néprajzi Tanszék, JATE 
Kibernetikai Laboratórium)
„A régi magyar vers kézikönyve (A kezdetektől 
1600-ig)”

Jutalom:
Font Zsuzsanna 3 000,— Ft
Herner János 3 000, — Ft
Horváth Iván 8 000,— Ft
Hubert Gabriella 3 000, — Ft
Tóth Éva 3 000, -  Ft
Dr. Vas Zoltán 5 000,— Ft

Összesen: 25 000, — Ft

5. Dr. Kumorovitz L. Bernát
„Budapest történetének okleveles emlékei. III. 
1382-1439.”
Jutalom: 10 0 0 0 , - Ft

6. Szendrei Janka
(MTA Zenetudományi Intézet)
„A magyar középkor hangjegyes forrásai” 
Jutalom: 8 000,— Ft

7. Beke László
(MTA Művészettörténeti Kutatócsoport) 
„Sodronyzománcos ötvösművek”
Jutalom: 8 000,—Ft

8. Dr. Kiss Attila
(Magyar Nemzeti Múzeum)
„Magyarország honfoglalás- és kora Árpád-kori 
temetőinek leletanyaga I. kötet — Baranya 
megye X —XI. századi sírleletei”
Jutalom: 8 000 ,— Ft

9. Makkay János 
(MTA Régészeti Intézet)
„A tiszaszőlősi kincs”
Jutalom: 8000,— Ft

10. Glatz Ferenc, Rottler Ferenc, Gunst Péter, 
Litván György, Pók Attila
(MTA Történettudományi Intézet, MTA Társa
dalomtudományi Főosztály, Közép-K.-európai 
Kutató Központ)
„Történetírók Tára”
Jutalom:
Glatz Ferenc 8 000,— Ft
Rottler Ferenc 3 000,— Ft
Gunst Péter 3 000,— Ft
Litván György 3 000, — Ft
Pók Attila 3 0 0 0 , - Ft

Összesen: 20 000,— Ft
11. Dr. Ecsedy István, Dr. Kovács László, Dr. 

Maráz Borbála, Dr. Torma István
(MTA Régészeti Intézet, Janus Pannonius 
Múzeum)
„Békés megye régészeti topográfiája. A szeg
halmi járás. (Magyarország Régészeti Tipográfi
ája 6.)”
Jutalom:
Dr. Ecsedy István 3 000,— Ft
Dr. Kovács László 3 000, — Ft
Dr. Maráz Borbála 3 000,— Ft
Dr. Torma István 6 000,— Ft

Összesen: 15 000,— Ft
12. Dr. Remete László, Bóna Márta 

(Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár)
„A magyar szociológiai irodalom bibliográfiája” 
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 8 000, — Ft

13. Hoffmann Gizella, Bujtás László, Jankovics
József

(JATE I. sz. Magyar Irodalom Tanszék, MTA 
Nyelvtudományi Intézet, MTA Irodalomtudo
mányi Intézet)
„Peregrinuslevelek 1711—1750”
Jutalom:
Hoffmann Gizella 6 000,— Ft
Bujtás László 3 000,— Ft
Jankovics József 3 000,— Ft

Összesen: 12 000, — Ft

Országos Középtávú Kutatási-Fejlesztési Terv 
(OKKFT)

IPARI MINISZTÉRIUM
Az energiagazdálkodás középtávú kutatási-fejlesztési 

feladatai
1. Dr. Vas Attila, Dr. Beke János 

(Gödöllői Agrártudományi Egyetem)
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„A szárításos terménytartósítás helyzete és fej
lesztési lehetőségei”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 12 000,— Ft

A gépgyártás-technológia kutatási-fejlesztési feladatai

1 . Czinege György, Kopasz Lajos, Kukoda Imre, 
Elmer Imre, Dr. Bödök Károly
(Csepel Művek Fémműve, BME)
„Hegesztőanyag gyártmányokkal kapcsolatos 
kutatások a Csepel Müvek Fémművében”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 25 000,— Ft

2. Domonkos Lajos, Dr. Korach Marcell, 
Romhányi Klára, Dr. Tranta Ferenc
(Csepel Művek Társadalomtudományi Kutató 
Intézet, BME, Nehézipari Műszaki Egyetem)
,,Cr-Mo-V ötvözésű melegalakító szerszámok 
élettartamnövekedést szolgáló kutatások”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 16 000,— Ft

Az originális gyógyszerkutatás fejlesztése

1 . Dr. Knoll Berta, Dr. Nagy János, Dr. Kalász 
Huba, Dr. Timár Júlia, Dr. Sándor Gábor
(SOTE, Gyógyszertani Intézet)
„A szatietinnel, egy endogén anorexiás gliko- 
proteinnel kapcsolatos kémiai és biológiai kuta
tások”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 25 000,— Ft

2. Dr. Beke Dénesné, Dr. Blaskó Gábor, Dr. 
Dörnyei Gábor, Péchy Péter
(MTA Központi Kémiai Kutató Intézet, BME)
„A morfin és a kodein biomimetikus totál
szintézisének megvalósítása”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 20 000,— Ft

3. Dr. Bajusz Sándor, Dr. Bagdy Dániel, Dr. 
Barabás Éva, Széli Györgyné, Diószegi Mariann, 
Sebestyén László, Józsa Ferenc
(Gyógyszerkutató Intézet)
„Üj típusú véralvadásgátló szintézise és bio
kémiai farmakológiája”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 21 000,— Ft

4. Dr. Náray-Szabó Gábor, Dr. Polgár László, 
Dr. Ángyán János, Dr. Surján Péter
(CHINOIN, MTA SZBK Enzimológiai Intézet)
„Szerin-proteázok működési mechanizmusának 
kvantumkémiai vizsgálata”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 12 000,— Ft

Növényvédőszerek kutatása-fejlesztése
l.D r. Budai Zoltán, Dr. Kis-Tamás Attila, 

Dr. Mezei Tibor, Vig Zoltán 
(Egyesült Gyógyszer- és Tápszergyár)
„Az EGYT-2250 egy új, potenciális terméshozam 
fokozó szer”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 20 000,— Ft

2. Bésán János, Teleky Amália, Nádasdy Miklós 
(Nehézvegyipari Kutatóintézet)
„Üj termésfokozó készítmény: a NEVIROL N 
50 WP”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 15 000,— Ft

EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
ÉS IPARI MINISZTÉRIUM

Orvosbiológiai diagnosztikus és terápiás készítmények 
kutatása, előállítása és bevezetése

1. Dr. Gergely Péter, Dr. Kalmár László, Dr. Láng 
István, Dr. Nékám Kristóf
(SOTE II. Belgyógyászati Klinika)
„Az immunválaszt befolyásoló anyagok komplex 
immunfarmakológiai vizsgálata”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 40 000,— Ft

2. Dr. Barna-Vetró Ildikó, B. Vajda Márta, 
Brózik Tiborné, Ács Judit, Dr. Péterfy Ferenc, 
Dr. Varró Rudolf
(HUMÁN Oltóanyagtermelő és Kutatóintézet)
„Emberi alfa! — fetoprotein kimutatására és 
mennyiségi mérésére alkalmas enzim-immunoló
giai reagenskészlet (ENZAKLON-feto) kidolgo
zása”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 36 000,— Ft

3. Offenmüller Katalin, Dr. Szabó Judit, Dr. 
Bölöni Erzsébet, Dr. Kocsár László
(Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi 
Kutató Intézet)
„Humán myoglobin radioimmunoassay kidolgo
zása és alkalmazhatóságának vizsgálata”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 24 000,— Ft

4. Tóth Géza
(MTA Izotóp Intézet)
„Adszorpciós kromatográfiás eljárás 125I-dal jel
zett tracerek elválasztására”
Jutalom: 5 000,— Ft

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
ÉS IPARI MINISZTÉRIUM

Mikroelektronikai alkatrészek, technológiák és alap
anyagok kutatása-fejlesztése

1. Binder Gyula, Honty László, Szabó Zsolt, 
Zimmer György
(MTA KFKI)
„Munkahely tervezése és üzembe helyezése in
tegrált áramkörök mestermaszkjainak készítésé
re”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 24 000,— Ft

2. Málik Sándor, Varga György, Varga István, 
Fancsali László, Bartha Ferenc, Jámbor Oszkár,
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Németh György, Veréb József, Varga György, 
Makrai József, Schödl Ervin, Sztankó József
(Mikroelektronikai Vállalat)
„A MACROMAT 800 T analóg funkciójú integ
rált áramköri mérőrendszer”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 36 000,— Ft

3. Almási István, Bársony István, Berkecz János, 
Kiss Tibor, Trutz Sándor 
(Mikroelektronikai Vállalat)
„Félvezető alapú nyomásmérők kifejlesztése és 
gyártástechnológiájának megvalósítása”
Jutalom:
Almási István 4 000,— Ft
Bársony István 4 000,— Ft
Berkecz János 3 000, — Ft
Kiss Tibor 3 000, — Ft
Trutz Sándor 3 000,— Ft

Összesen: 17 000,— Ft

Az atomerőmüvek biztonságos üzemeltetését szolgáló 
kutatási-fejlesztési feladatok

1. Dr. Török Gábor
(BME Alkalmazott Kémia Tanszék)
„Különböző oxidációs fokú urán- és transzurán 
ionok szorpciós jellemzőinek meghatározása 
szervetlen szorbenseken”
Jutalom: 10 0 0 0 , - Ft

2. Deme Sándor, Fehér István, Koblinger László 
(KFKI)
„A paksi atomerőmű környezeti sugárzási viszo
nyainak értékelése”
Jutalom:
Deme Sándor 8 000,— Ft
Fehér István 8 000,— Ft
Koblinger László 5 000,— Ft

Összesen: 21 000,— Ft
3. Pammer Zoltán, Dr. Pesti László, Szabó László, 

Dr. Szabolcs Gábor
(Villamosenergiaipari Kutató Intézet)
„Végeselemes számítógépi programrendszer 
atomerőművi berendezések szilárdsági analízisé
hez”
Jutalom:
Pammer Zoltán 8 000, — Ft
Dr. Pesti László 5 000,— Ft
Szabó László 5 000,— Ft
Dr. Szabolcs Gábor 8 000,— Ft

Összesen: 26 000,— Ft

„A társadalom és a gazdaság területi szerkezeté
nek alapvonásai”
Jutalom: 8 000,— Ft

2. Barna Gábor
(Magyar Urbanisztikai Társaság)
„A településpolitika és a közösség részvétele a 
településfejlesztésben”
Jutalom: 8000,— Ft

3. Dr. Nemcsics Antal 
(Budapesti Műszaki Egyetem)
„Színes környezettervezés elmélete”
Jutalom: 8000,— Ft

4. Dr. Orbán Sándor
(Építésgazdasági és Szervezési Intézet)
„Rendszerelméleten alapuló építményfenntar
tás”
Jutalom: 7 000,— Ft

5. Dr. Ormosy Viktor 
(Déldunántúli Tervező Vállalat)
„Település és tervezés”
Jutalom: 7 000,— Ft

6. Dr. Sándor Judit, Gergelyné Dr. Benke Rita, 
Dr. Karbuczky Imre
(Belkereskedelmi Kutató Intézet)
„Magyarország és üdülésre alkalmas tájegységei
nek vonzásjellege, alapvető keresleti és kínálati 
helyzete I —II. kötet”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 21000,— Ft

7. Dr. Beluszky Pál, Dr. Síkos T. Tamás
(Államigazgatási Szervezési Intézet, MTA Föld
rajztudományi I.)
„Magyarország falutípusai”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 12 000,— Ft

8. Horcher Ferencné, Balogh Ferenc 
(Városépítési Tudományos és Tervezőintézet)
„A lakásellátás-fejlesztés hosszútávú koncepció
jának területi fejezete)
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 12 000,— Ft

9. Matolcsi Lajos
(Nagyközségi Tanács, Püspökladány)
„Az urbanizáció hatása a közigazgatásra egy 
középfokú szerepkörű település tükrében”
Jutalom: 5 000,— Ft

ÉPÍTÉSI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI 
MINISZTÉRIUM

Települések fejlődésének irányítását megalapozó 
kutatások

1. Dr. Bartke István 
(Országos Tervhivatal)

10. Gerle György
„Tervszerű környezetfejlesztés.
Az alkalmazás indítékai, lehetőségei és korlátái”
Jutalom: 5 000,— Ft

11. Dr. Bartke István, Dr. Enyedi Györgyné, 
Dr. Klekner Péter, Dr. Kovács Csaba, Szala 

' Endre



40 AKADÉMIAI KÖZLÖNY 1984. február 20.

(OTTervgazdasági Intézet)
„Az 1970-es évtized területfejlesztési politikájá
nak elemzése, értékelése. (Összefoglalás, élelmi
szergazdaság, lakáshelyzet, ipar)”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 20 000,— Ft

12. Éger György, Juhász Pál
(Városépítési Tudományos és Tervezőintézet, 
Szövetkezeti Kutató Intézet)
„A tanyás, aprófalvas térségek társadalmi össze
tételének, gazdasági szerkezetének változásai 
(Vas megye példáján)”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 8 000,— Ft

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

Gazdaságunk szervezeti rendszere

1. Dr. Márton János, Ács Rudolf, Felföldi János, 
Marillái Vilmos, Németi Lászlóné, Szántó 
Györgyné, Tóth Erzsébet
(Agrárgazdasági Kutató Intézet)
„Az agrárgazdaság vállalati rendszerének fejlő
dési lehetőségei az ezredfordulóig”

Jutalom:
Ács Rudolf 3 0 0 0 , - Ft
Felföldi János 3 000,— Ft
Marillái Vilmos 3 000, — Ft
Németi Lászlóné 3 000,— Ft
Szántó Györgyné 3 000,— Ft
Tóth Erzsébet 3 000,— Ft

Összesen: 18 000,— Ft
2. Gács János

(Konjunktúra- és Piackutató Intézet)
„Importkorlátok, hiányjelenségek és a vállalati 
alkalmazkodás”

Jutalom: 7 000,— Ft

Az általános (egységes) szociálpolitikai koncepció 
kialakítását szolgáló kutatások

1. Molnárné Venyige Julia, Dr. Orolin Zsuzsa 
(Munkaügyi Kutató Intézet)
„Szociálpolitika és gazdaság”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 6 000,—Ft

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMEZÉSÜGYI 
MINISZTÉRIUM

A gabonatermesztés fejlesztése

1. Dr. Barabás Zoltán, Dr. Kertész Zoltán, Dr. 
Matuz János, Beke Béla, Schulcz Józsefné
(Gabonatermesztési Kutató Intézet)
„Gyorsított fajtaelőállítás elmélete és módszer
tana”

Jutalom:
Dr. Barabás Zoltán 12 000,— Ft
Dr. Kertész Zoltán 10 000,— Ft
Dr. Matuz János 8 000,— Ft
Beke Béla 6 000, — Ft
Schulcz Józsefné 4 000,— Ft

Összesen: 40 000, — Ft
2. Kálmán László, Németh János, Pintér Lajos, 

Pintér Zoltán, Dévényi Károlyné
(Gabonatermesztési Kutató Intézet)
„A kukorica citoplazmás hímsterilitása és alkal
mazhatósága a vetőmagelőállításban”
Jutalom:
Kálmán László 8 000,— Ft
Németh János 8 000,— Ft
Pintér Lajos 6 000,— Ft
Pintér Zoltán 4 000, — Ft
Dévényi Károlyné 4 000,— Ft

Összesen: 30 000,— Ft
3. Harmati István

(Gabonatermesztési Kutató Intézet)
„A búza- és a kukoricaöntözés hatékonyságának 
növelési lehetőségei”
Jutalom: 10 0 0 0 , - Ft

4. Pintér Lajos, Varga Klára, Széli Endre, Németh 
János
(Gabonatermesztési Kutató Intézet, MTA Mező- 
gazdasági Kutatóintézet)
„A tenyészterület nagyságának, kiegyenlített
ségének és alakjának hatása a kukorica termésé
re”
Jutalom:
Pintér Lajos 8 000,— Ft
Varga Klára 6 000,— Ft
Széli Endre 6 000,— Ft
Németh János 6 000,— Ft

Összesen: 26 000, — Ft
5. Dr. Milinkó István, Dr. Gyulavári Oszkár, 

Vidosné Dr. Rakk Zsuzsanna, Peti János, 
Farády László, Dr. Józsa Sándor, Kovács Gyula
(Agrártudományi Egyetem, Gabonatermesztési 
Kutató Intézet, Komáromi Növényvédelmi és 
Agrokémiai Állomás, Mezőgazdasági Kombinát)
„A kukorica csíkos mozaik vírus integrált le
küzdésének lehetőségei”
Jutalom:
Dr. Milinkó István 5 000,— Ft
Dr. Gyulavári Oszkár 5 000, — Ft
Vidosné Dr. Rakk Zsuzsanna 3 000,— Ft
Peti János 3 000,— Ft
Farády László 3 000,— Ft
Dr. Józsa Sándor 3 000,— Ft
Kovács Gyula 3 000, — Ft

Összesen: 25 000,— Ft
6. Dr. Békési Pál, Dr. Koltay Jenő, Perczel Mihály, 

Dr. Szendrő Péter, Dr. Wendler Gábor
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6. Dr. Bodó Injre, Dr. Csóka Imre, Czakó Imre, 
Dr. Pálházy István, Zsilinszky László, Takács 
Erzsébet
(ÁllatorvostudományiJ Egyetem, Lajta-Hansági 
Állami Gazdaság, Állattenyésztő Vállalat, Állat- 
tenyésztési és Takarmányozási Mezőgazdasági 
Intézet)
„Genotípus-környezet kölcsönhatások a szarvas
marha-tenyésztésben”

Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 18 000,— Ft

MŰVELŐDÉSI MINISZTÉRIUM

A köznevelési rendszer fejlesztését szolgáló kutatások

1. J. Dr. Szilágyi Klára 
(Oktatáskutató Intézet)
„Az orvosi pályára jellemző személyiségstruk
túra alakulása a képzés folyamán”
Jutalom: 8 000,— Ft

2. Deák Zsuzsa, Forrai Katalin, Inkei Péter, 
Kozma Tamás, Ritoók Pálné
(MKKE Népgazdaságtervezési Intézet, Oktatás- 
kutató Intézet, MTA Szociológiai Intézet, ELTE 
BTK Fejlődés és Neveléslélektani Tanszék, 
OPI)
„A középfokú oktatás általánossá tételének tár
sadalmi feltételei Magyarország eltérően fejlett 
körzeteiben”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 30 000,— Ft

3. Lukács Péter 
(Oktatáskutató Intézet)
„Színvonal, szelekció, oktatáspolitika”
Jutalom: 5 000,— Ft

4. Dr. Garami László 
(Oktatáskutató Intézet)
„Struktúra és szervezet — oktatók és hallgatók. 
Az oktató-hallgató viszonyt meghatározó ténye
zők és hatásmechanizmusuk alakulása a pedagó
gusképző intézményekben”
Jutalom: 5 000,— Ft

ORSZÁGOS KÖRNYEZET
ÉS TERMÉSZETVÉDELMI HIVATAL

A Balaton regionális környezetvédelmi kutatása

1. Dr. Dévai György, Czégény Ildikó, Dr. Dévai 
István, Dr. Heim Csaba, Moldován Judit, 
Preczner Zsófia
(KLTE Ökológiai Tanszéke, Hajdú-Bihar me
gyei Víz- és Csatornamű Vállalat)
„Balatoni és zalai üledékek ökológiai hatás- 
vizsgálata az árvaszúnyogok példáján”
J u t a l o m :  ( E g y e n l ő  m e g o s z t á s b a n )  3 0  0 0 0 , — F t

(Növénytermesztési Minősítő Intézet, Agrár- 
tudományi Egyetem, Szekszárdi Állami Gazda
ság, Bácsalmási Állami Gazdaság)
„A napraforgó termesztése”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 15 000,— Ft

A tömegtakarmányra és melléktermékekre alapozott 
hús- és tejtermelés

1. Dr. Kapp Pál, Dr. Papp László, Dr. Pethes 
Györgyné
(Állatorvostudományi Egyetem)
„Tejelő tehenek anyagforgalmi betegségei és 
endokrin rendszerének elváltozásai közötti össze
függések tanulmányozása”
Jutalom:
Dr. Kapp Pál 10 0 0 0 , - Ft
Dr. Papp László 6 000,—Ft
Dr. Pethes Györgyné 4 000,— Ft

Összesen: 20 000,— Ft

2. Dr. Fodor László, Dr. Hajtós István
(Állategészségügyi Intézet, Állatorvostudományi 
Egyetem)
„Pasteurella haemolytica okozta kórképek ké
rődzőkben, a kórokozó biokémiai és szerológiai 
sajátságai”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 16000,— Ft

3. Dr. Janovszky János, Dr. Nagy Zoltán 
(Öntözési Kutató Intézet)
„A gyepek területi hatékonyságának növelése” 

Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 14 000,— Ft
4. Dr. Dunay Antal, Dr. Bozó Sándor, Deák 

Mihály, Rada Károly, Gombácsi Pál
(Állattenyésztési és Takarmányozási Kutató 
Központ)
„Tejtermelő állományokra alapozott egyhasznú 
húsmarha előállítása”
Jutalom:
Dr. Dunay Antal 6 000,— Ft
Dr. Bozó Sándor 4 000,— Ft
Deák Mihály 3 000,— Ft
Rada Károly 3 000,— Ft
Gombácsi Pál 3 000,— Ft

Összesen: 19 000,— Ft
5. Dr. Harrach Balázs, Bata Árpád, Dr. Benkő 

Mária
(BME, MTA Állatorvostudományi Kutatóinté
zet)
„Borjak és juhok elhullását okozó stachybotryo- 
toxinok izolálása, azonosítása és módszer gyakor
lati mintából történő kimutatásukra”
Jutalom:
Dr. Harrach Balázs 7 000,— Ft
Bata Árpád 4 000,— Ft
Dr. Benkő Mária 4 000,— Ft

Összesen: 15 000 ,— Ft
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2. Dr. Herodek Sándor, Kutas Tibor, Csáki Péter
(MTA SZTAKI, MTA Balatoni Lininológiai 
Kutatóintézet)
„Simulation of phytoplankton dynamics in 
Lake Balaton”
Jutalom:

Dr. Herodek Sándor 8 000,— Ft
Kutas Tibor 3 000,— Ft
Csáki Péter 3 000, — Ft

Összesen: 14000,—Ft

3. Telegdi László, Huszár Mária
(MTA SZTAKI, Városépítési Tervező Intézet)
„A balatoni eutrofizáció leírása, közép- és nagy
távú szimulációja vízgyűjtőfejlettségi modell 
segítségével”
Jutalom:

Telegdi László 5 000,— Ft
Huszár Mária 3 000, — Ft

Összesen: 8 000,— Ft

4. Dr. Szabó Zsuzsa, Dr. Langó Zsuzsa, Farkas 
István, Márialigeti Károly, Contreras Enrique, 
Herpay Mária
(ELTE TTK, Mikrobiológiai Tanszék, Országos 
Közegészségügyi Intézet)
„A Balaton szaprofita baktériumközösségeinek 
vizsgálata”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 18 0 0 0 ,- Ft

5. Dr. Ralovich Béla, Jeges Sára, Braun György, 
Kaurek Róbert
(Déldunántúli Vízügyi Igazgatóság, POTE)
„A Balaton és a déli vízgyűjtőjén lévő felszíni 
vizek mikrobiológiai, biológiai és kémiai vizsgá
lati eredményeiből készült komplex számító- 
gépes értékelés tanulságai”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 12 000,— Ft

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI 
TÁRCAKÖZI BIZOTTSÁG 

ÉS A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

Számítástechnikai alkalmazási rendszerek 
kutatása-fejlesztése 1 2

1 . Dr. Ács Miklós, Görbe Tamás, Kerpen Imre, 
Rónyai Emőke
(VIDEOTON, Számítástechnika Alkalmazási 
Vállalat)
„Párbeszédes műhelyszintű termelésirányítási 
rendszer”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 20 000,— Ft

2. Ambrus Zoltán, Békéssy Péter, Fenyvesi Lajos, 
Gerhardt Tamás, Dr. Mink Jánosné, Rajki 
Péter, Simon Iván, Szentes Rezső, Tallóczy 
Imre, Újvári Zoltán

(SZÁMALK, BME, ORGTEAM Szövetkezeti 
Szolgáltató és Gyártó Közös Vállalat, VIDEO
TON)
„A VNS számítógéphálózat” című pályamű 
készítésében való közreműködésért
Jutalom:
Ambrus Zoltán 5 000,— Ft
Békéssy Péter 3 000, — Ft
Fenyvesi Lajos 3 000,— Ft
Gerhardt Tamás 3 000, — Ft
Dr. Mink Jánosné 3 000,— Ft
Rajki Péter 4 000,— Ft
Simon Iván 3 000,— Ft
Szentes Rezső 7 000,— Ft
Tallóczy Imre 5000,— Ft
Újvári Zoltán 4 000,— Ft

Összesen: 40 000,— Ft

3. Dr. Simon Endre, Gyimóthy Tibor
(MTA Automataelméleti Tanszéki Kutatócso
port)
„Attribútum nyelvtanok és alkalmazásuk” 
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 6 000,— Ft

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI 
KOORDINÁCIÓS BIZOTTSÁG 

GONDOZÁSÁBAN LEVŐ KUTATÁSI 
FELADATOK

Társadalmi gazdasági fejlődésünk tendenciái, 
a fejlődés főbb ellentmondásai a 80-as években

1. Dr. Borszéki Éva, Csánky Zsuzsanna, Dr. Guba 
Mária, Halász Péter, Jánky Margit, Dr. László 
Lajosné, Dr. Németi Lászlóné, Dr. Papp Zsolt, 
Dr. Ráki Zoltán, Dr. Szederkényi Ervin, Dr. 
Szűcs Zoltánné, Tildi István, Tóth Béla, Dr. 
Vaik István, Dr. Varga Gyula
(Agrárgazdasági Kutatóintézet)
„Fejlesztési célok és alternatívák az élelmiszer- 
gazdaságban”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 105 000,— Ft

A fiatalok önálló élet- és pályakezdésének főbb tényezői 
és konfliktusai

1. Harcsa István, Kamarás Ferenc, Oroszi Zsu
zsanna, Dr. Lakatos Miklós, Szénái Márta, 
Rédei Mária, Salamin Pálné, Újvári József, 
Falussy Béla, Keleti András, Halmi Nándorné, 
Kovácsné Lenkei Zsuzsa 
(Központi Statisztikai Hivatal)
„Ifjúság és társadalom”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 60 000,— Ft

Társadalmunk alkalmazkodási és innovációs képessé
gének vizsgálata

1. Andics Jenő, Antal László, Vecsenyi János 
(MSZMP Politikai Főiskola, Pénzügykutatási 
Intézet, OMFB Rendszerelemzési Iroda)
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„Az innovációs folyamat társadalmi, gazdasági 
tényezői népgazdaságunkban”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 24 000,— Ft

2. Dr. Farkas János
(MTA Szociológiai Kutató Intézet)
„A tudomány társadalmi lényege. A tudomány 
és az ipar kapcsolatát befolyásoló társadalmi, 
gazdasági tényezők”
Jutalom: 8 000,— Ft

A munkásosztály helyzete; eszmei, politikai fejlődése, 
elkötelezettsége; a párt és a munkásosztály viszonya

1. Dr. Rácz Albert, Juhász Jánosné, Somogyi 
Miklós, Dr. Harsányi László, Dr. Váss Dezső
(Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal, KSH, 
Munkaügyi Kutató Intézet)
„A fizikai dolgozók állományának személyi és 
munkahelyi jellemzői — foglalkoztatásuk és 
bérezésük szemszögéből”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 30 000,— Ft

2. Dr. Szentirmai László, Dr. Papp Ignác, Dr. 
Pető Zoltán
(JATE Központi Könyvtára, JATE Jogi Kara, 
SZOTE Ideg- és Elmegyógyászati Klinika)
„Nagyüzemi munkások Szegeden”

Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 15 000,— Ft
3. Dr. Kallós Gábor

(Juhász Gyula Tanárképző Főiskola)
„A magyar katolikus vallási erkölcs néhány új 
vonása”
Jutalom: 6 000,— Ft

Tárcaszinten kiemelt egyes kutatási feladatok

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

Az ember és természeti környezetének (bioszféra) 
védelme

1 . Dr. Szalay-Marzsó László, Adel Hussei Gharib 
(Növényvédelmi Kutató Intézet)
„Környezetkímélő mikrobiológiai védekezés le
hetősége csípősszúnyogok lárvái ellen. Kísérletek 
Bacillus thuringiensis var. israelensis készítmé
nyekkel”
Jutalom:
Dr. Szalay-Marzsó László 6 000,— Ft
Adel Hussei Gharib 3 000,— Ft

Összesen: 9 000,— Ft

2. Dr. Rády Péter, Dr. Arany István, Dr. Bóján 
Ferenc
(DOTE, Közegészségtani Intézet)
„Üj módszer a környezeti karcinogének in vivo 
tesztelésére”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 15 000,— Ft

3. Dr. Dévai István, Dr. Haim Csaba, Czégény 
Ildikó
(Hajdú-Bihar megyei Víz- és Csatornamű Válla
lat)
„Civilizációs eredetű szennyezőanyagok felhal
mozódása szennyvíztisztító rendszerekben”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 12 000,— Ft

4. Dr. Dési Illés, Dr. Karmos Györgyné, Dr. 
Gönczi Csabáné, Strohmayer Ágnes, Dr. Szlobod- 
nyik Judit, Dr. Adamis Zoltánné, Dr. Zilahy 
Gyuláné, Dr. Páldy Anna, Holló Attila, Király 
Ottóné

A nemzeti tudat hazánkban.
A nemzeti-nemzetiségi kérdés korunkban

1. Pritz Pál
(MTA Központi Hivatala)
„Magyarország külpolitikája Gömbös Gyula 
miniszterelnöksége idején 1932 — 1939”

(Országos Közegészségügyi Intézet)
„A környezetet szennyező gyakori és jelentős 
vegyi anyagok (peszticidek, műtrágyák, mű
anyagok, háztartási vegyszerek) egészségkárosí
tó hatásainak felderítése a lakosságban, vala
mint higiénés-toxikológiai állatkísérletes vizs
gálatokban”

Jutalom: 8 000,— Ft
2. Dénes Iván Zoltán 

(MTA Filozófiai Intézet)
„Konzervatív identitás. A 19. századi magyar 
konzervatívok közéleti szerepe és önmagukról 
kialakított képe”
Jutalom: 5 000,— Ft

A társadalmi struktúra, az életmód és a tudat alakulása 
Magyarországon

1. Dr. Pirityi Ottó
(Szakszervezetek Elméleti Kutató Intézete)
„Az érdektudat-kutatások elméleti alapjai” 
Jutalom: 8 000,— Ft

Jutalom:
Dr. Dési Illés 5 000, -  Ft
Dr. Karmos Györgyné 3 0 0 0 ,-  Ft
Dr. Gönczi Csabáné 3 000, -  Ft
Strohmayer Ágnes 3 000, -  Ft
Dr. Szlobodnyik Judit 3 0 0 0 ,-  Ft
Dr. Adamis Zoltánné 3 0 0 0 ,-  Ft
Dr. Zilahy Gyuláné 3 0 0 0 ,-  Ft
Dr. Páldy Anna 3 0 0 0 ,-  Ft
Holló Attila 3 0 0 0 ,-  Ft
Király Ottóné 3 0 0 0 ,-  Ft

Összesen: 32 0 0 0 ,-  Ft
5. Dr. Kövér László, Tóth József 

(MTA ATOMKI)
„Levegőszennyezők kémiai állapotának monito- 
rizálása XPS (ESCA) módszerrel”
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Jutalom:
Dr. Kövér László 5 000,— Ft
Tóth József 3 0 0 0 ,-  Ft

Összesen: 8 000,— Ft

Szénhidrogén- és szénkémiai kutatások

1. Bartók Mihály, Molnár Árpád, Notheisz Ferenc, 
Czombos József
(JATE)
„Szénvegyületek átalakulása kontakt katalizá
torok hatására”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 32 000,— Ft

2. Radnainé Dr. Gyöngyös Zsuzsa, Trombitás 
Károly
(Mecseki Szénbányák Kutatási Osztálya, POTE 
Központi Laboratórium)
„Ásványi szenek és természetes kokszok morfoló
giai vizsgálata különös tekintettel gáztároló 
képességükre”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 16000,—Ft

3. Iván Béla
(MTA Központi Kémiai Kutatóintézete)
„Laza klórtartalmú polimerek degradációja és 
kationos módosítása”
Jutalom: 10 0 0 0 , - Ft

4. Dr. Sárkány János 
(JATE)
„CO, H 2 és 0 2 adszorpciójának, illetve kölcsön
hatásának vizsgálata egyes katalizátorokon és 
katalitikus folyamatokban”
Jutalom: 8 000,- F t

5. Kaszás Gábor, Puskás Judit
(MTA Központi Kémiai Kutatóintézet, Mikro
elektronikai Vállalat)
„Kényszer-ideális kopolimerizáció”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 16000,— Ft

A kémiai szerkezet és biológiai hatás 
közötti kapcsolatok törvényszerűségeinek kutatása 1 2

1. Dr. Pozsgay Marianne, Dr. Gáspár Rezső, Dr. 
Cs. Szabó Gabriella
(DOTE Biokémiai Intézet)
„Peptidil-p-nitroanilid szubsztrátok és proleoli- 
tikus enzimek kvantitatív szerkezet-aktivitás 
összefüggésének vizsgálata”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 18 000,— Ft

2. Dr. Arányi Péter
(SOTE II. Kémiai-Biokémiai Intézet)
„A glukokortikoid hormonhatás szerkezeti fel
tételei”
Jutalom: 10000 ,— Ft

f 3. Slégelné Valkó Klára
(MTA SZBK Enzimológiai Intézet)
„Gázkromatográfiás mérések alkalmazhatósága 
szerkezet-hatás összefüggés vizsgálatokban”
Jutalom: 8 000 — Ft

4. Dr. Makara Gábor, Dr. Antoni Ferenc András, 
Dr. Kiss József Zoltán, Dr. Palkovits Miklós
(SOTE I. Anatómiai Intézet, KOKI)
„Cortocoliberin és somatostatin tartalmú hy- 
pothalamoinfundibularis pálya immunhisztoló- 
gia leírása”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 16 000,— Ft

5. Dr. Schneider Gyula, Dr. Vincze Irén, Dr. 
Hackler László
(JATE Szerves Kémiai Tanszék) 
„Exo-heterociklusos szteroidok szintézise” 
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 15 000,— Ft

Biotechnológiai kutatások, különös tekintettel 
a géntechnológiára

l.D r. Kondorosi Ádám, Dr. Kiss György B., 
Dr. Koncz Csaba, Dr. Vincze Éva, Bánfalvi 
Zsófia, Dr. Török István, Dr. Kondorosi Éva, 
Dr. Kiss Antal, Kálmán Zsuzsanna, Putnoky 
Péter, Dr. Dusha Ilona, Forrai Tamás
(MTA SZBK Genetikai Intézet)
„Génátviteli rendszerek kidolgozása és gén- 
expresszió Rhizobium meliloti 41-ben” 
„Szimbiotikus nitrogénkötésért felelős gének 
lokalizálása Rhizobium meliloti-ban és átvitelük 
más baktériumfajokba”
Jutalom:

Dr. Kondorosi Ádám 10 000,— Ft
Dr. Kiss György B. 6 000,— Ft
Dr. Koncz Csaba 6 000,— Ft
Dr. Vincze Éva 6 000,— Ft
Bánfalvi Zsófia 5 000,— Ft
Dr. Török István 5 000,— Ft
Dr. Kondorosi Éva 4 000,— Ft
Dr. Kiss Antal 4 0 0 0 , - Ft
Kálmán Zsuzsanna 4 000, — Ft
Putnoky Péter 4 000,— Ft
Dr. Dusha Ilona 3000,— Ft
ForraiTamás 3000,— Ft

Összesen: 60 000,— Ft

Számítástechnikai kutatások alkalmazása

1. Andor László, Lukács Gábor, Gaál Balázs, 
Várady Tamás
(MTA SZTAKI)
„VIRGES — magas szintű virtuális adat- és 
programkezelő keretrendszer mini és mikro 
számítógépekhez”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 28 000 ,— Ft
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2. Dr. Bolla Kálmán, Kiss Gábor, Nikléczy Péter, 
Olaszy Gábor
(MTA Nyelvtudományi Intézet)
„A beszéd akusztikai analízise és számítógépes 
szintézisei”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 20 000,— Ft

3. Kovács László 
(MTA SZTAKI)
„Számítógép-hálózati protokollok formális speci
fikálása és verifikálása”
Jutalom: 5 000,— Ft

4. Zolnai László
(MTA ATOMKI)
„Mérő, — adatgyűjtő és spektrumfeldolgozó 
programrendszer proton indukált röntgen sugár
zás emissziója módszerével végzett analitikai 
eljáráshoz”
Jutalom: 5 000,— Ft

5. Dr. Csukás Andrásné, Kerékfy Pál, Ratkó 
István, Ruda Mihály
(MTA SZTAKI, Országos Kardiológiai Intézet)
„Kórházi és rendelőintézeti betegregiszterek 
számítógépes megvalósítása különös tekintettel 
mikrogépalkalmazási lehetőségekre”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 16 000,— Ft

6. Böszörményi László 
(MTA SZTAKI)
„Multi-task rendszerek fejlesztése magas"szintű 
nyelven”
Jutalom: 5 000,— Ft

Üj energiaforrások kutatása

1. Molnár József, Dr. Somogyi György, Szilágyi 
Sándor, Sepsy Károly
(MTA ATOMKI)
„Egy új típusú képanalizáló rendszer: a DIGIT- 
RACK kifejlesztése uránkutatásban alkalmazott 
nyomdetektorok automatikus értékeléséhez”
Jutalom:
Molnár József 7 000,— Ft
Dr. Somogyi György 5 000, — Ft
Szilágyi Sándor 3 000,— Ft
Sepsy Károly 3 000,— Ft

Összesen: 18 000,— Ft

2. Dr. Varga Dezső, Dr. Ricz Sándor, Dr. Szabó 
Gyula, Végh János, Cserny István, Dr. Hock 
Gábor, Dr. Kádár Imre, Dr. Kövér Ákos
(MTA ATOMKI)
„Ion-atom ütközésekből kilépő elektronok spekt
rumának vizsgálata és az ezzel kapcsolatos 
insztrumentális fejlesztések” című pályamű ké
szítésében való közreműködésért

Jutalom:
Dr. Varga Dezső 5 000,— Ft
Dr. Ricz Sándor 5 000,— Ft
Dr. Szabó Gyula 5 000, — Ft
Végh János 3 000,— Ft
Cserny István 3 000,— Ft
Dr. Hock Gábor 3 000,— Ft
Dr. Kádár Imre 5 000,— Ft
Dr. Kövér Ákos 5 000,— Ft

Összesen: 34 000, — Ft
3. Dr. Pálinkás József, Dr. Sarkadi László, Dr. 

Schlenk Bálint, Dr. Török István, Dr. Valek 
Aladár, Kálmán György 
(MTA ATOMKI)
„Töltött részecskékkel létrehozott ionizáció so
rán keletkezett karakterisztikus röntgensugárzás 
szögeloszlásának vizsgálata”
Jutalom:
Dr. Pálinkás József 4 000, — Ft
Dr. Sarkadi László 4 000,— Ft
Dr. Schlenk Bálint 4 000,— Ft
Dr. Török István 3 000,— Ft
Dr. Valek Aladár 3 000,— Ft
Kálmán György 3 000, — Ft

Összesen: 21 000,— Ft

A talajok termékenységének környezetkímélő 
és energiatakarékos növelését szolgáló kutatások

1. Kádár Imre, Lásztity Borivoj, Simon László 
(MTA TAKI, MG Kombinát Mezőfalva)
„Az üzemi talaj- és növényvizsgálati eredmé
nyek értelmezése és felhasználása az energia- 
takarékos műtrágyázásban”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 15 000,— Ft

2. Dr. Manninger Ernő, Dr. Kővári Borbála, Paál 
Huba, Bakondiné Zámory Éva
(MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet, 
Takarmány termesztési Kutató Intézet, MÉM 
Növényvédelmi és Agrokémiai Kutatóintézet)
„Rhizobiumok izolálása és hatékonyságuk vizs
gálata 1982-ben”
„Az R2 rhizobium-törzsünk aszimbiotikus nitro
génkötő képessége”
Jutalom:
Dr. Manninger Ernő 8 000, — Ft
Dr. Kővári Borbála 5 000,— Ft
Paál Huba  ̂ 3 000, -  Ft
Bakondiné Zámory Éva 3 000,— Ft

Összesen: 19 000,— Ft
3. Dr. Solti Gábor, Dr. Jámbor Áron, Dr. Fehér

vári Antal, Barlai József, Szabó Vid
(Nyugatmagyarországi Agrokémiai Szolgálat 
Növényvédelmi és Agrokémiai Laboratórium, 
MÁFKI)
„A talajok védelme és termékenységének növe
lése gércei olajpala alkalmazásával”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 15 000, Ft
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A világgazdasági fejlődés főbb tendenciái, különös 
tekintettel a magyar gazdaságpolitika és tervezés 

szempontjaira

1. Inótái András
(MTA Világgazdasági Kutató Intézet)
„A regionális integrációk az új világgazdasági 
helyzetben”
Jutalom: 10 000,— Ft

2. Dr. Kádár Béla
(MTA Világgazdasági Kutató Intézet)
„A nemzetközi iparfejlődés és ipari munka" 
megosztás fő irányzatai”
Jutalom: 10 0 0 0 , - Ft

3. Dr. Dobozi István
(MTA Világgazdasági Kutató Intézet)
„Nyersanyag- és energiapolitika a tőkés világ- 
gazdaságban”
Jutalom: 10 000,— Ft

4. Margittai Péter
(Konjunktúra és Piackutató Intézet)
„Innováció, transznacionális vállalatok, vállal
kozási formák”
Jutalom: 8 000,— Ft

5. Dr. Kemenes Egon
(MTA Világgazdasági Kutató Intézet)
„Konjunkturális és szekuláris változások a 
világgazdaságban”
Jutalom: 8 000,— Ft

6. Dr. Vas-Zoltán Péter, Hajdú Márta, Mosoniné
Fried Judit, Szekeres József, Tolnai Márton, 
Dr. Vidor Ferenc
(MTA Kutatásszervezési Intézet)
„Világgazdasági változások hatása a kutató
munkára az 1970 — 1980 években”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 18 000,— Ft

EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM

A lakosság egészségi állapotát nagymértékben 
befolyásoló betegségek megelőzésére, korai diagnózisára 
és gyógyítására vonatkozó elméleti és gyakorlati 

kutatások

1. Farsang Csaba dr.
(SOTE II. Belklinika)
„Opiát és adrenerg mechanizmusok és inter
akcióik szerepe a vérnyomás szabályozásában és
az antihipertenzív szerek hatásmechanizmusá
ban”
Jutalom: 10 0 0 0 , - Ft

2. Dr. László Aranka, Dr. Kaiser Gabriella
(SOTE Gyermekklinika, SOTE Vértranszfuziós 
Állomás)

„HLA-antigének vizsgálata genetikailag deter
minált kórképekben és nephrosis syndromában” 
„lipid-anyagcsere populatios szűrővizsgálat ma
gyarországi gyermekpopulatióban”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 16 000,— Ft

3. Dr. Vadon Gábor, Dr. Engloner László, Dr. 
Kónya András
(SQTE Radiológiai Klinika)
„Májbetegségek angiográfiája”

Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 20 000,— Ft

4. Dr. Ádám Mária
(Országos Közegészségügyi Intézet)
„A Campylobacter enteritisek diagnosztikájának 
bevezetése Magyarországon — A Pest megyében 
végzett vizsgálatok eredményei és tapasztalatai 
1980-1982-ig”
Jutalom: 7 0 0 0 - Ft

5. Dr. Falus András 
(ORFI)
„Emberi /5-mikroglobulin specifikus autoanti- 
testek és keringő komplexek előfordulása és 
funkcionális jellemzése”
Jutalom: 7 000,— Ft

6. Dr. Szentirmay Zoltán, Dr. Csuka Orsolya
(Országos Onkológiai Intézet, Onkopat. Kutató- 
intézet)
„A gastrointestinális tumorok és praeblastoma- 
tosisok histogenezise és morfológiai diagnosztiká
ja”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 14 000,— Ft

7. Dr. Szatmáry László
(Szív- és Érsebészeti Klinika)
„A sinus csomó diszfunkcióinak patomechaniz- 
musa és kórismézése”
Jutalom: 6 000,— Ft

8. Dr. Nyárády József
(POTE I. sz. Sebészeti Klinika)
„Invaginációs mikroéranasztomózis kísérletes 
vizsgálata és kézsebészeti alkalmazása replantá- 
ciós és rekonstrukciós műtétekben”
Jutalom: 5Ö00,— Ft

9. Dr. D. Tóth Ferenc, Dr. Szabó Béla, Dr. Kiss 
Jolán, Réthy Antal, Dr. Kiss Attila, Dr. Kovács 
Ilona
(DOTE Mikrobiológiai Intézet, DOTE II. Bel
gyógyászati Klinika, DOTE Gyermekgyógyá
szati Klinika)
„Oncovirus-specifikus immunológiai markerek 
Vizsgálata leukaemiás, lymphomás és potenciáli
san preleukémiás haematológiai elváltozásokban 
szenvedő betegeknél”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 18 000 ,— Ft



1984. február 20. AKADÉMIAI KÖZLÖNY 47

10. Dr. Bacsó József, Dr. Kovács Pál, Dr. Horváth 
Sándor, Dr. Horváth Mihály, Dr. Sziics Miklós, 
Dr. Koltay Ede, Dr. Sarkadi László, Dr. Mahun- 
ka Imréné, Dr. Báliczky Tiborné
(MTA Atommagkutató intézet, DOTE II. Bel
klinika, Állami Szívkórház, Magyar Gördülő
csapágy Művek Üzemorvosi Rendelője, DOTE 
Központi Kutató Labor)
,,A haj-Ca-koncentráció és a szív- és érrendszeri 
betegségek kapcsolatának vizsgálata”

Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 27 000,— Ft

11. Dr. Szekeres Júlia, Dr. Csernus Valér, Dr. 
Hadnagy János, Dr. Pácsa Sándor
(POTE Mikrobiológiai Intézet, POTE Anatómiai 
Intézet, POTE Szülészeti Klinika)
„Koraszülések és spontán abortusok immunoló
giai hátterének vizsgálata”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 12000,— Ft

12. Dr. Nagy Gábor, Dr. Kósa Zsuzsanna, Dr. 
Takátsy Zsuzsanna, Dr. Koller Miklós
(Országos Közegészségügyi Intézet)
„The use of IgM tests in analysis of the causes of 
measles vaccine failures: Experiences gained in 
an epidemic in Hungary in 1980 and 1981”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 12 000,— Ft

13. Dr. Horváth Örs Péter, Dr. Petri Ildikó, Dr. 
Kaiser Gabriella, Dr. Borgulya János
(SZOTE Vértranszfúziós Állomása, SZOTE I. 
Sebészeti Klinika)
„Az immunstátus és a tápláltság befolyása a 
nyelőcsőrákos betegek prognózisára”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 12 000,— Ft

14. Dr. Kosztolányi György 
(POTE Gyermekklinika)
„Kromoszómális C-sáv polymorphizmus normá
lis egyéneknél, kóros phenotípusú pácienseknél 
és kromoszómahibás utód, ill. habituális vetélés 
miatt vizsgált házaspároknál”
Jutalom: 5000,— Ft

15. Dr. Makra Csaba, Dr. Hidasi Gyula, Dr. Pap- 
halmy Zsuzsanna
(Egyesített Egészségügyi Intézet, SOTE Gyer
mekfogászati és Fogszabályozási Klinika, Pest 
megyei Tan. Kerepestarcsai Kórháza)
„A gyermekfogászati gondozás feladatai komp
lex vizsgálataink alapján”
Jutalom: (Egyenlő megosztásban) 9 000,— Ft

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

Népesedés és népesedéspolitika 

1. Dr. Hoóz István
(Janus Pannonius Tudományegyetem)

„Népességfejlődés és népesedéspolitika az euró
pai szocialista országokban”
Jutalom: 10 000,— Ft

2. Dr. Molnár László 
(SOTE)
„A generációk kapcsolatának változásai a ma
gyar társadalomban és ennek hatása az öregkorú 
népességre”
Jutalom: 8 000,— Ft

3. Dr. Bujdosó Györgyi
(SOTE Igazságügyi Orvostani Intézet)
„A házasságon kívüli szülés néhány társadalmi 
problémája”
Jutalom: 5 000,— Ft

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

A Gödöllői Agrártudományi Egyetem pályázatot 
hirdet a
Mezőgazdasági Gépészmérnöki Kar
Mezőgazdasági Géptani Intézet Mezőgazdasági Gépek

Tanszékén 1 fő egyetemi tanári állásra

A kinevezésre kerülő egyetemi tanár feladata a 
Gépelemek tantárgy előadása, a tantárgyi munka- 
csoport oktató-nevelő tevékenységének irányítása, 
tankönyv-, jegyzetírás, illetve folyamatos korszerű
sítése, a mezőgazdasági gépszerkezettan kutatása, 
kutatásszervezés, doktoranduszok, aspiránsok mun
kájának irányítása, részvétel a továbbképzésben.

Az egyetemi tanári álláshely betöltésénél előny
ben részesülnek azok a tudományos fokozattal, 
állami nyelvvizsgával, a Gépelemek tantárgy mező
gépészeti vonatkozású egyetemi oktatásában nagy 
tapasztalattal rendelkező okleveles mezőgazdasági 
gépészmérnökök, akik a mezőgazdasági műszaki 
tudományok területén széles körű kutatási és publi
kációs tevékenységet folytatnak és mérnöki alkotá
sokkal igazolt konstruktőri gyakorlatuk van, járta
sak oktatás-kutatás szervezési, valamint felső
oktatáspolitikai feladatok megoldásában.

Mechanika Tanszékén 1 fő egyetemi docensi állásra

Á kinevezendő docens feladata lesz a mező- 
gazdasági alkalmazott mechanika című új tantárgy 
oktatása, annak az új tanterv szerinti tovább
fejlesztése, a megfelelő jegyzet elkészítése. További 
feladata a Tanszék kutatómunkájában a műszaki 
mechanika művelése a mezőgazdasági gépészet terü
letén, ezenkívül fiatal doktoranduszok munkájának 
irányítása és a tudományos kutatómunkában, a 
Tanszék nemzetközi kapcsolataiban való közre
működés.

Pályázhatnak olyan tudományos fokozattal ren
delkező okleveles gépészmérnökök, akik egyetemi 
mechanika oktatás területén kellő tapasztalattal 
rendelkeznek, legalább 1 idegen nyelv birtokában 
vannak, és több éves műszaki gyakorlatot tudnak 
felmutatni.
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Matematikai és Számítástechnikai Intézet Mate
matika Tanszékén 1 fő egyetemi docensi állásra

A kinevezendő egyetemi docens feladata a tan
tervben előírt „Matematika” és „Számítástechnika” 
c. tárgyak előadása, valamint fakultatív tárgyak és 
gyakorlatok tartása, közreműködés az Intézet 
kutatómunkájának szervezésében, önálló kutatási 
téma kialakítása és művelése.

Feladata továbbá a hallgatók szakmai és politi
kai nevelése, az Egyetem politikai és társadalmi 
tevékenységében való aktív részvétel, és szakmai 
előadások angol vagy orosz nyelvű tartása.

Pályázhatnak azok, akik matematikusi oklevél
lel, a matematikai tudományok kandidátusi fokoza
tával és nyelvvizsgával rendelkeznek, a műszaki, 
illetve a mezőgazdasági tudományok valamely 
területén alkalmazott matematikai, számítástechni
kai kutatási és legalább hét éves oktatói gyakorlatuk 
van.

Mezögazdaságtndományi Kar:

Földműveléstani és Növénytermesztéstani Tanszékén 
2 fő egyetemi tanári állásra

A kinevezendő egyik egyetemi tanár feladata a 
tanszék Földműveléstan c. tárgy oktatói-nevelői, 
valamint tudományos kutatói munkájának vezetése, 
irányítása és tananyag továbbfejlesztése.

Pályázhatnak a betöltendő állásra azok az agrár- 
mérnöki végzettségű szakemberek, akik tudományos 
fokozattal rendelkeznek, tudományterületükön or
szágosan elismert tevékenységet fejtenek ki és lega
lább egy idegen nyelvet beszélnek. A pályázó rendel
kezik felsőoktatási intézményben szerzett oktatási 
gyakorlattal, tudományszervezési és vezetői tapasz
talatokkal.

A kinevezendő másik egyetemi tanár feladata a 
tanszék Részletes növénytermesztéstan c. tárgy 
oktató-nevelői, valamint a tudományos kutatás 
munkájának vezetése és tananyagának tovább
fejlesztése.

Pályázhatnak a betöltendő állásra azok az 
agrármérnökök, akik tudományos fokozatot szerez
tek, tudományterületükön országosan elismert tevé
kenységet fejtenek ki és legalább egy idegen nyelvet 
beszélnek. A pályázó rendelkezik felsőoktatási intéz
ményben szerzett, legalább 10 évet meghaladó okta
tási gyakorlattal, vagy ugyanannyi időn át a nö
vénytermesztési gyakorlat és kutatás területén 
dolgozott.

Mikrobiológiai Tanszékén 1 fő egyetemi tanári 
állásra

A kinevezendő egyetemi tanár feladata a tanszék 
oktató-nevelő és tudományos munkájában való 
részvétel, és annak szakmai irányítása, a tananyag 
továbbfejlesztése, s önálló jellegű részvétel tárca
szintű programos kutatási feladatok megoldásában.

Pályázhatnak azok az egyetemi végzettséggel 
rendelkező szakemberek, akik a mezőgazdasági 
mikrobiológia területén legalább 15 éven át eredmé
nyes kutatómunkát végeztek, eddigi szakmai tevé
kenységük szorosabban kapcsolódik az egyetemi 
mezőgazdasági mikrobiológia (talajtani, környezet- 
védelmi) oktatáshoz.

Előnyben részesülnek azok a pályázók, akik a 
fentiek elismeréseként akadémiai doktori fokozattal, 
megfelelő tapasztalatokkal rendelkeznek hazai és 
külföldi egyetemi mikrobiológiai oktatásban, to
vábbá hazai és nemzetközi szakirodalmi tevékeny
séggel.

Kívánatos, hogy a pályázó legalább két világ
nyelvből kellő jártassággal bírjon, s ezek közül 
nemzetközi szintű tárgyalásokon egy világnyelven 
teljesen tárgyalóképes legyen.

Állattenyésztéstani Tanszékén 1 fő egyetemi tanári 
és 1 fő egyetemi docensi állásra

A kinevezendő egyetemi tanár feladata a tanszék 
oktató-nevelő és tudományos kutatómunkájában 
való ágazati irányító részvétel, nevezetesen a Rész
letes állattenyésztés c. tantárgy köréből előadások és 
bemutató jellegű gyakorlatok tartása. Feladata 
továbbá a tananyag továbbfejlesztése és korszerű
sítése.

Pályázhatnak azok az okleveles agrármérnök 
végzettséggel rendelkező szakemberek, akik akadé
miai doktori vagy kandidátusi tudományos foko
zattal rendelkeznek. A kandidátusi fokozat esetén is 
alapvető, hogy a tudományág területén országosan 
elismert legyen a tevékenysége.

Előnyben részesülnek azok a pályázók, akik fel
sőoktatási intézményben legalább 10 — 15 éves 
oktatói gyakorlattal rendelkeznek, továbbá a kis
állattenyésztés tudományágnak nagy gyakorlattal 
bíró művelői.

A kinevezendő egyetemi docens feladata a tanszék 
oktató-nevelő és tudományos kutatómunkájában 
való ágazati irányító részvétel, nevezetesen a Rész
letes állattenyésztés c. tantárgy köréből előadások 
és gyakorlatok tartása. Feladata továbbá a tan
anyag továbbfejlesztése és korszerűsítése.

Pályázhatnak azok az okleveles mezőgazdasági 
mérnöki végzettséggel rendelkező szakemberek, akik 
kandidátusi tudományos fokozattal és legalább 7 — 
10 éves felsőoktatási intézményben eltöltött oktatói 
gyakorlattal rendelkeznek.

Előnyben részesülnek azok a pályázók, akik a 
juhtenyésztés és a tejgazdaságtan tudományágnak 
nagy tapasztalattal bíró művelői.

Növénynemesítéstani Tanszékén 1 fő egyetemi 
tanári, és 1 fő egyetemi docensi állásra

A kinevezendő egyetemi tanár feladata lesz szak
területén egy biotechnológiai irányú kutatóbázis ki
építése és vezetése, a nappalos és posztgraduális 
képzésben a mikrobiális genetika oktatása.

Az állás betöltésére olyan biológiai tudományok 
doktora fokozattal rendelkező szakemberek pályáz
hatnak, akik a molekuláris genetikát ismerik, műve
lésében nagy tudományos tapasztalattal rendelkez
nek. E témakörök oktatásában megfelelő gyakorla
tuk van.

A kinevezendő egyetemi docens feladata lesz egyes 
növénynemesítési témákban előadások tartása, gya
korlatok vezetése, tananyag készítése. A szakmér
nökképzésben speciális tárgyak oktatását is el kell 
látni.

El kell végeznie mindazokat a feladatokat, 
amelyek a hallgatók tudományos tevékenységével 
kapcsolatosak. Részt kell vennie a hallgatók nevelé
sében.
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Az állás betöltésére olyan szakemberek pályáz
hatnak, akik a mezőgazdasági tudományok kandidá
tusi fokozattal és a növénynemesítés oktatásában 
10 évnél hosszabb gyakorlattal rendelkeznek.

Növényvédelemtani Tanszékén 1 fő egyetemi tanári 
és 1 fő egyetemi docensi állásra

A kinevezendő egyetemi tanár feladata lesz a 
„Növényvédelmi állattan” c. tantárgyból előadások 
tartása, továbbá a biológiai védekezési módszerek 
kutatásának továbbfejlesztése.

Pályázhatnak azok az agrármérnökök, illetve 
biológusok, akik az általános és a részletes növény- 
védelmi állattan területén legalább 10 éves felső
fokú oktatási gyakorlattal, tudományos fokozattal 
rendelkeznek. Részt vesznek a hazai tudományos 
életben, eredményeiket nemzetközi szinten is el
ismerik.

Előnyben részesülnek azok, akik a külföldi hall
gatók képzéséhez angol és francia nyelvtudással 
előadói szinten rendelkeznek.

A kinevezendő egyetemi docens feladata lesz a 
„Növénykórtan” c. tantárgy, illetve „Növény
védelemtan” c. tantárgy keretében előadások tartá
sa és gyakorlatok vezetése.

Pályázhatnak azok az agrár- és kertészmérnö
kök, akik az általános és a részletes növénykórtan 
területén tudományos fokozattal és 7 — 10 éves 
felsőoktatási gyakorlattal rendelkeznek. Megfelelő 
nyelvtudásuk alapján a külföldről érkező aspiránsok 
és egyetemi doktori címre pályázók munkáját 
irányítani tudják.

Munkaszervezési és Munkavédelmi Intézetében 
1 fő egyetemi docensi állásra

A kinevezendő egyetemi docens feladata a 
Vezetési ismeretek tantárgy oktatása, a gyakorlatok 
szervezése és a tananyag fejlesztése, valamint a 
gazdaságokban folyó idegen nyelvű gyakorlatok 
szervezése és vezetése.

Pályázhatnak azok a tudományos fokozattal 
rendelkező szakemberek, akik mezőgazdasági válla
lati termelésirányítói és termelésszervezési gyakor
lattal rendelkeznek, a kutatásban és kutatásszerve
zésben jártasak, továbbá felsőfokú orosz nyelv
vizsgájuk van.

Üzemtani Tanszékén 1 fő egyetemi docensi állásra
A kinevezendő egyetemi docens feladata a válla

lati gazdaságtan és szervezés ismeretköreinek okta
tása a mérnök- és szakmérnökképzésben, valamint a 
mérnöktovábbképző tanfolyamokon. Részvétel az 
oktatás-nevelés rendszere és módszertana fejleszté
sében és tananyag fejlesztésében.

Tudományos kutató-fejlesztő munka végzése az 
állami programok keretében, hazai és nemzetközi 
kutatási együttműködésre alapozva.

Pályázhatnak azok az agráregyetemet végzettek, 
akiknek hosszabb oktatási-nevelési tapasztalata van 
a vállalati gazdaságtanésszervezés diszciplínáiban. 
Gazdag a tudományos produktumuk, kandidátusi 
fokozattal rendelkeznek, legalább egy idegen nyel
ven előadóképesek, és bizonyították készségüket a 
csoportmunkára és a gyakorlattal való alkotó 
kapcsolatra.

Tanárképző Intézetébe 1 fő egyetemi tanári állásra

A kinevezendő egyetemi tanár feladata a Pszi
chológia körébe tartozó tárgyak (általános-, fejlődés- 
és neveléslélektan) oktatásának megszervezése, a 
mezőgazdasági szaktanárképzés igényének megfelelő 
szempontok és az interdiszciplináris követelmények 
érvényesítése. A tantárgy előadásainak megtartása, 
a tananyag gyakorlati felhasználásának elősegítése. 

A témakörhöz tartozó kutatások irányítása.
A pályázat elnyeréséhez szükséges, tudomány- 

egyetemen szerzett pedagógus szakpszichológusi 
diploma, kandidátusi fokozat, legalább 10 éves 
egyetemen végzett oktatói gyakorlat, két idegen 
nyelv szakmai ismerete, és a szakterületen kifejtett 
hosszabb közéleti tevékenység.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó
a) munkahelyének megnevezését, beosztását, mun

kaköri besorolását és fizetését;
b) szakmai, illetőleg oktatói, tudományos munká

ját és annak eredményeit;
c) tudományos fokozatát, kitüntetéseit, idegen 

nyelvtudását és jelentősebb tanulmányútjait;
d) oktató-nevelő- és tudományos munkájára vonat

kozó jövőbeni terveit.
A pályázathoz mellékelni kell:
a) részletes önéletrajzot;
b) tudományos munkák jegyzékét;
c) a felsőoktatási intézménytől beszerzett és ki

töltött adatlapot;
d) a szakképzettséget, tudományos fokozatot, ide

gen nyelvtudást tanúsító okirat hiteles másola
tát;

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

ÁBMH sz. rendelkezésben megállapított illetmény 
jár.

A pályázatokat mellékleteivel együtt a Mező- 
gazdasági és Élelmezésügyi Értesítőben való közzé
tételtől számított 30 napon belül kell benyújtani a 
Gödöllői Agrártudományi Egyetem rektorának cí
mezve, 6 példányban.

A pályázattal kapcsolatban részletes felvilágosí
tást az Egyetem Személyzeti Osztálya ad (2103 
Gödöllő, Páter Károly út 1.).

Dr. Biró Ferenc s. k„ 
rektor

A Keszthelyi Agrártudományi Egyetem pályá
zatot hirdet az alábbi karain betöltésre kerülő 
egyetemi tanár, illetve egyetemi docensi állás
helyekre.
Keszthelyi Mezőgazdaságtudományi Kar
1. Agrárgazdaságtani Tanszéken 1 fő egyetemi 

tanári,
2. Állattenyésztéstani Tanszéken 1 fő egyetemi 

tanári,
3. Kémiai Tanszéken 1 fő egyetemi docensi,
4. Állatélettani és Állategészségtani Tanszéken 1 fő 

egyetemi docensi álláshelyre.
1. Az Agrárgazdaságtani Tanszékre kinevezendő 

egyetemi tanár feladata az agrárgazdaságtan
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tantárgy előadásainak tartása, gyakorlatainak 
szervezése, irányítása mind a mérnöki, mind a 
szakmérnöki szakokon. A tárgy tananyagának 
fejlesztése. Tudományos kutatómunka végzése, 
az ökonómiai kutatások koordinálása.
A pályázat elnyeréséhez Közgazdaságtudo- 
ámnyi Egyetemen szerzett oklevél, közgazdaság- 
tudományok doktora tudományos fokozat és 
legalább 15 éves egyetemi oktatási gyakorlat 
szükséges.

2. Az Állattenyésztéstani Tanszékre kinevezendő 
egyetemi tanár feladata:
— a mezőgazdasági mérnöki szakon a takarmá
nyozástan, az agrárkémiai szakon a takarmány
kémia és technológia tantárgyak oktatása, illet
ve szervezése, irányítása,
— a takarmánygazdálkodási szakmérnökképzés 
keszthelyi koordinálása, valamint a takarmány
kémia és mikrobiológia, a keveréktakarmány
gyártás és -forgalmazás című tárgyak oktatása, 
szervezése, irányítása,
— a tananyagok korszerűsítése, jegyzetek és 
tankönyvek írása,
— a tudományos kutatómunka végzése, irányí
tása.
A pályázat elnyeréséhez agráregyetemen szer
zett oklevél, kandidátusi tudományos fokozat és 
legalább 15 éves egyetemi oktatói gyakorlat 
szükséges.

3. A Kémiai Tanszékre kinevezésre kerülő egyetemi 
docens feladata a „Biokémia” oktatása, elő
adások és gyakorlatok tartása, a tananyag fej
lesztése.
Feladata a szakmérnöki szakok biokémiai okta
tásának szervezése és ellátása.
A kutatómunka terén feladatát képezi a kar 
által irányított „Agrokémiai kutatások” című 
programhoz kapcsolódó biokémiai—növénytáp
lálkozási kutatásokban való aktív részvétel.
A pályázat elnyeréséhez tudományegyetem bio
lógiai-kémia szakán szerzett oklevél, kandidá
tusi tudományos fokozat és 10 éves egyetemi 
oktatói gyakorlat szükséges.

4. Az Állatélettani- és Állategészségtani Tanszékre 
kinevezendő egyetemi docens feladata előadások 
és gyakorlatok tartása a Háziállatok élettana az 
anatómia alapjaival című tárgy anyagából, a 
tananyag fejlesztése, továbbá részvétel a tanszék 
kutatómunkájában, különösen a háziállatok 
anyagcseréjének vizsgálata területén.
A pályázat elnyeréséhez agráregyetemen szer
zett mérnöki oklevél, kandidátusi tudományos 
fokozat és legalább 10 éves egyetemi oktatói 
gyakorlat szükséges.

Mosonmagyaróvári Mezögazdaságtudományi Kar

1. Állattani Tanszéken egy fő egyetemi tanári,
2. Alkalmazott Üzemtani Tanszéken egy fő egyete

mi docensi,
3. Üzemtani Tanszéken egy fő egyetemi docensi 

álláshelyre.
l.A z Állattani Tanszékre kinevezendő egyetemi 

tanár feladata a „Mezőgazdasági állattan” című

tantárgy oktatása, előadás tartása, tankönyvek, 
jegyzetek írása, tudományos kutatómunka vég
zése, szakcikkek, közlemények megjelentetése. 
A pályázat elnyeréséhez Agrártudományi Egye
temen szerzett oklevél, kandidátusi tudományos 
fokozat, valamint az oktatott tárgykörben szer
zett magasfokú képzettség és legalább 15—20 
éves szakmai gyakorlat szükséges.

2. Az Alkalmazott üzemtani Tanszékre kinevezendő 
egyetemi docens feladata a „Munkaszervezés és a 
közéleti ismeretek” című tantárgy oktatása, elő
adások tartása és gyakorlatok vezetése, tan
könyvek, jegyzetek írása, tudományos kutató
munka végzése, szakcikkek, közlemények meg
jelentetése.
A pályázat elnyeréséhez Agrártudományi Egye
temen szerzett oklevél, kandidátusi tudományos 
fokozat, az oktatott tárgykörben szerzett magas
fokú képzettség és legalább 10 — 15 éves szakmai 
gyakorlat szükséges.

3. Az Üzemtani Tanszékre kinevezendő egyetemi 
docens feladata a „Mezőgazdasági üzemtan” 
című tantárgy oktatása, előadások tartása és 
gyakorlatok vezetése, tankönyvek, jegyzetek 
írása, tudományos kutatómunka végzése, szak
cikkek, közlemények megjelentetése.
A pályázat elnyeréséhez Agrártudományi Egye
temen szerzett oklevél, kandidátusi tudományos 
fokozat, az oktatott tárgykörben szerzett magas
fokú képzettség és legalább 10 — 15 éves szakmai 
gyakorlat szükséges.

A betöltendő állások után a 16/1983. (XII. 17.)
ÁBMH számú rendelkezésben meghatározott illet
mény jár.

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

sorolását és fizetését.
— Eddigi szakmai munkájának és a munka ered

ményeinek részletes ismertetését.
— Tudományos és oktató munkájának részletes 

ismertetését.
— A pályázó által írt könyvek és tanulmányok 

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

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

— A pályázó tudományos és oktató munkájára vo
natkozó jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
— Részletes önéletrajzot, 5 példányban.
— A szakképzettséget, illetőleg a tudományos foko

zatot tanúsító oklevelek hiteles másolatát.
— A pályázattal kapcsolatban az intézménytől be

szerzett és kitöltött személyi adatlapot 5 pél
dányban.

— A lakóhely szerint illetékes rendőrkapitányság
tól beszerzett — 3 hónapnál nem régebbi — 
erkölcsi bizonyítványt.

A pályázatot az előírt mellékletekkel együtt a pályá
zati felhívás megjelenése után 4 héten belül kell
eljuttatni:
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Keszthelyi Mezőgazdaságtudományi Kar vonatko
zásában:
Keszthelyi Mezőgazdaságtudományi Kar Dékáni 
Hivatal
8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 16.
Mosonmagyaróvári Mezőgazdaságtudományi Kar 
vonatkozásában:
Mosonmagyaróvári Mezőgazdaságtudományi Kar
Dékáni Hivatal
9201 Mosonmagyaróvár Vár 2.

Dr. Debreczeni Béla s. k., 
egyetemi tanár, rektor

A Debreceni Agrártudományi Egyetem pályázatot 
hirdet:

a Mezőgazdaságtudományi Egyetemi Karon
a Növénytermesztési és Ökológiai Intézet Növény- 

termesztéstani Tanszékén

1 egyetemi tanári állásra

A kinevezendő egyetemi tanár feladata lesz a 
„Földműveléstan és Növénytermesztéstan” c. tárgy 
oktatásában való részvétel, valamint az „Öntözéses 
növénytermesztés” valamint a „Növénytermesztés 
vízgazdálkodási alapjai” c. tárgykör előadásainak 
tartása, a témakörhöz kapcsolódó gyakorlatok irá
nyítása. Részvétel a tanszék oktatásfejlesztési és 
nevelési feladatainak folyamatos végzésében. Fel
adata továbbá aTCP-7. tárcaszintű kutatási program 
keretében „A talajvíz-háztartásának, a vízháztartás 
változásának vizsgálata a főbb agrotechnikai ténye
zők rendszerében” c. témakörben végzett kutatások 
szervezési és irányítási munkáinak ellátása.

Pályázhatnak azok, akik Agrártudományi Egye
temi végzettséggel, öntözési szakmérnöki képesítés
sel, tudományos fokozattal, idegen nyelvismerettel, 
megfelelő publikációs tevékenységgel és legalább 15 
éves egyetemi oktatási gyakorlattal rendelkeznek.

az Állattenyésztéstani és Tartástechnológiai Intézet 
Átlattenyésztéstani Tanszékén

1 egyetemi docensi állásra
A kinevezendő egyetemi docens feladata lesz az 

„Állattenyésztéstan” c. tárgy keretében a halte
nyésztés oktatása, a gyakorlatok irányítása. Fel
adata továbbá a haltenyésztési kutatások folyamatos 
fejlesztése és irányítása. Ellátja a halászati szakmér
nökképzésnél a szakvezetői feladatokat.

Pályázhatnak azok, akik Agrártudományi Egye
temi végzettséggel, tudományos fokozattal, idegen 
nyelvismerettel, megfelelő publikációs tevékenység
gel és legalább 10 éves egyetemi oktatási gyakorlat 
tál rendelkeznek.

az Agrárökonómiai és Szervezési Intézet Alkalma
zott Üzemtani Tanszékén

1 egyetemi docensi állásra
A kinevezendő egyetemi docens feladata lesz a 

„Vezetés, munkaszervezés” c. tárgy oktatásán belül 
„A mezőgazdasági vállalatok szervezete és a veze

tésrendszere” c. tárgykör előadásainak megtartása, 
a kiegészítő tagozaton fenti tárgy önálló oktatása.

A vezetéséhez tartozó gyakorlatok anyagának 
kialakítása, gyakorlatok szervezése, koordinálása és 
az ökonómiai szakirány gyakorlatainak megtartása. 
Feladata továbbá az oktatott anyagrész magas 
szintű kutatása és az oktatási anyagba történő beépí
tése.

Pályázhatnak azok, akik Agrártudományi Egye
temi végzettséggel, vállalatgazdasági szakmérnöki 
képesítéssel, tudományos fokozattal, idegen nyelv- 
ismerettel, megfelelő publikációs tevékenységgel és 
legalább 10 éves egyetemi oktatási gyakorlattal ren
delkeznek.

A DATE szarvasi Mezőgazdasági Főiskolai Karán 
a Mezőgazdasági Géptan Tanszékén

1 főiskolai tanári állásra
A kinevezendő főiskolai tanár feladata lesz a 

matematika és számítástechnika oktatásának irá
nyítása, a tudományos kutatómunkában való rész
vétel, előadások tartása és gyakorlatok vezetése, 
valamint a Kar számítástechnikai feladatainak ko
ordinálása.

Pályázhatnak azok, akik matematika szakos 
tudományegyetemi végzettséggel, tudományos foko
zattal, valamint legalább 10 éves felsőoktatási gya
korlattal rendelkeznek.

A pályázatoknak tartalmaznia kell:
1. A pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, be
sorolását és fizetését.
2. Eddigi szakmai munkájának és munkaeredmé

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

ismertetését,
— a pályázó által írt könyvek, tanulmányok stb. 

felsorolását, megjelölve azok mikor és hol 
jelentek meg (csatolni kell a publikáció jegy 
zéket),

— tudományos fokozatát,
— kitüntetéseit és idegennyelv ismeretét, jelen

tősebb külföldi tanulmányútjait.
3. A pályázónak az oktató- és tudományos munká

jára vonatkozó jövőbeni terveit.
A pályázatokhoz mellékelni kell:

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

tot stb. tanúsító oklevelek hiteles másolatát,
c) a C-0243—30 raktári sz. kitöltött „Személyi 

adatlap”-ot,
d) a lakóhely szerint illetékes rendőrkapitányság

tól beszerzett, 3 hónapnál nem régebbi keletű 
hatósági erkölcsi bizonyítványt.

A betöltendő állások után a 16/1983. (XI1. 17.) 
ÁBMH sz. rendelkezésben megállapított illetmény 
jár.

A pályázatok benyújtásának határideje — a 
pályázati hirdetmények a felügyeleti szerv hivatalos 
lapjában való közzétételétől számított — 30 nap.
A pályázatokat az egyetem rektorának címezve:

- a Mezőgazdaságtudományi Egyetemi Karon 
a Személyzeti Osztályon,
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— a Főiskolai Karon az Igazgatói Hivatalba 
kell benyújtani.

Az állásokkal kapcsolatban részletes felvilágosí
tást a Személyzeti Osztály, illetve a Kar Igazgatói 
Hivatala ad, munkanapokon a hivatalos órák alatt.
Az Egyetem Mezőgazdaságtudományi Egyetemi 
Karának címe:

Debrecen, Böszörményi u. 138. 4015 Pf. 36. 
Telefon: 17-888

a szarvasi Mezőgazdasági Főiskolai Karának címe: 
Szarvas, Szabadság u. 1 —3 5541 
Telefon: 401.

Dr. Szász Gábor s. k., 
egyetemi tanár 

rektor

Az Állatorvostudományi egyetem pályázatot hirdet 
az

Állattenyésztéstani tanszéken betöltendő egyetemi 
tanári állásra.

A kinevezendő egyetemi tanár feladata lesz a 
tanszék vezetése és elsősorban az általános állatte
nyésztés és szarvasmarha-tenyésztés tárgyú előadá
sok tartása, továbbá a tanszéken folyó kutatások 
irányítása.

Pályázhatnak 10 éves szakmai gyakorlattal, lega
lább kandidátusi fokozattal és 2 világnyelv magas 
szintű ismeretével rendelkező szakemberek.

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

munkaköri besorolását és jelenlegi fizetésének a 
megjelölését;

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

c) a pályázó tudományos fokozatát, kitüntetését, 
idegen nyelvtudását és jelentősebb tanulmány
útjait;

d) a pályázó oktató-nevelő és tudományos munká
jára vonatkozó jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
a) részletes önéletrajzot;
b) a tudományos munkák jegyzékét;
c) az Állatorvostudományi Egyetem Személyzeti

Osztályától beszerzett és kitöltött személyi adat
ik lapot 2 példányban;
d) a szakképzettséget, tudományos fokozatot, ide

gen nyelvtudást tanúsító okiratok hiteles máso
latát;

e) a lakóhely szerint illetékes rendőrkapitányságtól 
beszerzett, három hónapnál nem régebbi keletű 
hatósági erkölcsi bizonyítványt.

A betöltendő állás után a 16/1983. (XII. 17.) 
ÁBMH számú rendeletben megállapított illetmény 
jár a vonatkozó kulcsszám alapján.

A pályázatot mellékleteivel együtt a Mezőgaz
dasági és Élelmezésügyi Értesítőben való közzété
teltől számított 30 napon belül kell az Állatorvos
tudományi Egyetem Személyzeti Osztályához cí
mezve (Budapest, VII., Landler J. u. 2. 1078) 
benyújtani. A pályázattal kapcsolatban további fel

világosítást az Állatorvostudományi Egyetem Sze
mélyzeti Osztálya (Telefon: 222-660 vagy 427 — 
827) ad.

Dr. Kardeván Andor s. k., 
egyetemi tanár, rektor

Állattenyésztéstani tanszéken betöltendő főiskolai 
tanári állásra.

A kinevezendő főiskolai tanár feladata lesz az 
„Állattenyésztéstan” c. tantárgy előadásainak tar
tása, a tantárgy gyakorlati oktatásának szervezése 
és irányítása, valamint a tárgy oktatásának és kuta
tásának korszerű fejlesztése.

Pályázhatnak azok a mezőgazdasági mérnökök, 
akik legalább 10 éven át a tudományágnak megfe
lelő munkakörben eredményesen tevékenykedtek, 
idegen nyelvismerettel rendelkeznek.

A pályázat elbírálása során előnyben részesülnek 
azok a pályázók, akik szarvasmarha-tenyésztési szak
mérnöki oklevéllel, a nagyüzemi szarvasmarha-te
nyésztésben vezetői gyakorlattal, kellő publikációs 
tevékenységgel és legalább elfogadott kandidátusi 
témával rendelkeznek.
A pályázatnak tartalmaznia kell:

a) a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, 
munkaköri besorolását és jelenlegi fizetésé
nek a megjelölését;

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

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

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

A pályázathoz mellékelni kell:
a) részletes önéletrajzot;
b) a tudományos munkák jegyzékét;
c) az Állatorvostudományi Egyetem Személy

zeti Osztályától beszerzett és kitöltött sze
mélyi adatlapot 2 példányban;

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

e) a lakóhely szerint illetékes rendőrkapitány
ságtól beszerzett, három hónapnál nem régeb
bi keletű hatósági erkölcsi bizonyítványt.

A betöltendő állás után a 16/1983. (XII. 17.) 
ÁBMH számú rendeletben megállapított illetmény 
jár a vonatkozó kulcsszám alapján.

A pályázatot mellékleteivel együtt a Mezőgaz
dasági és Élelmezésügyi Értesítőben való közzété
teltől számított 30 napon belül kell az Állatorvos
tudományi Egyetem Személyzeti Osztályához cí
mezve (Budapest, VII., Landler J. u. 2. 1078) be
nyújtani. A pályázattal kapcsolatban további felvi
lágosítást az Állatorvostudományi Egyetem Sze
mélyzeti Osztálya (Telefon: 222-660, v. 427-827) és 
az Állategészségügyi Főiskolai Kar (Hódmezővá
sárhely, Lenin u. 15. sz. Telefon: 11-779) igazga
tója ad.

Dr. Kardeván Andor s. k., 
egyetemi tanár, rektor
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A Kertészeti Egyetem pályázatot hirdet 'a kecske
méti Kertészeti Főiskolai Karra

a Gyümölcs- és Szőlőtermesztési Intézet
Gyümölcstermesztési Tanszékén betöltendő egy 

főiskolai tanári állásra
A kinevezendő oktató feladata lesz a „Gyümölcs- 

termesztés” tantárgy oktatása, tananyag-fejlesztése, 
jegyzetírása, valamint a szakterületen kutatómunka 
folytatása és irányítása.

Pályázhatnak azok a kandidátusi fokozattal ren
delkező kertészmérnökök, akik nagyüzemi terme
lési és felsőoktatási gyakorlattal rendelkeznek.

Gyümölcs- és Szőlőtermesztési Intézet
Szőlőtermesztési Tanszékén betöltendő egy főis

kolai docensi állásra
A kinevezendő oktató feladata lesz a „Kertészeti 

termékek feldolgozása” c. tantárgy oktatása, tan
anyag-fejlesztése, jegyzetírása, valamint a szakterü
leten kutatómunka folytatása és irányítása.

Pályázhatnak azok az oktatott tárgynak meg
felelő szakmérnöki oklevéllel és egyetemi doktorá
tussal rendelkezők, akiknek felsőoktatási gyakor
latuk és állami nyelvvizsgájuk van.
A pályázatnak tartalmazni kell:

— A pályázó jelenlegi munkahelyének megne
vezését, jelenlegi beosztását, munkaköri besorolását, 
fizetését,

— eddigi szakmai, oktatási, illetve tudományos 
munkáját és annak eredményeit,

— tudományos fokozatát, kitüntetéseit, idegen 
nyelvtudását és jelentősebb tanulmányútjait,

— az oktató-nevelő és tudományos munkájára 
vonatkozó jövőbeni terveit.
A pályázathoz mellékelni kell:

— Részletes önéletrajzot 2 példányban,
— a szakképzettséget, tudományos fokozatot, 

idegen nyelvtudást tanúsító okirat hiteles másolatát,
— tudományos munkák, publikációk jegyzékét,
— a pályázattal kapcsolatban az intézménytől 

beszerzett és kitöltött személyi adatlapot 2 példány
ban,

— a lakóhely szerint illetékes rendőrkapitány
ságtól beszerzett, 3 hónapnál nem régebbi hatósági 
erkölcsi bizonyítványt.

A betöltendő állás után a 16/1983. (XII. 17.) 
ÄBMH számú rendelkezés alapján megállapított 
illetmény jár.

A pályázatot mellékleteivel együtt a közzététel
től számított 30 napon belül kell a kecskeméti Ker
tészeti Főiskolai Kar igazgatójához eljuttatni. 
(Kecskemét, Erdei Ferenc tér 1 —3. 6000)

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

A Kertészeti Egyetem pályázatot hirdet 
a termesztési kar
Zöldségtermesztési Intézetébe egy egyetemi tanári 
állásra

A kinevezésre kerülő egyetemi tanár feladata 
lesz a korai szabadföldi zöldségtermesztés és hajta
tás — különös tekintettel annak biológiai vonatko
zásaira — művelése és oktatása.

A zöldségnövények biológiai igényeinek (hő-, 
fény-, víz- és tápanyag) kutatása. A hajtatás, első
sorban a váz nélküli fóliás termesztés elméleti’és mű
szaki kérdéseinek kutatása.

A zöldségtermesztés már vázolt területein a 
nemzetközi kapcsolatok továbbfejlesztése. Kutatási 
munkájában elmélyült, nemzetközi szinten irodalmi 
tevékenység kialakítása.

Pályázhatnak azok az okleveles kertészmérnö
kök, akik tudományok doktora fokozattal, idegen 
nyelvből állami nyelvvizsgával, legalább 15 éves 
felsőoktatási és kutatási gyakorlattal rendelkeznek.

Az Ökonómiai Intézet
Matematika és Számítástechnikai Tanszékére egy 
egyetemi docensi állásra

A kinevezésre kerülő egyetemi docens feladata 
lesz a matematika és biometria tárgyak oktatása, 
előadások és gyakorlatok vezetése, vizsgáztatás. A 
matematika, biometria tárgyak új tananyagának 
kialakítása, s az ehhez szükséges oktatási segéd
anyagok, jegyzetek, példatárak szerkesztése, meg
írása. A matematikai szakcsoport munkájának irá
nyítása.

Részvétel a tanszéki kutatómunkában, a mate
matika és biometria kertészeti alkalmazásai téma
körben. Ezen felül a statisztikai minőségellenőrzés 
kérdéseinek vizsgálata friss és feldolgozott kertészeti 
termékeknél.

A pályázó rendelkezzék: egyetemi végzettséggel, 
tudományos fokozattal, idegen nyelv középfokú 
ismeretével és legalább 10 éves felsőoktatási gyakor
lattal.

a Marxizmus—Leninizmus Tanszékére egy egyetemi 
docensi állásra

A kinevezendő egyetemi docens feladata lesz a 
politikai gazdaságtan oktatása, előadások, szemi
náriumok vezetése, vizsgáztatás, speciális kollégiumi 
témák kidolgozása és vezetése. A posztgraduális kép
zés keretében a szakmérnöki tanfolyamok temati
kájának összeállítása és vezetése. A politikai gazda
ságtan szakcsoport munkájának irányítása és a tan
széki kutatómunkában, valamint a társadalmi fela
datokban való aktív részvétel.

A pályázat elnyerésének feltételei: egyetemi 
végzettség, kandidátusi fokozat, idegen nyelvisme
ret és több éves politikai gazdaságtan oktatási ta
pasztalat.

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

és fizetését,
— az eddigi oktató és tudományos munkájának 

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

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

— tudományos fokozatát, kitüntetéseit és ide
gen nyelvismeretét, jelentősebb külföldi tanulmány
útjait,
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— tudományos, oktató munkájára vonatkozó 
jövőbeni terveit.
Mellékelni kell a pályázathoz:

— részletes önéletrajzot 2 példányban,
— a szakképzettségét, illetőleg tudományos 

fokozatot tanúsító oklevelek hiteles másolatát,
— az intézménytől beszerzett és kitöltött törzs

lapot,
— hatósági erkölcsi bizonyítványt.

A betöltendő állás után a 16/1983. (XII. 17.) 
ÁBMH számú rendelkezés alapján megállapított 
illetmény jár.

A pályázattal kapcsolatos részletes felvilágosí
tást az Egyetem Személyzeti Osztálya (Bp. XI. 
Villányi u. 35-43.) ad.

A pályázatot mellékleteivel együtt a közzététel
től számított 4 héten belül kell az Egyetem rektorá
hoz (Bp. XI. Villányi u. 35—43.) eljuttatni.

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

Az Erdészeti és Faipari Egyetem — Sopron — 
pályázatot hirdet az Erdőmérnöki Kar

Erdömüveléstani tanszékén egy egyetemi tanári 
álláshely betöltésére.

A kinevezendő egyetemi tanár feladata lesz, az 
Erdőműveléstan című tantárgy oktatása, a gyakor
lati foglalkozások szervezése és vezetése, a tudomá
nyos kutatások végzésében, továbbá a tananyag-fej
lesztésben és a nevelő munkában való aktív részvé
tel.

Pályázhatnak azok az oki. erdőtnérnökök, akik 
legalább 10 éves egyetemi oktatási gyakorlattal, 
vagy ugyanennyi időn át a tudományágnak meg
felelő munkakörben eredményes tevékenységgel, 
tudományos fokozattal, idegen nyelvismerettel és 
szakirodalmi munkássággal rendelkeznek.

a Faipari Mérnöki Kar
Fatechnológia tanszékén egy egyetemi docensi állás
hely betöltésére.

A kinevezendő egyetemi docens feladata lesz, a 
Faanyagismerettan című, a Fűrészipari technológia 
című, a Fűrészipari és különleges technológiai, című, 
valamint az Erdőhasználattan III. (fafeldolgozás) 
című tantárgyak oktatása, a tantárgyi gyakorlatok 
irányítása és ellenőrzése, a tudományos kutatás 
szervezése és végzése, valamint a tananyag-fejlesz
tésben és a nevelő munkában való aktív részvétel.

Pályázhatnak azok, akik szakirányú egyetemi 
végzettséggel, 7 — 10 éves egyetemi oktatási gyakor
lattal, tudományos fokozattal, illetve védésre kész, 
benyújtott és elfogadott kandidátusi értekezéssel, 
idegen nyelvismerettel és szakirodalmi tevékeny
séggel rendelkeznek.

Ábrázoló geometria tanszékén egy egyetemi docensi 
álláshely betöltésére.

A kinevezendő egyetemi docens feladata lesz a 
tanszékvezető irányítása mellett, az erdőmérnök
hallgatók részére az Ábrázoló geometria és Géprajz 
című, a faipari mérnökhallgatók részére az Ábrá

zoló geometria és Műszaki rajz című tantárgyak 
előadási óráinak megtartása, tantárgyi gyakorlatok 
irányítása és ellenőrzése, a tanszék tudományos te
vékenységének megszervezése, valamint a nevelő 
munkában való részvétel.

Pályázhatnak azok, akik szakirányú egyetemi 
végzettséggel, legalább 7 — 10 éves egyetemi okta
tási gyakorlattal, egyetemi doktori címmel, idegen 
nyelvismerettel és szakirodalmi tevékenységgel ren
delkeznek.

Egyetemünk szervezetébe tartozó és Székesfe
hérvár állomáshelyen működő
Földmérési és Földrendezői Főiskolai Kar Alapozó 
tárgyak tanszékén egy főiskolai tanári álláshely betöl
tésére.

A kinevezendő főiskolai tanár feladata lesz a tan
székvezető irányítása mellett, a Földrendezés és 
területrendezés című tantárgy oktatása, a tantár
gyi gyakorlatok szervezése és vezetése, valamint a 
tananyag tovább fejlesztésében, a tanszék kutató, 
nevelő munkájában való részvétel.

Pályázhatnak azok, akik szakirányú egyetemi 
végzettséggel, a földrendezés területén legalább 10 
éves felsőoktatási gyakorlattal, egyetemi doktori 
címmel és szakirodalmi tevékenységgel rendelkez
nek.

Fotogrammetria és Topográfia tanszékén egy főisko
lai tanári álláshely betöltésére.

A kinevezendő főiskolai tanár feladata lesz, a 
tanszékvezető irányítása mellett, a Fotogrammet
ria és fotointerpretáció című tantárgy oktatása, a 
tantárgyi gyakorlatok szervezése és vezetése, továb
bá a tanszék kutató és nevelő munkájában, vala
mint a tananyag-fejlesztésben való aktív részvétel.

Pályázhatnak azok, akik szakirányú egyetemi 
végzettséggel a földmérés területén legalább 10 éves 
felsőoktatási gyakorlattal, egyetemi doktori címmel 
és szakirodalmi tevékenységgel, valamint idegen 
nyelvismerettel rendelkeznek.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. A pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, be

sorolását és fizetését.
2. Eddigi szakmai munkájának és munkaeredmé

nyének részletes ismertetését, ezek között:
— oktató és tudományos"Ynunkájának'részIetes 

ismertetését,
— a pályázó által írt könyvek, tanulmányok stb. 

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

— tudományos fokozatát,
— kitüntetéseit és idegen nyelvismeretét, jelen

tősebb külföldi tanulmányútjait.
3. A pályázónak az oktató és tudományos munká

jára vonatkozó jövőbeni terveit.
A pályázathoz mellékelni kell:
a) részletes önéletrajzot 2 példányban,
b) szakképzettségét, illetve tudományos fokozatot 

stb. tanúsító oklevelek hiteles másolatát,
c) a C-0243—30 raktári sz. kitöltött „Személyi

adat!ap”-ot,
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d) a lakóhely szerint illetékes rendőrkapitányságtól 
beszerzett 3 hónapnál nem régibb keletű ható
sági erkölcsi bizonyítványt.

A betöltött állás után a felsőoktatási intézmé
nyek oktatói és egyéb dolgozói munkabéréről szóló 
16/1983 (XII. 17) ÁBMH számú rendelet alapján 
megállapított személyi alapbér jár.

A pályázatokat az előírt mellékletekkel együtt 
a MÉM Értesítőben történt közzétételtől számított 
30 napon belül kell az Erdészeti és Faipari Egyetem 
rektorához (9401. Sopron Pf.: 132) eljuttatni.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosí
tást az Erdészeti és Faipari Egyetem rektora, illetve 
Személyzeti Osztály vezetője ad.

Dr. Gál János s. k., 
tanszékvezető egyetemi tanár, 

rektor

A MÉM Mérnök- és Vezetőtovábbképző Intézet 
pályázatot hirdet a Társadalomtudományi és Veze
tőképző Osztályra egy egyetemi docensi álláshely 
betöltésére.
Egyetemi docens feladata lesz:
— A vezetéselmélet és a vállalati belső irányítás, 

valamint a hozzá kapcsolódó tudományágak 
szintetizáló jellegű művelése, adaptálása a MÉM 
ágazat területére;

— a vezetőképzés és továbbképzés tartalmi fejlesz
tése, az oktatásmódszertan korszerűsítése;

— tananyagok készítése, előadások tartása és egyéb 
tanfolyam foglalkozások vezetése;

— szakirodalmi tevékenység és kutatómunka vég
zése.
A pályázatok elbírálásánál előnyben részesülnek 

azok a pályázók, akik közgazdaságtudományi vagy 
agrártudományi egyetemi végzettséggel rendelkez
nek, tudományos fokozatuk van.

Felvilágosítást nyújt az Intézet személyzeti 
vezetője.

Ipari és Műszaki Továbbképző Osztályra egy egye
temi docensi álláshelyre.

Egyetemi docens feladata lesz:
— Előadások és tanfolyami foglalkozások vezetése, 

természeti- és környezetvédelmi, valamint nö
vénytermesztés ökonómiai témakörökben;

— tanfolyamos továbbképzés tartalmi és módszer
tani fejlesztése;

— a természet- és környezetvédelemmel, valamint 
a biológiai alapok és a termőhely ökonómiai kér
déseivel kapcsolatos tudományos és a gyakor
latban használatos eredmények feltárása és azok 
oktatása a továbbképzésben;

— a mezőgazdaság és az élelmiszeripar okozta kör
nyezetvédelmi problémák megelőzésére és meg
szüntetésére vonatkozó ismeretek továbbképzés 
útján történő terjesztése;

— a fentiekkel kapcsolatos tananyagfejlesztés, eset- 
tanulmányok készítése.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt 

az Intézet személyzeti vezetője.

A pályázatok elbírálásánál előnyben részesülnek 
azok a pályázók, akik a környezetvédelmi és a nö
vénytermesztési ökonómiai témakörökben megfelelő 
ismeretekkel, üzemi gyakorlattal rendelkeznek és 
tapasztalatuk van a továbbképzésben. Agrártudo
mányi egyetemi diplomával és tudományos fokozat
tal rendelkeznek.

A pályázatot — az előírt mellékletekkel együtt 
— kell az Intézet főigazgatójához (Budapest, Ida u.
2. 1143) eljuttatni a MÉM Értesítőben való közzé
tételtől számított 30 napon belül.

A Kaposvári Mezőgazdasági Főiskola pályázatot 
hirdet a sertés- és kisállattenyésztési intézet
Baromfitenyésztési Osztályára
1 jő főiskolai tanár (3225 kulcsszámú), állásra.

A kinevezendő főiskolai tanár feladata lesz a 
„Baromfitenyésztés” tantárgy oktatása, előadások 
és gyakorlatok tartása, valamint a baromfitenyész
tés — különös tekintettel a pulyka- és gyöngytyúk- 
tenyésztés — területén kutató és termelésfejlesztési 
munka végzése.

Az álláshely betöltésére pályázhatnak: egyetemi 
végzettséggel, kandidátusi tudományos fokozattal, 
szakmérnöki képesítéssel, egy idegennyelv ismereté
vel, legalább 10 éves szakmai és felsőfokú oktatási 
intézményben szerzett oktatói-kutatói gyakorlattal 
rendelkező agrármérnökök.

A pályázatokat — mellékleteivel együtt — a 
közzétételtől számított 30 napon belül a főigazga
tóhoz (7401 Kaposvár, Dénesmajor 2.) kell benyúj
tani.

A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágo
sítást a főiskola személyzeti osztálya ad.

A pályázat tartalmazza a pályázó
a) munkahelyét, beosztását, munkaköri besoro

lását és fizetését;
áj szakmai, oktatói, tudományos munkáját és 

annak eredményeit;
c) tudományos fokozatát, kitüntetését, idegen 

nyelvtudását és jelentősebb tanulmányútját;
d) oktató-nevelő és tudományos munkájára vo

natkozó jövőbeni terveit.

A pályázat mellékletei:
— részletes önéletrajz;
— a szakképzettséget, tudományos fokozatot, 

idegen nyelvtudást tanúsító okirat hiteles 
másolata;

— a tudományos munkák jegyzéke;
— érvényes, három hónapnál nem régebbi ható

sági erkölcsi bizonyítvány,
— a felsőoktatási intézménytől beszerzett és 

kitöltött személyi adatlap.

A betöltendő állások után a 16/1983. (XII. 17.) 
ÁBMF1 rendelet szerinti illetmény jár.

Személyi alapbér megállapítása közös megegye
zéssel történik.

D r. G uba S á n d o r  s. k.,
főigazgató
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A KaposváriAMezőgazdasági Főiskola pályázatot 
hirdet a szarvasmarha- és juhtenyésztési intézet

Szarvasmarha-tenyésztési Osztályára
1 jő  főiskolai tanári (3225 kulcsszáméi) állásra.
A kinevezendő főiskolai tanár feladata lesz a 

„Szarvasmarha-tenyésztés” tantárgy oktatása, elő
adások és gyakorlatok tartása, valamint a szarvas
marha-tenyésztés területén kutató és termelésfej
lesztési munka végzése;

Az álláshely betöltésére pályázhatnak: egyetemi 
végzettséggel, kandidátusi tudományos fokozattal, 
egy idegen nyelvből középfokú állami nyelvvizsgá
val, legalább 10 éves szakmai, oktatói és kutatói 
gyakorlattal rendelkező agrármérnökök,

az élettani és takarmánygazdálkodási intézet 
Kémiai Osztályára

1 fő  főiskolai docensi (3226 kulcsszámú) állás
helyre.

A kinevezendő főiskolai docens feladata lesz a 
„Kémia” tantárgy oktatása, a központi laborató
rium vezetése, valamint az intézet kutatási és ter
melésfejlesztési munkájában való részvétel.

Az álláshely betöltésére pályázhatnak egyetemi 
végzettségű, egyetemi doktori fokozattal és folya
matban levő kandidátusi tudományos fokozat meg
szerzésére irányuló cselekménnyel, egy idegen nyelv 
ismeretével és legalább 10 éves szakmai, oktatói és 
kutatói, valamint vezetői — különösen laborató
riumvezetői — gyakorlattal rendelkező vegyész- 
mérnökök.

A pályázatokat — mellékleteivel együtt — a 
közzétételtől számított 30 napon belül a főigazgató
hoz (7401 Kaposvár, Dénesmajor 2.) kell benyúj
tani.

A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágo
sítást a főiskola személyzeti osztálya ad.
A pályázat tartalmazza a pályázó

a) munkahelyét, beosztását, munkaköri besoro
lását és fizetését;

b) szakmai, oktatói, tudományos munkáját és 
annak eredményeit;

ej tudományos fokozatát, kitüntetését, idegen 
nyelvtudását és jelentősebb tanulmányúját; 

d) oktató-nevelő és tudományos munkájára 
vonatkozó jövőbeni terveit.

A pályázat mellékletei :
— részletes önéletrajz;
— a szakképzettséget, tudományos fokozatot, ide

gen nyelvtudást tanúsító okirat hiteles másolata;
— a tudományos munkák jegyzéke,
— érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági 

erkölcsi bizonyítvány,
— a felsőoktatási intézménytől beszerzett és kitöl

tött személyi adatlap.

A betöltendő állások után a 16/1983. (XII. 17.) 
ÁBMH rendelet szerinti illetmény jár.

Személyi alapbér megállapítása közös megegye
zéssel történik.

D r . G uba S á n d o r  s .  k . ,

főigazgató

Az élelmiszeripari főiskola pályázatot hirdet
a) a Társadalomtudományi Intézethez tartozó Mar

xizmus—Leninizmus Tanszéken egy főiskolai
tanári állásra.

A kinevezésre kerülő főiskolai tanár feladata lesz 
a filozófia tantárgy oktatása, nevelési feladatok ellá
tása, a tanszék tudományos kutatómunkájában 
való részvétel.

Pályázhatnak azok az egyetemi diplomával ren
delkezők, akiknek politikai főiskolai, valamint filo
zófia szakon szerzett végzettségük, továbbá tudo
mányos kutatómunkában való jártasságuk van.

Előnyben részesülnek, akik legalább tízéves fel
sőoktatási gyakorlattal és állami nyelvvizsgával 
rendelkeznek.

b) a Gépészeti és Automatizálási Intézethez tartozó 
a — Matematika-fizika Osztályon egy főiskolai

docensi állásra.
A kinevezésre kerülő docens feladata lesz a fizika 

tantárgy elméleti és gyakorlati oktatása, továbbá 
a tantárgy oktatásához szükséges jegyzetek meg
írása, tudományos diákkörös és szakdolgozatos hall
gatók munkájának irányítása és a főiskolán folyó 
kutatásban való aktív részvétel.

Pályázhatnak azok a matematika-fizika szakos 
középiskolai tanári oklevéllel rendelkezők, akiknek 
állami nyelvvizsgájuk, egyetemi doktori címük és 
legalább ötéves felsőoktatásban végzett oktató és 
kutató tevékenységük van.

— Automatizálási Osztályon egy főiskolai do
censi állásra.

A kinevezendő docens feladata lesz a műszaki 
hőtan és energiagazdálkodás, valamint a hűtés és 
klimatizálás tantárgyak elméleti és gyakorlati okta
tása, nevelési feladatok ellátása, továbbá kutatási 
munkákban való részvétel, tudományos és gyakor
lati igényű munkák végzése. Szakdolgozati és tudo
mányos diákköri témáknál témavezetői feladatok 
ellátása, továbbá jegyzetírói tevékenység.

Pályázhatnak azok, akik műszaki egyetemi vég
zettséggel, egyetemi doktori címmel, legalább 5 év 
időtartamú felsőfokú élelmiszeripari oktatási gya
korlattal és idegen nyelvismerettel rendelkeznek, 
állami nyelvvizsgával.

A pályázat elbírálásánál a szakiránynak megfe
lelő szakmérnöki (második) diplomával rendelkezők 
előnyben részesülnek.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:

aj munkahelyének megnevezését, beosztását, 
munkaköri besorolását és fizetését;

b) szakmai, illetőleg oktatói, tudományos mun
káját és annak eredményeit;

c) tudományos fokozatát, kitüntetését, idegen 
nyelvtudását és jelentősebb tanulmányútjait;

d) oktató-nevelő és tudományos munkájára vo
natkozó jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
a) részletes önéletrajzot;
b) a tudományos munkák jegyzékét;
c) a felsőoktatási intézménytől beszerzett és 

kitöltött személyi adatlapot:
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d) a szakképzettséget, tudományos fokozatot, 
idegen nyelvtudást tanúsító okirat hiteles 
másolatát;

e) érvényes, három hónapnál nem régebbi ható
sági erkölcsi bizonyítványt.

A betöltendő állás után a 16/1983. (XII. 17.) 
ÁBMH számú rendelkezése alapján a főiskolai okta
tók részére meghatározott illetmény jár.

A pályázatot — az előírt mellékletekkel együtt 
— a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Értesítőben 
való közzétételtől számított 30 napon belül kell el
juttatni az Élelmiszeripari Főiskola főigazgatójához 
(6724 Szeged, Marx tér 7.).

Gábor Miklósné dr. s. k., 
főigazgató

A nyíregyházi mezőgazdasági főiskola pályázatot 
hirdet a Repiilögépvezető Intézet Elektrotechnikai és 
Automatizálási Csoportjánál betöltendő 1 főiskolai 
docensi álláshelyre.

A kinevezendő főiskolai docens feladata lesz a 
repülőgép-műszerek és elektromos berendezések 
ismeretanyagának oktatása, a gyakorlati foglalko
zások irányítása, jegyzetírás és oktatási segédletek 
készítése, résztvétel a csoport oktató-nevelő és 
kutatómunkájában.

Pályázhatnak azok, akik egyetemi végzettséggel, 
gépészmérnöki vagy villamosmérnöki szakképzett
séggel, továbbá egyetemi doktori címmel és lega
lább 10 éves főiskolai oktatói gyakorlattal is rendel
keznek.

A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek, 
akik a szakterületnek megfelelő szakmérnöki és pe
dagógiai képesítéssel rendelkeznek.

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

besorolását és fizetését;
— oktatói, tudományos munkáját és annak ered

ményeit;
— tudományos fokozatát, kitüntetéseit, idegen 

nyelvtudását és jelentősebb tanulmányútjait;
— oktató-nevelő és tudományos munkájára vonat

kozó terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
— a pályázó részletes önéletrajzát;
— okleveleinek hiteles másolatát;
— három hónapnál nem régebbi keletű hatósági 

erkölcsi bizonyítványát;
— a főiskolától beszerzett és kitöltött személyi adat

lapot.

A betöltendő állás után a 16/1983. (XII. 17) 
ÁBMH sz. rendelkezéssel módosított 7 (1977. (VII. 
27) OM-MüM. számú együttes rendelet szerinti 
illetmény jár.

A pályázatot a mellékleteivel együtt a MÉM ér
tesítőben közzétételtől számított 30 napon belül kell 
benyújtani a Mezőgazdasági Főiskola főigazgatójá
hoz címezve.

(Nyíregyháza, Rákóczi u. 69. 4401)

FOGADÓÓRÁK

Szentágothai János, a Magyar Tudományos 
Akadémia elnöke minden hétfőn 16 — 17.00 óra kö
zött — bármely természetű ügyben fogadóórát tart.

A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak 
más időpontokban is rendelkezésre áll.

IGAZGATÁSI ÉS JOGI FŐOSZTÁLY

Pál Lénárd, a Magyar Tudományos Akadémia 
főtitkára minden hétfőn 15.30 —17óra 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, a Tudományos Minősítő Bizott
ság elnöke minden kedden 14 — 15 óra között tart 
fogadóórát.

Király Tibor, a Tudományos Minősítő Bizottság 
titkára minden kedden 9 —11 óra között tart foga
dóórát.

TUDOMÁNYOS MINŐSÍTŐ BIZOTTSÁG
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Jogszabályok

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
főtitkárának 3/1984. (A. K. 4.) MTA—F sz.

u t a s í t á s a

az MTA Botanikai Kutatóintézete nevének 
megváltoztatásáról

1 -  §

A Magyar Tudományos Akadémia Botanikai 
Kutatóintézetének elnevezése, kialakult kutató- 
tevékenységének megfelelően — az Intézet műkö
désére vonatkozó egyéb rendelkezések változatlanul 
hagyása mellett — „Magyar Tudományos Akadé
mia Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete” elne
vezésre módosul.

2 - §
Ez az utasítás 1984. február 1-én lép hatályba.

Pál Lénárd s. k.

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
főtitkárának 4/1984. (A. K. 4) MTA —F számú

u t a s í t á s a
a tanszéki akadémiai kutatócsoportok 

szervezetéró'l és működéséről szóló 6/1973 
(A. K. 19.) MTA—F számú utasítás 

módosításáról

Az egyetemek (főiskolák) tanszékei mellett szer
vezett tanszéki akadémiai kutatócsoportok szerve
zetének és működésének általános szabályait — a 
művelődési miniszterrel, az egészségügyi minisz
terrel, a mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter
rel, a pénzügyminiszterrel és az Állami Bér- és 
Munkaügyi Hivatal elnökével egyetértésben — az 
alábbiak szerint módosítom.

É §

(1) Az utasítás 2. § (1) bekezdésének utolsó mondata 
a következők szerint módosul: ,,A kutatócsoport 
vezetője ezen tevékenységéért — a kutatóinté
zetek vezetőire (osztályvezető, főosztályvezető) 
érvényes vezetői pótléknak megfelelő — tisz
teletdíjban részesül, amelyet a rektorral egyet
értésben kell megállapítani.”

(2) Az utasítás 2. § (2) bekezdésének második for
dulata helyébe a következő szövegrész kerül: 
, ,—a hatáskörébe utalt munkáltatói jogkörök 
gyakorlására; javaslatok tételére a hatáskörébe 
nem tartozó munkáltatói jogkört gyakorlóhoz 
tudományos munkakörben való alkalmazás csak 
az egyetem rektorának vagy az általa feljogosí
tott egyetemi szervnek előzetes hozzájárulásával 
történhet.”

2-§
(1) Az utasítás 4. § (1) bekezdése az alábbi mon

dattal egészül ki: ,,A kutatócsoport vezetője, 
illetve dolgozói — a külön szabályozásban fog
lalt előírásnak megfelelően — részt vesznek az 
egyetem különböző testületi ülésein.”

(2) Az utasítás 4. § (5) bekezdése hatályát veszti.

3- §
Az utasítás 5. § (1) bekezdése a következők 

szerint módosul: „A kutatócsoport az ezen utasítás
ban nem szabályozott gazdálkodási, pénzügyi és 
munkaügyi feladatai ellátása során a 6/1983 
(A. K. 9.) MTA —F és a 7/1983. (A. K. 9.) MTA —F 
számú utasításokban, valamint az ennek végrehaj
tására kiadott 2/1983. számú hivatalvezetői szabá
lyozásban foglaltak szerint jár el.”

4-  §
Ez az utasítás közzététele napján lép hatályba.

Pál Lénárd s. k.

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ELNÖKSÉGÉNEK
HATÁROZATAI*

az 1984. január 31-i üléséről 
(1—6. számú határozatok)

A Magyar Tudományos Akadémia értékelése 
a hosszűtávú társadalmi-gazdasági fejlődés 

irányairól
Az Elnökség 111984. számú határozatát 

a 006/1984. számú szigorúan titkos 
külön irat tartalmazza

Javaslat az 1985. évi akadémiai könyvkiadási 
terv irányszámaira

Az Akadémiai Kiadói Tanács elnökének elő
terjesztése megállapítja, hogy 1983-ban a külön
böző pénzügyi-gazdasági előírások következtében

az Akadémiai Kiadó csupán kb. 90%-ra tudta 
teljesíteni az Elnökség által jóváhagyott 4500 ívnyi 
keretet. Ennek ellenére a Kiadói Tanács azt java
solja, hogy az Elnökség az 1985. évi kiadási ívkere
tet összességében és tételesen is az 1983. évi szintnek 
megfelelően hagyja jóvá, azzal a feltétellel, hogy 
ezek a keretszámok — az előző éviekhez hason
lóan — irányszámoknak tekintendők.

* A nem teljes szöveggel közölt határozatokat az Aka
démia tagjai részére — kérésükre — tájékoztatásul megküldi 
a Tudományos Testület Titkárság.



1984. március 21. AKADÉMIAI KÖZLÖNY 63

A hozzászólók sürgették az 1983. évi elmaradás 
okainak feltárását, és azt, hogy erőfeszítéseket kell 
tenni az elmaradások pótlására. Különösen az I. 
Osztályt érintette hátrányosan az elmaradás.

Az Elnökség 211984. számú határozata

l. Az Elnökség a központi, továbbá a tudomá
nyos osztályok rendelkezésére bocsátott 1985. évi 
könyvkiadási ívkeretet — irányszámokként — az 
alábbiak szerint hagyja jóvá.

Központi keret: 100 ív
I. Osztály 1250 ív

II. Osztály 1000 ív
III. Osztály 250 ív
IV. Osztály 300 ív
V. Osztály 350 ív

VI. Osztály 350 ív
VII. Osztály 200 ív

VIII. Osztály 200 ív
IX. Osztály 300 ív
X. Osztály 200 ív

Összesen: 4500 ív

2. Az Elnökség szükségesnek tartja, hogy az 
Akadémiai Kiadó az 1983. évi elmaradások pótlá
sára megfelelő erőfeszítéseket tegyen.

Javaslat az 1984. évi Akadémiai Aranyérem 
odaítélését előkészítő elnökségi alkalmi bizottság 

összetételére

Az MTA elnöke írásban terjesztette elő javasla
tát a bizottság összetételére. A javaslat szerint a 
bizottság — a korábbi gyakorlattal egyezően — 
a három alelnökből állna.

Az Elnökség 3/1984. számú határozata
Az Elnökség
1. az 1984. évi Akadémiai Aranyérem odaítélé

sének előkészítésére az alábbi összetételű alkalmi 
bizottságot küldi ki:

a bizottság elnöke: Pach Zsigmond Pál al- 
elnök,

a bizottság tagjai: Polinszky Károly alelnök, 
Somos András alelnök;

2. felkéri az alkalmi bizottságot, hogy terjessze 
javaslatát írásban — a 12/1981. sz. elnökségi hatá
rozatnak megfelelően — az Elnökség márciusi 
ülése elé;

Javaslat az 1984. évi Akadémiai Díjak 
odaítélését előkészítő alkalmi bizottság 

összetételére

Az Elnökség az MTA elnöke által előterjesztett 
javaslatot vita nélkül elfogadta.

Az Elnökség 4/1984. számú határozata

Az Elnökség
1. az 1984. évi Akadémiai Díjak odaítélésének 

előkészítésére az alábbi összetételű alkalmi bizott
ságot küldi ki:

a bizottság elnöke: Pach Zsigmond Pál al
elnök,

a bizottság tagjai: Polinszky Károly alelnök, 
Somos András alelnök,

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

2. felkéri a bizottságot, hogy terjessze javaslatát 
az Elnökség márciusi ülése elé.

Előterjesztés alkalmi bizottság kiküldésére a földrajzi 
tudományok helyzetelemzésének megvitatása és állás- 

foglalás kialakítása céljából

Az Elnökség az MTA elnökének előterjesztését 
azzal a kiegészítéssel fogadta el, hogy a IX. Gaz
daság- és Jogtudományok Osztályának elnöke is 
legyen a bizottság tagja.

Az Elnökség 5/1984. számú határozata

Az Elnökség
1. a földrajzi tudományok helyzetelemzésének 

megvitatására és állásfoglalás kialakítására az 
alábbi összetételű bizottságot küldi ki:

a bizottság elnöke: Fülöp József, az MTA ren
des tagja,

a bizottság tagjai: BernátTivadar, a földrajz
tud. doktora,
Béli Béla, az MTA rendes 
tagja,
Bognár József, az MTA 
rendes tagja,
Borsy Zoltán, a földrajz
tud. doktora,
Enyedi György, az MTA 
levelező tagja,
Füsy Lajos, a Földrajzi 
Társaság főtitkára,
Jakucs László, a földrajz
tud. doktora,
Kovács György, az MTA 
levelező tagja,
Krajkó Gyula, a földrajz
tud. doktora,
Lackó László, a földrajz
tud. kandidátusa,
Martos Ferenc, az MTA 
rendes tagja,
Perczel György, a föld
rajztud. kandidátusa,
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Pécsi Márton, az MTA 
rendes tagja,
Szántó Imre, a had-tudo
mányok kandidátusa,

a bizottság titkára: Nagy Béla, a X. Osztály 
tudományos titkára;

2. felkéri a bizottságot, hogy terjessze jelentését 
— a Tájékoztatók c) napirendi pont keretében — 
az Elnökség júniusi ülése elé.

Javaslat a tudományos továbbképzést végző kutató
helyek kijelölése tartalmi, módszerbeli és szervezeti 
kérdéseinek vizsgálatával foglalkozó szakértői bizottság 

kiküldésére

A TudományosMinősítő Bizottság elnöke — össz
hangban a 37/1983. számú elnökségi határozat 4. 
pontjával — javaslatot terjesztett elő a címben 
megjelölt szakértői bizottság összetételére, illetve 
kiküldésére. Az Elnökség a javaslatot elfogadta.

Az Elnökség 6/1984. számú határozata

Az Elnökség

1. a tudományos továbbképzést végző kutató
helyek kijelölése tartalmi, módszerbeli és szervezeti 
kérdéseinek — a 37/1983. számú elnökségi határo
zaton alapuló — vizsgálatára az alábbi összetételű 
szakértői bizottságot küldi ki:

a bizottság elnöke: Márta Ferenc, az MTA 
rendes tagja,

a bizottság tagjai: Herman József, az MTA 
levelező tagja,
Kovács Ferenc, az MTA 
rendes tagja,
Monos Emil, az orvostudo
mányok doktora,
Terplán Zénó, a műszaki 
tud. doktora,
Deák Péter, a had-tudo- 
mányok doktora,
Qujdi Barna, a Személy
zeti Főoszt. vezetője, 
Páris György, intézeti 
igazgató (MÚV. Min.), 
Borsos János, a MÉM 
főosztályvezető-helyettese, 
Gál György, az EüM főosz
tályvezetője,
Dalocsa Gábor, az Ipari 
Min. osztályvezetője,

a bizottság titkára: Tóth Béla, a TMB Titkár
ságának vezetője;

2. felkéri a .bizottságot, terjessze a vizsgálat 
eredményeit összefoglaló jelentését és javaslatát az 
Elnökség júniusi ülése elé.

A i Elnökség egyéb állásfoglalásai

Az Elnökség tudomásul veszi
1. a tudományos minősítésre vonatkozó jog

szabályok végrehajtásáról készült tájékoztatót;
2. az Elnökség 1983. december 20-is ülése óta 

eltelt időszak legfontosabb eseményeiről szóló be
számolót.

Szentágothai János s. k.

Közlemények

Az Akadémiai Kiadói Tanács határozata

(Az Akadémiai Kiadói Tanács módosította „a 
kiemelkedő tudományos könyvek és kritikák szer
zőinek Akadémiai Kiadói nívódíjjal való jutalma
zásáról” 1973. július 12-én kelt ,,határozatá”-t 
[AK. 1973: 163—4]. A módosított szöveget az 
alábbiakban közöljük.)

I. Könyvnívódíj

1. Akadémiai Kiadói Nívódíjat olyan könyvek 
(szerzői munkaközösségei) kaphatnak, amely köny
vek az Akadémiai Kiadónál a nívódíj odaítélése 
előtt 1 —4 évvel jelentek meg.

2. Nívódíjban nemzetközi vonatkozásban is új 
eredményeket tartalmazó, magas színvonalú tudo
mányos művek, illetve kiemelkedő jelentőségű 
ismeretterjesztő és tudománynépszerűsítő munkák 
szerzőit lehet részesíteni.

3. Több kötetből álló mű egy vagy több kötetét 
csak akkor lehet nívódíjban részesíteni, ha azok 
zárt egészet alkotnak, és így önmagukban is lénye
gében önálló műnek tekinthetők.

4. Nem lehet Akadémiai Kiadói Nívódíjjal 
jutalmazni egy szerzőt olyan művéért, amelyért már 
akadémiai díjat vagy akadémiai jutalmat kapott.

5. Nívódíjra minden évben az egyes akadémiai 
kiadói keretek (központi keret, a tíz tudományos 
osztály kerete, kiadói keret) terhére megjelentek 
közül egy, legfeljebb két művet lehet javasolni.

6. A javaslattevők (az MTA főtitkára, a tíz 
tudományos osztály, az Akadémiai Kiadó) javasla
tukban jelezhetik, ha valamely különösen nagy 
jelentőségű művet kiemelt nívódíjra tartanak érde
mesnek.

7. A javaslattevők a lektori vélemények, a 
műről megjelent kritikák, a szakmai közvélemény 
alapján teszik meg javaslatukat, figyelembe véve 
a könyv olvasói fogadtatását is.

8. A könyvnívódíj összege 15 000 forintnál 
kisebb nem lehet.

II. Kritikai nívódíj

1. Kritikai nívódíj magas színvonalú, rendszeres 
kritikai tevékenységért adható.

2. Kritikai nívódíj elsősorban magyar szerzők
nek magyarországi kiadóknál megjelent tudomá
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nyos műveiről írt, az Akadémiai Kiadó folyó 
irataiban közzétett kritikákért adható. Ismerteté
sek kritikai nívódíjban nem részesíthetők.

3. Az Akadémia tudományos osztályai évente 
egy, legfeljebb két kritikai nívódíjra tehetnek javas
latot.

4. Olyan kritikai közlemények, amelyek valami
féle akadémiai jutalomban részesültek, kritikai 
nívódíjat nem kaphatnak.

5. A kritikai nívódíj összege: 2000—4000 forint.

III.  Vegyes rendelkezések

1. A javaslattevők a könyv- és kritikai nívó
díjakra vonatkozó javaslataikat minden év június 
30-áig megküldik az Akadémiai Kiadói Tanács 
titkárának.

2. A javaslatokat a bibliográfiai adatok közlése 
mellett részletesen meg is kell okolni. A kritikai 
nívódíjakra vonatkozó javaslatokban pontosan 
meg kell jelölni a kritikák megjelenésének helyét 
és idejét is.

3. A nívódíjak odaítéléséről, összegükről az 
Akadémiai Kiadói Tanács dönt.

4. A nívódíjakat az Akadémiai Kiadói Tanács 
elnöke adja át az Akadémiai Kiadó nevében — 
minden év decemberében.

5. A nívódíjakról az Akadémia és az Akadémiai 
Kiadó hivatalos kiadványai tájékoztatják a szak
közönséget.

6. Az Akadémiai Kiadói Tanácsnak ezt az állás- 
foglalását az Akadémia Tudományos Testületi Tit
kársága közli a tudományos osztályokkal.

Imre Samu s. k.
az Akadémiai Kiadói Tanács elnöke

TÁJÉKOZTATÓ*

az 1985-ös naptári, illetve az 1985/86-os akadémiai 
évben a nem szocialista országokban igénybe vehető, 
az állam- és kormányközi megállapodások, a 
Művelődési Minisztérium és a Nemzetközi Kulturális 
Intézet levélváltásai alapján, továbbá a kormány- 
határozattal létesített úgynevezett „Magyar Állami 
Ösztöndíj”, valamint a Nemzetközi Atomenergia 
Ügynökség által biztosított és megpályázható tanul

mányi ösztöndíjakról

Az Országos Ösztöndíj Tanács pályázati rendje 
végrehajtási irányelveinek figyelembevételével az 
ösztöndíjas utazás pályázat útján nyerhető el az 
alábbiak szerint. Pályázatot nyújthatnak be azok, 
akik a tanulmányozandó téma hazai elméleti és 
gyakorlati vonatkozásait alaposan ismerik és alkal
masak önálló kutató, fejlesztő és tapasztalatátadó 
munkára, valamint kellő nyelvismerettel rendel
keznek. A pályázatok elbírálásánál előnyben része
sülnek azok, akik az országos, vagy az akadémiai

kiemelt kutatási feladatokhoz kapcsolódó témákban 
nyújtják be ösztöndíjas pályázataikat.

Kérjük az intézeteket, hogy a pályázatok bekül
désénél vegyék figyelembe, hogy az MTA csak 
meghatározott számú jelölést tud az Országos 
Ösztöndíj Tanács Titkárságához továbbítani, a 
reális lehetőségek alapján.

A pályázati anyag beküldésére két lépcsőben 
kerül sor. A pályázati anyagokat a Nemzetközi 
Kapcsolatok Főosztályára kell beküldeni.

Első lépcsőben azokat az adatokat kérjük meg
adni, melyek a pályázati kérelmek akadémiai 
szinten történő elbírálásához, rangsorolásához szük
ségesek. Ezek a következők:

— Név, beosztás, életkor
— Munkahely
— Kért időtartam
— Nyelvtudás
— Tanulmányozandó téma (röviden)
— Adott országban mikor járt
— Utolsó hosszú tanulmányút ideje és helye
— Rövid intézeti indoklás.

A fenti adatokat országonként külön lapon, 
a munkatervi pont feltüntetésével kérjük beküldeni.

A Bíráló Bizottság döntéséről az intézeteket 
az MTA Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya érte
síti.

Második lépcsőben csak a Bizottság által elfoga
dott pályázóknak kell az OÖT által előírt pályázati 
anyagot az MTA Nemzetközi Kapcsolatok Főosztá
lyára beküldeni.

A pályázati anyagnak az alábbiakat kell tartal
maznia:
— az OÖT 5 színű személyi adatlapja (a kérdőív 

születési helye, éve rovatba kérjük feltétlenül 
a születés helyét, és az év helyett a személyi szám 
megadását!),

— önéletrajz 2 példányban kék és piros
— szakmai tudományos életrajz színű adat-

2 példányban, laphoz tűzve
— publikációk jegyzéke 2 példány

ban,
— tanulmányúti munkaterv 2 pél

dányban,
— állami nyelvvizsga-bizonyítvány másolata 

(amennyiben ilyennel a pályázó rendelkezik),
— 1 db fénykép.

Nem kötelező, de az elbírálás elősegítése érde
kében hasznos, ha a pályázó a javasolt témával 
kapcsolatos felkészültségét azzal is kellőképpen 
jellemezni tudja, hogy mellékeli a témához legköze

* A megpályázható ösztöndíjakat a tájékoztató mel
léklete tartalmazza.
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lebb álló, megítélése szerint legjellemzőbb egy pub
likációjának (megadott szabadalmának vagy jelen
tős újításának) különlenyomatát, illetve másolatát.

A munkatervben arról kell tömören, de egyértel
műen nyilatkozni, hogy milyen témakörben, milyen 
konkrét előzményekre támaszkodva kíván a pályázó 
a fogadó intézmény munkájába bekapcsolódni, és 
ismeretei, szakterületének nemzetközi kapcsolatai, 
esetleg közösen végzett munkái alapján mennyire 
látja eredményt ígérőnek a tervezett fogadó intéz
ménynél a javasolt téma kidolgozását.

Teljes pályázati anyagot csak az első alkalom
mal pályázóknak, illetve az 5 évnél régebbi anyag
gal rendelkezőknek szükséges készíteniük. Ismételt 
jelölésnél csak az 5 színű adatlapot és a munka
tervet kell megküldeni; ha jelentős változások 
szükségessé teszik, esetleg a szakmai tudományos 
életrajz, ill. a publikációs jegyzék kiegészítését is.

A felsorolt okmányok nélküli jelölést, illetve 
hiányosan felszerelt pályázatokat az MTA Nemzet
közi Kapcsolatok Főosztálya nem terjeszti az OÖT 
Titkárság elé, s pótlólagos anyagbeszerzésre sem 
vállalkozik.

Az a pályázó, aki az előírt állami, vagy annak 
megfelelő nyelvvizsgával nem rendelkezik, annak 
az Idegennyelvi Továbbképző Központ által szer
vezett nyelvi felmérő beszélgetésen kell részt ven
nie, melynek díja 200,— Ft (lásd 1/1984. (I. 17.) 
MM számú rendelet).

Ha nem a külföldi fél biztosítja az útiköltséget, 
illetve ahol a megjegyzés rovat másképp nem ren
delkezik, az engedélyezett tanulmányutak úti
költség-térítése az alábbiak szerint történik:

— a Művelődési Minisztérium és a Nemzetközi 
Kulturális Intézet 3 éven belül ösztöndíjjal ismé
telten külföldre utazók számára útiköltséget nem 
biztosít,

— az egyetemi és főiskolai hallgatók egységesen 
2000,— Ft-ot térítenek,

— európai országokba történő utazásoknál Portu
gália kivételével az útiköltség 50%-a a kiutazót 
terheli, Portugália esetében a kiutazónak az 
útiköltség 25%-át kell térítenie,

— az Amerikai Egyesült Államokba, Kanadába 
irányuló 1 hónapnál rövidebb időtartamú kiuta
zásnál az útiköltség 20%-a, 1 hónap, vagy annál 
hosszabb időtartam esetén 25%-a a kiutazót 
terheli,

— Japánba történő utazásnál ez az arány 15%, 
illetve 20%,

— Egyiptomba, Szíriába, Líbiába, Algériába, Irak
ba, Indiába való utazásoknál a kiutazókat ter
heli az útiköltség 30%-a,

— Latin-Amerikába irányuló utazásoknál a kiuta
zóknak az útiköltség 20%-át kell vállalniuk,

— az előzőekben fel nem sorolt közel-keleti és 
afrikai országokba történő utazásoknál a kiuta
zónak az útiköltség 15%-át kell térítenie,

— Kuwaitba történő kiutazás esetén a kiutazót 
az útiköltség 50%-a terheli.
Korábbi rendelkezés alapján ösztöndíjas utazá

sokhoz az MTA központi keretből részleges úti
költségtérítés sem adható. Kivételt képeznek ez 
alól — egyéni elbírálás alapján — 35 éven aluli 
fiatal kutatók.

Kérjük a kutatóhelyeket, hogy az OÖT adatlap 
„Munkahely szakmai indoklása” c. rovatát meg
felelően töltsék ki. A szakmai véleménynek tartal
maznia kell a téma minősítését, a pályázó felkészült
ségének megítélését, a tanulmányi helyként kijelölt 
külföldi intézmények alkalmasságát és a szerzett 
ismeretek hazai felhasználhatóságának kilátásait, 
a téma kapcsolódását a kiemelt kutatási főirányhoz.

A pályázatok első lépcsőben történő beküldésé
nek határideje: 1984. április 30.

A pályázási határidő pontos betartására ismé
telten felhívjuk a figyelmet, mert a később beérke
zett anyagokat nem áll módunkban az OÖT Titkár
sága felé továbbítani.

Kérjük a kutatóhelyek vezetőit, hogy kísérjék 
figyelemmel és gondoskodjanak arról, hogy jelen 
tájékoztató minden érdekelthez és érdeklődőhöz 
eljusson.

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK 
FŐOSZTÁLYA

M E L L É K L E T

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

M. tervi 
pont száma

Kiutazás
időtartama

Keret
Tanulmányi szakterület A tanulmányút célja, 

jellege
Iskolai végzettség, 

beosztás, szakképzettség
Élet
kori
max.

Anyagi ellátás
szem. ! hó

I/2/b. 1 fő 
10 hó
2 fő 
6 hó

3 22 Valamennyi tudo
mányág, elektro- 
és számítástechni
kai témák kivéte
lével

Tanulmányok foly
tatása, kutató
munka egyeteme
ken és állami kuta
tóhelyeken

előadások tartása

Egyetemi diploma, 
magas szintű tu
dományos tevé
kenység

havi
1750 US $

1/4. 4 hét 4 16
hét

Valamennyi tudo
mányág

Felsőoktatási és tu
dományos intéz
mények kapcsola
tainak fejlesztése

Felsőoktatási és tu
dományos intézmé
nyek vezető beosz
tású szakemberei

napi 94 US $

1/0. 1 hó 1 1 Hungarikakutatás Kutatómunka, kap
csolatok kialakítá
sa

Egyetemi diploma, 
megfelelő szakmai 
tevékenység

— napi 94 US $
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a m e r ik a i e g y e s ü l t  állam o k

M. tervi Kiutazás Keret
Tanulmányi szakterület A tanulmányút célja, Iskolai végzettség, Élet-

kori
max.

Anyagi ellátáspont száma időtartama
szem. hó jellege beosztás, szakképzettség

*IV.
(IREX)

5 -1 0
hó

25 T ársadalomtudomá- 
nyok

Tanulmányok foly
tatása, kutatómun
ka egyetemeken és 
állami kutatóhe
lyeken

Egyetemi diploma 
(kizárólag felsőok
tatás és tudomá
nyos kutatás terü
letén dolgozó szak
emberek részére)

havi 450— 500 
US $ -|- 
szállás

V.
(IREX)

5 -1 0
hó

35 Természet-, orvos-, 
agrár- és műszaki 
tudományok, az 
alkalmazott számí
tástechnikai és 
elektrotechnikai te
rületek kivételével

Tanulmányok foly
tatása, kutató
munka egyeteme
ken és állami ku
tatóhelyeken

Egyetemi diploma 
(kizárólag felsőok
tatás és tudomá
nyos kutatás terü
letén dolgozó szak
emberek részére)

havi 450—500 
US $ +  
szállás

VII. 10 hó i 10 Valamennyi tudo
mányág

Tanulmányok foly
tatása a Minnesota 
Egyetemen

Egyetemi diploma 40 kb. havi 
500 US $

VIII. 8 hó i 8 Nemzetközi politikai 
és gazdasági kap
csolatok

Posztgraduális tanul
mányok folytatása 
a Johns Hopkins 
Egyetemen Euró
pai Tagozatán Bo
lognában

Egyetemi diploma, 
felsőfokú angol 
nyelvtudás

35 havi 450 000 
líra

M e g je g y z é s :  A tanulmányutak megvalósításához az angol nyelv magas szintű ismerete szükséges.
Az amerikai fél biztosítja a tanulmányút sikeres végrehajtásához szükséges belső utaztatást.
Az I/2/b. és az 1/4. munkatervi pontokon csak azok pályázhatnak, akik az elmúlt 10 évben állami munkaterv kereté
ben nem utaztak az USA-ba tanulmányútra.
A IV. és V. munkatervi pontok alapján megvalósuló tanulmányutak szeptemberben történő megkezdése esetén az 
ösztöndíjasok — külön kérés alapján — egy hónapos időtartamú nyelvtanfolyamon vehetnek részt, mely a tanul
mányút időtartamába nem számít bele.
Az utazás az USA-ba repülővel történik. A Johns Hopkins Egyetem bolognai ösztöndíjának útiköltsége (Budapest- 
Bologna—Budapest vonatjegy) a kiutazót terheli.

ANGLIA

M. tervi i  Kiutazás 
pont száma időtartama

K

szem.

eret

hó
Tanulmányi szakterület A tanulmányút célja, 

jellege
Iskolai végzettség, 

beosztás, szakképzettség
Élet-
kori
max.

Anyagi ellátás

11/4. 2 hét 13 26
hét

Valamennyi tudo
mányág, az V/2/a. 
pontban felsorol
tak kivételével

Tájékozódás, tapasz
talatcsere, előadá
sok tartása

Egyetemi diploma, 
kiemelkedő tudo
mányos tevékeny
ség

— szállás -|- napi 
14 Font

11/5. 2 - 6
h ó

20 Valamennyi tudo
mányág, az orvos- 
tudományok kivé
telével

Tanulmányok végzé
se, kutatómunka

Egyetemi diploma 35 havi 291 Font

11/6. 10 hó 3 30 Valamennyi tudo
mányág, az orvos- 
tudományok kivé
telével

Tanulmányok végzé
se, kutatómunka

Egyetemi diploma 35 havi 291 Font

II/6/a. 5 hó 2 10

10

Valamennyi tudo
mányág, az orvos- 
tudományok kivé
telével

Tanulmányok végzé
se, kutatómunka

Egyetemi diploma 35 havi 291 Font

IV/7. 5 v. 
10 hó

1 -2 Angol nyelv és iro
dalom

Tanulmányok végzé
se, kutatómunka

Egyetemi vagy főis
kolai diploma

35 havi 291 Font

V/2/a. 2 hét 7 14
hét

Művészetek, tömeg
kommunikáció, 
építőművészet, vá
rostervezés, köz- 
művelődés

Tájékozódás, tapasz
talatcsere, előadá
sok tartása

Egyetemi diploma, 
kiemelkedő szak
mai tevékenység

szállás +  napi 
14 Font
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ANGLIA

M. tervi 
pontszáma

Kiutazás
időtartama

Kér

szem.

ít
hó Tanulmányi szakterület A tanulmányút célja, 

jellege
Iskolai végzettség, 

beosztás, szakképzettség
Élet
kori
max.

Anyagi ellátás

V/2/b. 3 hó i 3 Művészetek Tanulmányok végzé
se, kutatómunka

Egyetemi diploma, 
kiemelkedő szak
mai tevékenység

- havi 291 Font

V/2/c. 2 hét í 2
hét

Könyvtár Tájékozódás, tapasz
talatcsere

Egyetemi diploma, 
kiemelkedő szak
mai tevékenység

— havi 291 Font

N K I-
WT

12 hó 3 36 Orvos- és állatorvos
tudomány, gyógy
szertan (gyógyszer- 
ipar kivételével), 
orvosbiológia

Kutatómunka Egy. dipl., kutatási 
tapasztalat, tudo
mányos fokozat (or
vosok esetében 
kandidátusi, egyéb 
esetben legalább 
egyetemi doktori)

évi 10 000—
12 000 Font 
adózás előtt 
(kortól, tud. 
fokozattól 
függően)

NKI—
LT

10 hó 1 10 Természettudomá
nyok, és nem klini
kai orvostudomá
nyok

Tanulmányok végzé
se, kutatómunka

Egyetemi diploma, 
kutatási tapaszta
lat, orvosoknál 
kandidátusi, más 
ágazatokban egye
temi doktori cím

35 10 hóra 4 000 
Font

M e g je g y z é s :  A 11/4., V/2/a. és V/2/c. munkatervi pontok alapján kiutazók részére a fogadó fél — indokolt esetben — tolmá
csot biztosít. Az egyéb munkatervi pontok alapján a tanulmányutak megvalósításához az angol nyelv magas szintű 
ismerete szükséges.
A 11/5., 11/6. és II/6/a. munkatervi pontok alapján kiutazó ösztöndíjasok tanulmányokat csak egy vagy két felsőokta
tási intézmény tanszékein, laboratóriumban, valamint állami kutatóintézetekben és intézményekben folytathatnak. 
Az ösztöndíjasok számára fogadókészség magánvállalatoknál nem biztosítható.
A 11/4., 11/5., V/2/a. és V/2/c. pontokban ismertetett tanulmányutak az 1985. május 1-től 1986. március 31-ig terjedő 
időszakban, a 11/6., II/6/a., az N K I-W T és az NKI LT munkatervi pontokban ismertetett tanulmányutak 1985 
őszétől kezdődően vehetők igénybe.
Az NKI—WT munkatervi pontra elfogadott jelölteknek ösztöndíjat biztosító Wellcome Trust csak abban az esetben 
biztosítja a fogadókészséget, ha a jelölt ezt levelezés útján már biztosította az őt fogadó brit szakmai intézménynél. 
Ezt a levelezést természetesen csak az OÖT pozitív döntésének kézhezvétele után lehet megindítani. Előzetes levele
zés esetén az OÖT engedély nélküli pályázásnak minősíti az ügyet, és elutasító határozatot hoz.
Az NKI—LT munkatervi potrr állázz srztöndíjasnak — az OÖT engedélyét követően — pályázatot kell benyúj
tania az ösztöndíjat biztosító Leverhulme Trust-hoz, a tanulmányút csak ennek elfogadása esetén valósítható meg.
Az utazás repülővel történik.
Az NKI - LT munkatervi pont alapján kiutazó ösztöndíjasok útiköltségét a fogadó fél fizeti.

AUSZTRÁLIA

M. tervi Kiutazás Keret
Tanulmányi szakterület A tanulmányút célja, Iskolai végzettség, 

beosztás, szakképzettség
Élet-

Anyagi ellátáspontszáma időtartama szem. hó jellege max.

í . 12 hó í 12 Valamennyi tudo
mányág

Tanulmányok végzé
se, kutatómunka

Egyetemi diploma 28 évi 6850 
ausztrál 
dollár

M e g je g y z é s :  A tanulmányutak megvalósításához az angol nyelv magas szintű ismerete szükséges. 
A kiutazás repülővel történik.
Az ösztöndíjasok útiköltségét az ausztrál fél fizeti.

AUSZTRIA

M. tervi Kiutazás Keret
Tanulmányi szakterület

A tanulmányút célja, Iskolai végzettség, 
beosztás, szakképzettség

Élet-
Anyagi ellátáspont száma időtartama szem. hó max.

CH min.
1 hó

— 80 Valamennyi tudo
mányág, főleg tár
sadalomtudomá
nyok

Tanulmányok végzé
se, kutatómunka

Egyetemi diploma — havi 5100 ÖS 
+  ingyenes 
szállás
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AUSZTRIA

M. tervi Kiutazás Keret
Tanulmányi szakterület A tanulmányút célja, Iskolai végzettség, Élet-

kori
max.

Anyagi ellátáspont száma időtartama szem. hó jellege beosztás, szakképzettség

K/I/ll. 3 - 9
hó

45 Természet-, társada
lom és műszaki 
tudományok, ill. a 
kultúra különböző 
területei

Tanulmányok folyta
tása, kutatás (egye
temeken, művésze
ti főiskolákon, 
könyvtárakban, le
véltárakban, egyéb 
tudományos intéz
ményekben)

Egyetemi diploma, 
kiutazáskor III. és 
ennél magasabb év
folyamú főiskolai 
és egyetemi hallga
tók

35 tanársegédek
nek havi 6500 
ÖS, diplomá
sok iák 5500 
ÖS, hallgatók
nak havi 5000 
ÖS +  szállás 
térítés ellené
ben

K/I/12. 1 hó 5 5 Német nyelv, osztrák 
kultúra

Nyári egyetemen 
nyelvtanfolyam, 
vagy könyvtári ku
tatómunka

Német szakos egye
temi hallgató, vagy 
diplomás szakem
ber

35 7500 ÖS +  szál
lás térítés el
lenében

K/II/17. 10 nap 1 10
nap

Iskolaegészségügy, 
egészségügyi neve
lés

Tapasztalatcsere Egyetemi diploma, 
megfelelő szakmai 
tevékenység

— 300 ÖS napidíj 
-f szállás- 
költség

K/II1/21. 7 -21
nap

— 63
nap

Muzeológia, műem
lékvédelem, könyv
tárügy

Tájékozódás, tapasz
talatcsere, kapcso
latok kialakítása

Egyetemi diploma — 300 ÖS napidíj 
+  szállás- 
költség

K/l 11/27. 5 -21
nap

33
nap

Irodalom, műfordí
tás, könyvkiadás, 
zene, film, színház, 
képző- és iparmű
vészet

Tájékozódás, tapasz
talatcsere, kapcso
latok kialakítása

Megfelelő szakmai te
vékenység

300 ÖS napidíj 
-f szállás- 
költség

M/l ,2/a. 5 -1 0
nap

35
nap

A hatályos munka
tervben szereplő 
természet-, orvos-, 
agrár-, és műszaki 
tudományos témák

Rövid látogatások, 
tapasztalatcsere, 
konferenciákon 
részvétel, közös 
projektek előkészí
tése

Egyetemi diploma 650 ÖS napidíj 
-f  szállás té
rítés ellené
ben

M/1.2/b. min. 1/2 
hó

22 A hatályos munka
tervben szereplő 
természet-, orvos-, 
agrár- és műszaki 
tudományos témák

Közös kutatási pro
jektek előkészítése 
és végrehajtása

Egyetemi diploma havi 5000—
12 000 ÖS 
tud. fokozat
tól függően

NKI—
ÖOSI

5 hét 1 -5 5
hét

Történettudomány Kutatómunka az 
MTA Történettu
dományi Intézet 
munkatársai részé
re

Egyetemi diploma heti 2700 ÖS

M e g je g y z é s :  A tanulmányutak megvalósításához német nyelvismeret szükséges. Az M/1.2/a. és M/1.2/b. munkatervi pont 
alapján angol nyelvismerettel is kiutazhatnak az ösztöndíjasok, ha a fogadó intézmény ehhez hozzájárul. Ezt a nyi
latkozatot a pályázati anyaghoz csatolni kell.
A CH munkatervi pont alapján kiutazó ösztöndíjasok a bécsi Collegium Hungaricum kétágyas szobáiban nyernek 
elhelyezést. Ez az ösztöndíjkategória a la p v e tő e n  B e csb en  és a közvetlenül Bécs környékén — Bécsből helyközi járattal 
elérhető helyen — végzendő kutatásokat szolgálja.
Az utazás költségeit az MM nem biztosítja egyik munkatervi ponton sem. Az ösztöndíjasok Ausztrián belüli, a munka- 
programban jóváhagyott utazásait -  a CH pont kivételével — a fogadó fél fizeti.
A K/I/l 1. pontnál ismertetett keret akadémiai évre, az összes többi pontnál ismertetett keret naptári évre vonatkozik.

BELGIUM

M. tervi Kiutazás Keret
Tanulmányi szakterület A tanulmányút célja, Iskolai végzettség, Élet

kori
max.

Anyagi ellátáspont száma időtartama szem. hó jellege beosztás, szakképzettség

4. 2 hét 3 6
hét

Alkalmazott tudo
mányok

Tájékozódás, tapasz
talatcsere

Egyetemi diploma, 
kiemelkedő tudo
mányos tevékeny
ség

— szálloda -f napi 
800 BF

5/a. 3 - 4
hó

15 Valamennyi tudo
mányág, ebből 10 
hónapos lehetőség 
Liége-ben a humán 
genetika v. érsebé
szet témakörben

Tanulmányok végzé
se, kutatómunka 
(csak vallon terü
leten)

Egyetemi diploma 45 havi 14 000— 
17 000 BF +  
4 00 0 - 6 000 
BF kutatók
nak
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BELGIUM

M. terv 
pont száma

Kiutazás
időtartama

Keret
Tanulmányi szakterület

A tanulmányút célja, 
jellege

Iskolai végzettség, 
beosztás, szakképzettség

Élet-
kori
max.

Anyagi ellátás
szem. hó

5/b. min.
3—4
hó

15 Valamennyi tudo
mányág

Tanulmányok végzé
se, kutatómunka 
(csak flamand te
rületen)

Egyetemi diploma 45 havi 14 000— 
17 00 BF +  
4 000- 6 000 
BF kutatók
nak

7. 2 hét í 2
hét

Mezőgazdaság és élel
miszeripar

Tájékozódás, tapasz
talatcsere, intéz
mények közötti 
együttműködési le
hetőségek feltárása

Egyetemi diploma szálloda +  napi 
800 BF

8. 10-30
nap
között a 
nyári
egy.
időtar
tamától
függő
en

10 10 Francia nyelv és Írod., 
flamand nyelv és 
Írod. (3 fő) régi 
muzsika, orgona, 
csembaló, zongora, 
hegedű, fa- és réz
fúvósok, pantomim, 
balett, kerámia

Nyári Egyetemen va
ló részvétel

Egyetemi diploma, a 
kiutazáskor IV. v. 
V. évf. egyetemi 
hallgató

havi 12 000 BF

13. 2 hét 10 20
hét

A kultúra különböző 
területei

Tájékozódás, tapasz
talatcsere

Egyetemi, főiskolai 
diploma

— szálloda +  napi 
800 BF

14. 2 hét 1 2
hét

Környezet- és műem
lékvédelem

Tájékozódás, tapasz
talatcsere

Egyetemi diploma, 
megfelelő szakmai 
tevékenység

— szálloda +  napi 
800 BF

35. 10 nap 2 20 Felnőttoktatás, tár
nap , sadalmi-kult. kép

zés felnőttkorban

Tájékozódás, tapasz
talatcsere

Egyetemi diploma, 
megfelelő szakmai 
tevékenység

— szálloda +  napi 
800 BF

M e g je g y z é s :  A meghirdetés feltételes, az ösztöndíj lehetőségekben az új munkaterv aláírása után változások lehetségesek. 
Ezekről a Titkárság tájékoztatást ad.
A tanulmányutak megvalósításához francia, angol vagy német nyelvismeret szükséges.
Az utazás repülővel történik.
A Művelődési Minisztérium a 7. munkatervi pont alapján utazók útiköltségét nem fizeti.

CIPRUS

M. tervi 
pont száma

Kiutazás Keret A tanulmányút célja, Iskolai végzettség, Élet-
kori

max.
Anyagi ellátásidőtartama szem. hó jellege beosztás, szakképzettség

1/2. 10 nap 2 20
nap

Természet- és társa
dalomtudományok

Kutatások folytatá
sa, előadások tar
tása, tudományos 
szemináriumokon, 
kongresszusokon és 
találkozókon való 
részvétel

Egyetemi diploma szállás +  napi 
8 ciprusi Font

11/18. 7 nap 1 7
nap

Kultúra, művészetek Tájékozódás, tapasz
talatcsere, kapcso
latok kialakítása

Egyetemi diploma — szállás +  napi 
8 ciprusi Font

M e g je g y z é s :  A tanulmányutak megvalósításához görög, angol vagy francia nyelvismeret szükséges. 
Az utazás repülővel történik.

DÁNIA

M. tervi Kiutazás Keret
Tanulmányi szakterület A tanulmányút célja, Iskolai végzettség, Élet

kori
max.

Anyagi ellátáspont száma időtartama szem. hó jellege beosztás, szakképzettség

i/i. min. 2 
hó

32 Valamennyi tudo
mányág

Tanulmányok végzé
se, kutatómunka

Egyetemi diploma havi 3 530 DKr, 
ebből fizeten
dő a szállás, 
kb. havi 900 
DKr
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DÁNIA

M. tervi 
pont száma

Kiutazás
időtartama

Keret
Tanulmányi szakterület A tanulmányút célja, 

jellege
Iskolai végzettség, 

beosztás, szakképzettség
Élet-
kori
max.

Anyagi ellátás
szem. hó

1/4. 2 hét 4 8
hét

Valamennyi tudo
mányág

Tájékozódás, tapasz
talatcsere, kapcso
latok felvétele

Egyetemi diploma, 
kiemelkedő tudo
mányos tevékeny
ség

— szálloda -f- napi 
150 DKr

11/10. 2 hét 5 10
hét

Képzőművészet, nép
művészet, színház, 
irodalom, zene, 
tánc, könyvtár, 
múzeumok, építő
művészet stb.

Tájékozódás, tapasz
talatcsere

Egyetemi diploma szálloda -(- napi 
150 DKr

II/13/b. 2 hét 2 4
hét

Dán irodalom és szín
padi művek fordí
tása

Tájékozódás, tapasz
talatcsere műfordí
tók részére

Egyetemi diploma, 
műfordítói gyakor
lat

szálloda +  napi 
150 DKr

M e g je g y z é s :  A meghirdetés feltételes, az ösztöndíjlehetőségekben az új munkaterv aláírása után változások lehetségesek, 
amelyekről a Titkárság tájékoztatást ad.
Az ösztöndíjasok számára fogadókészség termelő- és magánvállalatoknál nem biztosítható.
A tanulmányutak megvalósításához dán vagy angol nyelvismeret szükséges. Kivételesen indokolt esetben és mező- 
gazdasági szakemberek esetében a német nyelv magas fokú ismerete is elfogadható.
Az utazás a Budapest—Berlin—Budapest szakaszon repülővel, a Berlin -Koppenhága—Berlin szakaszon vonattal 
történik.

EGYIPTOM

M. tervi 
pont száma

Kiutazás
időtartama

Keret
Tanulmányi szakterület A tanulmányút célja, 

jellege
Iskolai végzettség, 

beosztás, szakképzettség
Élet-
kori
max.

Anyagi ellátás
szem. hó

2. 3 -1 2
hó

5 50 Valamennyi tudo
mányág

Tanulmányok végzé
se, kutatómunka

Egyetemi diploma, 
ill. arab nyelvta
nulásra IV. éves 
egyetemi hallgatók

40 havi 120 LEg 
4 - szállás 
(vagy 70 LEg 
lakbérkölt-
síg)

17. 2 hét 5 10
hét

Valamennyi tudo
mányág

Előadástartás Kiemelkedő tudomá
nyos tevékenység

— szálloda +  tel
jes ellátás v. 
napi 30 LEg

27. 3 - 6
hó

4 20 Egyiptológia, régé
szet, arabisztika

Tanulmányok végzé
se, kutatómunka

Egyetemi diploma havi 120 LEg +  
szállás (vagy 
70 LEg lak
bérköltség)

M e g je g y z é s :  A tanulmányutak megvalósításához angol vagy arab nyelvismeret szükséges. 
Az utazás repülővel történik.

FINNORSZÁG

M. tervi 
pont száma

Kiutazás
időtartama

Keret
Tanulmányi szakterület A tanulmányút célja, 

jellege
Iskolai végzettség, 

beosztás, szakképzettség
Élet-
kori
max.

Anyagi ellátás
szem. hó

1/3. 3 -1 0
hó

— 25 Valamennyi tudo
mányág

Tanulmányok végzé
se, kutatómunka

Egyetemi hallgatók, 
egyetemet, főisko
lát végzett szak
emberek

— szállás +  havi 
1200 FMk 

szállás -f- havi 
1400 FMk

1/4. 10 hó i 10 Finnugor nyelvtud., 
néprajz

Tanulmányok végzé
se, kutatómunka

Kiutazáskor IV—V. 
évf. egyetemi hall
gató, v. egyetemet 
végzett fiatal szak
ember

szállás +  havi 
1200 FMk 

szállás +  havi 
1400 FMk

1/5. min. 12 
nap

14
hét

Valamennyi tudo
mányág

Előadások tartása, 
tapasztalatcsere és 
az együttműködés 
lehetőségeinek ta
nulmányozása

Egyetemi diploma, 
magas szintű tu
dományos tevé
kenység

szállás -(- napi 
80 FMk
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FINNORSZÁG

M. tervi 
pont száma

Kiutazás
időtartama

Keret
Tanulmányi szakterület A tanulmányút célja, Iskolai végzettség,

jellege beosztás, szakképzettség
Élet-
kori
max.

Anyagi ellátás
szem. hó

1/16. 1 hó 10 10 Finn nyelv és kultúra Nyári egyetemeken 
való részvétel

Kiutazáskor IV—V. 
évf. egyetemi hall
gatók, diplomás 
szakemberek

— szállás +  1200 
FMk

11/18. min. 12 
nap

— 60
nap

Kultúra, művészetek Tájékozódás, tapasz
talatcsere, kapcso
latok kialakítása

Egyetemi, főiskolai 
diploma

— szállás +  80 
FMk

11/27. 10 nap 2 20
nap

Egy könyvtári és 
egy levéltári szak
ember

Tájékozódás, tapasz
talatcsere, kutató
munka

Egyetemi diploma

—

szállás +  80 
FMk

11/39. 1 hó 3 3 Finn nyelv és iroda
lom

Tanulmányok végzé
se és kutatómunka

Egyetemi diploma szállás +  1400 
FMk

N Ü H -I. min. 1 
hó

15 Agrár-, műszaki (épí
tészet kivételével) 
és természettudo
mány

Együttműködésre ki
jelölt témák tanul
mányozása

Egyetemi diploma szállás +  havi 
2100 FMk

NÜH-1I. í - i
hét

40
nap

Agrár-, műszaki (épí
tészet kivételével) 
és természettudo
mány

Együttműködésre ki
jelölt témák tanul
mányozása

Egyetemi diploma szállás +  napi 
80 FMk

M e g je g y z é s :  Az ösztöndíjasok számára fogadókészség magánvállalatoknál nem biztosítható.
Á tanulmányút megvalósulásához finn vagy angol nyelvismeret szükséges. Kivételesen indokolt esetben a német 
nyelv magas fokú ismerete is elfogadható.
Az 1/4. és 1/16. munkatervi pontok alapján történő kiutazáshoz finn nyelvismeret szükséges.
Az utazás a Budapest- Moszkva—Budapest útvonalon repülővel, a Moszkva—Helsinki—Moszkva útvonalon vonat
tal történik.
Az 1/16. munkatervi pont alapján kiutazók útiköltségéhez az MM — a nappali tagozatos egyetemi hallgatók kivételé
vel — térítést nem nyújt.

FRANCIAORSZÁG

M. tervi Kiutazás Keret
Tanulmányi szakterület A tanulmányút célja, Iskolai végzettség, 

beosztás, szakképzettség
Élet-

Anyagi ellátáspont száma időtartama szem. hó max.

K/4/m. 1 hó 12 12 Francia nyelvi to
vábbképzés

Tanfolyamon való 
részvétel (nyáron)

Egyetemi diploma 
és jó közepes fran
cia nyelvismeret

— havi 2 050 F

K/10—
2/a.

min. 3 
hó

4 - 5 20 Irodalom, művésze
tek, könyv, film, 
televízió, kulturá
lis élet

Tanulmányok folyta
tása, továbbképzés

Egyetemi diploma, 
vagy a kiutazáskor 
IV. v. V. évfolya
mos egyetemi hall
gató

35 havi 2.050 F +  
lakbérkieg. 
4-500  F, ha 
nincs egyete
mi szállás

K/10—
2/b.

2 hó 2 4 Levéltár Részvétel a nemzet
közi levéltári tan
folyamon Párizs
ban

Egyetemi diploma, 
levéltári szakem
ber

35 havi 2 050 F +  
4 -  500 F 
lakbérkieg., 
ha nincs egye
temi szállás

K/35/a. 2 - 3
hét

15 Társadalom-, jog- és 
közgazdaságtudo
mány, történelem, 
régészet

Tájékozódás, tapasz
talatcsere, kapcso
latok kialakítása, 
előadások tartása

Egyetemi és főiskolai 
oktató, vagy ki
emelkedő tudomá
nyos tevékenységet 
folytató kutató

szálloda - f  napi 
130 F

K/35/b. 1 -2
hó

3 4 Társadalom-, jog- és 
közgazdaságtudo
mány, történelem, 
régészet

Egyéni kutatás Egyetemi diploma 
kiemelkedő tudo
mányos tevékeny
ség

35
éven
fe
lül

havi kb. 4 400 
F

K/36/a. min. 3 
hó

8 30 Társadalom-, jog- és 
közgazd aságtudo- 
mány, történelem, 
régészet

Tanulmányok folyta
tása, kutatómunka

Egyetemi diploma, 
vagy a kiutazáskor 
IV. v. V. évfolya
mos egyetemi hall
gató

35 havi 2 050 F 
F +  4 -500  
F lakbérkieg.
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FRANCIAORSZÁG

M. terv 
pont száma

Kiutazás
időtartama

Keret
Tanulmányi szakterület A tanulmányút célja, 

jellege
Iskolai végzettség, 

beosztás, szakképzettség
Élet-
kori
max.

Anyagi ellátás
szem. hó

M/8. 9 hó 4 36 Természet-, orvos-, 
agrár-, műszaki 
tudományok (ipar
ral össze nem függő 
területek)

Tanulmányok folyta
tása egyetemeken 
vagy egyetemi ku
tatóintézetekben

Egyetemi diploma 30 havi 2 050 F +  
4—500 F lak- 
bérkieg., ha 
nincs egyete
mi szállás

M/9. 5 - 9
hó

5 38 Természettudomány 
(a földrajz kivéte
lével) és orvostudo
mány

Tanulmányok folyta
tása, kutatómunka

Egyetemi diploma, 
a kiutazáskor IV. 
v. V. évfolyamos 
egyetemi hallgató

35 havi 2 050 F -f 
4-500  F lak- 
bérkieg., ha 
nincs egye
temi szállás

M/10/a. átlag 6 
hó

12 Természet-, orvos-, 
agrár- és műszaki 
tudományok (ipar
ral és kereskede
lemmel össze nem 
függő területek)

Tanulmányok végzé
se, kutatómunka

Egyetemi diploma 40 havi 2 050 F +  
4-500  F lak- 
bérkieg., ha 
nincs egye
temi szállás

M/10/b. átlag 6 
hó

2 Atomenergia-kutatás Tanulmányok végzé
se, kutatómunka

Egyetemi diploma 40 havi 2 050 F +  
4—500 F lak- 
bérkieg., ha 
nincs egye
temi szállás

M/12/a. 2 hét

1 -3
hó

14 28
hét

Természet-, orvos-, 
agrár- és műszaki 
tudományok

Tájékozódás, tapasz
talatcsere a munka
tervi témákban, új 
kapcsolatok terem
tése

Egyetemi diploma, 
kiemelkedő tudo
mányos tevékeny
ség

szálloda +  napi 
130 F

M/12/b. 8 12 Természet-, orvos-, 
agrár- és műszaki 
tudományok

Kutatások végzése a 
munkaterv együtt
működési témáiban

Egyetemi diploma, 
tudományos tevé
kenység

35
éven
fe
lül

szálloda -f- napi 
130 F

M/12/c. 2 hét 25 50
hét

Természet-, orvos-, 
agrár- és műszaki 
tudományok

Tapasztalatcsere a 
közvetlen megálla
podások, közös ku
tatások végrehaj
tására

Egyetemi diploma, 
tud., szakmai te
vékenység (első
sorban megállapo
dással rendelkező 
intézmények szak
emberei számára)

szálloda +  napi 
130 F

M e g je g y z é s :  A tanulmányutak megvalósításához francia nyelvismeret szükséges. Kivételt képeznek a K/35/a., valamint az 
M/12/a. és c. munkatervi pontok, amelyek alapján a kiutazók részére a fogadó fél — külön kérésre — tolmácsot bizto
sít. A megkívánt nyelvismerettől csak akkor lehet eltekinteni, ha a pályázó valamennyi meglátogatandó intézmény 
levelét csatolja pályázati anyagához, amelyben jelzik, hogy az általa kért nyelvtudással hajlandók fogadni. Hosszú 
ösztöndíjak esetén a francia nyelv minimális ismeretétől még ilyen levelek birtokában sem lehet eltekinteni.
Az utazás repülővel történik.
A Művelődési Minisztérium és a Nemzetközi Kulturális Intézet a K/4/m. alapján utazók útiköltségét nem fizeti.

GÖRÖGORSZÁG

M. tervi 
pont száma

Kiutazás ^er 
időtartama szem.

et

hó
Tanulmányi szakterület A tanulmányút célja, 

jellege
Iskolai végzettség, 

beosztás, szakképzettség
Élet
kori
max.

Anyagi ellátás

1/3. 12 nap 5 60
nap

Alap- és alkalmazott 
tudományok

Tájékozódás, tapasz
talatcsere, előadá
sok tartása

Egyetemi diploma, 
egyetemi oktatók 
és kiemelkedő te
vékenységű kuta
tók

napi 3 500 
drachma

1/4. 5 hó 6 30* Valamennyi tudo
mányág

Tanulmányok végzé
se, kutatómunka

Egyetemi diploma — havi 20 000 
drachma

1/9. 10 hó 2 20 Görög nyelv és iro
dalom

Posztgraduális tanul
mányok végzése, 
kutatómunka

Fiatal szakemberek, 
görög nyelvet ok
tató pedagógusok

— havi 20 000 
drachma

11/16. 10 nap 3 30
nap

Kultúra, művészetek Tájékozódás, tapasz
talatcsere, kapcso
latok kialakítása

Egyetemi diploma — napi 3 200 
drachma
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GÖRÖGORSZÁG

M. tervi 
pont száma

Kiutazás
időtartama

Keret
Tanulmányi szakterület

A tanulmányút célja, 
jellege

Iskolai végzettség, 
beosztás, szakképzettség

Élet
kori
max.

Anyagi ellátás
szem. hó

11/24. 14 nap i 14
nap

Régészet, muzeoló- 
gia, történelmi mű
emlékek védelme

Ásatásokon való rész
vétel, múzeumi 
kapcsolatok kiala
kítása, tapasztalat- 
csere

Egyetemi diploma napi 3 200 
drachma

M—1. 7 -1 4
nap

— 500
nap

Munkatervben sze
replő témák

Kapcsolatteremtés, 
közös kutatás elő
készítése

Egyetemi diploma — szállás, reggeli, 
napi 1 200 
drachma

M e g je g y z é s :  * A munkaterv teljes időtartamára rendelkezésre álló keret.
A tanulmányutak megvalósításához görög, angol vagy francia nyelvismeret szükséges. Oktatási területen kivételes 
esetben a német nyelv magas fokú ismerete is elfogadható.
Az 1/9. pont alapján történő kiutazásokhoz görög nyelvismeret szükséges.
Az utazás repülővel történik.

HOLLANDIA

M. tervi 
pont száma

Kiutazás
időtartama

Keret
Tanulmányi szakterület A tanulmányút célja, 

jellege
Iskolai végzettség, 

beosztás, szakképzettség
Élet
kori
max.

Anyagi ellátás
szem. ! hó

2. 2 hét 4 8
hét

Valamennyi tudo
mányág

Tájékozódás, tapasz
talatcsere, előadá
sok tartása, vita a 
szaktárgy témakö
réből

Egyetemi tanár, vagy 
más felsőoktatási 
intézményben ok
tató

szálloda +  napi 
60 HFt

5. 2 x 5  hó 
2 x 6  hó 
2 x 9  hó

6 40 Valamennyi tudo
mányág

Tanulmányok végzé
se, kutatómunka a 
művészetek, a zene 
és a műfordítói te
vékenység elősegí
tésére

A kiutazáskor IV. v. 
V. éves egyetemi 
hallgatók, vala
mint fiatal diplo
mások és tudomá
nyos kutatók

35 havi 1 050 HFt 
+  300 HFt 
berendezk. +  
300 HFt 
könyvvás. 
hozzájár.

10. 1 hó 1 1

14
hét

Orvostudományok,
közegészségügy

Tapasztalatcsere, kon
zultációk

Egyetemi diploma — havi 1 050 HFt

18. 2 hét 7 A kultúra különböző 
területei

Tapasztalatcsere, tá
jékozódás

Egyetemi diploma — szálloda +  napi 
60 HFt

34. 1 hét 4 4
hét

Szociálpolitika, tár
sadalomtudományi 
kutatások módszer
tana

Tapasztalatcsere Egyetemi diploma szálloda +  nap 
60 HFt

M e g je g y z é s :  A tanulmányutak megvalósításához angol, francia vagy német nyelvismeret szükséges. 
Az utazás repülővel történik.

INDIA

M. tervi 
pont száma

Kiutazás
időtartama

Keret
---------:---------  Tanulmányi szakterület
szem. j  hó

A tanulmányút célja, 
jellege

Iskolai végzettség, 
beosztás, szakképzettség

Élet
kori
max.

Anyagi ellátás

l/a. 4 - 6
hét

i 6
hét

Genetika Kutatómunka Egyetemi diploma — szállás +  havi 
2 200 Rupia

4. 4 - 6
hét

í 6
hét

Matematika Kutatómunka Egyetemi diploma — szállás - f  havi 
2 200 Rupia

8. 4 hét i 4
hét

Közgazdaságtudo
mány

Tapasztalatcsere, elő
adástartás

Egyetemi diploma, 
kiemelkedő szak
mai tevékenység

— szállás +  napi 
134 Rupia

14. 3 hó 2 6 Orientalisztika Kutatómunka Egyetemi diploma — szállás +  havi 
2 200 Rupia

15/a. 4 hét 1 4
hét

Valamennyi tudo
mányág

Kutatómunka Egyetemi vagy főis
kolai diploma

— szállás 4- napi 
134 Rupia

25. 8 hó 1 8 Valamennyi tudo
mányág

Kutatómunka Egyetemi vagy főis
kolai diploma

— szállás - j -  havi 
2 200 Rupia
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INDIA

M. tervi 
pont száma

Kiutazás
időtartama

Keret
Tanulmányi szakterület A tanulmányút célja, 

jellege
Iskolai végzettség, 

beosztás, szakképzettség
Élet-
kori
max.

Anyagi ellátás
szem. hó

32. 2 hét 2 4
hét

Irodalom Tapasztalatcsere Megfelelő szakmai te
vékenység

— szállás +  napi 
134 Rupia

M/l. 1 -3
hó

6 18 Műszaki tudományok 
(hulladékok ener
getikai felhaszn., 
bányászat, kör- 
nyezetvéd., elek
tronika, vízgazdáik, 
alumíniumip., köz
úti járműipar)

Kutatómunka, elő
adások tartása

Egyetemi diploma, 
kiemelkedő szak
mai tevékenység

szállás +  havi 
2 200 Rupia 
-f- helyi közi.

M/2. 2 hét 4 8
hét

Vízgazdálkodás, köz
lekedésépítés

Közös kutatások elő
készítése, előadá
sok tartása

Egyetemi diploma, 
kiemelkedő szak
mai tevékenység

szállás +  napi 
123 Rupia +  
35 Rupia 
helyi közi.

M e g je g y z é s : A meghirdetés feltételes, az ösztöndíjlehetőségekben az új munkaterv aláírása után változások lehetségesek. 
Ezekről a Titkárság tájékoztatást ad.
Az utazás repülővel történik.
A tanulmányutak megvalósításához angol nyelvismeret szükséges.
Az M/l. és M/2. munkatervi pontok alapján megvalósuló utazásoknak a műszaki-tudományos munkatervben rögzí
tett témákban megvalósítandó közös kutatást kell szolgálniuk.

JAPÁN

M. tervi Kiutazás Keret
Tanulmányi szakterület A tanulmányút célja, Iskolai végzettség, Élet

kori
max.

Anyagi ellátáspont száma időtartama
szem. hó jellege beosztás, szakképzettség

í.
(OM)

18 hó 4 72 Valamennyi tudo
mányág, a számí
tástechnikai témák 
kivételével

Tanulmányok végzé
se, kutatómunka

Egyetemi diploma 35 havi 16600 Yen

3.
(JKSZ)

30 nap 
nap

4 120
nap

Valamennyi tudo
mányág, a számí
tástechnikai témák 
kivételével

Tájékozódás, tapasz
talatcsere, kapcso
latok kialakítása, 
előadások

Egyetemi diploma, 
kiemelkedő tudo
mányos tevékeny
ség

szállás +  4 500 
Yen napidíj

4.
(JKSZ)

12 hó 1 12 Valamennyi tudo
mányág, a számí
tástechnikai témák 
kivételével

Tanulmányok végzé
se, kutatómunka a 
Tokai Egyetemen

Egyetemi diploma havi 120 000 
Yen +  szállás

5.
(SOTOBO)

3 hó 2 6 Valamennyi (elsősor
ban műszaki) tu
dományág, vasúti 
és számítástechni
kai téma kivételé
vel

Kutatómunka Egyetemi diploma
—

szállás +  havi 
70 000 Yen

6.
(JA)

4 v.
12 hó

1 4 v. 
12

T ársadalomtudomá- 
nyok

Tanulmányok végzé
se, kutatómunka

Egyetemi diploma — havi 300 000 
Yen

7.
(JA)

2 v. 6 
hét

2 2 Japán nyelvtanfo
lyam

Nyelvtanulás Egyetemi diploma — szállás +  5 000 
Yen napidíj

M e g je g y z é s :  A meghirdetés feltételes, egyes munkatervi pontokon változás lehetséges.
A tanulmányok megvalósításához japán vagy angol nyelvismeret szükséges.
A 3. munkatervi pontra történő pályázásokat a JKSZ csak akkor fogadja el, ha a pályázó előzőleg közvetlen levelezés 
útján már biztosította a szakmai intézmények fogadókészségét. Ezt a levelezést természetesen csak az OÖT pozitív 
döntése kézhezvétele után lehet megindítani. Előzetes levelezés esetén az OÖT engedély nélküli pályázásnak minősíti 
az ügyet, és elutasító határozatot hoz.
Az 1. munkatervi pont alapján kiutazók az első 6 hónapban intenzív japán nyelvtanfolyamon vesznek részt.
Az 1. munkatervi pont alapján kiutazó ösztöndíjasok útiköltségét a japán fél fizeti.
Az utazás Moszkván keresztül repülőgéppel történik.
A JKSZ és a SOTOBO ösztöndíjaknál a Nemzetközi Kulturális Intézet az útiköltség 50%-át fedezi.

R ö v id í té s e k :  JKSZ =  Japán Kulturális Szövetség (3., 4. pont)
OM =  Oktatásügyi Minisztérium (MONBUSHO; 1. pont)

SOTOBO =  A Kelet-európai Szocialista Országokkal való Kereskedelmet Előmozdító Társaság (5. pont)
JA =  Japán Alapítvány (6., 7. pont)
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KANADA

M. tervi 
pont száma

Kiutazás Keret
Tanulmányi szakterület A tanulmányút célja, Iskolai végzettség, Élet

kori
max.

Anyagi ellátásidőtartama szem. hó jellege beosztás, szakképzettség

í. 12 hó i 12 Valamennyi tudo
mányág

Kutatómunka Egyetemi diploma, 
kiemelkedő tudo
mányos tevékeny
ség (kandidátusi 
fokozat)

havi 1 100 ka
nadai dollár

2. 12 hó i 12 Valamennyi tudo
mányág

Tanulmányok végzé
se, kutatómunka

Egyetemi diploma 35 havi 550 kana
dai dollár +  
szállás

3. 3 hó 2 6 Valamennyi tudo
mányág, az orvos- 
és agrártudomány, 
valamint az alkal
mazott számítás- 
technikai és elekt
rotechnikai terü
letek kivételével

Tanulmányok végzé
se, kutatómunka a 
Carleton Egyete
men

Egyetemi diploma havi 350 kana
dai dollár +  
szállás

4. 10 hó 1 10 Valamennyi tudo
mányág, az orvos, 
és agrártudomány, 
valamint az alkal
mazott számítás- 
technikai és elekt
rotechnikai terü
letek kivételével

Tanulmányok végzé
se, kutatómunka a 
Carleton Egyete
men

Egyetemi diploma 35 havi 350 kana
dai dollár +  
szállás

M e g je g y z é s :  A meghirdetés feltételes, az egyes munkatervi pontokon változás lehetséges.
Áz 1. és 2. munkatervi pont esetében a tanulmányozandó témáknak a Kanadában élenjáró kutatási területek vala
melyikéhez kell kapcsolódni.
A tanulmányutak megvalósításához az 1. és 2. munkatervi pont alapján kiutazók esetében a választott egyetemen 
használt angol vagy francia nyelv, a 3. és 4. munkatervi pont esetében az angol nyelv magas szintű ismerete szükséges. 
Az utazás repülővel történik.

KONGÓI NÉPI KÖZTÁRSASÁG

M. tervi Kiutazás Keret
Tanulmányi szakterület A tanulmányút célja, Iskolai végzettség, Élet-

kori
max.

Anyagi ellátáspont száma időtartama szem. hó

1/4. 3 hó i 3 Néprajz Tapasztalatcsere Egyetemi diploma, 
kiemelkedő tudo
mányos tevékeny
ség

szálloda, regge
li, 7 100 CFA 
napidíj

M e g je g y z é s :  A tanulmányút megvalósításához francia nyelvismeret szükséges.

KUWAIT

M. tervi Kiutazás Keret
Tanulmányi szakterület A tanulmányút célja, Iskolai végzettség, Élet

kori
max.

Anyagi ellátáspont száma időtartama szem. hó
jellege beosztás, szakképzettség

2. 12-24
hó

3 72 Arab nyelv Nyelvi továbbképzés Végzős arab szakos 
egyetemi hallgató, 
vagy középfokú 
arab nyelvtudással 
rendelkező fiatal 
szakember

35 kollégiumi szál
lás, ellátás -f- 
havi 50 KD 
költőpénz

M e g je g y z é s :  A meghirdetés feltételes, az ösztöndíjlehetőségekben az új munkaterv aláírása után változások lehetségesek. 
Ezekről a Titkárság tájékoztatást ad.

MALI KÖZTÁRSASÁG

M. terv Kiutazás Keret A tanulmányút célja, Iskolai végzettség, 
beosztás, szakképzettség

Élet-.
Anyagi ellátáspont száma időtartama szem. hó

jellege max.

1/30. 1 hó 1 i Valamennyi tudo
mányág

Kutatás, előadástar
tás, tapasztalatcse
re

Egyetemi diploma, 
kiemelkedő tudo
mányos tevékeny
ség

— szállás, ellátás, 
zsebpénz

M e g je g y z é s :  A tanulmányút megvalósításához francia nyelvismeret szükséges.
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MEXIKÓ

M. tervi Kiutazás Keret
Tanulmányi szakterület A tanulmányút célja, Iskolai végzettség, Élet-

kori
max.

Anyagi ellátáspont száma időtartama szem. hó jellege beosztás, szakképzettség

42. 10 hó 3 30 Valamennyi tudo
mányág, az orvos- 
tudomány kivéte
lével

Tanulmányok folyta
tása, kutatómunka

Egyetemi diploma 35 havi 20 000 
mexikói peso

M e g je g y z é s :  A tanulmányút megvalósításához spanyol nyelvismeret szükséges. 
Az utazás repülővel történik.

NÉMET SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG

M. tervi 
pont száma

Kiutazás
időtartama

Keret
Tanulmányi szakterület A tanulmányút célja, 

jellege
Iskolai végzettség, 

beosztás, szakképzettség
Élet-
kori
max.

Anyagi ellátás
szem. hó

I/a.
(DAAD)

10 hó 15 150 Valamennyi tudo
mányág

Tanulmányok végzé
se, kutatómunka 
egyetemeken vagy 
azokhoz kapcsoló
dó intézmények
ben

Egyetemi diploma 32 havi 1 400 DM

II.
(DAAD)

1 -3
hó

22 Valamennyi tudo
mányág

Kutatómunka, ta
pasztalatcsere, kap
csolatok kialakítá
sa egyetemeken 
vagy azokhoz kap
csolódó intézmé
nyekben

Egyetemi diploma, 
kiemelkedő tudo
mányos tevékeny
ség

havi 1 900—
2 600 DM +  
300 DM egy
szeri utazási 
költségtérítés

V.
(Hum

boldt)

6 v. 12 
hó

Valamennyi tudo
mányág

Tanulmányok végzé
se, kutatómunka

Kiemelkedő tudomá
nyos tevékenység, 
kandidátusi foko
zat

40 havi 2 100—
2 900DM tud.
fokozattól
függően

VI.
(FES)

1 -12
hó

36 Társadalom-, szociál
politika és törté
net, gazd. terve
zés, munkásmozg., 
munkás irodalom, 
bilaterális kapcso
latok

Kutatómunka egyete
meken, könyvtá
rakban, tudomá
nyos intézetekben

Egyetemi diploma, 
és legalább 2 éves 
tudományos tevé
kenység

40, 
ki- 
vé- 
te- 
1 es

ése t- 
ben 
45

havi 1 400—
2 200DM tud.
fokozattól
függően

VII.
(CDG)

4 -1 2
hét

15 120
hét

Valamennyi tudo
mányág (műszaki 
tudományok közül 
— elsősorban ipar
hoz kapcsolódó te
rületek)

Kutatómunka, egye
temekhez vagy e- 
gyetemi kutatóin
tézetekhez nem 
kapcsolódó intéz
ményekben

Egyetemi diploma 50 havi 2 100 DM

M e g je g y z é s :  A tanulmányok megvalósításához magas szintű német nyelvismeret szükséges. Az V. munkatervi pontnál a 
természettudományok és műszaki tudományok területén angol nyelvtudással is fogadnak jelölteket.
Az I—II. és VII. munkatervi pontokra jelöltek Frankfurtig vagy Münchenig csak repülővel utazhatnak. Kivétel — 
orvosi igazolás esetén.
Az V. és VI. munkatervi pontok alapján fogadó intézmények általában repülő vagy vonatjegyet küldenek a jelöltnek. 
Amennyiben ez elmarad, az NKI a kiutazó költségére beszerzi a szükséges repülő-, ill. vonatjegyeket.

NORVÉGIA

M. tervi 
pont száma

Kiutazás
időtartama

Keret
Tanulmányi szakterület A tanulmányút célja, 

jellege
Iskolai végzettség, 

beosztás, szakképzettség
Élet-
kori
max.

Anyagi ellátás
szem. hó

1/2. min. 2 
hét

3 - 4 8
hét

Természet-, orvos-, 
agrár- és műszaki 
tudományok, ill. 
oktatásügy

Tanulmányi látoga
tások különböző 
kutatási területe
ken

Egyetemi diploma, 
kiemelkedő tudo
mányos tevékeny
ség

— szállás +  130 
NKr napidíj

I/3/a. 4 - 9
hó

16 Valamennyi tudo
mányág

Tanulmányok folyta
tása, kutatómunka

Utolsó éves egyetemi 
hallgatók, fiatal 
diplomások

havi 3 000 NKr 
+  500 NKr 
egyszeri jut
tatás
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NORVÉGIA

M. tervi 
pont száma

Kiutazás
időtartama

Keret

szem. hó
Tanulmányi szakterület A tanulmányút célja, ! Iskolai végzettség,

jellege beosztás, szakképzettség
Élet-
kori
max.

Anyagi ellátás

I/3/b. 2 hó 2 4 Valamennyi tudo
mányág

Kutatómunka Fiatal tudományos 
kutatók

— havi 3 000 NKr 
+  500 NKr 
egyszeri jut
tatás

11/9. 2 hét 4 8
hét

Kulturális élet (zene, 
képzőművészetek, 
iparművészet, szín
ház, film, iroda
lom stb.)

Együttműködés ki
alakítása, fejlesz
tése, tapasztalat- 
csere

Egyetemi diploma, 
kiemelkedő tudo
mányos tevékeny
ség

szállás +  130 
NKr napidíj

II1/20. 2 hét 2 4
hét

Közegeszsegügy, tár
sadalombiztosítás, 
a nők helyzete a 
társadalomban, 
környezetvédelem, 
sport és testnevelés

Tájékozódás, tapasz
talatcsere, kapcso
latok felvétele

Egyetemi tanár szállás + 1 3 0  
NKr napidíj

M e g je g y z é s :  A meghirdetés feltételes, az ösztöndíjlehetőségekben az új munkaterv aláírása után változások lehetségesek. 
Ezekről a Titkárság tájékoztatást ad.
Az ösztöndíjasok számára fogadókészség magántulajdonban levő termelővállalatoknál nem biztosítható.
A tanulmányutak megvalósításához norvég vagy az angol nyelv magas fokú ismerete szükséges.
Az utazás a Budapest—Berlin—Budapest szakaszon repülővel, a Berlin —Koppenhága—Oslo—Berlin útvonalon vo
nattal (I. o. hálókocsi) történik.
Az I/3/a. és az I/3/b., pont alapján a kiutazásra az 1985/86-os tanévben kerül sor. A többi pont alapján kiutazások az 
1986-os naptári évben realizálhatók.

OLASZORSZÁG

M. tervi 
pont száma

Kiutazás
időtartama

Keret

szem. hó
Tanulmányi szakterület A tanulmányút célja, 

jellege
Iskolai végzettség, 

beosztás, szakképzettség
Élet-
kori
max.

Anyagi ellátás

K/2. 10 nap 4 40
nap

Valamennyi tudo
mányág (orvos- és 
természettudomá
nyok kivételével)

Tapasztalatcsere, in
tézményközi kap
csolatfelvétel, ill. 
együttműködés to
vábbfejlesztése, 
előadás tartása

Egyetemi tanár napi 50 000 líra

K/7-a/l. 1 -8
hó

50 Társadalomtudomány Tanulmányok folyta
tása, kutatómunka

Egyetemi diploma, 
a kiutazáskor IV. 
évfolyamos olasz 
szakos egyetemi 
hallgató

havi 330 000 
líra

K/7-3/2. 8 hó 5 40 Művészetek, régészet, 
hungarikakutatás

Tanulmányok folyta
tása, kutatómunka

Egyetemi diploma 
1—1 fő levéltáros, 
könyvtáros, művé
szettörténész, ré
gész és történész 
számára

40 havi 330 000 
lira

K/7-c. 1 hó 2 2 Művészetek és társa
dalomtudományok

Tanulmányok folyta
tása, kutatómunka

Egyetemi vagy mű
vészeti főiskolai 
diploma

— havi 450 000 
líra

K/27/a. 12 nap 1 12
nap

Művészettörténet, ré
gészet

Tájékozódás tapasz
talatcsere

Egyetemi diploma — napi 50 000 
líra

M/4.1/a. 2 - 8
hó

45 Műszaki-, természet-, 
orvos- és agrártu
domány területén 
a munkaterv által 
meghatározott 
együttműködési té
mákban

Tanulmányok foly
tatása, kutató
munka kutatóin
tézetekben vagy 
iparvállalatoknál

Egyetemi diploma havi 600 000 
líra

M/4.1/b. 5 -1 2
nap

250
nap

Műszaki-, természet-, 
orvos- és agrártu
domány területén 
a munkaterv által 
meghatározott 
együttműködési té
mákban

Szakmai konzultá
ció, kutatási 
együttműködés 
előkészítése, ill. 
végrehajtása

Egyetemi diploma, 
kiemelkedő szak
mai tevékenység

napi 50 000 
líra



1984. március 21. AKADÉMIAI KÖZLÖNY 79

OLASZORSZÁG

M. tervi 
pont száma

Kiutazás
időtartama

Keret
Tanulmányi szakterület A tanulmányút célja, 

jellege
Iskolai végzettség, 

beosztás, szakképzettség
Élet-.
kori
max.

Anyagi ellátás
szem. hó

Benedetto
Croce
Alapít
vány

8 hó í 8
Filozófia, történet- 

tudomány
Kutatómunka Egyetemi diploma 35 összesen

5000000

ENI 10 hó i 10 Közgazdaságtan Tanfolyamon való 
részvétel

Egyetemi diploma — havi 500 000 
líra

NKI—
CNR—
I.

5-21
nap

60
nap

Folyamatban levő kö
zös kutatási pro
jektek, konferen
ciák

Tapasztalatcsere, 
konzultáció, 
együttműködés to
vábbfejlesztése

Egyetemi diploma napi 22 000 
líra +  szál
loda

NKI—
CNR—
II.

1 -3
hó

— 6 Folyamatban levő 
közös kutatási pro
jektek

Kutatómunka Egyetemi diploma — havi 500 000 
líra +  szállás

M e g je g y z é s :  A tanulmányutakhoz az olasz nyelv ismerete szükséges, de elfogadható az angol vagy francia nyelvismeret 
is. Az M/4.1/a. és M/4.1/b. munkatervi pontoknál olasz vagy angol nyelvtudás szükséges. A megkívánt nyelvismerettől 
csak akkor lehet eltekinteni, ha a pályázó valamennyi meglátogatandó intézmény levelét csatolja pályázati anyagá
hoz, amelyben jelzik, hogy az általa kért (francia vagy német) nyelvtudással hajlandók fogadni.
Benedetto Croce Alapítvány: NKI az útiköltség 50%-át fizeti. Olasz nyelvtudás szükséges .
ENI: repülőjegyet az ENI küldi. Olasz nyelvtudás szükséges.
NKI —CNR —I — II.: NKI az útiköltség felét fizeti. Olasz vagy angol, francia, német, spanyol nyelvismeret szükséges 
az olasz fogadóintézettől függően.
Az utazás repülőgéppel történik.
A Croce Alapítvány, ENI munkatervi pontok meghirdetése feltételes, az ösztöndíjlehetőségekben változások lehetsé
gesek. Ezekről a Titkárság tájékoztatást ad.
A korhatárral megjelölt munkatervi pontoknál a tervezett kiutazási időpontot kell figyelembe venni.

PORTUGÁLIA

M. tervi
pont száma

Kiutazás
időtartama

Keret
Tanulmányi szakterület A tanulmányút célja, Iskolai végzettség, 

beosztás, szakképzettség
Élet-
kori
max.

Anyagi ellátás
szem. hó

K/24. max. 15 
nap

2 30
nap

Egyetemi oktatók és 
tudományos kuta
tók cseréje

Tájékozódás, tapasz
talatcsere, kapcso
latok kialakítása, 
előadások tartása, 
vitákon való rész
vétel

Egyetemi diploma, 
vezető egyetemi ok
tató vagy kutató

napi 3 000 
escudo

K/25. 1 -4
hó

1 4 A portugál nyelv ok
tatáselméleti kér
dései

Tanulmányok és ku
tatások végzése

Fiatal diplomás vagy 
tudományos kuta
tó

40 havi 16 000 
escudo

K/29. 1 -6
hó

1 6 Humán- és társada
lomtudományok

Kutatások levéltár
ban, egyetemi vagy 
kulturális intéz
ményben

Egyetemi diploma 40 havi 21 000 
escudo

K/30. 1 -2
hét

8 15
hét

A kultúra különféle 
területei (irodalom, 
színház, film, zene, 
könyvtár, levéltár, 
muzeológia, régé
szet, néprajz, kép- 
zőműv.,szépműv., 
művészeti név., ze
nekritika

Tájékozódás, tapasz
talatcsere, kapcso
latok kialakítása

Egyetemi diploma, 
megfelelő szakmai 
tevékenység

napi 3 000 
escudo

M e g je g y z é s :  A tanulmányutak megvalósításához portugál, francia vagy angol nyelvismeret szükséges. 
Az utazás repülővel történik.

SPANYOLORSZÁG

M. tervi Kiutazás Keret
Tanulmányi szakterület A tanulmányút célja, Iskolai végzettszg, Élet-

kori
max.

Anyagi ellátáspont száma időtartama szem. hó jellege beosztás, szakképzettség

2. 2 - 3
hét

— 8 Valamennyi tudo
mányág, de első
sorban oktatástu
domány

Előadástartás, vitá
kon való részvétel, 
tapasztalatcsere

Egyetemi oktató — napi 3 500 pes.
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SPANYOLORSZÁG

M. terv 
pont száma

Kiutazás
időtartama

Keret Tanulmányi szakterület A tanulmányút célja, 
jellege

Iskolai végzettszg, 
beosztás, szakképzettség

Élet
kori
max.

Anyagi ellátás
szem. hó

3. 8 nap 2 16
nap

Oktatás és kutatás Tájékozódás, tapasz
talatcsere, kapcso
latok fejlesztése

Egyetemi diploma — napi 3 500 pes.

8/b. 3 hó 1 3 Humán és társada
lomtudományok

Kutatások végzése, 
fordítás

Egyetemi diploma — havi 30 000 pes.

22. 2 hét 7 14
hét

A kultúra különféle 
területei (múzeum, 
irodalom, zene, 
képzőművészet, 
színház, film, épí
tészet és műemlék- 
védelem)

Tájékozódás, tapasz
talatcsere

Egyetemi diploma, 
megfelelő szakmai 
tevékenység

napi 3 500 pes.

M/III. max. 3 
hét

20 50
hét

Mezőgazd., vízgazd., 
műemlékvéd., bá
nyászat, vasút, 
alumíniumip., ener
giagazdáik., geofi
zika, gyógyszerkut. 
városi közi. Fizi
kai, kémiai, bioló
giai és geológiai 
alapkutatások

Látogatás, tapaszta
latcsere, előadások 
tartása kizárólag a 
munkatervben 
rögzített témákban

Egyetemi diploma, 
megfelelő szakmai 
tevékenység

napi 5 000 pes.

M e g je g y z é s :  A meghirdetés feltételes, az ösztöndíjlehetőségekben az új munkaterv aláírása után változások lehetségesek. 
Ezekről a Titkárság tájékoztatást ad.
A tanulmányutak megvalósításához spanyol, francia vagy angol nyelvtudás szükséges.
Az utazás repülővel történik.

SVÁJC

M. tervi Kiutazás Keret
Tanulmányi szakterület A tanulmányút célja. Iskolai végzettség, Élet

kori
max.

Anyagi ellátáspont száma Időtartama szem. hó jellege beosztás, szakképzettség

í. 9 hó i 9 Valamennyi tudo
mányág

Tanulmányok végzé
se, kutatómunka

Egyetemi diploma 35 havi 1 100 SFr

2.2/a.
(FNSRS)

6 -1 2
hó

3 18 Természet-, orvos- és 
társadalomtudo
mány

Tudományos tovább
képzés, kutató
munka

Egyetemi diploma, 
min. 1 éves kuta
tói tevékenység

34 havi 2 200— 
2 400 SFr 
(életkortól 
függően)

2.2/b.
(FNSRS)

1 -6
hó

2 6 Humán- és társada
lomtudomány, ter
mészet-, < orvostu
domány és bioló
gia

Kutatómunka, közös 
kutatás előkészí
tése

Egyetemi diploma, 
kiemelkedő szak
mai tevékenység

havi 2 200— 
2 400 SFr 
(életkortól 
függően)

M e g je g y z é s :  A tanulmányút megvalósításához német vagy francia nyelvismeret szükséges.
A fogadó fél az 1. ponton 2 magyar szakember közül választja ki az ösztöndíjast, ezért az OÖT 2 személy jelölését 
fogadja el.
Az utazás repülővel történik.

SVÉDORSZÁG

M. tervi 
pont száma

Kiutazás
időtartama

Keret
Tanulmányi szakterület A tanulmányút célja, 

jellege
Iskolai végzettség, 

beosztás, szakképzettség
Élet-
kori Anyagi ellátás 
max. 1szem. hó

1/2. 2 hét 7 14
hét

Valamennyi tudo
mányág

Tájékozódás, tapasz
talatcsere, kapcso
latok kialakítása

Egyetemi diploma, 
kiemelkedő tudo
mányos tevékeny
ség

— szállás 4- napi 
100 SKr

1/4. min. 4 
hó

4 - 5 22 Valamennyi tudo
mányág

Tanulmányok végzé
se, kutatómunka

Egyetemi diploma havi 2 770 
SKr, ebből fi
zetendő a szál
lás, kb. havi 
800 SKr
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SVÉDORSZÁG

M. tervi Kiutazás Keret
Tanulmányi szakterület A tanulmányút célja. Iskolai végzettség, Élet

kori
max.

Anyagi ellátáspont száma időtartama szem. hó jellege beosztás, szakképzettség

11/12. 2 hét 4 8
hét

Kultúra, művészetek Tájékozódás, tapasz
talatcsere, kapcso
latok kialakítása

Egyetemi diploma, 
kiemelkedő tudo
mányos tevékeny
ség

— szállás -f napi 
100 SKr

M e g je g y z é s :  A tanulmányutak megvalósításához magas szintű svéd vagy angol nyelvismeret szükséges. Kivételesen indokolt 
esetben a német nyelv magas fokú ismerete is elfogadható.
Az utazás Budapest—Berlin-Budapest útvonalon repülővel, a Berlin—Stockholm —Berlin útvonalon vonattal történik. 
Az ösztöndíjasok számára fogadókészség termelő jellegű és magánvállalatoknál nem biztosítható.

SZÍRIÁI ARAB KÖZTÁRSASÁG

M. tervi 
pont száma

Kiutazás
időtartama

Keret

szem. j hó
Tanulmányi szakterület A tanulmányút célja, 

jellege
Iskolai végzettség, 

beosztás, szakképzettség kon ! max.
Anyagi ellátás

1/9. 3 hó í 3 Magyar nyelv okta
tása Szíriában

Egyetemi diploma, 
szakmai gyakorlat

— későbbi megál
lapodás sze
rint

I/13/b. 2 - 3
hét

3 Valamennyi tudo
mányág

Előadástartás, közös 
kutatás

Egyetemi diploma, 
kiemelkedő tudo
mányos tevékeny
ség

szálloda, reggeli, 
70 SL napi
díj

1/14. 1 hét i 1
hét

Valamennyi tudo
mányág

Előadástartás a Szír 
Tudomány Hetén

Egyetemi diploma, 
kiemelkedő tudo
mányos tevékeny
ség

szálloda, reggeli, 
70 SL napidij

11/23. 2 hét i 2
hét

Régészet, levéltár, 
könyvtár

Tapasztalatcsere, ta
nulmányút

Egyetemi diploma — szálloda, reggeli, 
70 SL napidíj

M e g je g y z é s :  A tanulmányút megvalósításához angol nyelvismeret szükséges.

TANZÁNIA

M. tervi 
pont száma

Kiutazás
időtartama

Keret
Tanulmányi szakterület Tanulmányút célja, 

jellege
Iskolai végzettség, 

beosztás, szakképzettség
Élet
kori
max.

Anyagi ellátás
szem. hó

1/5. 2 hét 2 4
hét

Természettudomány,
etnográfia

Tapasztalatcsere Egyetemi diploma, 
kiemelkedő tudo
mányos tevékeny
ség

szállás, reggeli, 
4 500 tanzán 
shilling

M e g je g y z é s :  A tanulmányút megvalósításához angol nyelvismeret szükséges.

TÖRÖKORSZÁG

M. tervi 
pont száma

Kiutazás
időtartama

Keret
Tanulmányi szakterület A tanulmányút célja, 

jellege
Iskolai végzettség, 

beosztás, szakképzettség
Élet-
kori
max.

Anyagi ellátás
szem. hó

1/8. 15
nap

Történettudomány A Magyar—Török 
Történész Vegyes
bizottság kereté
ben folyó szakem
bercsere

Egyetemi diploma — szállás -f ellá
tás

II1/30. — — 16 Valamennyi tudo
mányág

Kutatómunka, tanul
mányok folytatása

Egyetemi diploma 40 havi 20 000 TL

II1/31. 3 hó 3 9 Török nyelv és iro
dalom

Részvétel az Istan- 
buli Nyári Egyete
men

Kiutazáskor III—V. 
évf. egyetemi hall
gatók, fiatal dip
lomás szakemberek

40 havi 16 000 TL

II1/33. 2 hét 1 2
hét

Turkológia Tájékozódás, tapasz
talatcsere

Egyetemi diploma — szállás +  ellá
tás
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TÖRÖKORSZÁG

M. tervi 
pont száma

Kiutazás
időtartama

Keret
Tanulmányi szakterület A tanulmányút, célja 

jellege
Iskolai végzettség, 

beosztás, szakképzettség
Élet
kori
max.

Anyagi ellátás
szem. hó

111/36. 10 nap 6 60*
nap

Régészet, muzeoló- 
gia, művészettör
ténet

Tájékozódás, tapasz
talatcsere

Egyetemi diploma — szállás -f ellá
tás

II1/37. 10 nap 3 30*
nap

Zene, népzene és nép
tánc

Tájékozódás, tapasz
talatcsere

Egyetemi diploma, 
megfelelő szakmai 
tevékenység

szállás +  ellá
tás

M e g je g y z é s :  * A munkaterv teljes időtartamára vonatkozó keret.
Á tanulmányutak megvalósításához török vagy angol, vagy francia nyelvismeret szükséges.
Az utazás repülővel történik.
A II1/31. pont alapján kiutazók útiköltségéhez az MM — a nappali tagozatos egyetemi hallgatók kivételével — téríté'.t 
nem nyújt.

MAGYAR ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJAK

A Kormány 3346/1961. sz. határozatával lehetőséget biztosít 2  h ó n a p n á l h osszabb  időtartamú egyéni tanulmányutak 
végrehajtására, elsősorban természettudományi és műszaki tudományi területeken dolgozó szakemberek számára.

A pályázóknak a tanulmányút helyenként megjelölt országnak megfelelő nyelvismerettel kell rendelkezniük.
A tanulmányút megvalósításához a fo g a d ó k é sz sé g  e lő ze tes b iz to s ítá s a  é s  ig a zo lá s a  szükséges, az OÖT ennek hiányában a 

tanulmányutakat csak feltételesen engedélyezi. A tanulmányút megszervezése a küldő szerv feladata.
A tanulmányút forintfedezetét az ösztöndíjast tanulmányútra küldő szervnek (munkahely, főhatóság) vállalnia kell. 

Az ösztöndíj összege a tanulmányút helyenkétn megjelölt országra megállapított napidíj 50%-ával és a szállásköltség 60%- 
ával egyezik meg. Az útiköltség a küldő szervet vagy az ösztöndíjast terheli.

A NEMZETKÖZI ATOMENERGIA ÜGYNÖKSÉG 1985/86. ÉVI ÖSZTÖNDÍJLEHETŐSÉGEI

M. tervi Kiutazás Keret
Tanulmányi szakterület A tanulmányút, célja Iskolai végzettség, Élet

kori
max.

Anyagi ellátáspont száma időtartama szem. hó jellege beosztás, szakképzettség

í . 6 - 1 2
h ó

12 Atomenergia Tanulmányok folyta
tása az atomener
gia békés felhasz
nálásával kapcso
latban (fizika, ké
mia, biológia, me
zőgazdaság, ipar, 
orvostudomány 
stb.)

Egyetemi diploma 
(akadémiai tudo
mányos fokozattal 
rendelkezők nem 
pályázhatnak)

3 5 Európában 
havi 7 5 0  $ 
Európán kí
vül havi 6 0 0  $

M e g je g y z é s :  A jelölésnél kérjük tekintetbe venni, hogy a NAÜ elsősorban az a lk a lm a z o tt  k u ta tá s o k  témáit támogatja, főleg 
azokat, amelyek o rszá g o s , á g a z a ti  v a g y  m á s  g y a k o r la ti  c é lp ro g ra m h o z  k a p c s o ló d n a k . Ugyanakkor nem fogad el alaptu
domány jellegű, illetve tudományos fokozat megszerzését célzó témákat.
A tanulmányutak megvalósításához a pályázó által választott ország nyelvének, vagy az angol, francia, német nyel
veknek magas szintű ismerete szükséges.
Az ösztöndíjas tanulmányút helyére történő kiutazás és hazatérés útiköltségének 50%-át az Országos Atomenergia 
Bizottság viseli.
A NAÜ előírása szerint az ösztöndíj további előfeltétele, hogy az ösztöndíjas tanulmányi idő alatt a hazai munka
hely az ösztöndíjas illetményét teljes mértékben változatlanul folyósítsa.
Az OÖT által engedélyezett jelöléseket az Országos Atomenergia Bizottság továbbítja a Nemzetközi Atomenergia 
Ügynökség bécsi központjához, amely dönt a pályázatok elfogadásáról, a tanulmányút végleges helyéről és időtarta
máról.
Az ösztöndíj megvalósulását követő évben az ösztöndíjas munkahelye (főhatósága) a teljes ösztöndíj 8%-át köteles 
Ft-ban „helyi hozzájárulásaként a NAÜ-nek befizetni, az OAB értesítése alapján.
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TÁJÉKOZTATÓ A KANDIDÁTUSI 
FOKOZATOK ODAÍTÉLÉSÉRŐL

A TMB szakbizottságai az alábbi pályázóknak 
ítélték oda a kandidátusi fokozatot:

7. Nyelvtudományi, orientalisztikai, klasszikai-fitoló- 
giai szakbizottság

GESZTELYI TAMÁS:
(KLTE Klasszika-filológiai Tsz., Debrecen) 
„Tellus-terra mater kultikus teológiai és ideoló
giai jelentősége a római társadalomban” c. érte
kezése alapján a nyelv- (klasszikafilológia) tudo
mányok kandidátusa.

2. Irodalomtudományi szakbizottság 

JAGUSZTIN LÁSZLÓ:
(KLTE Orosz és Szláv Irodalmi Tsz., Debrecen) 
„Konfliktustípusok és argumentáció a mai szov
jet kisregényben” c. értekezése alapján az iro
dalom tudományok kandidátusa.

5. Közgazdaságtudományi szakbizottság
DUONG THU HUONG:

(Vietnam)
„A magyar ipari hitelpolitika fejlődése” c. 
értekezése alapján a közgazdaságtudományok 
kandidátusa.

GÁBOR ANDRÁS:
(MKKE Matematikai és Számítástud. Intézet) 
„Szimulációs modell szervezési laboratórium
ként való felhasználása számítógépes vállalati 
információrendszerek tervezésében és szervezé
sében” c. értekezése alapján a közgazdaságtudo
mányok kandidátusa.

IVÁNYI KÁROLY:
(Külkereskedelmi Főiskola)
„A gazdasági differenciálódás jellege, főbb ténye
zői és várható alakulása a harmadik világban” 
c. értekezése alapján a közgazdaságtudományok 
kandidátusa.

MOUSTAFA AHMED MOUSTAFA:
(Egyiptom)
„A fejlődő országok közötti regionális együtt
működés elmélete, gyakorlata és néhány priori
tási problémája” c. értekezése alapján a köz
gazdaságtudományok kandidátusa.

NGUYEN QUANG DUE:
(Vietnam)
„Az iparfejlesztés tervezése és irányítása” c. 
értekezése alapján a közgazdaságtudományok 
kandidátusa.

POÓR JÓZSEF:
(Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs) 
„Az irányítási rendszerek fejlesztését, racionali
zálását megalapozó szervező munka technoló
giája a rendszerméretek függvényében” c. érte
kezése alapján a közgazdaságtudományok kan
didátusa.

VARGA LAJOS ISTVÁN: __
(IpM. Ipargazdasági és Üzemszerv. Int.)
„Üj ipari létesítmények szervezése” c. érteke
zése alapján a közgazdaságtudományok kandi
dátusa.

VLADÁR FERENCNÉ:
(Pénzügyi és Számviteli Főiskola)
„A külkereskedelmi számviteli információrend
szer sajátosságai, a döntési rendszer és az adat- 
feldolgozás elméleti és gyakorlati problémái” c. 
értekezése alapján a közgazdaságtudományok 
kandidátusa.

8. Állam- és jogtudományi szakbizottság

FERENCZ ZOLTÁN:
(Janus Pannonius Tud. Egyetem, Pécs)
„A bűncselekmény-szituáció kriminológiai jel
lemzői” c. értekezése alapján az állam- és jog
tudományok kandidátusa.

10. Földrajz, meteorológiai szakbizottság
MEZŐSI GÁBOR:

(JATE Természeti Földrajz Tsz.)
„A természeti környezet potenciáljainak minő
sítési elvei és azok Sajó-Bódva közi alkalma
zása” c. értekezése alapján a földrajztudomá
nyok kandidátusa.

77. Matematikai szakbizottság

HEGEDŰS GÁBOR:
(Építésgazdasági és Szervezési Intézet)
„Az extremális kifejezések algebrája” c. Szovjet
unióban megvédett értekezése alapján a mate
matikai tudományok kandidátusa.

KOMORNIK VILMOS:
(ELTE TTK Analízis Tsz.)
„Lineáris differenciáloperátorok tulajdonságai
ról” c. értekezése alapján a matematikai tudo
mányok kandidátusa.

13. Növénytermesztési szakbizottság 
CSERNI IMRE:

(Zöldségtermesztési Kút. Intézet, Kecskemét) 
„Kukorica és rozs foszforműtrágyázása lepel
homok talajon” c. értekezése alapján a mező- 
gazdasági tudományok kandidátusa.

SEPRŐS IMRE:
(MÉM Növényvédelmi és Agrokéin. Közp.) 
„Szilvamoly” c. értekezése alapján a mező- 
gazdasági tudományok kandidátusa.

SZIRÁKI GYÖRGY:
(Gyümölcs- és Dísznövényfejlesztési Váll.)
„A csonthéjas gyümölcsűek molykártevőinek 
diszperziója és vagilitása nagyüzemi gyümöl
csösökben” c. értekezése alapján a mezőgaz
dasági tudományok kandidátusa.
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14. Állattenyésztési és áltatorvostudomúnyi szak- 
bizottság

BAINTNER FERENC:
(Agrártudományi Egyetem, Mosonmagyaróvár) 
„A különböző takarmánynövények erjeszthe- 
tősége és az erjeszthetőség javítása kémiai anya
gokkal” c. értekezése alapján a mezőgazdasági 
tudományok kandidátusa.

DINH THI KIM OANH:
(Vietnam)
„Rizsfeldolgozási melléktermékek alkalmazása 
nyúitápokban” c. értekezése alapján a mező- 
gazdasági tudományok kandidátusa.

FEHÉR ISTVÁN:
(Mezőgazdasági Főiskola, Kaposvár)
„A tejtermelés műszaki-technológiai fejlesztése 
a háztáji (kisüzemi) gazdaságokban” c. érteke
zése alapján a mezőgazdasági tudományok kan
didátusa.

MIHÓK SÁNDOR:
(Agrártudományi Egyetem, Debrecen)
„A lúd szaporaságának növelési lehetősége a kör
nyezet optimalizálásával és szelekcióval” c. 
értekezése alapján a mezőgazdasági tudományok 
kandidátusa.

15. Agrárökonómiai szakbizottság
BÖNGYIK ÁRPÁD:

(Kertészeti Szakközépiskola, Baja)
„Fehér- és vörösborszőlőfajták ökonómiai érté
kelése a dél-alföldi tájkörzetben” c. értékezése 
alapján a mezőgazdasági tudományok kandi
dátusa.

KHALIL ABDUL HUSSEIN BOUSSI:
(Libanon)
„Az élelmiszertermelés- és táplálkozásfejlődés 
vizsgálatának libanoni és magyarországi tapasz
talatai” c. értekezése alapján a közgazdasági 
tudományok kandidátusa.

NGUYEN NGOC KHIEM:
(Vietnam)
„Költség- és jövedelemviszonyok a mezőgazda- 
sági termelőszövetkezetben” c. értekezése alap
ján a mezőgazdasági tudományok kandidátusa.

RÉDAI ISTVÁN:
(Kertészeti Egyetem, Ökonómiai Int. Üzemtani 
Tsz.)
„Az öntözés hatékonysága a nagyüzemi zöidség- 
és gyümölcstermesztésben” c. értekezése alap
ján a mezőgazdasági tudományok kandidátusa.

16. Elméleti orvostudományi szakbizottság

LELKES MIKLÓS:
(SOTE Közegészségtani és Járványtani Int.) 
„Néhány lakosságréteg egészségkulturális isme
reteinek közegészségtani és járványtani elemei” 
c. értekezése alapján orvostudományok kandi
dátusa.

SZENTMIKLÓSI JÓZSEF:
(DOTE Gyógyszertani Intézet, Debrecen)
„Pj purinerg receptor-mechanizmusok szerepe 
a szívműködés szabályozásában” c. értekezése 
alapján az orvostudományok kandidátusa.

SZŰCS GÉZA:
(DOTE Élettani Intézet, Debrecen)
„Az elektromechanikai kapcsolat kinetikai tu
lajdonságai és farmakológiai befolyásolhatósága 
harántcsíkolt izmon” c. értekezése alapján az 
orvostudományok kandidátusa.

17. Klinikai orvostudományi szakbizottság 
BOGNÁR ILONA:

(Semmelweis Orvostudományi Egyetem 11. Gyk.) 
„Fekvőbetegosztályon észlelt vírusfertőzések je
lentősége csecsemő- és kisgyermekkorban” c. 
értekezése alapján az orvostudományok kandi
dátusa.

BORBOLA JÓZSEF:
(Orsz. Kardiológiai Intézet)
„Zsírsavak és elektrofiziológiai tényezők sze
repe a szívizominfarktust követő ritmuszavarok 
kialakulásában” c. értekezése alapján az orvos- 
tudományok kandidátusa.

FAISAL MOHEMED FAHMI:
(Szudán)
„A kivehető fogsorok hatása a fogakra, a száj
üreg lágyrészeire és a száj mikroflórájára” c. 
értekezése alapján az orvostudományok kandi
dátusa.

JULESZ JÁNOS:
(Szegedi Orvostudományi Egyetem)
„A kortikotripin elválasztásának serkentése és 
gátlása” c. értekezése alapján az orvostudomá
nyok kandidátusa.

KROÓ MÁRIA:
(Orvostovábbképző Intézet)
„Szívműtétek utáni alacsony-perctérfogat-synd- 
roma kezelésének haemodynamikai alapjai” c. 
értekezése alapján az orvostudományok kandi
dátusa.

LITTMANN LÁSZLÓ:
(Semmelweis Orvostudományi Egyetem III. sz. 
Beik.)
„A pitvar-kamrai junctio klinikai elektrofizioló- 
giája” c. értekezése alapján az orvostudomá
nyok kandidátusa.

LŐCSEI LAJOS:
(DOTE I. Belklinika)
„Rendszeres haemodialízisek hatása az uremiás 
betegek osteodystrofiájára” c. értekezése alap
ján az orvostudományok kandidátusa.

MÉSZÁROS TAMÁS:
(SOTE Orthopediai Klinika)
„Csontszerkezeti változások coxarthrosisban” c. 
értekezése alapján az orvostudományok kandi
dátusa.
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OSCAR A. FERNANDEZ RAMOS. MD:
(Cuba)
„Abnormalities of haemostasis in acute leukae
mias” c. értekezése alapján az orvostudományok 
kandidátusa.

SÁGI ISTVÁN:
(SZOTE Belgyógyászati Klinika)
„Biológiailag aktív anyagok hatása a gyomor 
vérkeringésére és a szekrécióra” c. értekezése 
alapján az orvostudományok kandidátusa.

SÁPY PÉTER:
(DOTE I. Sebészeti Klinika)
„Kísérletes módszerek a műtéti kockázat csök
kentésére a krónikus pancreatitis sebészi kezelé
sében” c. értekezése alapján az orvostudomá
nyok kandidátusa.

SZABOLCS ISTVÁN:
(OTKI 1. Belgyógyászati Klinika)
„Hypophysis thyreotrop aktivitás, pajzsmirigy 
hormon anyagcsere az időskorban és jelentősé
gük a pajzsmirigy betegségek diagnosztikájá
ban” c. Szovjetunióban megvédett értekezése 
alapján az orvostudományok kandidátusa.

18. Gépészeti, kohászati szakbizottság 
KULCSÁR BÉLA:

(Gépipari és Automatizálási Műsz. Isk. Kecske
mét)
„Futódaruk teheremelő rendszerének dinamikus 
méretezési modelljei” c. értekezése alapján a 
műszaki tudományok kandidátusa.

WITTMANN GYULA:
(Faipari Kutató Intézet)
„A modern faszerkezetek alkalmazási lehetősé
geinek bővítése a rendelkezésre álló faalapanyag 
jobb hasznosítása érdekében” c. értekezése 
alapján a műszaki tudományok kandidátusa.

19. Energetikai szakbizottság 
OROSZ JÁNOS:

(Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola) 
„Polietilén kábelszigetelések romlása villamos 
igénybevétel hatására” c. Szovjetunióban meg
védett értekezése alapján a műszaki tudomá
nyok kandidátusa.

21. Építési, építészeti és közlekedési szakbizottság
SZEREDI ISTVÁN:
(VIZ1TERV)

„Vízenergetikai létesítmények nyomás alatti 
rendszereinek dinamikája” c. Szovjetunióban 
megvédett értekezése alapján a műszaki tudo
mányok kandidátusa.

22. Bányászati, földtani, geodéziai és geofzikai szak- 
bizottság

KECSKEMÉTI TIBOR:
(Természettudományi Múzeum)
„A Bakony-hegység Nummuliteseinek réteg
tana, paleobiográfiája, törzsfejlődési és fejlődés- 
történeti vázlata” c. értekezése alapján a föld- 
tudományok kandidátusa.

ORAVECZ JÁNOSNÉ:
(MÁFI)
„A Dunántúli Középhegység triász képződmé
nyeinek mikrofaunája” c. értekezése alapján a 
földtudományok kandidátusa.

VARGA GYULA:
(MÁFI)
„A Mátra hegység földtana” c. könyv alapján 
a földtudományok kandidátusa.

23. Szervetlenkémiai, analitikai, fizikai kémiai, mag
kémiai, technológiai szakbizottság

CSANÁDY ANDRÁSNÉ BODOKY ÁGNES: 
(Alumíniumipari Terv. Kút. Intézet) 
„Adalékelemek hatása alumínium-oxidrétegek 
fizikai és kémiai tulajdonságaira” c. értekezése 
alapján a kémiai tudományok kandidátusa.

PETHŐ GÁBOR:
(Fővárosi Tanács Gyógyszertári Központ) 
„Egyensúlyi reakciók potenciometriás analitikai 
alkalmazása” c. értekezése alapján a kémiai 
tudományok kandidátusa.

24. Szerveskémiai, technológiai és gyógyszerészeti 
szakbizottság

A. KOPITIN 
(Szovjetunió)
„Üj folyadékelektródok készítése és tanulmá
nyozása” c. értekezése alapján a kémiai tudo
mányok kandidátusa.

l ip t á k n é  t ő k é s  Ad r i e n n é :
(Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen) 
„A 4-amino-flaván reakció és sztereokémiája. 
Optikailag aktív flavánszármazékok szintézise” 
c. értekezése alapján a kémiai tudományok 
kandidátusa.

MUAYAD ABDULRAHMAN ALI KOJI:
(Irak)
„Metionindús élesztő-biomassza előállítása köz
vetlen humán célú hasznosításra” c. értekezése 
alapján a kémiai tudományok kandidátusa.

TÓTH MIHÁLY:
(BME Mezőgazdasági Kém. Techn. Tanszék) 
„Biotechnológiai folyamatok követése operatív 
szénhidrátelemző módszerekkel” c. értekezése 
alapján a kémiai tudományok kandidátusa.
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26. Kísérleti biológiai szakbizottság

BARNABÁS BEÁTA:
(MTA Mezőgazdasági Kút. Intézet, Marton- 
vásár)
„A pollentartósítás lehetőségei a Gramineae 
család egyes fajtáinál” c. értekezése alapján a 
biológiai tudományok kandidátusa.

BORBÉLY GYÖRGY:
(MTA SZBK Növényélettani Intézet)
„A fénytől függő sajátságos reakciók az egészsé
ges és a vírusfertőzött kékalgákban” c. érteke
zése alapján a biológiai tudományok kandidá
tusa.

DARVAS FERENC:
(Számítástechn. Koordinációs Intézet) 
„Biológiailag aktív anyagok hatásának előre
jelzése számítással” c. értekezése alapján a bio
lógiai tudományok kandidátusa.

DOMBRÁDI VIKTOR:
(DOTE Orvosi Vegytani Intézet)
„A foszforiláz szerkezete és szerkezetváltozásai” 
c. értekezése alapján a biológiai tudományok 
kandidátusa.

FODOR KATALIN:
(MTA SZBK Genetikai Intézet)
„Bakteriális protoplaszt fúziós rendszer kidol
gozása” c. értekezése alapján a biológiai tudo
mányok kandidátusa.

HASITZ MÁRIA:
(Orsz. Haematológiai és Vértranszfúziós Int.) 
„A tárolás és trombin aktivitás által módosí
tott trombocita membrán fehérje komponensek 
jellemzése” c. értekezése alapján a biológiai 
tudományok kandidátusa.

KÚSZÓ FERENC:
(SZOTE Bőr- és Nemikórtani Klinika) 
„Vasterhelés, alkohol kezelése, valamint memb
rán tulajdonság változások porfirin anyagcse
rére gyakorolt hatása a krónikus hepatikus 
porphyria kialakulása szempontjából” c. érte
kezése alapján a biológiai tudományok kandi
dátusa.

KOVÁCS ATTILA:
(ELTE Állatszervezettani Tanszék)
„Az endogén fehérjék lizoszomális degradációja 
és az autofagocitózis szabályozása és mechaniz
musa máj parenchima sejtekben” c. értekezése 
alapján a biológiai tudományok kandidátusa.

MANDL JÓZSEF:
(SOTE I. sz. Kémiai-Biokémiai Intézet) 
„Izolált májsejtek összfehérje szintézise és 
annak gátlása egyes májkárosító szerek hatá
sára” c. értekezése alapján a biológiai tudomá
nyok kandidátusa.

NAGY ANDRÁS:
(ELTE Biológiai Állomás, Göd)
„Gynogenezisen és ivarátfordításon alapuló te
nyésztési rendszer” c. értekezése alapján a bio
lógiai tudományok kandidátusa.

NAGY JÓZSEF:
(Északmagyarországi Vegyiművek, Sajóbábony) 
„Az EPTC hatóanyagú herbicidkészítmények és 
antidotumaik hatása a kukoricára” c. értekezése 
alapján a biológiai tudományok kandidátusa.

NGUYEN DANG HUNG:
(Vietnam)
„Tápfehérjék in vitro emésztési sebességének 
meghatározása” c. értekezése alapján a biológiai 
tudományok kandidátusa.

NIKODÉMUSZ ETELKA:
(Gödöllő, Agrártudományi Egyetem, Vadbioi. 
Kút. Áll.)
„Rodenticid-toxikológia mezei pockon” c. érte
kezése alapján a biológiai tudományok kandidá
tusa.

PALÁGYI ANDRÁS:
(Gabonatermesztési Kutató Intézet, Szeged)
„A zab nemesítése, termesztése és honosítása” 
c. értekezése alapján a biológiai tudományok 
kandidátusa.

POPOVA MÁRIA ALEXANDROVA:
(Bulgária)
„Kloroplasztisz membránok szerveződése a 
Chlamydomonas reinhardii egysejtű zöld alga 
yellow mutánsaiban” c. értekezése alapján a 
biológiai tudományok kandidátusa.

PUSKÁS MÁRIA:
(SOTE Biokémiai Intézet)
„Baktériumok elleni specifikus és aspecifikus 
fehérjék szintézise humán tonzilla sejtekben” c. 
értekezése alapján a biológiai tudományok 
kandidátusa.

SEBESTYÉN GYULA:
(MGYE Gyógyszeripari Ellenőrző Laboratórium) 
„Pirido 1,2-a pirimidin származékok gyógyszer
interakciós vizsgálata” c. értekezése alapján a 
biológiai tudományok kandidátusa.

27. Pszichológiai szakbizottság 
PLÉH CSABA:

(ELTE Általános Pszichológiai Tanszék)
„A történetszerkezet és az emlékezeti szervező
dés kapcsolata” c. értekezése alapján a pszicho
lógiai tudományok kandidátusa.

29. Szociológiai és demográfiai szakbizottság

MÁRKUS ISTVÁN:
(nyugdíjas)
„Nagykőrös” c. könyve alapján a szociológiai 
tudományok kandidátusa.

S. NAGY KATALIN:
(MRT Tömegkommunikációs Kutatóközpont) 
„A mindennapi vizuális kultúráról a lakberen
dezési szokások alapján” c. értekezése alapján 
a szociológiai tudományok kandidátusa.
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30. Politikatudományi szakbizottság 

HÜVELY ISTVÁN:
(MSZMP Központi Bizottsága, Társadalomtud. 
Int.)
„A polgári politika-értelmezések történetéhez” 
c. értekezése alapján a politikatudományok 
kandidátusa.

TMB Titkársága

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

A bauxit-geológia és timföldipar fejlesztése 
terén kiemelkedő eredményeket elért, a pályázat 
benyújtásakor 35. életévét még be nem töltött 
fiatal szakemberek részére „Gedeon Tihamér” elne
vezésű díjat alapított az elhunyt leánya, amelyet 
évenként adományoznak.

1984-ben pályázni olyan 1981. janur 1. óta 
hazai vagy külföldi folyóiratokban megjelent közle
ményekkel, könyvvel, könyvrészlettel, megadott 
szabadalommal, megvédett egyetemi doktori, illetve 
kandidátusi értekezéssel lehet, amely a bauxit- 
geológia, illetve a timföldgyártás fejlesztését szol
gálja.

A pályázatot elnyerő lOOOOi— Ft-os díjban 
részesül, és ezzel együtt részére kis plasztikát 
adnak át.

A pályázatokat 1984. június 30-ig lehet beadni 
a Budapesti Műszaki Egyetem Tudományos Osztá
lyára (1521 Budapest, Műegyetem rkp. 3.). A meg
jelent munkák különlenyomatáit vagy másolatait 
6 pld-ban kell csatolni.

Többszerzős munkákkal is lehet pályázni, vi
szont a társszerzőktől nyilatkozatot kell kérni, 
hogy a pályamű elsősorban a pályázó teljesítménye.

A pályázatokat Bírálóbizottság értékeli, amely
nek elnöke a Budapest Műszaki Egyetem rektora, 
tagjai a Veszprémi Vegyipari Egyetem, a Nehéz
ipari Műszaki Egyetem Miskolc, a Műszaki és Ter
mészettudományi Egyesületek Szövetsége és a 
Magyar Tudományos Akadémia képviselői.

A Bírálóbizottság 1984. augusztus 31-ig dönt 
a díj adományozásáról, amely a tanévnyitó kereté
ben kerül átadásra.

Dr. Polinszky Károly s. k.
a kuratórium elnöke

Az MTA Matematikai Kutató Intézet pályáza
tot hirdet 1 éves vendégkutatói állásra, melynek 
kezdete: 1984. szeptember 1. A pályázat célja, 
hogy lehetőséget adjon az Intézetben folyó kutató
munkába való bekapcsolódásra.

A vendégkutató munkáját az Intézet valamely 
osztályán végzi, kijelölt témavezető irányítása mel
lett. Áz állások elnyerésére pályázatot nyújthat be 
minden diplomával és legalább hároméves szakmai 
gyakorlattal rendelkező matematikus, akit állandó 
munkahelye a Matematikai Kutató Intézetben való 
munkavégzésre fizetés nélkül szabadságol.

A pályázathoz mellékelni kell a tudományos 
önéletrajzot, továbbá munkatervet a kívánt kuta
tási téma megjelölésével.

A fizetés a pályázó jelenlegi fizetésétől és az 
Intézet anyagi lehetőségeitől függően megegyezés 
szerint történik.

A pályázatokról az MTA Matematikai Kutató 
Intézet Igazgatója dönt.

A pályázat beérkezésének határideje: 1984. 
május 31.

Az Intézet címe: Budapest, 1053. Reáltanoda u. 
13-15.

Választható kutatási témák: matematikai lo
gika, halmazelmélet, kombinatorika, számelmélet, 
gráfelmélet, algebra (ezen belül: hálóelmélet, uni
verzális algebrák, gyűrűelmélet, radikálelmélet, li
neáris algebra, kategóriaelmélet, csoportelmélet), 
komplex függvénytan, differenciálegyenletek app
roximációelmélet, funkcionálanalízis, diszkrét geo
metria, általános topológia, valószínűségszámítás, 
matematikai statisztika, számítástudomány mate
matikai alapjai, információelmélet, operációkuta
tás.

Hajnal András s. k. 
igazgató

Az MTA Pszichológiai Intézete pályázatot hirdet 
tudományos munkatársi állás betöltésére leíró dön
téselméleti témában.

Pályázati feltételek: pszichológus diploma magas 
szintű matematikai ismeretekkel, vagy matema
tikusi végzettség pszichológiai kutatásokban való 
jártassággal. A pályázónak legalább 5 éves gyakor
lati idővel, a döntéselméleti témában megfelelő 
kutatói gyakorlattal és szakmai publikációkkal kell 
rendelkeznie.

A pályázathoz csatolni kell
— a diploma másolatát,
— 3 hónapnál nem régebben kiállított erkölcsi 

bizonyítványt,
— a részletes szakmai-tudományos önéletrajzot,
— a fontosabb tudományos közlemények jegy

zékét.

A pályázatot az MTA Pszichológiai Intézetének 
igazgatójához kell benyújtani (Bp. 1068 Szondy u. 
83-85.).

Határidő: a közlönyben történő megjelenés után 
30 napon belül.

Dr. Pataki Ferenc s. k. 
igazgató

FOGADÓÓRÁK

Szentágothai János, a Magyar Tudományos 
Akadémia elnöke minden hétfőn 16 — 17,30 óra 
között — bármely természeti ügyben — fogadóórát 
tart.

A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak 
más időpontokban is rendelkezésre áll.

IGAZGATÁSI ÉS JOGI FŐOSZTÁLY
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Pál Lénárd, a Magyar Tudományos Akadémia 
főtitkára minden hétfőn 15,30 — 17 óra között 
— bármely természetű ügyben — fogadóórát tart.

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

IGAZGATÁSI ÉS JOGI FŐOSZTÁLY

Kónya Albert, a Tudományos Minősítő Bizott
ság elnöke minden kedden 14 — 15 óra között tart 
fogadóórát.

Király Tibor, a Tudományos Minősítő Bizottság 
titkára minden kedden 9 — 11 óra között tart 
fogadóórát.

TUDOMÁNYOS MINŐSÍTŐ BIZOTTSÁG
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A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ELNÖKSÉGÉNEK
HATÁROZATAI*

az 1984. február 28-i üléséről

Javaslat a magyar irodalmi és köznyelv nagyszótára
című téma munkálatainak újraindítására

Az MTA I. Nyelv- és Irodalomtudományok 
Osztálya az elmúlt év őszén megvitatta a Nyelv- 
tudományi Intézetnek a magyar irodalmi és köz
nyelv nagyszótára (NSZ) című téma munkálatai 
újraindításáról összeállított tervezetét, amelyet az 
osztályülés állásfoglalása alapján az Intézet később 
módosított. Ezt a módosított tervezetet terjesz
tette javaslatként az Osztály elnöke megvitatás és 
elfogadás céljából az Elnökség elé.

A javaslat megállapítja, hogy az NSZ a Magyar 
Tudományos Akadémia egyik legjelentősebb és leg
nagyobb szabású vállalkozása a társadalomtudo
mányok területén. Az anyaggyűjtés már 1898-ban 
megindult, s az 1960-as évek elejéig folyó gyűjtés 
mintegy ötmillió szövegszó-adatot eredményezett. 
A benyújtott tervezet egy olyan, az eddigiektől több 
szempontból is eltérő koncepciót vázol fel, amelyet 
a Nyelvtudományi Intézet vezetősége a szakembe
rek (nyelvészek, irodalomtörténészek, történészek, 
könyvtárosok, a számítógépes technika szakemberei 
stb.) széles körével folytatott konzultációk során 
alakított ki, s amely koncepció alapján az NSZ 
elkészítésének reális perspektívát lehet adni.

Az NSZ — a javaslat szerint — elsősorban szép- 
irodalmunk szókincsét fogja tartalmazni a könyv- 
nyomtatás korától napjainkig. De nem csupán a 
szépirodalmi nyelv szótára lesz, hanem felöleli 
mindazt az általános érdekű szókincset is, amely 
a nyomtatásban megjelent közéleti, politikai és 
magán jellegű írásokban, tudományos és vallási 
munkákban jelentkezik. A XVIII. századtól kez
dődően különös figyelemmel lesz az időszaki sajtó 
nyelvére, a tankönyvekre, valamint a tudomány
népszerűsítő irodalomra. Nem fogja azonban tar
talmazni az egyes szaktudományok, a nyelvjárások 
és a rétegnyelvek sajátos szakszókincsét.

A terv három — egymást követő — munka
fázist irányoz elő: egy kb. 10—11 milliónyi szöveg
szó-adatot tartalmazó archívum összeállítása — gépi 
úton; a szótári címszavak előszerkesztése — gépi 
segítséggel; a szótári címszavak értelmezése, meg
szerkesztése — emberi erővel.

A javaslat feletti vitában többen kiegészítő fel
világosítást kértek a nagyszótár konkrét céljáról, 
formájáról, szerkezeti felépítéséről, a nyelvjárások 
szókincsének gyűjtéséről és feldolgozásáról, a szá
mítógépes technika alkalmazásáról, a munkálatok 
személyi és anyagi feltételeiről. Az előadótól és a 
meghívott szakértőktől kapott válaszok ismereté-

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

ben a hozzászólók helyeselték a javaslatot. Többen 
hangsúlyozták az NSZ szerepét és fontosságát a 
a nemzeti tudat formálásában. Az MTA főtitkára 
bejelentette, hogy — bár lehetőségei korlátozottak, 
különösen a létszámigények kielégítésében — min
den rendelkezésre álló eszközzel támogatni kívánja 
e nagyszabású és rendkívül fontos vállalkozást.

Az Elnökség 7/1984. számú határozata

Az Elnökség:

1. örömmel üdvözli a javaslatot, és nagyon 
helyesli, hogy a Nyelvtudományi Intézet,,A Magyar 
irodalmi és köznyelv nagyszótára” című téma 
munkálatait — a javaslatban körvonalazott céllal 
és formában — a lehető legrövidebb időn belül 
újraindítsa;

2. köszönettel tudomásul veszi az MTA főtitká
rának bejelentését arról, hogy — lehetőségei mér
tékében — támogatni kívánja ezt a vállalkozást, 
törekedni fog a munkálatok anyagi és technikai 
feltételeinek biztosítására;

3. szükségesnek tartja, hogy az Akadémia intéz
ményei és kutatói — különösen azok, amelyek, 
illetve akik a nyelvtudomány rokon tudományaival, 
valamint a számítástechnika alkalmazásaival fog
lalkoznak — hatékony szakmai segítség nyújtásával 
működjenek közre a nagyfontosságú nemzeti fel
adat mielőbbi megvalósításában.

Javaslat a Pécsi Akadémiai Bizottság 
kiegészítésére

Az MTA illetékes alelnöke — a Pécsi Akadémiai 
Bizottság kérésére — a helyi tudományos intézmé
nyekkel való kapcsolat erősítése érdekében java
solta a Pécsi Akadémiai Bizottság kiegészítését 
— az 1985. évi közgyűlést követő újjáválasztásig — 
új tagokkal.

Az Elnökség 9/1984. számú határozata

Az Elnökség a Pécsi Akadémiai Bizottság tag
ságát — az 1985. évi közgyűlést követő újjáválasz
tásig — az alábbi megnevezett kutatókkal egészíti k i:

— Enyedi György, akadémiai levelező tag, az 
MTA Regionális Kutatások Központjának főigazga
tója,

— Kozma László, a fizikai tudományok dok
tora, a Janus Pannonius Tudományegyetem Tanár
képző Kar Fizikai Tanszékének vezetője,
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— Szűcs Ervin, a műszaki tudományok dok
tora, a Janus Pannonius Tudományegyetem Tanár
képző Kar Műszaki-Technikai Tanszékének veze
tője.

Az Elnökség egyéb állásfoglalásai

Az Elnökség:

1. tudomásul veszi az Elnökség 1984. január 
31-ig ülése óta eltelt időszak legfontosabb esemé
nyeiről szóló beszámolót;

2. egyetért azzal, hogy Körösi Csorna Sándor 
születésének 200. évfordulója alkalmából a Magyar 
Tudományos Akadémia nevében emléktábla helyez
tessék el az ülésen kiosztott írásos javaslatban meg
jelölt helyeken; ajánlja, hogy az emléktáblára 
írandó szöveg Körösi Csorna Sándor munkásságá
nak egyetemes (és ne csupán magyar vonatkozású) 
jelentőségére is utaljon, hozzávetőleg a következő 
szövegezésben: „Bölcsőjét kereste a magyarnak” 
hírneves keletkutatónk, aki úttörője volt a tibeti 
nyelv tudományos tanulmányozásának, és hosszú 
útja során . . .  stb.;

3. tudomásul veszi, hogy a Szarvason talált 
rovásírás megfejtésével kapcsolatos szakértői vizs
gálat tárgyában a Nyelv- és Irodalomtudományok 
Osztálya saját hatáskörben fog intézkedni;

4. tudomásul veszi a Miskolci Akadémiai Bi
zottság székházának átadásával kapcsolatos már
cius 2Ö-i programot (a jelenlevők többsége jelezte, 
hogy részt kíván venni a tervezett programon);

5. tudomásul veszi az elnök bejelentését arról, 
hogy a Minisztertanács elnöke és illetékes elnök- 
helyettese elismerését nyilvánította a hosszú távú 
népgazdasági tervezői munkához nyújtott akadé
miai segítségért, különösen a „hosszú távú társa
dalmi-gazdasági fejlődés főirányairól” szóló doku
mentummal kapcsolatban legutóbb készített elnök
ségi állásfoglalásért.

Szentágothai János s. k.

Közlemények

A kispéldányszámban megjelentetendő tudományos 
kéziratok vásárlása, őrzése és rendelésre térítés 

ellenében történő szolgáltatása

A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiak
ban: MTA) Elnökségének 42/1980. (A. K. 1981. 1.) 
számú határozata 3. pontja végrehajtása érdekében 
a kispéldányszámban megjelentetésre alkalmas tu
dományos kéziratok (a továbbiakban: tudományos 
kéziratok) megvásárlására, őrzésére, továbbá rende
lésre térítés ellenében történő szolgáltatására az 
alábbi szabályzatban foglaltakat kell alkalmazni.

1.

1. A tudományos kéziratok megvásárlását, őrzését 
és — térítés ellenében — rendelésre másolat 
készítését az MTA Könyvtára végzi.

2. A tudományos kéziratot az MTA Könyvtára 
akkor vásárolja meg, ha
2.1 a kéziratot a kereskedelmi forgalomban nem 

terjesztették és
2.2 annak megvásárlását az illetékes tudományos 

osztály elnöke írásban részletes szakmai indo
kolással javasolja az MTA Könyvtárának.
2.2.1 A javaslatnak állást kell foglalnia abban

a kérdésben is, hogy szükséges-e a kéz
irat lektorálása.

3. Amennyiben az illetékes tudományos osztály a 
tudományos kézirat lektoráltatását szükségesnek 
tartja, úgy a lektorok személyére az osztályelnök 
tesz javaslatot.
3.1 Alektor(ok) felkérése az MTA Könyvtárának 

a feladata.
3.2 A megállapított lektori díjat az MTA Könyv

tára fizeti ki.
4. A szerzői honorárium összegét az MTA Könyv

tára fizeti ki a szerzőnek.
5. A másolatok megfelelő minőségének biztosítása 

érdekében a tudományos kéziratnak olvasható
nak és másolásra alkalmasnak kell lennie. Ennek 
biztosítása a szerző feladata.
5.1 Amennyiben a tudományos kézirat nem vagy 

nem megfelelően olvasható, illetve egyéb okból 
nem alkalmas a másolásra, a Könyvtár az 
átvételt — a hiányosságok megszüntetéséig — 
megtagadhatja, illetve a honorárium kifize
tését felfüggesztheti.

6. A megvásárolt tudományos kéziratokkal kapcso
latos szerzői jogokat illetően a hatályos jogszabá
lyok irányadók.
6.1 A Könyvtár a tudományos kéziratot illetően 

csak akkor szerez kizárólagos felhasználási 
jogot, ha ezt írásban kifejezetten kikötötte.

II.

1. Az MTA Könyvtárának főigazgatója évente egy 
alkalommal beszámol a Kiadói Tanácsnak a meg
vásárolt tudományos kéziratok megvételéről, 
őrzéséről, valamint az ezzel összefüggő szolgál
tatásairól.

2. Minden év első negyedében az MTA Könyvtárá
nak főigazgatója és a Kiadói Tanács elnöke 
beszámol az illetékes főtitkárhelyettesnek (ese
tenként a főtitkárnak) az előző évi tevékenység
ről és a pénzügyi keretek felhasználásáról.

3. A tudományos kéziratok megvásárlására, őrzé
sére és a másolására fordítható pénzkeret meg
állapítása első ízben 1983 novemberében történt 
meg, illetve ezt követően kétévenként történik.

Kulcsár Kálmán s. k. 
főtitkárhelyettes
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KITÜNTETÉSEK

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa 
hazánk felszabadulásának 39. évfordulója alkalmá
ból, kiemelkedő szakmai és társadalmi tevékenysé
gük elismeréseként a

MUNKA ÉRDEMREND a r a n y  fokozata 

kitüntetésben részesítette:
Kemenes Egont, a Világgazdasági Kutató Intézet 
tudományos munkatársát, Komló Lászlót, a köz
gazdaságtudományok kandidátusát, a Közgazda
ságtudományi Intézet tudományos osztályvezetőjét, 
Szeidl Bélát, a fizikai tudományok kandidátusát, 
a Csillagászati Kutató Intézet igazgatóját, Székely 
Tamást, a kémiai tudományok doktorát, a Termé
szettudományi Kutatólaboratóriumok igazgatóját,

a
MUNKA ÉRDEMREND e z ü s t  fokozata 

kitüntetésben részesítette:
Braun Tibort, a kémiai tudományok doktorát, az 
MTA Könyvtára igazgatóhelyettesét, Büky Bélánét, 
az MTA Könyvtára osztályvezetőjét, Góczán Lász
lót, a földrajztudományok doktorát, a Földrajz
tudományi Kutató Intézet tudományos főmunka
társát, tudományos osztályvezetőt, Hunyady Györ
gyöt, a pszichológiai tudományok kandidátusát, 
az ELTE Bölcsészettudományi Kar Fejlődés és 
Neveléspszichológiai Tanszék tanszékvezető egye
temi docensét, Keresztély Sándort, a Számítástech
nikai és Automatizálási Kutató Intézet tudományos 
osztályvezetőjét, Mezey Lászlót, az irodalomtudo
mányok doktorát, az ELTE Bölcsészettudományi 
Kar Latin Tanszék MTA Tanszéki tudományos 
tanácsadóját, Morvay Juditot, a Néprajzi Kutató 
Csoport tudományos munkatársát, Németh Józsefet, 
a Mezőgazdasági Kutató Intézet Kísérleti Gazda
sága szállítási üzemegységvezetőjét, Pavlicsek Ist
vánt, az Izotóp Intézet tudományos csoportvezető
jét, Páka Terézt, a földtudományok kandidátusát, 
a Természettudományi Kutatólaboratóriumok tudo
mányos főmunkatársát, osztályvezetőt, Raskó Ist
vánt, a biológiai tudományok kandidátusát, a Sze
gedi Biológiai Központ Genetikai Intézete tudomá
nyos főmunkatársát, igazgatóhelyettest, Ritoók 
Zsigmondot, az irodalomtudományok kandidátusát, 
az MTA Ókortudományi Tanszéki Kutatócsoportja 
tudományos főmunkatársát, H. Sas Juditot, a szo
ciológiai tudományok kandidátusát, a Szociológiai 
Kutató Intézet tudományos főmunkatársát, Somor- 
jai Endrét, a fizikai tudományok kandidátusát, 
az Atommag Kutató Intézet tudományos főmunka
társát, Szabó J. Lászlót, a Mezőgazdasági Kutató 
Intézet tudományos munkatársát, Szász Zoltánt, 
a Történettudományi Intézet tudományos főmunka
társát, tudományos titkárt,

a
MUNKA ÉRDEMREND b r o n z  fokozata 

kitüntetésben részesítette:
Kátai Lászlót, a Kutatási Eszközöket Kivitelező 
Vállalat festő-fényező szakmunkását, Kenessei Já
nost, a Központi Fizikai Kutató Intézet Mérés- és

Számítástechnikai Kutató Intézete villamosmérnö
két, műszaki-tudományos ügyintézőt, Schmidt Györ
gyöt, a Központi Fizikai Kutató Intézet Szilárdtest
fizikai Kutató Intézete fejlesztő technikusát, Szta- 
ricskai Ferencet, a kémiai tudományok kandidátu
sát, az MTA Antibiotikumkémiai Tanszéki Kutató- 
csoportja tudományos főmunkatársát.

A Magyar Tudományos Akadémia Főtitkára 
hazánk felszabadulásának 39. évfordulója alkal
mából, hosszú időn át végzett kiemelkedő munkájuk 
elismeréseként

KIVÁLÓ MUNKÁÉRT
kitüntetésben részesítette:
Ambrus Máriát, az Irodalomtudományi Intézet 
kisegítőjét, Antonoff Pétert, a Mezőgazdasági Kutató 
Intézet Kísérleti Gazdasága anyaggazdálkodóját, 
Bagi Józsefet, az Atommagkutató Intézet gazdasági 
ügyintézőjét, Balázs Istvánnét, a Balatoni Limno- 
lógiai Kutató Intézet asszisztensét, Baczerowski 
Janusznét, a Központi Hivatal főtanácsosát, Ba- 
loghné di Gléria Máriát, a Földrajztudományi Ku
tató Intézet műszaki-tudományos ügyintézőjét, 
Bácsalmási Emilnét, az MTA-SOTE Egyesített 
Kutatási Szervezete laborasszisztensét, Bálint Lász
lót, a Természettudományi Kutatólaboratóriumok 
művezetőjét, dr. Bognár Jánosnét, a Bányászati- 
Kémiai Kutatólaboratórium ügyviteli dolgozóját, 
Boross Gézánét, a Műszerügyi és Méréstechnikai 
Szolgálat műszerkölcsönzési csoportvezetőjét, Bedők 
Jenőnét, a Központi Fizikai Kutató Intézet titkár
nőjét, Büttel Tivadart, a Központi Fizikai Kutató 
Intézet elektrotechnikusát, Budai Bélát, a Kísérleti 
Orvostudományi Kutató Intézet laborasszisztensét, 
Bruzák Zoltánt, a Központi Fizikai Kutató Intézet 
művezetőjét, Bozsó Sándornét, az MTA Luminesz
cencia és Félvezető Tanszéki Kutatócsoport gazda
sági ügyintézőjét, dr. Bokányi Istvánnét, az MTA- 
SÖTE Egyesített Kutatási Szervezete laborasszisz
tensét, Bokán Antalnét, az Erdészeti és Faipari 
Egyetem laboránsát, Braunner Ágostonnét, a Mű
szerügyi és Méréstechnikai Szolgálat beruházási 
előadóját, Csákány Zoltánnét, a Központi Fizikai 
Kutató Intézet szerkesztőjét, Csatádi Gábort a 
Műszerügyi és Méréstechnikai Szolgálat szerviz- 
mérnökét, dr. Császár Jánosnét, az MTA Peptid- 
kémiai Tanszéki Kutatócsoportja laboránsát, Cser
háti Ivánt, a Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézet 
gazdasági osztályvezetőjét, Csonka Lajost, a Köz
ponti Fizikai Kutató Intézet tervező technikusát, 
Dobos Flóriánnét, a Történettudományi Intézet 
reprográfiai részlegvezetőjét, dr. Kulcsár Andornét, 
az Állatorvostudományi Kutató Intézet labor- 
asszisztensét, Dobi Ildikót, a Közgazdaságtudomá
nyi Intézet könyvtárosát, dr. Egri Pált, a Központi 
Hivatal osztályvezetőjét, Erdei Józsefnét, a Köz
ponti Hivatal előadóját, Farkas Bélát, a Műszaki 
Kémiai Kutató Intézet tudományos ügyintézőjét, 
Fogl Istvánnét, a Számítástechnikai és Automatizá
lási Kutató Intézet gazdasági ügyintézőjét, Gerő 
Ágnest, a Pszichológiai Intézet könyvtárvezetőjét, 
Gálné, dr. Telegdi Mariannát, a Szegedi Biológiai 
Központ Enzimológiai Intézete tudományos fő
munkatársát, Glázer Ferencet, a Műszaki Fizikai
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Kutató Intézet üvegtechnikusát, Görgey Arisztidet, 
a Központi Hivatal gépkocsivezetőjét, Hubik Ist
vánt, a Központi Hivatal szakmunkását, Horváth 
Istvánnét, a Botanikai Kutató Intézet laboránsát, 
Harsányi Ferencet, a Központi Fizikai Kutató 
Intézet technikusát, dr. Hajdú Lászlónét, a Köz
gazdaságtudományi Intézet dokumentátorát, Hor
váth Jánosnét, a Központi Kémiai Kutató Intézet 
műszaki ügyintézőjét, Hornyák Istvánnét, a Mate
matikai Kutató Intézet főelőadóját, Iványi Csabá- 
nét, a Szociológiai Kutató Intézet gazdasági ügy
intézőjét, Imre Lajost, a Központi Fizikai Kutató 
Intézet technikusát, Jenőfi Lőrincet, a Természet- 
tudományi Kutatólaboratóriumok osztályvezetőjét, 
Kozári Istvánnét, az Akadémia Kiadó és Nyomda 
könyvkötőjét, Kéri Imrét, a Világgazdasági Kutató 
Intézet üzemeltetési csoportvezetőjét, Korom Mi- 
hálynét, a Történettudományi Intézet adminisztrá
torát, Ködmönné dr. Bodnár Máriát, a Régészeti 
Intézet tudományos munkatársát, Komoróczy Olgát, 
a Természettudományi Kutatólaboratóriumok mű
szaki ügyintézőjét, Kovács Gizellát, a Szegedi Bioló
giai Központi Genetikai Intézete gazdasági ügy
intézőjét, Kiss Károlyt, a Műszaki Fizikai Kutató 
Intézet lakatos technikusát, Kertész Zsoltot, az 
Atommagkutató Intézet műszaki ügyintézőjét, Löki 
Attilát, az MTA Antibiotikumkémiai Tanszéki Ku
tatócsoportja műszaki ügyintézőjét, dr. Léránthné 
Szilágyi Juditot, a Növényvédelmi Kutató Intézet 
tudományos ügyintézőjét, Lay Margitot, a Kutatási 
Eszközöket Kivitelező Vállalat kooperátorát, Merza 
Mártonnét, az Akadémiai Kiadó és Nyomda pénz
ügyi előadóját, dr. Mncsi Barnabást, a Szocialista 
Vállalatok Koordináló Tanács Titkárságának tudo
mányos munkatársát, Major Viktort, a Pszicholó
giai Intézet műszaki ügyintézőjét, MarkovitsGyörgy- 
nét, a Növényvédelmi Kutató Intézet műszaki ügy
intézőjét, Móricz Mihálynét, a Mezőgazdasági Ku
tató Intézet asszisztensét, Molnár Margitot, a Mező- 
gazdasági Kutató Intézet asszisztensét, Mártonná 
Olajos Klárát, a Központi Kémiai Kutató Intézet 
gazdasági ügyintézőjét, Marx Györgyit, a Számítás- 
technikai és Automatizálási Kutató Intézet külügyi 
utaztatóját, dr. Mezősi Istvánnét, a Geodéziai és 
Geofizikai Kutató Intézet gazdasági ügyintézőjét, 
Nedeczky Ferencnét, az MTA Könyvtára szerkesztő
ségi titkárát, Nagy Jánost, a Központi Kémiai 
Kutató Intézet műszaki ügyintézőjét, Ohanovits 
Károlyt, a Pszichológiai Intézet műszaki ügyinté
zőjét, Ozoray Györgynél, a Központi Hivatal elő
adóját, Ötvös Lászlót, a Számítástechnikai és Auto
matizálási Kutató Intézet műszaki ügyintézőjét, 
Pogány Györgyöt, a Zenetudományi Intézet könyv
tárosát, Péter Sámuelt, az MTA-SOTE Egyesített 
Kutatási Szervezete laborasszisztensét, Perendi 
Jenőt, a Központi Fizikai Kutató Intézet fejlesztő 
üzemmérnökét, Reichardt Imrét, a Mezőgazdasági 
Kutató Intézet Kísérleti Gazdasága portását, Rövid 
Mártont, a Központi Fizikai Kutató Intézet osztály
vezetőhelyettesét, Ripp Imrénét, az Akadémia 
Kiadó és Nyomda monoszedőjét, Sülé Jenőt, az 
Akadémia Kiadó és Nyomda felelős szerkesztőjét, 
Sturcz Istvánt, a Mezőgazdasági Kutató Intézet 
Kísérleti Gazdasága esztergályosát, dr. Sprém 
Istvánt, az Állam- és Jogtudományi Intézet doku
mentációs csoportvezetőjét, Szalai Sándornét, a 
Központi Hivatal főelőadóját, Szerencsés Istvánnál,

a Botanikai Kutató Intézet laboránsát, Szendrői 
Juditot, a Geodéziai és Geofizikai Kutató Intézet 
műszaki ügyintézőjét, Szabó Józsefnét, a Központi 
Hivatal főelőadóját, Szűcs Miklóst, a Szegedi Bioló
giai Központ Biofizikai Intézete kiemelt szak
munkását, Száger Róbertnét, a Kutatási Ellátási 
Szolgálat pénzügyi főelőadóját, Szalai Ibolyát, 
a Balatonvilágosi Üdülő felszolgálóját, Takács 
Jánost, a Központi Fizikai Kutató Intézet techno
lógusát, Téglási Gyulát, a Talajtani és Agrokémiai 
Kutató Intézet szakmunkását, Tóth Zsuzsannát, 
a Szegedi Biológiai Központi Növényélettani Inté
zete laboránsát, Török Györgynél, a Szegedi Biológiai 
Központ Központi Igazgatása gazdasági ügyintéző
jét, Tölgyesi Lászlót, a Központi Fizikai Kutató 
Intézet csoportvezetőjét, Tóth Lászlót, az Izotóp 
Intézet műszaki ügyintézőjét, Tóth Endrénét, a Csil
lagászati Kutató Intézet ügyviteli alkalmazottját, 
Tatár Bélánét, a Kutatásszervezési Intézet elő
adóját, dr. Tárcsái Mihálynét, az MTA Könyvtára 
csoportvezetőjét, Tóth Bélánét, a Központi Hivatal 
előadóját, Turcsán Józsefet, a Központi Hivatal 
főmunkatársát, Varga Jánost, a Számítástechnikai 
és Automatizálási Kutató Intézet műszaki ügy
intézőjét, dr. Végh Gerzsont, az Izotóp Intézet tudo
mányos munkatársát.

A Magyar Tudományos Akadémia Főtitkára a 
hosszú távú népgazdasági tervezés akadémiai mun
kálatainak szervezésében és előkészítésében kifej
tett kiemelkedő tevékenységükért

FŐTITKÁRI DICSÉRETBEN 
ÉS JUTALOMBAN

részesítette
Thész Jánost, a Központi Hivatal főosztályvezető
jét, Metzger Gyulát, a Központi Hivatal tudományos 
titkárát, Sági Mártont, a Központi Hivatal főosz
tályvezető-helyettesét.

1984. évben Ifjúsági Díjban részesültek az MTA 
területén

1. Biróné, Vasvári Lilian és Teles András, az MTA 
Könyvtára munkatársai „Az MTA Publikációs 
Adatbankja” című munkájukért;

2. Dr. Blaskó Gábor, az MTA Központi Kémiai 
Kutató Intézete tudományos főmunkatársa, az 
„Izokinolinvázas alkaloidok izolálása, szerkezet
felderítése és totálszintézise” című munkájáért;

3. Dr. Cseh József, az MTA Atommag Kutató 
Intézete tudományos munkatársa, a „Könnyű 
magok rezonanciareakciói és a magmolekulák” 
című munkájáért;

4. Dr. Csorba László, az MTA Filozófiai Intézete 
tudományos segédmunkatársa, „A vallásalap jogi 
természete” című munkájáért;

5. Groma Géza, az MTA Szegedi Biológiai Központ 
Biofizikai Intézete tudományos munkatársa és 
Szabó Gábor, az MTA Lumineszcencia és Fél
vezető Tanszéki Kutató Csoport tagja, a „Bak- 
teriorodopsinban keletkező pikoszekundumos töl
tés szétválás közvetlen mérése” című munká
jukért;
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6. György I. Márta, az MTA Pszichológiai Intézete 
munkatársa, a „Módszer a családi környezet 
hatásának mérésére” című munkájáért;

7. Kerékfy Pál, az MTA Számítástechnikai és Auto
matizálási Kutató Intézete tudományos munka
társa, a „Statisztikai adatok számítógépes fel
dolgozása” című munkájáért;

8. Kiss Gábor és Olaszy Gábor, az MTA Nyelv- 
tudományi Intézete tudományos munkatársai, 
a „Beszédszintetizáló rendszer, ún. Hungarovox 
beszélőgép” című munkájukért;

9. Marton L. Csaba, az MTA Mezőgazdasági Kuta
tóintézete tudományos munkatársa, a „Külön
böző heterozigóta szülőkön előállított kukorica 
hibridek rostosüszög és golyvásüszög ellen
állósága” című munkájáért;

10. Mihály György, az MTA Központi Fizikai 
Kutató Intézete tudományos munkatársa, a 
„Rendezetlenség és rácshibák kváziegydimen- 
ziós vezetőkben” című munkájáért;

11. Pach János, az MTA Matematikai Kutató Inté
zete tudományos munkatársa, a „Gráfok csillag- 
rendszereiről” című munkájáért;

12. Penyigey Krisztina, az MTA Ipargazdaságiani 
Kutatócsoportja tudományos munkatársa, „Az 
ipar tevékenységi és szervezeti struktúrája” 
című munkájáért;

13. Dr. Rajkai Kálmán, az MTA Talajtani és Agro
kémiai Kutató Intézete tudományos munka
társa, „A talaj kapilláris vezetőképességének 
számítása a pF-görbe alapján” című munká
jáért;

14. Dr. Tóth Olga, az MTA Szociológiai Kutató 
Intézete tudományos munkatársa, „A mérnök
ség társadalmi szerepének és helyzetének válto
zásai” című munkájáért;

15. Varga Gábor, az MTA Kísérleti Orvostudományi 
Kutató Intézete tudományos munkatársa, „A 
hasnyálmirigy hipertrófiájának ineggátlásáról 
patkányban” című munkájáért.

NÉVVÁLTOZÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Kutatási 
Ellátási Szolgálata átszervezése következtében a 
Magyar Tudományos Akadémia Kutatási Ellátási 
Szolgálata Külkereskedelmi Iroda Akadimport elne
vezése 1984. január 1-től:

Magyar Tudományos Akadémia Külkereske
delmi Szolgálata: AKADIMPEX.

IGAZGATÁSI ÉS JOGI FŐOSZTÁLY

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

Az MTA Irodalomtudományi Intézete pályá
zatot hirdet egy tudományos munkatársi álláshelyre, 
a Petőfi-kritikai kiadásokban és más XIX. századi

kutatásokban való részvételre. A pályázatot az 
MTA Irodalomtudományi Intézete igazgatójához 
(1118 Budapest, Ménesi út 11 — 13.) folyó év május 
15-ig kell benyújtani az alábbi mellékletekkel:

— részletes önéletrajz,
— egyetemi végzettséget bizonyító okirat (má

solatban),
— publikációs jegyzék,
— idegen nyelvtudást igazoló bizonyítvány 

(másolatban),
— hatósági erkölcsi bizonyítvány.

Klaniczay Tibor s. k.
igazgató

A Pécsi Orvostudományi Egyetem rektora pályá
zatot hirdet az Anaesthesiológiai és Intenzív The- 
rápiás Intézetben egy 3221 kulcsszámú egyetemi 
tanári állásra.

A kinevezendő egyetemi tanár feladata és köteles
sége:

1. Az egyetemi hallgatók elméleti és gyakorlati 
oktatása, vizsgáztatása.

2. Az intézet oktató-nevelő, gyakorlati és tudo
mányos munkájának irányítása.

3. A szakorvosi képzés irányítása.
4. Az intézet igazgatói teendőinek ellátása.
5. Mindazok a feladatok, amelyeket a művelő

désügyi miniszter 3/1969. számú rendelete és az ezt 
módosító rendeletek, valamint az egyetem Szerve
zeti és Működési Szabályzata az intézet igazgatójá
nak feladatköréül meghatároz.

A kinevezendő egyetemi tanár magángyakor
latot nem folytathat.

A pályázati kérelemnek tartalmaznia kell:
a) A pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, 

besorolását.
b) A pályázó eddigi szakmai munkájának és 

eredményeinek ismertetését, különösen az oktató
nevelő, gyógyító, tudományos munkájának rész
letes ismertetését.

c) A pályázónak az oktató-nevelő, gyógyító, 
tudományos, valamint az intézet munkájára vonat
kozó jövőbeni tervét.

A pályázati kérelemhez csatolni kell:
— részletes önéletrajzot,
— orvosdoktori oklevelet,
— tudományos fokozatot tanúsító oklevelet,
— szakorvosi bizonyítványt,
— felsőoktatási intézménytől beszerzett és ki

töltött személyi lapot,
— hatósági erkölcsi bizonyítványt,
— idegen nyelv ismeretét tanúsító bizonyít

ványt,
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— az utolsó minősítést,
— tudományos közlemények jegyzékét és egy- 

egy különlenyomatát.

A pályázati kérelmeket a hirdetménynek az 
Egészségügyi Közlönyben való közzétételétől szá
mított 4 héten belül kell benyújtani a Pécsi Orvos- 
tudományi Egyetem Rektori Hivatalához (7624 
Pécs, Szigeti út 12.).

Dr. Flerkó Béla
a Pécsi Orvostudományi Egyetem 

rektora

A Pécsi Orvostudományi Egyetem rektora 
pályázatot hirdet az Élettani Intézet Pszichológiai 
Csoportjához,

a Gyógyszertani Intézethez, 
a Kórbonctani Intézethez és 
a Kórélettani Intézethez
egy-egy 3222 kulcsszámú egyetemi docensi állásra.

Az Élettani Intézet Pszichológia Csoportjához 
kinevezendő docens feladata az orvostanhallgatók 
pszichológiai elméleti és gyakorlati oktatása, az 
intézet tudományos munkájában való részvétel és 
feladata a csoport vezetői feladatainak ellátása.

A Gyógyszertani, a Kórélettani- és Kórbonctani 
Intézethez kinevezendő docens feladata az adott 
intézet oktató-nevelő és tudományos munkájában 
való részvétel, az intézet igazgatójának útmutatása 
szerint.

A pályázati kérelemhez csatolni kell:
— az egyetemi oklevelet,
— tudományos fokozatot tanúsító oklevelet,
— részletes önéletrajzot,
— felsőoktatási intézménytől beszerzett és kitöltött 

személyi lapot,
— szakorvosi bizonyítványt,
— hatósági erkölcsi bizonyítványt,
— idegen nyelv ismeretét tanúsító bizonyítványt,
— tudományos munkák jegyzékét és a közlemé

nyek egy-egy különlenyomatát.
A pályázati kérelmeket a hirdetménynek az 

Egészségügyi Közlönyben való közzétételétől szá
mított 4 héten belül kell benyújtani a Pécsi Orvos- 
tudományi Egyetem Rektori Hivatalához (7624 
Pécs, Szigeti út 12.).

Dr. Flerkó Béla s. k.
a Pécsi Orvostudományi Egyetem 

rektora

A Semmelweis Orvostudományi Egyetem (1085, 
Budapest, Üllői út 26.) rektora pályázatot hirdet 
az alábbi 3221 kulcsszámú egyetemi tanári állásokra:

Általános orvostudományi kar

II. sz. Sebészeti Klinikán egyetemi tanári állásra:

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

tanhallgatók oktatásának, vizsgáztatásának irá
nyítása és ellenőrzése,

— a klinika gyógyító, megelőző munkájának szer
vezése, szakmai irányítása, a klinika speciális 
profiljának megfelelő érsebészeti betegellátása 
és felügyelete,

— a klinika tudományos munkájának irányítása 
és ellenőrzése.
Pályázati feltételek:

— általános orvosi diploma,
— sebészeti szakorvosi képesítés,
— tudományos fokozat,
— legalább 15 éves szakmai — ezen belül 8 éves 

oktatói — gyakorlat, vagy 10—15 éven át 
szakképzettségének megfelelő területen kiemel
kedő tevékenység,

— tapasztalat a tudományos munka végzésében és 
irányításában,

— jártasság az egészségügyi, illetve felsőoktatási 
intézmények adminisztratív vezetésében,

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

Fővárosi Tanács Péterfy Sándor utcai Kórház- 
Rendelőintézetében létesített*

Traumatológiai Tanszéken egyetemi tanári állásra:

A kinevezendő egyetemi tanár feladata:
— a tanszék vezetésével járó teendők ellátása,
— a baleseti sebészet elméleti és gyakorlati okta

tásának, valamint a vizsgáztatásnak szervezése, 
irányítása és ellenőrzése, tantermi előadások 
tartása,

— a tanszék tudományos kutató munkájának 
szervezése, irányítása és ellenőrzése.
Pályázati feltételek:

— általános orvosi diploma,
— sebészeti, baleset-sebészeti szakorvosi képesítés,
— tudományos fokozat,
— legalább 15 éves szakmai vezetői jártasság,
— idegen nyelvek ismerete, legalább egy idegen 

nyelvből előadó- és vitaképesség.

I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika Orvospsychológiai 
Oktatási Csoportjánál egyetemi tanári állásra:

A kinevezendő egyetemi tanár feladata:

— az Orvospsychológiai Oktatási Csoport csoport- 
vezetői teendőinek ellátása,

Az egyetemi tanári állás a Fővárosi Tanács VB egyetér
tésével kerül meghirdetésre 1
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— az egyetem orvosi psychológiai oktatásának 
szervezése, az orvostanhallgatók oktatásának, 
vizsgáztatásának irányítása és ellenőrzése,

— részvétel a klinikai gyermekpsychológusok post- 
gradualis képzésében,

— konzultációs teendők ellátása a klinika betegei
vel kapcsolatban, a psychológiai ellátás és ambu
lancia irányítása,

— tudományos kutató munka végzése és irányítása. 
Pályázati feltételek:

— egyetemi diploma,
— tudományos fokozat,
— legalább 15 éves szakmai — ezen belül 8 éves 

oktatói — gyakorlat, tapasztalat a klinikai 
psychológiai munka irányításában,

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

I. sz. Kórbonctani és Kísérleti Rákkutató Intézetben
egyetemi tanári állásra:

A kinevezendő egyetemi tanár feladata:
— részvétel az intézet oktató-nevelő munkájában,
— az intézet biokémiai laboratóriumának vezetése,
— az intézetben folyó molekuláris pathológiai 

kutatások szervezése, irányítása és ellenőrzése, 
szoros kapcsolatban a pathomorphológiai kuta
tásokkal,

— tudományos munkáról készítendő jelentések, 
ügyviteli feladatok ellátása.
Pályázati feltételek:

— általános orvosi diploma,
— tudományos fokozat,
— legalább 10 éves széles körű szakmai — ezen 

belül 8 éves oktatói — gyakorlat,
— idegen nyelvek ismerete, legalább egy idegen 

nyelvből előadó- és vitaképesség.

Fogorvostudományi kar
Szájsebészeti és Fogászati Klinikán egyetemi tanári
állásra:

A kinevezendő egyetemi tanár feladata:
— a „Paradontológia és szájbetegségek” című 

tárgy előadása, gyakorlati oktatásának irányí
tása és ellenőrzése, a hallgatók vizsgáztatása, 
részvétel tankönyv és jegyzetírásban,

— a paradontológia és száj beteg osztály gyógyító 
munkájának vezetése, megszervezése, irányítása 
és ellenőrzése, adminisztratív feladatok végzése,

— a paradontológiai kutató csoport irányítása,
— részvétel a klinika oktató-nevelő munkájában.

Pályázati feltételek:
— fogorvosi vagy általános orvosi diploma,
— fog- és szájbetegségek szakorvosi képesítés,
— tudományos fokozat,
— legalább 15 éves szakmai — ezen belül 8 éves 

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

nyelvből előadó- és vitaképesség.

A klinika igazgató egyetemi tanár feladatkörébe 
tartoznak még mindazok a feladatok, amelyeket az 
oktatási miniszter a 7/1980. (VI. 24.) OM számú 
rendeletével módosított 3/1969. (VII. 4.) MM számú 
rendelet IV. fejezete az Egyetem Szervezeti és 
Működési Szabályzata, a klinika szervezeti és műkö
dési szabályzata a klinika igazgatójának feladat
köréül meghatároz.

A kinevezett egyetemi tanárok magángyakorla
tot nem folytathatnak.

II.

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

Általános orvostudományi kar

I. sz. Belgyógyászati Klinikán egyetemi docensi 
állásra:

A kinevezendő egyetemi docens feladata:
— részvétel a klinika oktató-nevelő és tudományos 

munkájában,
— a diabetes szakrendelés és laboratórium, az 

intenzív endokrinológiai betegellátás irányítása 
és végzése,

— igazgatási, adminisztratív feladatok ellátása. 
Pályázati feltételek:

— általános orvosi diploma,
— belgyógyászati szakorvosi képesítés,
— tudományos fokozat,
— legalább 12 éves szakmai — ezen belül 6 éves 

oktatói — gyakorlat,
— idegen nyelvek ismerete, egy idegen nyelvből 

előadó képesség.

II. sz. Belgyógyászati Klinikán egyetemi docensi 
állásra:

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

hallgatók oktatásának szervezése, ellenőrzése, 
vizsgáztatása,

— részvétel a klinika gyógyító-megelőző munkájá
ban,

— a klinika kísérletes tudományos munkában való 
magas szintű irányító feladatok ellátása,

— részvétel a klinika igazgatási, adminisztratív 
feladatainak ellátásában.
Pályázati feltételek:

— általános orvosi diploma,
— belgyógyászati szakorvosi képesítés,
— tudományos fokozat,
— legalább 12 éves szakmai — ezen belül 6 éves 

oktatói — gyakorlat,
— idegen nyelvismeret, legalább egy idegen nyelv

ből előadó- és vitaképesség.
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II. sz. Sebészeti Klinikán egyetemi docensi állásra: 
A kinevezendő egyetemi docens feladata:

— részvétel a klinika oktató-nevelő munkájában, 
a hallgatók gyakorlati oktatásának szervezése, 
ellenőrzése, vizsgáztatás,

— részvétel a klinika tudományos munkájában, a 
tudományos munka szervezése, tudományos 
munkacsoportok irányítása, TDK munka irá
nyítása,

— a klinika általános sebészeti részlegeinek irányí
tása és ellenőrzése,

— ügyviteli munka szervezése, részvétel az admi
nisztrációs munka irányításában.
Pályázati feltételek:

— általános orvosi diploma,
— sebészeti, mellkas sebészeti szakorvosi képesítés,
— tudományos fokozat,
— legalább 12 éves szakmai — ezen belül 6 éves 

oktatói — gyakorlat,
— idegen nyelvek ismerete, egy idegen nyelvből 

előadó képesség.

/. sz. Gyermekgyógyászati Klinikán egyetemi docensi 
állásra:

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

tantermi előadások tartása,
— a klinika gyermekneurológiai osztályának és 

ambulanciájának vezetése, tudományos munka 
végzése,

— a klinika adminisztratív vezetési és irányítási 
munkájában részvétel.
Pályázati feltételek:

— általános orvosi diploma,
— gyermekgyógyászati és ideggyógyászati szak

orvosi képesítés,
— tudományos fokozat,
— legalább 12 éves szakmai — ezen belül 6 éves 

oktatói — gyakorlat,
— idegen nyelvek ismerete, egy idegen nyelvből 

előadó képesség.

Bőr- és Nemikórtani Klinikán egyetemi docensi 
állásra:

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

szakorvosképzés és továbbképzés végzése mor- 
phológiából,

— a klinika tudományos munkájának irányítása, 
tudományos és továbbképző rendezvények szer
vezése,

— a klinika morphológiai osztályainak (kórszövet
tan, immunhistológia, elektronmikroszkóp) ve
zetése.
Pályázati feltételek:

— általános orvosi diploma,
— kórbonctani, bőr- és nemibetegségek szakorvosi 

képesítés,

— tudományos fokozat,
— legalább 12 éves szakmai — ezen belül 6 éves 

oktatói — gyakorlat,
— idegen nyelvek ismerete, egy idegen nyelvből 

előadó képesség.

Urológiai Klinikán egyetemi docensi állásra:
A kinevezendő egyetemi docens feladata:

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

— részvétel a klinika gyógyító és tudományos 
munkájában,

— a klinika igazgató-helyetteseként az adminisztra
tív munka koordinálása.

Pályázati feltételek:
— általános orvosi diploma,
— urológiai szakorvosi képesítés,
— tudományos fokozat,
— nemzetközi tapasztalatok a tudományos munká

ban,
— legalább 12 éves szakmai — ezen belül 6 éves 

oktatói — gyakorlat,
— idegen nyelvek ismerete, egy idegen nyelvből 

előadó képesség.

Biofizikai Intézetben egyetemi docensi állásra:

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

tantermi előadások tartása, laboratóriumi gya
korlatok vezetése, az oktatási anyag folyamatos 
korszerűsítése, különös tekintettel a gyógysze
rész vonatkozásokra, vizsgáztatás,

— tanulmányi felelősi feladatok ellátása a gyógy
szerész hallgatók oktatásában és a német nyelvű 
oktatásban,

— részvétel az intézet tudományos munkájában a 
molekuláris biofizika területén,

— részvétel az intézet igazgatási munkájában.
Pályázati feltételek:

— gyógyszerészi diploma,
— szakgyógyszerészi képesítés,
— tudományos fokozat,
— eredményes kutatási tevékenység a molekuláris 

biofizika területén, különös tekintettel a memb
rán-biofizikára,

— több éves szervezési tapasztalat,
— legalább 8 éves szakmai — ezen belül 6 éves 

oktatói — gyakorlat,
— idegen nyelvek ismerete, német nyelvből előadó 

képesség.

A kinevezendő egyetemi oktatók feladatkörébe 
tartoznak még mindazok a feladatok, amelyeket 
az oktatási miniszter 7/1980. (VI. 24.) OM számú 
rendeletével módosított 3/1969. (VII. 4.) MM számú 
rendelete az Egyetem, a klinika, illetve az intézet 
szervezeti és működési szabályzata, valamint a 
klinika, illetve intézet vezetője az egyetemi oktatók 
feladatköreként meghatároz.
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A Semmelweis Orvostudományi Egyetem meghir
detett valamennyi állásnál feltétel még, hogy a 
kinevezésre kerülő egyetemi oktatók megfeleljenek 
az egyetem oktatóival szemben támasztott köve
telményrendszerben foglaltaknak. (Megtekinthető: 
az Egyetem Személyzeti és Oktatási Osztályán.)

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

besorolását, és illetményét,
— eddigi szakmai munkájának és munkája ered

ményeinek részletes ismertetését,
— tudományos fokozatát,
— kitüntetéseit,
— idegen nyelvismeretét,
— jelentősebb külföldi tanulmányait,
— oktató-nevelő és tudományos munkájára vonat

kozó jövőbeni terveit.
A pályázathoz mellékelni kell:

— részletes önéletrajzot,
— szakképzettséget, illetőleg tudományos fokozatot 

tanúsító okiratok hiteles másolatát,
— orvosok, illetve gyógyszerészek esetében orszá

gos nyilvántartásba vételről szóló igazolást,
— tudományos közlemények jegyzékét (időrendi 

sorrendben), egy-egy példány különlenyomatot,
— a C. 0243/30. rsz. kitöltött személyi adatlapot,
— érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági 

erkölcsi bizonyítványt,
— illetményigazolást,
— egy évnél nem régebbi munkahelyi minősítés.

A pályázati kérelmeket — a szolgálati út betartá
sával — a hirdetménynek az Egészségügyi Köz
lönyben történő megjelenésétől számított 30 napon 
belül kell benyújtani az Egyetem Személyzeti és 
Oktatási Osztályára (1085 Budapest, Üllői út 26.), 
ahol a pályázatokkal kapcsolatban részletes fel
világosítást nyújtanak.

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

A tanszék vezetői, igazgatói megbízás és az 
egyetemi docensi kinevezés 5 éves határozott idő
tartamra szól és további 5—5 évre meghosszabbít
ható.

Dr. Szécsényi Andor s. k. 
rektor

A Debreceni Orvostudományi Egyetem rektora 
(4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.) pályázatot 
hirdet a Gyermekgyógyászati Klinikán és a Szülé
szeti Nőgyógyászati Klinikán az alábbi újonnan 
szervezett 3222 kulcsszámú egyetemi docensi állá
sokra.

— Gyermekgyógyászati Klinika
a kinevezendő docens feladata és kötelessége a 

klinika igazgatójának irányításával az elméleti és

gyakorlati oktatásban, vizsgáztatásban, betegellá
tásban, valamint tudományos-kutató munkában 
való részvétel. Feladata továbbá a gyermekideg
gyógyászati szakrendelés vezetése.

— Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
a kinevezendő docens feladata és kötelessége a 

klinika igazgatójának irányításával az elméleti és 
gyakorlati oktatásban, vizsgáztatásban, betegellá
tásban, valamint tudományos-kutató munkában 
való részvétel. Feladata továbbá a nővédelmi 
tanácsadás vezetése.

A pályázat feltételei:
— orvosi diploma, a megfelelő szakorvosi képe

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

A kinevezések a felsőoktatási intézmények 
dolgozóinak bérrendezéséről szóló 16/1983. (XII. 17.) 
ÁBMH számú rendelete és utasítása szerint kerül
nek megállapításra.

A felsorolt állásokra benyújtott pályázatoknak 
az alábbiakat kell tartalmazni:

a) a pályázónak munkahelyét, beosztását, be
sorolását és fizetését,

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

— oktatói és tudományos munkájának részletes 
ismertetését,

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

— tudományos fokozatát, kitüntetéseit és ide
gen nyelvi ismeretét, jelentősebb külföldi tanul
mányútjait.

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

A pályázathoz csatolni kell:
— részletes önéletrajzot,
— képzettséget, szakképzettséget, tudományos fo

kozatot és idegen nyelv ismeretet tanúsító okle
velek, bizonyítványok hiteles másolatát;

— legutolsó munkahelyi minősítés hiteles másola
tát;

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

fiák, jegyzetek, cikkek) 1 — 1 példányát, ill. 
különlenyomatát.
A pályázatot a közzétételtől számított 28 

napon belül a fenti címre kell benyújtani.

Dr. Karmazsin László s. k. 
rektor

Az Orvostovábbképző Intézet (1389 Budapest, 
Szabolcs u. 35.) rektora pályázatot hirdet a Fül- 
Orr-Gégészeti Klinikán

1 fő 3221 kulcsszámú igazgató egyetemi tanári 
állásra.
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A kinevezendő igazgató egyetemi tanár feladata:
— a klinika igazgatói teendőinek ellátása,
— a különböző szintű, legkorszerűbb ismereteket 

nyújtó fül-orr-gégészeti továbbképző tanfolya
mok szervezése, előadások tartása és ellenőrzése, 
a klinika oktató munkájának irányítása és 
ellenőrzése, valamint a kötelezően előírt audioló- 
giai tanfolyamok szervezése és irányítása,

— szakorvosképzésben való részvétel,
— a klinika gyógyító-megelőző és tudományos

kutató munkájának irányítása és ellenőrzése,
— a klinika audiológiai állomásának irányítása, az 

audiológiai asszisztensképzés és továbbképzés 
szervezése és irányítása.
Pályázati feltétel:

— általános orvosi diploma,
— fül-orr-gégészeti szakorvosi képesítés,
— a fül-orr-gégészet teljes területén magas szintű 

elméleti felkészültség,
— kiemelkedő gyógyító tevékenység, széles körű 

klinikai gyakorlat,
— tudományos fokozat,
— legalább 15 éves szakmai gyakorlat,
— legalább 15 éves felsőoktatásban szerzett gya

korlat,
— a kinevezendő egyetemi tanár magángyakorla

tot nem folytathat.
A pályázati kérelemhez mellékelni kell:

— az egyetemi oklevelet,
— a szakorvosi képesítésről szóló igazolást,
— a tudományos fokozatról szóló igazolást,
— a személyi adatlapot,
— erkölcsi bizonyítványt,
— önéletrajzot,
— minősítést,
— működési bizonyítványt,
— orvosi nyilvántartásba vételről szóló igazolást,
— tudományos közlemények jegyzékét,
— tudományos közlemények egy-egy különlenyo

matát.

A Munka- és Üzemegészségügyi Tanszékén
1 fő 3221 kulcsszámú tanszékvezető egyetemi 

tanári állásra.
A kinevezendő tanszékvezető egyetemi tanár fel

adata:
— a tanszék vezetésével járó feladatok ellátása,
— a különböző szintű munkaegészségügyi, üzem

egészségügyi alapképző és továbbképző tan
folyamok szervezése, előadások tartása és a 
tanfolyamok előadásainak ellenőrzése.
Pályázati feltétel:

— általános orvosi diploma,
— megfelelő klinikai vagy közegészségtani, jár- 

ványtani szakképesítés
— tudományos fokozat,
— folyamatos tudományos tevékenység,
— szakterületének átfogó magas szintű ismerete,

— a szakmában, vezető beosztásban eltöltött
8—10 éves gyakorlat,

— legalább 15 éves felsőoktatásban szerzett gya
korlat,

— a kinevezendő egyetemi tanár magángyakorla
tot nem folytathat.

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

matát.

A Reumatológiai és Fizioterápiás Tanszéken 
1 fő 3221 kulcsszámú tanszékvezető egyetemi 

tanári állásra.
A kinevezendő tanszékvezető egyetemi tanár fel

adata:
— a tanszék vezetésével járó feladatok ellátása,
— a szakmai területen továbbképző tanfolyamok 

szervezése, előadások tartása es ellenőrzése.
Pályázati feltétel:

— általános orvosi diploma,
— reumatológiai vagy belgyógyász szakorvosi ké

pesítés,
— tudományos fokozat,
— folyamatos kiemelkedő tudományos tevékeny

ség,
— a reumatológia, a belgyógyászat, de különösen 

az immunológia területén széles körű és magas 
szintű elméleti felkészültség, nagy klinikai gya
korlat,

— legalább 15 éves felsőoktatásban szerzett gya
korlat,

— legalább 15 éves szakmai gyakorlat,
— a kinevezésre kerülő egyetemi tanár magán- 

gyakorlatot nem folytathat.
A pályázati kérelemhez mellékelni kell:

— az egyetemi oklevelet,
— a szakorvosi képesítésről szóló igazolást,
— a tudományos fokozatról szóló igazolást,
— személyi adatlapot,
— erkölcsi bizonyítványt,
— önéletrajzot,
— minősítést,
— működési bizonyítványt,
— orvosi nyilvántartásba vételről szóló igazolást,
— tudományos közlemények jegyzékét,
— tudományos közlemények egy-egy különlenyo

matát.
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Az Országos Onkológiai Intézet bázisán újonnan 
szervezett Sugártherápiás Tanszéken

1 fő 3221 kulcsszámú tanszékvezető egyetemi 
tanári állásra.

A kinevezendő tanszékvezető egyetemi tanár fel
adata:
— a tanszék vezetésével járó feladatok ellátása,
— a klinikai sugárterápia (klinikai sugárbiológia és 

klinikai sugárvédelem) területén a továbbképző 
tanfolyamok szervezése, irányítása, ellenőrzése, 
magas szintű előadások tartása,

— szakmai irányelvek kidolgozása és tudományos 
kutatás a sugárterápia területén.

Pályázati feltétel:
— általános orvosi diploma,
— általános radiológiai szakorvosi képesítés,
— onkoradiológiai szakképesítés,
— tudományos fokozat,
— folyamatos kiemelkedő tudományos munkásság,
— a sugárterápia területén átfogó elméleti fel- 

készültség, széles körű gyakorlati tapasztalat,
— legalább 15 éves felsőoktatásban szerzett gya

korlat,
— legalább 15 éves szakmai gyakorlat,
— a kinevezésre kerülő egyetemi tanár magán- 

gyakorlatot nem folytathat.

A pályázati kérelemhez mellékelni kell:
— az egyetemi oklevelet,
— az általános radiológiai szakorvosi képesítést,
— az onkoradiológiai szakképesítést,
— a tudományos fokozatról szóló igazolást,
— személyi adatlapot,
— erkölcsi bizonyítványt,
— önéletrajzot,
— minősítést,
— működési bizonyítványt,
— orvosi nyilvántartásba vételről szóló igazolást,
— tudományos közlemények jegyzékét,
— tudományos közlemények egy-egy különlenyo

matát.

Az Országos Frédéric Joliot-Curie Sugárbiológiai 
és Sugáregészségügyi Kutatóintézet bázisán újon
nan létesített Sugáregészségügyi Tanszéken

1 fő 3221 kulcsszámú tanszékvezető egyetemi 
tanári állásra.

A kinevezendő tanszékvezető egyetemi tanár fel
adata:
— a tanszék vezetésével járó feladatok ellátása,
— különböző szintű sugárbiológiai és sugáregész

ségtani továbbképző tanfolyamok szervezése 
orvosok és egyéb egészségügyi és nem egészség- 
ügyi dolgozók részére, s ezeken magas színvonalú 
előadások tartása,

— a tanszék tudományos kutató munkájának szer
vezése, irányítása és ellenőrzése.

A pályázati feltételek:

— általános orvosi diploma,
— szakorvosi képesítés radiológiából vagy izotóp

diagnosztikából,
— tudományos fokozat,
— jelentős tudományos és publikációs tevékeny

ség,
— szakterületének átfogó és magas szintű ismerete,
— legalább 15 éves szakmai gyakorlat,
— legalább 10 éves gyakorlat az orvosképzésben és 

továbbképzésben,
— a kinevezésre kerülő egyetemi tanár magán- 

gyakorlatot nem folytathat.

A pályázati kérelemhez mellékelni kell:

— az egyetemi oklevelet,
— a szakorvosi képesítésről szóló igazolást,
— a tudományos fokozatról szóló igazolást,
— személyi adatlapot,
— erkölcsi bizonyítványt,
— önéletrajzot,
— minősítést,
— működési bizonyítványt,
— orvosi nyilvántartásba vételről szóló igazolást,
— tudományos közlemények jegyzékét,
— tudományos közlemények egy-egy különlenyo

matát.

A Gyógyszerészeti Tanszéken
2 fő 3221 kulcsszámú egyetemi tanári állásra.

I. A kinevezendő egyetemi tanár feladata:
— a gyógyszerész-továbbképzés és szakképzés terü

letén a gyógyszerhatástan és toxikológia okta
tása, ill. oktatásának szervezése, irányítása és 
ellenőrzése,

— továbbá ellátja mindazon feladatokat, melyek
kel a tanszék vezetője megbízza.

Pályázati feltétel:
— általános orvosi diploma,
— tudományos fokozat,
— folyamatos tudományos szakterületi eredmé

nyek,
— felsőoktatásban szerzett legalább 15 éves gya

korlat,
— legalább 15 éves szakmai gyakorlat,
— a kinevezendő egyetemi tanár magángyakorla

tot nem folytathat.

2. A kinevezendő egyetemi tanár feladata:
— a gyógyszerész-továbbképzés és szakképzés terü

letén a gyógyszerellenőrzés (ezen belül a fizikai
kémiai, biológiai és mikrobiológiai gyógyszer
vizsgálatok) oktatása, ill. oktatásának szervezé
se, irányítása és ellenőrzése,

— továbbá ellátja mindazon feladatokat, mellyel 
a tanszékvezető megbízza.
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Pályázati feltétel:
— gyógyszerészi diploma,
— szakgyógyszerészi képesítés (gyógyszerellenőr

zésből),
— tudományos fokozat,
— folyamatos tudományos szakterületi eredmé

nyek,
— felsőoktatásban szerzett legalább 15 éves gya

korlat,
— legalább 15 éves szakmai gyakorlat.

A pályázati kérelmekhez mellékelni kell:
a pályázati feltételekben történt meghatározás
szerint:
— orvosi, ill. gyógyszerészi diplomát,
— szakgyógyszerészi szakképesítést,
— tudományos fokozatról szóló igazolást,
—■ személyi adatlapot,
— erkölcsi bizonyítványt,
— önéletrajzot,
— minősítést,
— működési bizonyítványt,
— orvosi, ill. gyógyszerészi nyilvántartásba vétel

ről szóló igazolást,
— tudományos közlemények jegyzékét,
— tudományos közlemények egy-egy különlenyo

matát.

A Klinikai és Kísérleti Orvosi Laboratóriumi In
tézetében

2 fő 3222 kulcsszámú egyetemi docensi állásra.

A kinevezendő egyetemi docensek feladata:
— klinikai, kémiai, analitikai témakörben a tovább

képzés szervezése, magas szintű előadások tar
tása,

— a kísérletes klinikai kutatások szervezése és 
végzése.

Pályázati feltéel:
— orvosi diploma,
— laboratóriumi szakorvosi képesítés,
— tudományos fokozat,
— kiemelkedő tudományos kutatási tevékenység 

az endokrinológia, neuroendokrinológia, neuro- 
kémia területén és a neuropeptid kutatásban,

— legalább 10 éves felsőoktatásban szerzett gya
korlat.

A pályázati kérelmekhez mellékelni kell:
— az egyetemi oklevelet,
— szakorvosi képesítésről szóló igazolást,
— a tudományos fokozatról szóló igazolást,
— személyi adatlapot,
— erkölcsi bizonyítványt,
— önéletrajzot,
— minősítést,

— működési bizonyítványt,
— orvosi nyilvántartásba vételről szóló igazolást,
— tudományos közlemények jegyzékét,
— tudományos közlemények egy-egy különlenyo

matát.

Az I. sz. Sebészeti Klinikán
1 fő 3222 kulcsszámú egyetemi docensi állásra.

A kinevezendő egyetemi docens feladata:
— Az Érsebészeti Osztály vezetése,
— az orvostovábbképző tanfolyamokon érsebészeti 

és angiológiai témakörben magas szintű előadá
sok tartása.

Pályázati feltétel:
— általános orvosi diploma,
— sebész szakorvosi képesítés,
— tudományos fokozat,
— folyamatos tudományos munkásság,
— az érsebészet területén kiemelkedő elméleti és 

gyakorlati felkészültség,
— felsőoktatásban szerzett legalább 10 éves gya

korlat,
— legalább 10 éves szakmai gyakorlat.

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

matát.

Az Fül-Orr-Gégészeti Klinikán
1 fő 3222 kulcsszámú egyetemi docensi állásra.

A kinevezendő egyetemi docens feladata:
— a klinika műtéti tevékenységének szervezésében 

és ellenőrzésében, valamint a szakorvosjelöltek 
gyakorlati oktatásában való részvétel,

— a betegellátó munkában a rosszindulatú daga
natok konzervatív és műtéti kezelésében való 
részvétel,

— a daganatok biológiai sajátosságainak kutatása.

Pályázati feltétel:
— általános orvosi diploma,
— fül-orr-gégészeti szakorvosi képesítés,
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— tudományos fokozat,
— folyamatos tudományos munkásság,
— szakterületén kiemelkedő elméleti és gyakorlati 

felkészültség,
— a felsőoktatásban szerzett legalább 10 éves gya

korlat,
— legalább 10 éves szakmai gyakorlat.
A pályázati kérelemhez mellékelni kell:
— az egyetemi oklevelet,
— a szakorvosi képesítésről szóló igazolást,
— a tudományos fokozatról szóló igazolást,
— személyi adatlapot,
— erkölcsi bizonyítványt,
— önéletrajzot,
— minősítést,
— működési bizonyítványt,
— orvosi nyilvántartásba vételről szóló igazolást,
— tudományos közlemények jegyzékét,
— tudományos közlemények egy-egy különlenyo

matát.

Az I. sz. Gyermekgyógyászati Tanszéken
1 fő 3222 kulcsszámú egyetemi docensi állásra.

A kinevezendő egyetemi docens feladata:
— részvétel a tanszék orvostovábbképző tanfolya

mainak szervezésében, elméleti és gyakorlati 
oktatásában,

— továbbá ellátja mindazon feladatokat, mellyel 
a tanszékvezető megbízza.

Pályázati feltétel:
— orvosi diploma,
— csecsemő és gyermekgyógyász szakorvosi ké

pesítés,
— tudományos fokozat,
— folyamatos tudományos tevékenység,
— legalább 8 éves felsőoktatási gyakorlat,
— legalább 10 éves szakmai gyakorlat.
A pályázati kérelemhez mellékelni kell:
— az egyetemi oklevelet,
— a szakorvosi képesítésről szóló igazolást,
— a tudományos fokozatról szóló igazolást,
— személyi adatlapot,
— erkölcsi bizonyítványt,
— önéletrajzot,
— minősítést,
— működési bizonyítványt,
— orvosi nyilvántartásba vételről szóló igazolást,
— tudományos közlemények jegyzékét,
— tudományos közlemények egy-egy különlenyo

matát.

A II. sz. Gyermekgyógyászati Tanszéken (Miskolc, 
Megyei Kórház Gyermekegészségügyi Központ)

1 fő 3222 kulcsszámú egyetemi docensi állásra.

A kinevezendő egyetemi docens feladata:
— a csoportos és egyéni továbbképzések szervezése 

és kivitelezése, magas szintű előadások tartása, 
valamint a területi és tudományos munka irá
nyításában való részvétel.

Pályázati feltétel:
— orvosi diploma,
— gyermekgyógyász szakorvosi képesítés,
— tudományos fokozat,
— folyamatos tudományos tevékenység,
— legalább 10 éves oktatási gyakorlat,
— legalább 10 éves magas szintű szakmai gyakorlat.
A pályázati kérelemhez mellékelni kell:
— az egyetemi oklevelet,
— a szakorvosi képesítésről szóló igazolást,
— a tudományos fokozatról szóló igazolást,
— személyi adatlapot,
— erkölcsi bizonyítványt,
— önéletrajzot,
— minősítést,
— működési bizonyítványt,
— orvosi nyilvántartásba vételről szóló igazolást,
— tudományos közlemények jegyzékét,
— tudományos közlemények egy-egy különlenyo

matát.

A Szülészeti- és Nőgyógyászati Klinikán
1 fő 3222 kulcsszámú egyetemi docensi állásra.

A kinevezendő egyetemi docens feladata:
A Klinika Endokrinológiai Laboratóriumának ve
zetése, a továbbképző tanfolyamokon a terhességi 
diabetes témakörében előadások tartása.
Pályázati feltétel:
— általános orvosi diploma,
— szülész-nőgyógyász szakorvosi képesítés,
— tudományos fokozat,
— folyamatos tudományos tevékenység,
— szakterületén kiemelkedő elméleti és gyakorlati 

felkészültség,
— több éves klinikai gyakorlat a terhességi diabe

teses betegek gyógykezelésében,
— a felsőoktatásban szerzett legalább 10 éves gya

korlat,
— legalább 10 éves szakmai gyakorlat.
A pályázati kérelemhez mellékelni kell:
— egyetemi oklevelet,
— a szakorvosi képesítésről szóló igazolást,
— a tudományos fokozatról szóló igazolást,
— személyi adatlapot,
— erkölcsi bizonyítványt,
— önéletrajzot,
— minősítést,
— működési bizonyítványt,
— orvosi nyilvántartásba vételről szóló igazolást,
— tudományos közlemények jegyzékét,
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— tudományos közlemények egy-egy különlenyo
matát.
A pályázatokat — szolgálati úton — a hirdet

mény megjelenésétől számított 30 napon belül az
Orvostovábbképző Intézet rektorához kell benyúj
tani.

Dr. Endröczi Elemér s. k. 
egyetemi tanár 

rektor

Az Egészségügyi Főiskolai Karon
1 fő 3225 kulcsszámú főiskolai tanári állásra.

A kinevezendő főiskolai tanár feladata:
— az alapozó tárgyak oktatásának szervezése, irá

nyítása,
— szakterületének megfelelő tárgykörben magas 

szintű előadások tartása, a hallgatók vizsgáz
tatása,

— a felvételi vizsgák előkészítése.
Pályázati feltétel:
— egyetemi diploma,
— egyetemi doktori fokozat,
— legalább 15 éves felsőoktatási gyakorlat,
— 8—10 éves gyakorlat az egészségügyi felsőfokú 

alapozó képzés tárgyainak oktatásában,
— széles körű ismeret, kiemelkedő felkészültség a 

fizika, biofizika területén.
A pályázati kérelemhez mellékelni kell:
— egyetemi diplomát,
— egyetemi doktori fokozatról szóló igazolást,
— személyi adatlapot,
— erkölcsi bizonyítványt,
— részletes önéletrajzot,
— minősítést,
— működési bizonyítványt,
— igazolást esetleges nyelvvizsgáról,
— megjelent tudományos munkáinak, tananyagai

nak jegyzékét.

Az Egészségügyi Főiskolai Kar Dietetikai Szakán 
1 fő 3226 kulcsszámú főiskolai docensi állásra.

A kinevezésre kerülő főiskolai docens feladata:
— a „Betegségek kórtana és dietetikája” c. tan

tárgy oktatása, előadások, gyakorlatok tartása, 
hallgatók vizsgáztatása, oktatás szervezési és 
nevelői feladatok ellátása,

— a TDK-i hallgatók munkájának irányítása,
— a Szak tudományos munkájában való részvétel.
Pályázati feltétel:
— orvosi diploma,
— belgyógyász szakorvosi képesítés,
— felsőoktatásban szerzett több éves gyakorlat,
— szakterületének széles körű ismerete,
— folyamatos tudományos kutató tevékenység.

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

matát.

Az Egészségügyi Főiskolai Kar Szakoktatóképző 
Szakán (Pedagógiai Intézet)

1 fő 3226 kulcsszámú főiskolai docensi állásra.
A kinevezendő főiskolai docens feladata:
— a pedagógia, oktatástechnika (beszédművelés) 

és határterületeinek oktatása, előadások, gya
korlatok tartása, a hallgatók vizsgáztatása,

— oktatásszervezési és nevelési feladatok ellátása,
— a TDK-i hallgatók munkájának irányítása,
— a Szak tudományos munkájában való részvétel.
Pályázati feltétel:
— egyetemi diploma, pedagógiai végzettség,
— egyetemi doktori fokozat,
— folyamatos tudományos tevékenység,
— több éves felsőoktatási intézményben szerzett 

oktatási gyakorlat,
— szakterületének megfelelően széles körű elméleti 

felkészültség.
A pályázati kérelemhez mellékelni kell:
— egyetemi diplomát,
— egyetemi doktori fokozatról szóló igazolást,
— személyi adatlapot,
— erkölcsi bizonyítványt,
— részletes önéletrajzot,
— minősítést,
— működési bizonyítványt,
— igazolást esetleges nyelvvizsgáról,
— megjelent tudományos munkáinak, tananyagai

nak jegyzékét.

Az Egészségügyi Főiskolai Kar Marxizmus—Leniniz- 
mus Tanszékén

1 fő 3226 kulcsszámú főiskolai docensi állásra. 
A kinevezendő főiskolai docens feladata:
— a tudományos szocializmus és a magyar mun

kásmozgalom története tantárgyak oktatása, 
előadások, szemináriumok tartása, a hallgatók 
vizsgáztatása,

— oktatásszervezési és nevelői feladatok ellátása,
— a TDK-i hallgatók munkájának irányítása,
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— a Tanszék tudományos munkájában való rész
vétel.

Pályázati feltétel:
— egyetemi diploma, tudományos szocializmus 

szaktanári végzettség,
— egyetemi doktori fokozat,
— folyamatos tudományos kutató munka,
— felsőoktatási intézetben, szakterületének okta

tásában szerzett több éves oktatási gyakorlat,
— szakterületének megfelelő széles körű elméleti fel- 

készültség.
A pályázati kérelemhez mellékelni kell:
— egyetemi diplomát,
— egyetemi doktori fokozatról szóló igazolást,
— személyi adatlapot,
— erkölcsi bizonyítványt,
— részletes önéletrajzot,
— minősítést,
— működési bizonyítványt,
— igazolást esetleges nyelvvizsgáról,
— megjelent tudományos munkáinak, tananyagai

nak jegyzékét.

Az Egészségügyi Főiskolai Kar Marxizmus—Leniniz-
mus Tanszékén (munkahely: Védőnőképző Szak
Szegedi Tagozat)

1 fő 3226 kulcsszámú főiskolai docensi állásra.
A kinevezendő főiskolai docens feladata:
— a filozófia és etika tantárgyak oktatása, előadá

sok, szemináriumok tartása, a hallgatók vizs
gáztatása,

— oktatásszervezési és nevelői feladatok ellátása.
— a TDK-i hallgatók munkájának irányítása,
— a Tanszék tudományos kutató munkájában való 

részvétel,
— kutatási feladatok vállalása az etika témaköré

ből.
Pályázati feltétel:
— egyetemi diploma (filozófia szaktanári végzett

ség),
— egyetemi doktori fokozat,
— folyamatos tudományos kutató munka,
— felsőoktatási intézetben szakterületének okta

tásában szerzett több éves oktatási gyakorlat,
— szakterületének megfelelő széles körű elméleti 

felkészültség.
A pályázati kérelemhez mellékelni kell:
— egyetemi diplomát,
— egyetemi doktori fokozatról szóló igazolást,
— személyi adatlapot,
— erkölcsi bizonyítványt,
— részletes önéletrajzot,
— minősítést,
— működési bizonyítványt,
— igazolást esetleges nyelvvizsgáról,

— megjelent tudományos munkáinak, tananyagai
nak jegyzékét.
A pályázatokat — szolgálati úton — a hirdet

mény megjelenésétől számított 30 napon belül az 
Orvostovábbképző Intézet rektorához kell benyúj-
*an1- Dr. Endrőczi Elemér s. k.

egyetemi tanár 
rektor

Az Egészségügyi Főiskolai Kar Alapozó Tárgyak 
Oktatói Csoportjánál

1 fő 3226 kulcsszámú főiskolai docensi állásra. 
A kinevezendő főiskolai docens feladata:

Valamennyi szakon — ahol ezt a tantervi irány
elvek előírják — az anatómia-élettan-kórélettan c. 
komplex tantárgy keretén belül az élettani és kór
élettani ismeretek oktatása (előadások, gyakorlatok 
tartása), oktatásszervezési feladatok ellátása, a tu
dományos diákkörös hallgatók munkájának irányí
tása, részvétel a szakcsoport nevelői és tudományos 
munkájában, a hallgatók vizsgáztatásában.
Pályázati feltétel:
— általános orvosi diploma,
— felsőoktatási intézményben (orvosegyetemen) az 

oktatási profilnak megfelelő szakterületen ki
fejtett oktatói tevékenység,

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

matát.
A pályázatokat — szolgálati úton — a hirdet

mény megjelenésétől számított 30 napon belül az 
Orvostovábbképző Intézet rektorához kell benyúj
tani.

Dr. Endrőczi Elemér s. k. 
egyetemi tanár 

rektor

A Szegedi Orvostudományi Egyetem rektora 
pályázatot hirdet a következő (3221 kulcsszámú) 
egyetemi tanári állások elnyerésére:
Az Általános Orvostudományi Karon
A Kísérletes Sebészeti Intézet egyetemi tanári állá
sára:
A kinevezendő egyetemi tanár feladata:
— az intézet igazgatói teendőinek ellátása;
— a sebészeti műtéttan propedeutika szintű okta

tása, a sebészeti kórélettan területén folytatandó
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kutató munka és annak irányítása, a különböző 
kutatócsoportok tevékenységének összehango
lása;

— továbbá a sebészet, az anaesthesiológia és a 
klinikai farmakológia területén végzett kísérleti 
munka elősegítése.

A pályázat feltételei:
— orvosi diploma,
— szakorvosi képesítés,
— tudományos fokozat,
— az egyetemi oktató-nevelő munkában és a tudo

mányos kutatásban szerzett tapasztalat és gya
korlat.

A Közegészségtani és Járványtani Intézet egyetemi
tanári állására.

A kinevezendő egyetemi tanár feladata:
— az intézet igazgatói teendőinek ellátása;
— a közegészségtan és járványtan elméleti és gya

korlati oktatása, a hallgatók vizsgáztatása;
— az intézet oktató-nevelő és tudományos-kutató 

munkájának szervezése, irányítása és ellenőr
zése;

-- a közegészségtan-járványtan területén kifejtett 
magas szintű tudományos tevékenység.

A pályázat feltételei:
— orvosi diploma;
— szakorvosi képesítés;
— tudományos fokozat;
— a hygiene oktatásban és kutatásban szerzett 

több éves tapasztalat.

A Fogászati és Szájsebészeti Klinika egyetemi tanári
állására.
A kinevezendő egyetemi tanár feladata:
— a klinika igazgatói teendőinek ellátása;
— a klinikán folyó oktató-nevelő és tudományos

kutató munka szervezése, irányítása és ellenőr
zése, előadások tartása, a hallgatók vizsgázta
tása;

— a szakorvosképzésben, az orvostovábbképzés
ben és a területi munkában való részvétel;

— a stomatológia részterületeinek művelése.
A pályázat feltételei:
— orvosi vagy fogorvosi diploma;
— tudományos fokozat;
— szakorvosi képesítés;
— az egyetemi oktató-nevelő munkában és a 

stomatológiai kutatásban kifejtett magas szintű 
tevékenység.

Az Idegsebészeti Klinika egyetemi tanári állására.
A kinevezendő egyetemi tanár feladata:
— a klinika igazgatói teendőinek ellátása;
— az agy-, idegsebészet és neurotraumatológia ma

gas szintű művelése és oktatása, továbbá — 
valószínűleg átmeneti jelleggel — a klinika

traumatológiai és ortopédiai osztályain folyó 
tevékenység felügyelete és irányítása, mind az 
oktatás és vizsgáztatás, mind a betegellátás te
kintetében;

— a szakorvosképzésben és az orvostovábbképzés
ben, valamint a területi munkában való rész
vétel.

A pályázat feltételei:
— orvosi diploma;
— szakorvosi képesítés;
— tudományos fokozat;
— az egyetemi oktató-nevelő munkában szerzett 

tapasztalat és gyakorlat, valamint a jelzett 
szakterületen kifejtett magas szintű tudományos 
tevékenység.

A Szemészeti Klinika egyetemi tanári állására.
A kinevezendő egyetemi tanár feladata:
— a klinika igazgatói teendőinek ellátása;
— a klinika oktató-nevelő és tudományos-kutató 

munkájának szervezése, irányítása és ellenőr
zése;

— a szemészet egyes részterületeinek magas szintű 
művelése;

— a szakorvosképzésben, az orvostovábbképzésben 
és a területi munkában való részvétel.

A pályázat feltételei:
— orvosi diploma;
— tudományos fokozat;
— szakorvosi képesítés;
— az egyetemi oktató-nevelő munkában és a tudo

mányos kutatásban szerzett tapasztalat és gya
korlat.

Az újonnan létesítendő Urológiai Tanszék egye
temi tanári állására:
A kinevezendő egyetemi tanár feladata:
— a tanszékvezetői feladatok ellátása;
— a tanszék oktató-nevelő és tudományos-kutató 

tevékenységének megszervezése, irányítása és 
ellenőrzése;

— az urológiai sebészet magas szintű művelése;
— a szakorvosképzésben, az orvostovábbképzés

ben és a területi munkában való részvétel.
A pályázat feltételei:
— orvosi diploma;
— szakorvosi képesítés;
— tudományos fokozat;
— az egyetemi oktató-nevelő munkában szerzett 

tapasztalat és gyakorlat, valamint a szakterü
leten kifejtett tudományos tevékenység.
Az igazgatói megbízással járó egyetemi tanári 

állásokat betöltőknek mindazokat a feladatokat el 
kell látniuk, amelyeket a 3/1969. (VII. 4.) MM sz. 
rendelet, valamint az egyetem Szervezeti és Mű
ködési Szabályzata az intézet igazgatójának feladat
köréül meghatároz.
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A Gyógyszertudományi Karon
a Gyógyszertechnológiai Intézet egyetemi tanári ál
lására:
A kinevezendő egyetemi tanár feladata:
— az intézet igazgatói teendőinek ellátása;
— az intézetben folyó oktató-nevelő és tudomá

nyos-kutató munka szervezése, irányítása és 
ellenőrzése, előadások tartása és a hallgatók 
vizsgáztatása;

— a gyógyszertechnológia szakterületeinek magas 
szintű művelése.

A pályázat feltételei:
— gyógyszerész diploma;
— szakgyógyszerészi képesítés;
— tudományos fokozat;
— az egyetemi oktató-nevelő és tudományos-ku

tató munkában szerzett tapasztalat és kifejtett 
eredményes tevékenység.
A Szegedi Orvostudományi Egyetem rektora 

pályázatot hirdet az alább megnevezett intézetek
ben, ill. klinikán betöltendő (3222 kulcsszámú) 
egyetemi docensi állások elnyerésére.

Az Általános Orvostudományi Karon
a Belgyógyászati Intenzív Osztály egyetemi docensi 
állására:
A kinevezendő egyetemi docens feladata:
— az osztályvezetői teendők ellátása;
— az osztályon folyó oktató-nevelő, betegellátó és 

tudományos kutató munka szervezése, irányí
tása és ellenőrzése;

— a belgyógyászati klinikákkal és más betegellátó 
egységekkel való együttműködés összehango
lása;

— a szakorvosképzésben, az orvostovábbképzésben 
és a területi munkában való részvétel.

A pályázat feltételei:
— orvosi diploma;
— szakorvosi képesítés;
— tudományos fokozat;
— az egyetemi oktató-nevelő munkában szerzett 

jártasság és tudományos tevékenység.

A Fogászati és Szájsebészeti Klinika egyetemi do
censi állására:
A kinevezendő egyetemi docens feladata:
— a klinika fogpótlástani osztályának vezetése;
— az osztály oktató-, gyógyító- és kutató munká

jának szervezése, irányítása és továbbfejlesz
tése;

— a fogorvos-továbbképzésben és a területi gyógyí
tó-megelőző munka szakmai irányításában való 
részvétel.

A pályázat feltételei:
— fogorvosi vagy orvosi diploma;
— tudományos fokozat;

— szakorvosi képesítés;
— az egyetemi oktató-nevelő és tudományos-ku

tató munkában szerzett tapasztalat és gyakorlat.

a Kísérletes Sebészeti Intézet egyetemi docensi állá
sára.
A kinevezendő egyetemi docens feladata:
— az immunológiai munkacsoport tevékenységének 

irányítása és ellenőrzése;
— az immunológia területén folyó kutató munka 

magas szintű művelése;
— az intézet többi kutató csoportjával való együtt

működés összehangolása.
A pályázat feltételei:
— orvosi diploma;
— szakorvosi képesítés;
— tudományos fokozat;
— az egyetemi oktató-nevelő és tudományos-kuta

tó munkában szerzett tapasztalat és gyakorlat.

A kinevezendő egyetemi tanárok és docensek 
illetményének megállapítása a felsőoktatási intéz
mények oktatóira vonatkozó új munkabér rendelet 
szerint történik.

A kinevezett egyetemi tanárok magángyakorla
tot nem folytathatnak.

A pályázóknak az állás elnyeréséhez meg kell 
felelniük a Szegedi Orvostudományi Egyetem „Ok
tatók munkaköri követelményei és kinevezési fel
tételei” c. szabályzatban előírt általános, valamint 
az egyetemi tanárok és docensek címszó alatt meg
fogalmazott speciális követelményeknek. (A Sza
bályzat megtekinthető a SZOTE Személyzeti és 
Oktatási Osztályán, ill. Rektori Hivatalában.)
A pályázati kérelemnek tartalmaznia kell a pályázó

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

b) eddigi szakmai munkájának és munkája 
eredményeinek részletes ismertetését, ezek között
— oktató-nevelő és tudományos munkájának le

írását;
— az általa írt könyvek, jegyzetek, tanulmányok 

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

— a tudományos fokozatát, kitüntetéseit, idegen 
nyelv ismeretét, valamint jelentősebb külföldi 
tanulmányútjait;
c) gyógyító-megelőző, (orvosok esetében), tudo

mányos és oktató-nevelő munkájára vonatkozó 
jövőbeni terveit.
A pályázathoz mellékelni kell:
— részletes önéletrajzot 2 példányban;
— a képzettséget, szakképzettséget, tudományos 

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

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

tát;
— hatósági erkölcsi bizonyítványt;
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— a tudományos dolgozatok (könyvek, monográ
fiák, jegyzetek, cikkek) 1 — 1 példányát, ill. 
különlenyomatát.
A pályázatokat mellékleteivel együtt a hirdet

mény közzétételétől számított 4 héten belül kell 
benyújtani a SZOTE Személyzeti és Oktatási Osz
tályára (6701 Szeged, Lenin krt. 107. I. em. 27. 
Pf. 427.).

Dr. Petri Gábor s. k.
egyetemi tanár 

rektor

A Budapesti Műszaki Egyetem felvételt hirdet 
az 1985 februárjában induló alábbi szakmérnöki 
szakokra:
Építőmérnöki Kar 
Földmérő szak,

Geodéziai automatizálási ágazat Erőforrás-ku
tatási ágazat 
Közlekedésépítő szak,

Útépítő és üzemeltető ágazat 
Városi forgalomtervezési ágazat 
Vasútépítési és pályafenntartási ágazat 

Mérnöki matematika szak 
Szerkezetépítő szak,

Acélszerkezeti ágazat 
Vasbetonépítési ágazat 

Vízépítő szak,
Építéstechnológiai ágazat 
Közműépítési ágazat 
Folyami vízépítési ágazat 
Vízellátás-csatornázási ágazat

Gépészmérnöki Kar 
Ergonómiai szak 
Finommechanikai szak,

Műszertechnikai ágazat 
Gépészeti elektrotechnikai szak 
Technológus szak,

Szerszámtervező és gyártó ágazat 
Hegesztő ágazat 

Vízgépészeti szak 
Építészmérnöki Kar 
Szervező-technológus szak 

Kivitelező ágazat 
Szervezető ágazat 

Konstruktőr szak,
Építész-statikus ágazat 
Rendszerelvű építési ágazat 

Épületszigetelő szak 
Városépítési-városgazdasági szak 
Vegyészmérnöki Kar 
Analitikai kémiai szak,

Automatikus elemzési ágazat 
Biotechnológus szak 
Élelmiszerkémiai szak

Élelmiszerminősítő ágazat 
Korróziós szak 
Környezetvédelmi szak,

Levegőtisztaságvédelmi ágazat 
Vízminőségvédelmi ágazat 
Zajcsökkentési ágazat

Szál és rostkémiai szak 
Vegyipari műveleti szak,

Kémiai technológiai irányítástechnikai ágazat
Villamosmérnöki Kar 
Irányítástechnikai szak 
Számítástechnikai szak,

Távfeldolgozó ágazat 
Orvosbiológiai méréstechnikai szak 
Számítógépes elektronikai tervezési és gyártási szak 
Villamosmérnöki szervezői szak 
Közlekedésmérnöki Kar 
Járműgépész szak
Közlekedési rendszer- és folyamattervező szak 
Igazságügyi szak

A szakmérnökképzésre felvételüket kérhetik 
mindazok, akik műszaki egyetemi karon szerzett, 
és a továbbképzés szakjellegének megfelelő oklevél
lel rendelkeznek, mérnöki munkakört látnak el, és 
az oklevél megszerzésétől számított 2 éves mérnöki 
gyakorlattal rendelkeznek.

A tanulmányi idő 2 év. A felvételi kérelmeket a 
munkáltatónál kell benyújtani olyan időpontig, 
hogy a munkáltató azt javaslatával ellátva, folyó 
év szeptember 15-ig megküldhesse az Egyetem ille
tékes karának dékáni hivatalához. A jelentkezéshez 
szükséges nyomtatvány a dékáni hivatalokban sze
rezhető be. A kérelemhez csatolni kell a dékáni hi
vatalban beszerezhető átutalási postautalványon 
200,— Ft felvételi eljárási díj befizetését igazoló 
szelvényt, oklevelet vagy annak közjegyzőileg hi
telesített másolatát, erkölcsi bizonyítványt és ön
életrajzot.

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 rendelkezésre áll.

IGAZGATÁSI ÉS JOGI FŐOSZTÁLY

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

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

IGAZGATÁSI ÉS JOGI FŐOSZTÁLY

Kónya Albert, a Tudományos Minősítő Bizottság 
elnöke minden kedden 14—15 óra között tart fo
gadóórát.

Király Tibor, a Tudományos Minősítő Bizottság 
titkára minden kedden 9—11 óra között tart fo
gadóórát.

TUDOMÁNYOS MINŐSÍTŐ BIZOTTSÁG
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Jogszabályok

A Minisztertanács 
1004/1984. (II. 29.) számú

h a t á r o z a t a

az egyetemi tanárok kinevezéséről

1. Az egyetem, egyetemi jellegű főiskola (a to
vábbiakban: egyetem) tanárait a Minisztertanács 
nevezi ki.

2. A Minisztertanács az egyetemi tanárt külön 
jogszabályban meghatározott eljárás után, a Ma
gyar Tudományos Akadémia elnöke, az oktatás 
tárgya szerint elsősorban érdekelt miniszter, vala
mint — ha az egyetem nem a művelődési minisz
ter felügyelete alá tartozik — a művelődési mi
niszter véleményének meghallgatásával, az egye
tem felett felügyeletet gyakorló miniszter előter
jesztése alapján nevezi ki.

3. Ez a határozat a kihirdetés napján lép ha
tályba, egyidejűleg az 1008/1968. (III. 24.) Korm. 
számú határozat hatályát veszti.

Lázár György s. k., 
a Minisztertanács elnöke

_ A Minisztertanács 
1013/1984. (IV. 15.) számú

h a t á r o z a t a

a Tudományos Minősítő Bizottság 
egyes tagjainak felmentéséről, 

illetőleg kinevezéséről

1 . A Minisztertanács a Tudományos Minősítő 
Bizottság tagjai közül dr. Kápolyi Lászlót — mint 
az Ipari Minisztérium képviselőjét — eredményes 
munkája elismerése mellett felmenti.

2. A Minisztertanács a Tudományos Minősítő 
Bizottság tagjává — az Ipari Minisztérium képvi
selőjeként — dr. Juhász Ádám ipari minisztériumi 
államtitkárt kinevezi.

3. Az 1036/1980. (VIII. 28.) Mt számú határozat 
a jelen határozat rendelkezéseinek megfelelően 
módosul.

4. Ez a határozat a kihirdetés napján lép ha
tályba.

Sarlós István s. k., 
a Minisztertanács elnökhelyettese

1984. május 22.

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának 
(5/1984. (A. K. 6.) MTA-F számú

u t a s í t á s a

az akadémiai dolgozók lakásépítésének 
(vásárlásának) támogatásáról

!•§

(1) A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiak
ban: Akadémia) az állami költségvetés által 
rendelkezésre bocsátott beruházási keretből a 
lakásépítés munkáltatói támogatásáról szóló 
48/1982. (X. 7.) PM-ÉVM számú együttes ren
deletben (a továbbiakban: R) foglaltak szerint 
lakásépítési alapot képez.

(2) A lakásépítési alap mértékét — a beruházási 
keret ismeretében — évenként kell meghatároz
ni.

2.§

(1) A lakásépítési alapnak az R. 12. §-ában meg
határozott felhasználási lehetőségeivel kapcsola
tos — ezen belül különösen az akadémiaikölcsön
kérelmek elbírálására vonatkozó — javaslatok 
kialakítása az Akadémia Lakásügyi Bizottságá
nak a feladata.

(2) A Lakásügyi Bizottság elnökét és tagjait az 
Akadémia főtitkára bízza meg.

3- §

(1) Lakásépítéshez (vásárláshoz) akadémiai támo
gatásban az az Akadémiánál főállásban levő 
dolgozó részesülhet, aki vállalja, hogy munka- 
viszonyát külön szabályozásban meghatározott 
ideig nem szünteti meg.

(2) A dolgozók lakásépítési (vásárlási) támogatásra 
irányuló kérelméről átruházott hatáskörben 
az Akadémia Központi Hivatalának vezetője 
(a továbbiakban: hivatalvezető) dönt.

4-§

Az akadémiai dolgozók lakásépítésének (vásár
lásának) támogatásával kapcsolatos eljárási elő
írásokat hivatalvezetői szabályozásban kell meg
állapítani.

■5.§

(1) Ez az utasítás közzététele napján lép hatályba, 
egyidejűleg a 3/1979. (A. K. 4.) MTA-F számú 
utasítás hatályát veszti.

(2) A már benyújtott, de még el nem bírált kérel
mekre jelen utasítás szabályait kell alkalmazni.

Pál Lénárá s. k.
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Közlemények

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
KÖZPONTI HIVATALA 

HIVATALVEZETŐJÉNEK
2/1984. sz. szabályozása

az akadémiai dolgozók lakásépítésének 
(vásárlásának) támogatásáról

A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiak
ban: Akadémia) főtitkárának a 5/1984. (A. K. 6.)
MTA-F számú utasítása (a továbbiakban: Ut.)
4. §-ában foglalt felhatalmazása alapján az akadé
miai dolgozók lakásépítésének (vásárlásának) tá
mogatásáról a következő szabályozást adom ki.

1. A szabályozás hatálya az Akadémia felügyelete 
alá tartozó önálló gazdálkodási jogkörrel ren
delkező költségvetési szervnél főállásban levő 
dolgozókra, az akadémiai támogatásban része
sülő tanszéki és egyéb kutatóhelyeknél és tu
dományos társaságoknál, egyesületeknél.akadé
miai alkalmazású, főállásban levő dolgozókra, 
valamint a Központi Hivatalnál (a továbbiak
ban az e pontban felsoroltak együtt: intézmé
nyek) főállásban levő dolgozókra terjed ki.

2. Az Ut. 1. §-ban megállapítottak szerint képzett 
lakásépítési alapból az intézmények főállású 
dolgozóinak (a továbbiakban: dolgozó) a lakás
építésmunkáltatói támogatásáról szóló 48/1982. 
(X. 7.) PM-ÉVM számú együttes rendeletben 
(a továbbiakban: R) meghatározott esetekben 
akadémiai kölcsön nyújtható.

3. Az akadémiai kölcsön kamatmentes. A kölcsön 
után az OTP évi 1%-os kezelési költséget számít 
fel, amelyet a kölcsönben részesülő visel.

3.1. Az akadémai kölcsön összegét a mindenkor1 
pénzügyi feltételeknek megfelelően a főtitkár» 
illetve átruházott hatáskörben a hivatalvezető 
állapítja meg. A kölcsön összegére a Lakásügyi 
Bizottság tesz javaslatot.

3.2. A szociálpolitikai kedvezménnyel csökkentett 
építési költség (eladási ár) 20%-ánál nagyobb 
akadémiai kölcsön nem nyújtható.

4. Akadémiai kölcsönben az a dolgozó részesül
het, aki legalább hároméves akadémiai munka- 
viszonnyal rendelkezik.

4.1. Az a 30 évesnél fiatalabb dolgozó, akinek az 
akadémiai intézmény az első munkahelye, 
egyéves munkaviszony után is részesülhet 
akadémiai kölcsönben.

5. Ha az akadémiai kölcsönt kérő dolgozó 
házastársa is akadémiai intézmény dolgozója, 
kölcsön csak egyiküknek adható. A kölcsön 
összegének megállapításánál azonban ez a kö
rülmény figyelembe vehető.

5.1. Ha az akadémiai kölcsönt kérő dolgozó nem 
akadémiai állományú házastársát munkálta
tója lakásépítési (vásárlási) kölcsönben része
síti, az akadémiai kölcsön megállapításánál

a házastárs részére folyósított összeget csök
kentő tényezőként kell figyelembe venni.

6. Akadémiai kölcsönben csak az a dolgozó ré
szesíthető, aki szerződésben vállalja, hogy
a) munkaviszonyát a megállapodás aláírásától 

5 éven belül egyoldalú elhatározással nem 
szünteti meg;

b) határozott időre szóló munkaszerződés ese
tén a munkaviszony megszűnése után — 
a munkáltató szándékától függően — újabb 
munkaszerződést köt.

6.1. Ha a dolgozó a 6. pontban foglaltak szerint 
megkötött szerződésben vállalt kötelezettségét 
megszegi, a még fennálló kölcsöntartozását egy 
összegben kell visszafizetnie. A hátralékos 
kölcsöntartozás után meg kell térítenie évi 5% 
kamatot.

7. Azt a lakást, amely akadémiai kölcsöntámo- 
gatással került a dolgozó tulajdonába, a tar
tozás fennállásának ideje alatt csak az OTP 
és az Akadémia együttes hozzájárulásával 
lehet elidegeníteni vagy megterhelni.

7.1. Ha a 7. pontban foglalt elidegenítés az Akadé
miával munkaviszonyban álló személy részére 
történik, és a vevő kisebb összegű támogatás
ban részesül, mint a még fennálló kölcsöntar
tozás, a vevő részére megállapított kölcsön és az 
eladó hátralékos tartozásának különbözeiét 
egy összegben kell visszafizetni. Ha az elidege
nítés nem az Akadémiával munkaviszonyban 
álló személy részére történik, az elidegenítéskor 
fennálló kölcsöntartozást egy összegben kell 
visszafizetni.

8. ' A Lakásügyi Bizottság elnöke az akadémiai
dolgozók lakásépítésének (vásárlásának) támo
gatásáról irányelveket dolgoz ki. Az irányelve
ket az Akadémiai Közlönyben közzé kell tenni.

9. A dolgozók kölcsön iránti kérelmüket az Aka
démia Lakásügyi Bizottságához címezve mun
kahelyük szakszervezeti bizottságánál terjesz
tik elő. A szakszervezeti bizottság a kérelmet 
saját és a munkáltató szerv vezetőjének véle
ményével ellátva küldi meg az Akadémiai 
Kutatási Ellátási Szolgálata (a továbbiakban: 
KÉSZ) Jogi- és Lakásügyi Csoportjához.

9.1. Az akadémiai támogatásban részesülő tanszéki 
és egyéb kutatóhely dolgozóinak kérelmét a 
szakszervezeti bizottság a 9. pontban foglalta
kon kívül a Támogatott Kutatóhelyek Irodá
jával is véleményezteti.

9.2. A Lakásügyi Bizottság a kérelmeket az igénylő 
szociális és egyéb körülményei, a munkáltató 
és a szakszervezeti bizottság véleménye, vala
mint a rendelkezésre álló pénzügyi keret figye
lembevételével megvizsgálja és javaslatot tesz 
az Akadémia főtitkárának.

9.3. A Lakásügyi Bizottság a lakásépítési (vásár
lási) támogatásban részesülő dolgozók név
soráról, a támogatás módjáról és mértékéről 
az intézményeket, az intézmények pedig dol
gozóikat tájékoztatják.

10. A lakásépítési alapból a legalább ötéves — ille
tőleg a 4.1. pontban meghatározott dolgozó
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esetében legalább hároméves — akadémiai 
munkaviszonnyal rendelkező dolgozó részére 
az R. szerint kölcsönnel támogatható lakás
építéshez (vásárláshoz) vissza nem térítendő 
támogatás is nyújtható.

10.1. Vissza nem térítendő támogatás csak akkor 
adható, ha az építtető (vásárló) anyagi hely
zete előre nem látható körülmények miatt 
nagymértékben megromlott és ezt a kérel
mező igazolja.

10.2. A vissza nem térítendő támogatásra egyébként 
az akadémiai kölcsönre vonatkozó szabályok 
az irányadók.

11. Ha a dolgozó akadémiai kölcsön, vagy vissza 
nem térítendő támogatás felhasználásával 
épít vagy vásárol saját tulajdonú lakást és 
a tanácsi bérlakásának lakásbérleti jogáról 
a lakásügyi hatóság javára pénzbeli térítés 
ellenében lemond, köteles ezt az Akadémia 
Lakásügyi Bizottságának bejelenteni.

11.1. A bejelentés alapján a Lakásügyi Bizottság 
javaslatot tesz az Akadémia hivatalvezetőjé
nek, hogy az Akadémia igényt tartson-e a dol
gozó által kiürített bérlakásra vonatkozóan 
az első bérlő kiválasztásának jogára.

11.2. A Lakásügyi Bizottság a bérlőt a 9—9.1. 
pontokban meghatározott módon benyújtott 
kérelmek alapján azok közül javasolja ki
választani, akik vállalják, hogy a lakásbérleti 
jogról lemondott bérlő részére kifizetett pénz
beli térítésnek megfelelő összeget az Akadé
miának megtérítik.

12. Az Akadémia Központi Hivatala által az 
OTP-nél megnyitott lakásépítési alap számlát 
az Akadémia KÉSZ kezeli. A kölcsön folyó
sítására, vonatkozó szerződés alapján intézke
dik a kölcsön összegének átutalása iránt, 
gondoskodik a nyilvántartásra szolgáló szám
lák vezetéséről.

12.1. A lakásépítés támogatásával kapcsolatos ügy
viteli teendőket a KÉSZ Jogi- és Lakásügyi 
Csoportja látja el.
Ennek keretében feladata különösen:
— a Lakásügyi Bizottság üléseinek előkészí

tése;
— a Lakásügyi Bizottság javaslata alapján 

hozott döntésről az igénylő értesítése;
— a kölcsöntámogatásban részesülő dolgo

zókkal a szükséges szerződések megkötése;
— a kölcsön folyósításához szükséges intéz

kedések .megtétele;
— a kölcsön folyósításával kapcsolatos köte

lezettségek betartásának figyelemmel kí
sérése;

— a nyilvántartások vezetése;
— a törlesztések folyamatosságának ellenőr

zése.
12.2. A KÉSZ Jogi- és Lakásügyi Csoportjának 

a 12—12.1. pontokban foglalt feladatainak 
ellátásáért a KÉSZ Jogi- és Lakásügyi Cső-' 
portjának a. vezetője a felelős. Irányítja a 
feladatok megoldására kijelölt munkatársak

tevékenységét és a Lakásügyi Bizottsággal 
közvetlen kapcsolatot tart fenn.

13. Az Akadémiai támogatáson túlmenően az 
intézmények a szerződéses munkák árbevé
teleiből jutalmazásra felhasználható keretük 
terhére dolgozóiknak lakásépítésük (vásárlá
suk) elősegítésére kamatmentes kölcsönt, vagy 
vissza nem térítendő támogatást adhatnak.

13.1. A 13. pontban meghatározott támogatás rész
letes szabályait az intézmények — a hatályos 
jogszabályok keretei között — maguk álla
pítják meg.

14. Ez a szabályozás közzétele napján lép ha
tályba.

Kónya Sándor s. k.

A TUDOMÁNYOS TOVÁBBKÉPZÉSRE
JELENTKEZŐK FELVÉTELI SZABÁLYZATA

!•§ '

A pályázat szabályai

(1) A TMB évente nyilvános pályázati felhívásban 
hirdeti meg a belföldi és külföldi tudományos 
továbbképzés ösztöndíjas és levelező formáira 
vonatkozó pályázati feltételeket.

(2) A pályázati felhívást a belföldi és a külföldi 
ösztöndíjakra vonatkozóan az előző év novem
ber hónapjában kell nyilvánosságra hozni.

(3) A jelentkezők a pályázatokat a TMB által rend
szeresített „Jelentkezési lap”-on (1. sz. mellék
let) készítik el és ahhoz a kutatóhelyhez nyújt
ják be, ahol képzésüket kérik. A külföldi tovább
képzésre vonatkozó pályázatot a TMB-hez kell 
benyújtani. Ezen a lapon az erre jogosult szer
vek közük a 72/1982. (XII. 10.) MT számú ren- j 
delet (a továbbiakban: R.) 3. § (2)—(6) bekezdé- 5
sei által előírt javaslataikat.

(4) A jelentkezési laphoz mellékelni kell egy-egy 
példányban:
a) az egyetemi diploma másolatát, pályakez- J 

dőknek — diploma hiányában — az utolsó i 
négy lezárt félévben elért tanulmányi ered
ményeket igazoló iratot,

b) a személyi minősítés — pályakezdőknek a \ 
hallgatói jellemzés — másolatát,

c) a pályázó önéletrajzát, amelyből kitűnik
eddigi gyakorlati, szakmai, tudományos te- ; 
vékenysége és tájékoztatást nyújt a sorka- . 
tonai szolgálat teljesítéséről, i

d) erkölcsi bizonyítványt,
e) a kidolgozandó téma tömör körvonalazását 

tartalmazó leírást. 1
A pályázó a jelentkezési laphoz csatolja még
f )  a közép- vagy felsőfokú idegen nyelvi vizsga

bizonyítványt, vagy ezzel egyenértékű nyelv
tudást igazoló iratot,

g) a publikációk jegyzékét, azok különlenyo
matáit, illetőleg másolatait, a pályakezdő 
pedig az egyetemi tanulmányai során elért
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tudományos diákköri vagy más kezdeti tudo
mányos tevékenységet tanúsító iratok máso
latait, amennyiben ezzel rendelkezik, to
vábbá

h) a társadalmi ösztöndíjban részesülő az ösz
töndíjat adományozó intézmény hozzájáru
lását, a külföldi ösztöndíjjal tanuló pedig 
az azt adományozó illetékes minisztérium 
hozzájárulását,

i) az egyetemi doktori cím (doktorátus) meg
szerzését igazoló diploma hiteles másolatát.

(5) A pályázók pályázati díjat fizetnek a TMB 
232.90144—8908 számú számlájára és a befize
tést igazoló iratot csatolják a jelentkezési lap
hoz.

2.§
A pályázat elbírálásának általános szabályai

(1) A tudományos továbbképzésre benyújtott pá
lyázatokat — a (2) bekezdésben foglalt esetek 
kivételével — érdemben kell elbírálni.

(2) Érdemi elbírálás nélkül el kell utasítani a pályá
zatot, ha a pályázó
a) a szocialista erkölcs szabályai ellen súlyosan 

vétett (1982. évi 38. sz. tvr. 1. §),
b) a közügyektől eltiltást kimondó jogerős bírói 

ítélet hatálya alatt áll (1982. évi 38. sz. tvr. 
!•§)>

ej ha a pályázatot szabálytalanul, illetve hiá
nyosan nyújtotta be és a szabálytalanság 
kiküszöbölése, illetve a hiány pótlása a fel
vételi vizsga időpontjáig nem történt meg.

(3) A TMB titkára — az illetékes szakbizottság
véleményének meghallgatása után — enge
délyezheti a pályázat érdemi elbírálását, ha 
a pályázó

aj 35 évnél idősebb, vagy
b) egyetemi végzettséggel nem rendelkezik.

(4) Abban az esetben, ha az arra illetékes szervek 
javaslatai között (R. 3. § (3), (5) és (6) bekezdé
se) eltérés van, a TMB titkársága felvilágosítást 
kérhet az eltérés okairól.

3.§
(1) A pályázati elbírálás során értékelni kell:

a) a pályázó felsőoktatási tanulmányi ideje 
alatt vagy gyakorlati, szakmai, tudományos 
működése során elért eredményét,

b) a pályázónak .a felvételi vizsgán elért ered
ményét.

(2) A két eredmény összesítését is figyelembe véve 
a vizsgabizottság, illetőleg a szakbizottság a je
lölt alkalmasságáról véleményt alkot és indo
kolt javaslatot tesz.

4-§

A pályázók teljesítményének értékelése
(1) A pályázóknak a felsőoktatási tanulmányi ideje 

alatt vagy a gyakorlati, szakmai, tudományos 
működése során elért eredményei közül a vizsga

bizottság számba veszi és pontszámokkal is ér
tékeli, a következőket:

A) pályakezdő szakember esetében
a) az egyetemi diploma minősítését, illetve en

nek hiányában az utolsó négy lezárt félévben 
elért tanulmányi eredményeket,

b) kezdeti tudományos tevékenységet (mint pl. 
a tudományos diákköri, szemináriumi, pub
likációs tevékenység, kutatómunkában való 
részvétel, stb.),

c) az idegen nyelvtudást, illetve az idegen 
nyelvi vizsga eredményét (egy nyelv alap
ján),

d) az alaptárgyi vizsga eredményét;
B) gyakorlattal rendelkező szakember esetében

a) az egyetemi diploma megszerzésétől számí
tott öt éven belül az egyetemi diploma minő
sítését,

b) tudományos publikációkat (nyilvános publi
kációk, intézeti jelentések, szabadalmak, 
szakmérnöki végzettség, konferencián tartott 
előadások stb.),

c) az idegen nyelvtudást, illetve az idegen 
nyelvi vizsga eredményét (egy nyelv alap
ján),

d) az alaptárgyi vizsga eredményét,
e) mind a pályakezdő, mind a gyakorlattal 

rendelkező szakember esetében értékeli az 
egyetemi doktori cím (doktorátus) megszer
zését igazoló diploma minősítését. Ezt vagy 
a tudományos teljesítmények értékelése so
rán (Alb, illetve B/6 pont) vagy — ha ez a pá
lyázó számára kezdvezőbb — a 4. § (3) 
bekezdése szerint elérhető pontokon felül 
kell figyelembe venni. Minden esetben csak 
az egyik összetevőként számítható be.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt eredményeket és 
teljesítményeket az alábbiak szerint kell pont
számokkal értékelni:
a) az egyetemi diploma minősítése alapján 

a kitűnő minősítésért 5, a jelesért 4, a jóért 
3, a'közepesért 2, az elégséges minősítésért 
1 pont jár;
— ha á diploma minősítése — pl. külföldön 

szerzett diploma esetében — nem álla
pítható meg, az utolsó négy lezárt félév 
eredménye alapján kell a pontszámot 
megállapítani;

— az orvostudományi, az állatorvostudo
mányi, az állam- és jogtudományi doktori 
cím alapján 5 pont jár a „summa cum 
laude” , 4 pont a „cum laude” , 2 pont a 
„rite” minősítésű diplomáért;

b) az utolsó négy lezárt félév eredményeiből 
képzett átlag alapján 5 pont jár az 5—4,51, 
4 pont a 4,5—3,51, 3 pont a 3,5—2,51, 1 pont 
a 2,5—1,51 közötti tanulmányi eredmény
ért;

c) a kezdeti tudományos tevékenységet 5—1 
ponttal lehet elismerni. Különösen a tudo
mányos diákköri tevékenység, tudományos 
publikációs tevékenység, szemináriumi mun
ka, laboratóriumban végzett tevékenység,
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intézkedni a pályázat esetleges hiányainak pót
lásáról is.
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kutatómunkában való részvétel, vagy más 
ezzel egyenértékű szakmai-tudományos te
vékenység együttes mérlegelése alapján kell 
megítélni a pályakezdő kezdeti tudományos 
tevékenységét. Ha a felsorolt tevékenységek 
teljesen hiányoznak, pont nem adható;

d) — közép- vagy felsőfokú állami nyelv
vizsga esetén 5 pont,

— a felvételi vizsgán tanúsított nyelvtudás 
alapján 4—3—2, illetve 0 pont adható;

ej az alaptárgyi vizsga eredménye 5—2, illetve
0 ponttal értékelhető;

f )  a 4. § (1) bekezdés B/b pontjában felsorolt 
publikációkat, azok minősége és mennyisége 
alapján 5—1 ponttal lehet elismerni. Publi
kációk hiányában pont nem adható.
A pontszámok növelhetők a nem egyetemi 
végzettséget igazoló doktori cím (doktorátus) 
megszerzése esetén, mégpedig: ,,summa cum 
laude” minősítés esetén 3, ,,cum laude” 
minősítés esetén 2, ,,rite” minősítés esetén
1 ponttal.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltaknak megfele
lően az elérhető pontok száma az egyetemi dok
tori cím (doktorátus) pontszámai nélkül:
a) pályakezdő szakember esetén 20 pont,
b) gyakorlattal rendelkező szakember esetén

— ha az egyetemi végzettség megszerzésétől 
a pályázat benyújtásáig 5 év még nem telt 
el — 20 pont,

c) gyakorlattal rendelkező szakember esetén — 
ha az egyetemi végzettség megszerzésétől 
a pályázat benyújtásáig 5 év eltelt — 15 
pont.

(4) Az összteljesítményt úgy kell kiszámítani, hogy 
az elért pontok összegét a (3) bekezdés szerint 
elérhető pontok százalékában kell kifejezni.

5.§

A felvételi vizsgakövetelmények, 
a vizsga lebonyolítása és értékelése 1

(1) Felvételi vizsgát kell .tenni
aj a tervezett kutatási témához tartozó leg

fontosabb alaptárgyból, 
b) valamely idegen nyelvből (álta ában világ

nyelvből), ha a pályázó nem tett középfokú 
vagy felsőfokú állami nyelvvizsgát, illetve 
nem rendelkezik ezekkel egyenértékű — ok
irattal r igazolt — nyelvtudással. Ha a ki
dolgozandó téma indokolja, az illetékes 
szakbizottság más idegen nyelvtudást is el
ismerhet, illetve más idegen nyelvi vizsgá
hoz is hozzájárulhat.

(2) A felvételi vizsgára bocsátás tényét, a vizsga 
időpontját és helyét, a vizsga tárgyait, a vizsga- 
követelményeket a TMB titkára a -vizsga idő
pontja előtt egy hónappal közli a pályázóval. 
A munkaviszonyban álló pályázó figyelmét fel 
kell hívni arra, hogy a felkészülésre egy alka
lommal összesen 10 munkanap rendkívüli fiza- 
tett szabadság illeti meg. Ez alkalommal kell

(3) Az alaptárgyi vizsga tartalom szempontjából 
meghaladja az egyetemi tananyagot a megjelölt 
kutatási téma szempontjából legfontosabb te
rületeken, felméri a pályázó szakirodalmi isme
reteit, valamint az adott tudományterület idő
szerű szakmai, ideológiai problémáinak ismere
tét is.
A felvételi vizsga alaptárgyát és követelményét 
a TMB illetékes szakbizottsága állapítja meg.

(4) Az idegen nyelvi vizsgán a szűkebb köznyelvi, 
valamint az adott alaptárgyhoz tartozó szakmai 
nyelvi anyagból folyamatos társalgási és konzul
tációs készségről kell a pályázónak tanúságot ten
nie. Az idegen nyelvet a pályázó a kutatóhellyel 
egyetértésben, az (1) bekezdés b) pontjában meg
állapított keretek között választja meg.

(5) A felvételi vizsgát mindkét tárgyból azonos 
felvételi vizsgabizottság előtt, ugyanabban az 
időben kell letenni.

(6) A felvételi vizsgabizottságokat a pályázatok 
ismeretében, a szükséges számban a TMB ille
tékes szakbizottsága bízza meg. A szakbizott
ság — szükség esetén — más szakbizottsággal 
együttműködve interdiszciplináris vizsgabizott
ságot alakíthat.

(7) A vizsgabizottság összetétele a következő:
— elnök, aki az adott tudományszakban tudo

mányos fokozattal rendelkezik és lehetőleg 
a TMB szakbizottságának tagja,

— a bizottság szakmai vizsgáztató tagja, aki 
tudományos fokozattal rendelkezik és az 
alaptárgyban szakértő,

— a bizottság idegen nyelvi vizsgáztató tagja, 
aki egyetemi nyelvi lektor vagy más olyan 
oktató, kutató, aki az adott tudományág 
(természettudomány, orvostudomány stb.) 
idegen nyelvi szaknyelvét is ismeri.

A vizsgán jelen lehet az illetékes szakbizottság 
és a TMB bármely tagja, de a vizsga lefolytatá
sában és értékelésében nem vehet részt.

(8) A vizsga általában szóbeli és nem nyilvános. 
A TMB szakbizottsága — az alaptárgy jellegé
nek megfelelően — szóbeli vizsgát vagy szóbeli 
és írásbeli vizsgát együttesen is elrendelhet.

(9) — A vizsgabizottság a vizsga során arról győ
ződik meg, hogy milyen a jelölt szakmai 
tájékozottsága az alaptárgyból, speciális 
ismerete a választott kutatási témából, to
vábbá az idegen nyelvből. A fentieken túl
menően — a rendelkezésre álló vélemények 
és a vizsga során szerzett tapasztalatai alap
ján — a vizsgabizottság alakítson ki véle
ményt a pályázó problémafelismerő és meg
oldó, önálló gondolkodó képességéről, kuta
tási készségéről, ideológiai tájékozottságá
ról, politikai ítélőképességéről, tudományos 
és szakmai közéleti tevékenységéről.

— A vizsgabizottság fordítson figyelmet arra, 
hogy a tehetséges, a kutatómunkát hivatás
nak tekintő, politikai szempontból elkötele
zett, fiatal szakembereket javasoljon tudo
mányos továbbképzésre.
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— Az előző bekezdésekben foglaltaknak megfe
lelően minden esetben adjon tömör jellemzést 
a pályázó képességéről.

(10) A felvételi vizsgáról a 2. sz. melléklet szerint 
jegyzőkönyvet kell készíteni. A vizsga során 
készült írásbeli dolgozatot a jegyzőkönyvvel 
együtt a pályázó anyagában kell megőrizni.

(H ) A felvételi vizsga számszerű eredményét a 
vizsgabizottság elnöke közli a pályázóval, egy
ben arról is tájékoztatja, hogy az ösztöndíj 
odaítéléséről, a felvételről a Tudományos Minő
sítő Bizottság dönt.

(12) A vizsgabizottság elnöke és tagjai vizsgáztató 
munkájukért díjazásban részesülnek. Ennek 
mértékét külön rendelkezés állapítja meg.

6-§

A pályázók eredményeinek összesítése és döntés 
az ösztöndíjról

(1) A TMB szakbizottságainak feladata a felvételi 
vizsgabizottságok munkájának felügyelete és 
ellenőrzése; a megállapított pontszámokról és 
egyéb értékelésekről esetleges megjegyzésük 
kifejtése; a pályázók sorrendjének megállapí
tása és a felvételi javaslatok kialakítása a 3. §-ban 
foglaltakra figyelemmel. (A 2. sz. melléklet sze
rint.) Véleményt mond a szakbizottság a képzési 
helyre és a tudományos vezetőre vonatkozó 
javaslatokról is.

(2) Nem lehet felvételre javasolni azt a pályázót, 
aki valamely felvételi tárgyból, illetve korábbi 
gyakorlati, szakmai, tudományos tevékenysége 
értékelése alapján 0 pontot kapott, továbbá azt 
sem, aki a megszerezhető pontok 67%-ánál 
(13, illetőleg 10 pontnál) kevesebb pontot szer
zett. Az ilyen pályázó a követelményeknek nem 
felel meg és fellebezésre nem jogosult.

(3) Külföldi továbbképzésre nem javasolható az 
a pályázó sem, aki a fogadó ország nyelvéből, 
vagy az ott használható nyelvből legalább 
középfokú nyelvvizsgát nem tett, illetve ennek 
megfelelő nyelvtudást nem igazolt.

(4) Az ösztöndíj odaítéléséről, a felvételről — a 
Tudománypolitikai Bizottság által meghatáro
zott tudományág keretszámoknak megfelelő
en —, valamint a tudományos vezető meg
bízásáról a TMB teljes ülése dönt.

(5) A TMB döntésének előkészítésére, évente fel
vételi bizottságot alakít. A bizottságot a TMB 
titkára vezeti, tagjai a TMB által kijelölt TMB- 
tagok és a kutatóhelyek felett felügyeletet gya
korló főhatóságok képviselői.

(6) A TMB döntéséről a TMB titkára 30 napon 
belül értesíti:
— a pályázót,
— a kutatóhely és a kutató intézmény vezető

jét,
— a tudományos vezetőt,
— a munkáltatót,

— a kutatóhely felett felügyeletet gyakorló fő
hatóságot,

— az illetékes TMB szakbizottságot.
(7) Az értesítésben közölni kell:

a) felvétel esetén
— a kutatóhelyet, amely a képzést végzi 

(illetve az országot, amelybe a pályázót 
felvették),

— a tudományos vezető nevét,
— a képzés formáját.

b) elutasítás esetén
— az elért pontszámokat,
— az elutasítás indokait,
— a jogorvoslati lehetőséget, annak határ

idejét és módját, ha jogorvoslatnak helye 
van.

7.§

A nem magyar állampolgárok pályázatának 
és a pályázatok elbírálásának szabályai

(1) A nem magyar állampolgár továbbképzésére 
nemzetközi (kormányközi) vagy tudományos 
akadémiák közötti megállapodás alapján, to
vábbá megállapodáson kívül, diplomáciai úton 
előterjesztett — pályázatnak tekintendő — 
javaslat alapján kerülhet sor.

(2) A jelentkező a pályázatot — ha a megállapodás 
másként nem rendelkezik — a TMB által rend
szeresített magyar, angol, francia vagy orosz 
nyelvű jelentkezési lapon nyújtja be a TMB-hez 
minden év március 31-ig, az illetékes budapesti 
külképviselet útján. A jelentkezési laphoz mel
lékelni kell:
— az egyetemi diploma hiteles másolatát,
— a pályázó önéletrajzát, amelyből kitűnik 

eddigi szakmai tevékenysége is,
— a magyar, illetve valamely világnyelv is

meretének szintjét igazoló iratot,
— a publikációs jegyzéket, a publikációk külön

lenyomatát, vagy más, a tudományos munka 
iránti érdeklődést tanúsító igazolásokat,

— a kidolgozandó téma tömör körvonalazását. 
Az okmányok és okiratok magyar, angol, francia 
vagy orosz nyelven nyújthatók be. Ha az egye
temi diploma nem ilyen nyelvű, csatolni kell 
a megjelölt nyelvek egyikén annak hiteles for
dítását.

(3) A nem magyar állampolgárok — a (8) bekezdés
ben foglaltak kivételével — felvételi vizsgát 
nem tesznek. A szabályszerűen elkészített és 
benyújtott pályázatot a TMB az illetékes szak- 
bizottságának adja ki, amely megvizsgálja azt 
és dönt arról, hogy a pályázatot érdemben el 
lehet-e bírálni, megvannak-e a R. 4. § (1) be
kezdés a), b), d) pontjaiban meghatározott 
feltételek. A vizsgálat eredményétől függően 
a szakbizottság dönt a felvételről, meghatározza 
a képző kutatóhelyet, felkéri a tudományos 
vezetőt, vagy a pályázatot elutasítja.
A szakbizottság lehetőleg magasabb fokú minő
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sítéssel végzett jelöltet vegyen fel, ennek érdeké
ben — a diploma típusától függően — kiváló, 
jeles, jó, illetve 100—80%-os minősítésű diplo
mával rendelkezőket részesítsen előnyben.

(4) Nem lehet felvenni azt a nem magyar állam
polgárságú pályázót, akinek diplomája a (3) 
bekezdésben megjelölt minősítésnél lényegesen 
alacsonyabb minősítésű, továbbá azt, aki vala
mely világnyelvet legalább középfokon nem 
tud.

(5) A TMB titkárságának feladata a kutatóhelyek 
és az intézmények vezetőivel a szükséges egyez
tetések elvégzése a fogadókészség biztosítása, 
a téma meghatározása és a tudományos vezető 
felkérése érdekében.

(6) A szakbizottság döntése és az egyeztetések el
végzése után, legkésőbb azonban minden év 
június 30-ig a TMB titkára értesíti
— a javaslattevő külképviseletet,
— a magyar kutatóhely és intézmény vezetőjét 

a jelöltek fogadásáról (felvételéről) illetőleg 
elutasításáról.

(7) Az értesítésben közölni kell:
a) felvétel esetén

— a kutatóhelyet,
— a tudományos vezető nevét,
— a témára vonatkozó esetleges megjegy

zéseket;
b) elutasítás esetén

— annak indokait.
(8) A saját költségén továbbképzésben részt venni 

szándékozó nem magyar állampolgár a pályá
zatát a 7. § (2) bekezdése szerint készíti el és 
közvetlenül a TMB-hez nyújtja be. Az ilyen 
pályázó egyidejűleg pályázati díjat fizet be 
a TMB számlájára a Magyar Külkereskedelmi 
Banknál. A díj mértékét külön jogszabály 
állapítja meg.

(9) A saját költségén továbbképzésben részt venni 
szándékozó nem magyar állampolgárok pályáza

tának elbírálására a 3—5. §-ban, a 6. § (1), (2) 
bekezdésben, a 7. § (4)—(7) bekezdésében fog
laltakat értelemszerűen kell alkalmazni.

8-§
Vegyes rendelkezések

(1) A szabályzat szempontjából pályakezdő a végző 
egyetemi hallgató, valamint az is, aki egyetemi 
tanulmányait a felvételi vizsgát megelőző két 
tanévvel korábban fejezte be.

(2) A vizsgabizottság megalakítása, a vizsgák le
bonyolítása és értékelése során alkalmazni kell 
a tudományos minősítés egyéb területén érvé
nyes, az összeférhetetlenségre és elfogultságra 
vonatkozó szabályokat.

(3) A felvétel hatályát veszti, ha a felvett pálya
kezdő a tudományos továbbképzés kezdetéig 
egyetemi diplomát nem szerez.

(4) A magyar állampolgárok és a saját költségén 
pályázó nem magyar állampolgárok a TMB 
elutasító döntése ellen — a 2. § (2), a 6. § (2),
(3) és a 7. § (4) bekezdésében foglalt esetek ki
vételével — fellebbezéssel élhetnek a Magyar 
Tudományos Akadémia Elnökségéhez. A felleb
bezést a döntés kézhezvételétől számított 15 
napon belül a TMB titkárságán kell benyújtani 
és egyidejűleg igazolni kell a fellebbezési illeték 
befizetését.
Az illeték mértékét külön jogszabály állapítja 
meg.

(5) E szabályzat szempontjából a magyar állam
polgárokra vonatkozó szabályokat kell alkal
mazni arra a nem magyar állampolgárra is, 
aki Magyarországon letelepedett, illetve letele
pedés céljából Magyarországon tartózkodik, 
amennyiben belföldi tudományos továbbkép
zésre pályázik.

Szentágothai János s. k., Kónya Albert s. k.,
az MTA elnöke a TMB elnöke
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JELENTKEZÉSI LAP
TUDOMÁNYOS TOVÁBBKÉPZÉSI ÖSZTÖNDÍJRA 

A bekeretezett részeket a TMB tölti k i !

I. SZEMÉLYI ADATOK:* * *

*A szöveges rovatokat nyomtatott nagy betűvel kell kitölteni! A szöveg a bal oldali első kockában kezdődjön!
*A megfelelő válasz aláhúzandó!

I , !
Családi és utónév: _____ ___________________ -________ j___|_____  ■ ______

Asszonyoknál leánykori
név: ______ __________ ■ ________________________ I__________

Születési hely: j i j | ________ _________________ :______ |_ _ _ _____ |

Személyi szám: Születési idő: 19.. év .................. hó . . . .  nap

Anyja leánykori n e v e : ___________________________

Lakcím: város
irányítószám :__________  (község)________________________ . ___________

utca, házszám: _____

telefon: ”  .

Munkahely: I I I M  I I I ! ! I I I I i i Mu" kahe|yJ -------------------------- -------------------------------------- !-------  típusa:

b eo sz tá s :_________________ _______________________________Főhatóság:

Munkahely címe: ..
irányítószám :__________ j város (község)______________ :__________________________ _

utca, házszám: 

telefon:

Korábbi munkahely és beosztás: . Alkalmazási idő: , , ,J Munkahely
i j típusa:

'■ l T 9  - T 9  H_____________________________ ■_________________ I _________ _ i ______ _________

2. - L L L 1 1 1 1 I . I I I I  Ü J J J J J  _ _ _ _
M M  ]- | -1 | 1 1 - 1 1 1  I ']. I I  1 11191 | | - m  U

3 .  -------L-J ------------------------------------------------------- ■ __________ _____________

M  M  i ! i I M  1 M  I M  M l  ji l9j  ] I -1H91 | 1 1 J
eltartottak száma: ebből gyermek: szülő:
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II. A PÁLYÁZÓ KÉRÉSE

A megpályázott tudom ányszak:_______________________

**A megpályázott ösztöndíj: központi, intézményi___________

**Megpályázott képzési forma: belföldi tudományos ösztöndíj,
belföldi levelező ösztöndíj, 
külföldi tudományos ösztöndíj, 
külföldi levelező ösztöndíj

Megpályázott kutatóhely neve:

Megpályázott kutatóhely címe: irányítószám _________  v áro s_______________________________

utca, házszám: _________________________________________________________ _____________

m egye:___________________________________________
Alapító intézmény neve (intézményi

ösztöndíjnál): _____________________________ [_________  j

III. TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉG

Társadalmi szervezetekben viselt tagság és tisztségek: _________________________________________

**KISZ-tag: igen, nem

**Párttag: igen, nem —

Tudományos szervezetekben viselt tagság és tisztségek:________ __________ ___ ___________ __

IV. SZAKMAI ADATOK 

Felsőfokú végzettség:

intézmény:.... ........... , _______

k a r :_____________________  szak:

Diploma megszerzésének éve: 19_______  Minősítése:___ :________Oklevél száma:

Dr.-i cím'megszerzésének éve: 19:_______ Minősítése:____ ’_______  Oklevél száma:

Tudományos diákköri tevékenysége, helyezése: (esetleg külön lapon részletezve)______

■

i

1i

l

Publikációi, találmányai, szabadalmai: (szükség esetén külön lapon felsorolva)
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Egyéb tudományos tevékenysége (esetleg külön lapon):

Idegen nyelvtudás: 

nyelv megnevezése , olvas , „ . . .  nyelvvizsga
ir (jelölés X ) beszel s2,ntJe időpontja szama

Kelt: 19 . . .  év h ó ........ nap

a pályázó aláírása V.

V. VÉLEMÉNYEZÉSEK:

A munkahely állami és társadalmi szerveinek véleménye a pályázatról:
(szakmai és politikai tevékenységéről, az ösztöndíj formájáról, az ösztöndíj-kiegészítés lehetőségéről, a 
végzés utáni foglalkoztatásáról) Munkaviszonyban állók esetén kell kitölteni!

Kelt: 19 . . .  év hó nap

állami vezető pártszervezet titkára

Az egyetemi kar állami és társadalmi szerveinek véleménye a pályázatról:
(szakmai és politikai tevékenységéről, az ösztöndíj formájáról, az ösztöndíj-kiegészítés lehetőségéről) 
Pályakezdők esetén kell kitölteni!

K e lt : .................................19 . . .  év h ó ........ nap

dékán KlSZ-titkár
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~  A kért kutatóhely intézményi vezetőjének (intézet igazgató, rektor stb.) véleménye a pályázatról:
4B (fogadja-e a pályázót, milyen téma kidolgozásába vonja be, melyik idegen nyelvtudását tartja szükségesnek,
§  kit javasol tudományos vezetőnek, a továbbképzés befejezése után alkalmazni kívánja-e a pályázót)

’S

s
■*->o>
CBo>
« 5

MUNa*•4»
•o•o*«#>o•**
S5

Kelt: 19 . . .  év hó
cs

nap

aláírás

A főhatóság illetékes szerve vezetőjének véleménye a pályázatról:

K e lt : ............ .................... 19 . . .  é v ............... .............. h ó ...........nap

aláírás

A jelentkezési laphoz mellékelni kell egy-egy példányban:
a) az egyetemi diploma másolatát, pályakezdők esetén annak hiányában az utolsó négy lezárt 

félévben elért tanulmányi eredményeket igazoló iratot,
b) a személyi minősítés — pályakézdők esetén a hallgatói jellemzés — másolatát,
q) a.pályázó önéletrajzát, amelyből kitűnik eddigi gyakorlati, szakmai, tudományos tevé

kenysége, sorkatonai szolgálat teljesítése is,
d) közép- vagy felsőfokú idegen nyelvi vizsgabizonyítvány, vagy az ezekkel egyenértékű 

nyelvtudást igazoló iratot,
e) erkölcsi bizonyítványt,
f )  publikációk jegyzékét, a publikációk különlenyomatáit, ill. fénymásolatait, pályakezdők

a tudományos diákköri, vagy más kezdeti tudományos tevékenységet igazoló iratok má
solatát, • -

g) a társadalmi ösztöndíjat adományozó’ intézmény, külföldi ösztöndíjjal tanuló esetében 
az illetékes minisztérium hozzájárulását a pályázat benyújtásához,

h) a kidolgozandó téma tömör körvonalazását tartalmazó leírást,
i) a pályázati díj befizetését igazoló iratot.
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T á j é k o z t a t ó

a kandidátusi fokozatok odaítéléséről

A TMB szakbizottságai az alábbi pályázóknak ítél
ték oda a kandidátusi fokozatot:

Nyelvtudományi, orientalisztikai, klasszika-filo
lógiai szakbizottság

PONGRÁCZ JUDIT: (Külker. Főiskola. Bp.)
,,Linguistische Probleme des Fachübersetzungs- 
unterrichts-demonstriert am Beispiel der deut
schen und der ungarischen Fachsprache der 
Aussenwirtschaft” c. értékezése alapján a nyelv- 
tudomány kandidátusa.

2. Irodalomtudományi szakbizottság
PÁL JÓZSEF: (JATE, Szeged)

„A neoklasszicizmus poétikája (18. sz. végi olasz 
irodalom és művészetelméletek európai össze
függéseikben)” című értekezése alapján az iro
dalomtudomány kandidátusa,

CS. VARGA ISTVÁN: (KLTE, Debrecen)
„Németh László regénymonodiái” c. értekezése 
alapján az irodalomtudomány kandidátusa.

3. Zenetudományi, néprajzi és folklór szakbizottság
FÖLDESI BÉLA: (Tanítóképző Főisk., Debrecen) 

„Egy középkori eredetű népszokás — a Gergely- 
járás — fejlődéstörténeti vizsgálata” c. érteke
zése alapján a történelemtudomány (néprajz) 
kandidátusa,

KRUPA ANDRÁS: (TIT Békéscsaba)
„A délkelet-magyarországi szlovákok hiedelem- 
világa” c. értekezése alapján a történelemtudo
mány (néprajz) kandidátusa.

4. Filozófiai szakbizottság
THOMA LÁSZLÓ: (BME)

„A szabadidő filozófiai kategóriája Marxnál” 
c. kandidátusi értekezése alapján a filozófia tu
domány kandidátusa,

HRONSZKY IMRE: (BME)
„A tudományfejlődés társadalmi meghatáro
zottságának problémája az ún. externalizmus- 
internalizmus vita történetében” c. értekezése 
alapján a filozófia tudomány kandidátusa,

KARIKÓ SÁNDOR: (Juhász Gy. Tanárképző 
Főisk., Szeged)
„A konformizmus elméleti megközelítése. Fo
galomelemzés és történetfilozófiai analízis” c. 
értekezése alapján a filozófia tudomány kandi
dátusa.

5. Közgazdaságtudományi szakbizottság
HAUCK ISTVÁN: (SKÁLA COOP, Bp.)

„A vegyes iparcikkek áruutánpótlási rendszeré
nek elemzése és a rendszer komplex racionalizá
lásának lehetősége az NDK-ban — a híradás- 
technikai cikkek területén” c. NDK-ban meg
védett értekezése alapján a közgazdaságtudo
mány kandidátusa.

10. Földrajzi, meteorológiai szakbizottság

SÜLI-ZAKAR ISTVÁN: (KLTE Debrecen)
„Faluföldrajzi vizsgálatok Borsod-Abaúj-Zemp- 
lén megye keleti részén” c. értekezése alapján 
a földrajztudomány kandidátusa,

CSATÁRI BÁLINT: (MTA Földrajztud. Kút. Int., 
Kecskemét)
„A természeti és társadalmi tényezők hatása 
a Sárrét népességére és településhálózatára” c. 
értekezése alapján a földrajztudomány kandidá
tusa.

11. Matematikai szakbizottság

CSÓKA GÉZA: (ELTE TTK)
„A tökéletes rácsok minimum-parallelepipedon- 
jai” c. Szovjetunióban megvédett értekezése alap
ján a matematikai tudomány kandidátusa,

KOVÁTS ANTAL: (ELTE TTK)
„Bergström-típusú aszimptotikus sorfejtések 
egész értékű valószínűségi változókra és vek
torokra” c. Szovjetunióban megvédett érteke
zése alapján a matematika tudomány kandidá
tusa.

12. Fizikai és csillagászati szakbizottság

SZÁSZ ANDRÁS: (ELTE TTK)
„Fémek és ötvözetek ultralágy röntgenemissziós 
vizsgálata” c. Szovjetunióban megvédett érte
kezése alapján a fizika tudomány kandidátusa,

SÜKÖSD CSABA: (ELTE Atomfizikai Tsz.) 
„Izoskalár óriásrezonanciák vizsgálata nagy- 
energiájú töltött részecskékkel” c. értekezése 
alapján a fizika tudomány kandidátusa,

MOLNÁR GÁBOR: (MTA Izotópintézete)
„Az átmeneti magszerkezet vizsgálata páros 
Mo izotópokban reaktorneutrinok (n,n’) reakció
ja és kölcsönhatóbozon-modell alkalmazásával” 
c. értekezése alapján a fizika tudomány kandi
dátusa.

13. Növénytermesztési szakbizottság.

FARHAD KARIM MUSTAFA: (Irak)
„Az érésgyorsítás hatása, a dohányra” c. érte
kezése alapján a mezőgazdaságtudomány kandi
dátusa,

BUT Sí TI EU: (Vietnam)
„A tápanyagellátás és a betegségellenállóság 
összefüggései a paradicsom — Septoria lycoper- 
sici Speg, gazda-parazita kapcsolatban” c. érte
kezése alapján a mezőgazdaságtudomány kandi
dátusa,

ALI KHALIL DIB: (Szíria)
„A fajta és alany hatása az almafák termőfelü
letére a termés mennyiségére és minőségére” c. 
értekezése alapján a mezőgazdaságtudomány 
kandidátusa,

TÓTH MAGDOLNA: (Kertészeti Egyetem)
„Üj almafajták termesztési-, áruértéke és adap
tációs lehetőségei” c. értekezése alapján a mező
gazdaságtudomány kandidátusa,
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20. Híradástechnikai, irányítástechnikai, automati- 
kai-müszertechnikai szakbizottság

GASZTONYI MAYA: (MTA Növényvéd. K.I.) 
„Fajspecifikus biokémiai tényezők szerepe szisz- 
témikus fungicidek szelektív hatásában” c. érte
kezése alapján a mezőgazdaságtudomány kandi
dátusa.

14. Állattenyésztési és állatorvostudományi szakbizott
ság

WOLF GYULA: (Mg-i Főisk., Kaposvár)
„Tenyészbikák hústermelő örökítőképességének 
megállapítása saját adataik és féltestvéreik 
vizsgálata alapján” c. értekezése alapján a mező
gazdaságtudomány kandidátusa,

RUDAS PÉTER: (Áo. tud. Egyetem)
„A pajzsmirigyhormonok perifériás metaboliz- 
musa” c. értekezése alapján az állatorvostudo
mány kandidátusa.

16. Elméleti orvostudományi szakbizottság

MATESZ KLÁRA: (DOTE)
„Az agyidegek motoros és érző magjainak szer
kezete békában és patkányban” c. értekezése 
alapján az orvostudomány kandidátusa,

SIMON KÁROLY: (SOTE)
„Az akváriumi halak alkalmazása a kémiai 
vegyületek carcinogenitásának tanulmányozá
sában” <f. Szovjetunióban megvédett értekezése 
alapján az orvostudomány kandidátusa,

VU DUC MOI: (Vietnam)
„Lizoszómák az agyalapi mirigy egyes hormon
termelő sejtjeiben” c. értekezése alapján az 
orvostudomány kandidátusa,

DAM VIET CUONG: (Vietnam)
„Human adenovirus fertőzés és immunmoduláns 
anyagok kölcsönhatása egerekben” c. érteke
zése alapján az orvostudomány kandidátusa

BÁNÓTIBORNÉ: (Főv. Tan. Gyógyszertári Közp.) 
„Az ipari munkásság egészségügyi ellátásának 
vizsgálata újpesti modell alapján (1831 — 1950)” 
c. értekezése alapján az orvostudomány kandi
dátusa.

17. Klinikai orvostudományi szakbizottság

TOMORY ISTVÁN: (Orsz. Orv. Rehabilitációs Int.) 
„A kisgyermekkori idiopthiás scoliosis iskola
szanatóriumi kezelése” c. értekezése alapján az 
orvostudomány kandidátusa.

19. Energetikai szakbizottság

ANWAR JACOUB SALIB: (Egyiptom)
„Egyszerűsített dinamikus modellek a villamos- 
energiarendszerek stabilitásának vizsgálatához” 
c. értekezése alapján a műszaki tudomány 
kandidátusa,

MADARÁSZ GYÖRGY: (BME)
„Szilárd gázfejlesztőanyagú, nagyfeszültségű, 
hosszoltású ívoltószertezet kvázistacionárius ívé
nek közelítő modellezése” c. értekezése alapján 
a műszaki tudomány kandidátusa.

NAGY PÉTER: (BME)
„Teletext mérési módszerek” című értekezése J 
alapján a műszaki tudomány kandidátusa,

TRAN QUANG HUNG: (Vietnam)
„Eljárás szívműködés vizsgálatára a szív és a 
külső elektromágneses tér kölcsönhatása alap
ján” c. értekezése alapján a műszaki tudomány 1 
kandidátusa,

BÁRSONY PÉTER: (TÁKI)
„Alapvető áramkörök giromágneses hordozón” 
c. értekezése alapján a műszaki tudomány kandi- • 
dátusa,

VÁGÓ GYÖRGY: (Mikroelektronikai Váll.)
„Töltéshordozós technológiák fejlesztése, elekt
ronsugaras és ionos párologtatás ipari alkalma
zása” c. értekezése alapján a műszaki tudomány 
kandidátusa,

ANTONIO SARMIENTO SERA: (Kuba)
„Poliszilicium fém — félszigetelő — félvezető 
eszköz modellezése” c. értekezése alapján a ! 
műszaki tudomány kandidátusa,

NGUYEN HOANG: (Vietnam)
„Többfelhasználós csomagkommunikáció” c. ér- j 
tekezése alapján a műszaki tudomány kandidá
tusa,

DO HOANG TIEN: (Vietnam)
„Üj eljárás AM—VSB jel demodulálására” 
c. értekezése alapján a műszaki tudomány kan
didátusa.

21. Építési, építészeti és közlekedéstudományi szak- 
bizottság

VU QUOC TRUONG: (Vietnam)
„Vietnami vasút biztosítóberendezési áramellá
tási rendszerének kialakítása” c. értekezése 
alapján a műszaki tudomány kandidátusa,

BURKUS FERENC: (Építéstudományi Int.)
„Az intenzív keverési technológia meghatározása j 
egy fokozott homogenitású és szilárdságú beton j 
előállítására alkalmas keverőberendezés létre- j 
hozása céljából” c. értekezése alapján a műszaki 1 
tudomány kandidátusa.

I
23. Szervetlenkémiai, analitikai, fizikai kémiai, mag- 1 

kémiai, technológiai szakbizottság

ALI MAHMOUD YOUSSEF: (Egyiptom)
„Organofunkciós sziliciumorganikus vegyületek ; 
előállítása és spektroszkópiai vizsgálata” c. 1 
értekezése alapján a kémia tudomány kandidá- | 
tusa,

BARTALITS LILIANA: (Péterfy S. u-i Kórház) ' 
„Automatizálható spektrofotometriás és vol- ‘ 
tammetriás módszer biológiai folyadékok enzim
aktivitásának meghatározására” c. értekezése ' 
alapján a kémia tudomány kandidátusa,

KIRICSI IMRE: (JATE Szeged)
„Zeolitok savcentrumainak módosítása” c. érte
kezésé alapján a kémia tudomány kandidátusa,
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RÉDEY ÁKOS: (Veszprémi Vegyip. Egyetem) 
„Izobután alkilezése 1-buténnel zeolitbázisú 
katalizátoron” c. értekezése alapján a kémia 
tudomány kandidátusa,

SZABÓ GÁBOR: (BME)
,.Nyílt láncú poliéterek és fázistranszfer katalí
zis” c. értekezése alapján a kémia tudomány 
kandidátusa.

24. Szerveskémiai, technológiai és gyógyszerészeti szak
bizottság

MOHAMED SAMI AHMED AL-GHAREEB: 
(Egyiptom)

„Új, potenciálisan gyógyhatású tetrahidroizo- 
kinolin származékok szintézise” c. értekezése 
alapján a kémia tudomány kandidátusa.

25. Általános biológiai szakbizottság

CENDSZUREN OJUNSZUREN: (Mongólia) 
„Kariotípus vizsgálatok mongóliai Agropyron 
cristatum (L.) Gaertn. populációkban” c. érteke
zése alapján a biológia tudomány kandidátusa, 

DOBOLYI ELEMÉR: (Vízgazd. Tud. Kút. Közp.) 
„Újabb módszerek és vizsgálatok a Balatön-víz 
foszforforgalmának tanulmányozásához” c. érte
kezése alapján a biológia tudomány kandidátusa, 

NAGY MIKLÓS: (KLTE, Debrecen)
„Fa és cserjefajok reszponziója heterotrófok 
hatására” c. értekezése alapján a biológia tudo
mány kandidátusa,

GYENIS GYULA: (ELTE)
„Észak-magyarországi populációk biológiai távol
sága” c. értekezése alapján a biológia tudomány 
kandidátusa,

KISS KEVET1HAMÉR: (MTABotanikai Kút. Int.) 
„A planktonalgák és a Keleti-főcsatorna vízmi
nőségének kapcsolata” c. értekezése alapján a 
biológia tudomány kandidátusa

TM B Titkársága

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

Az MTA Növényvédelmi Kutatóintézete pályá
zatot hirdet a 23/1983. (XII. 17.)ÁBMH rendelet sze
rinti 3702 kulcsszámú gazdasági igazgatóhelyettesi 
állás 1985. január 1-i kezdettel történő betöltésére.

A pályázó feladata az intézet gazdasági ügyei
nek irányítása.

A pályázatot mellékleteivel együtt a közzététel
től számított két hónapon belül az intézet igazgató
jához kell benyújtani. Cím: MTA Növényvédelmi 
Kutatóintézete 1525 Budapest, Herman Ottó út 15. 
Pf. 102.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) a pályázó jelenlegi munkahelyének, beosztásá

nak és illetményének megjelölését,
b) a pályázó eddigi szakmai munkájának részletes 

ismertetését.
A pályázathoz mellékelni kell:
l.A z intézménytől beszerzett és kitöltött törzsla

pot,

2. részletes önéletrajzot két példányban,
3. szakképzettséget tanúsító oklevelet, vagy hiteles 

másolatát.
Bérezés a 23/1983. (XIL 17.) ÁBMH számú ren

delkezés szerint.
Dr. Király Zoltán s. k., 

igazgató

A TESTNEVELÉSI FŐISKOLA
(1123 Budapest, Alkotás u. 44.)
pályázatot hirdet a következő egyetemi tanári állásra.
A Testneveléselmélet Tanszéken
egy egyetemi tanári állásra.

A kinevezendő egyetemi tanár feladata az edzés- 
elmélet és módszertan tantárgy oktató-kutató mun
kájának magas szintű ellátása, a testnevelő tanár 
hallgatók nevelési-oktatási feladatainak, vizsgáz
tatásának, tudományos diákköri tevékenységük 
irányítása, ellenőrzése.

Pályázati feltételek: testnevelő tanári diploma, 
tudományos fokozat, az adott tárgyban végzett 
legalább 15 éves szakmai — ezen belül 10 éves felső- 
oktatási — gyakorlat, kiemelkedő tapasztalat a 
tudományos munka irányításában és végzésében, 
idegen nyelvek ismerete, egy idegen nyelvből előadó 
és vitakészség.

A pályázatok elbírálásánál a Testnevelési Főis
kola oktatóira vonatkozó munkaköri követelmények 
előírásait vesszük figyelembe.

A pályázatot a közzétételtől számított 30 napon 
belül kell — a rendeletben meghatározott mellék
letekkel — benyújtani a Testnevelési Főiskola rekto
rához (1123 Budapest, Alkotás u. 44.)

Zalka András s. k., 
rektor

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

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

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

IGAZGATÁSI ÉS JOGI FŐOSZTÁLY

Kónya Albert, a Tudományos Minősítő Bizottság 
elnöke minden kedden 14—15 óra között tart 
fogadóórát.

Király Tibor, a Tudományos Minősítő Bizottság 
titkára minden kedden 9— 11 óra között tart fogadó
órát.

TUDOMÁNYOS MINŐSÍTŐ BIZOTTSÁG
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J\ MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ELNÖKSÉGÉNEK
HATÁROZATAI*

az 1984. március 27-i üléséről

Javaslat azoknak a tudományszakoknak 
a meghatározására, amelyekben tudományos fokozat 

szerezhető

A tudományos fokozatokról és a tudományos 
minősítésről szóló 38/1983. (XI. 3.) MT sz. rendelet
18. §-a szerint „a TMB az MTA Elnökségével egyet
értésben határozza meg, hogy mely tudomány
ágazatokban szerezhető tudományos fokozat” . E 
rendelkezés végrehajtásaként a TMB teljes ülése 
megvizsgálta, hogy indokolt-e a korábbi szabályo
zás és az ennek alapján kialakult gyakorlat módo- *

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

sítása. A teljes ülés úgy foglalt állást, hogy a ko
rábbi — mintegy 30 éves hatályos — szabályozás 
és gyakorlat bevált; a nemzetközi együttműködés
ben (honosítás, egyenértékűség elismerése, statisz
tikai elemzések stb.) jól használható. Ezért az ed
digi tudományágazati jegyzék lényeges módosítását 
nem javasolja. Szükségesnek tartotta azonban, 
hogy a TMB szakbizottságai és foglalkozzanak a 
kérdéssel, s — ha van rá ok — tegyenek indokolt 
javaslatot a módosításra, a jegyzék bővítésére.

Az előterjesztés a TMB szakbizottságaitól (és 
néhány más szervtől) érkezett javaslatokat ismer
teti. Ezek közül a legfontosabbak azok, amelyek 
szerint a jegyzéket bővíteni kellene a következő 
tudományágazatokkal: néprajz (vagy néprajztudo
mány), meteorológiai tudományok, számítástudo
mány, egészségtudomány, elektronikai és ipari in-
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formatikai tudomány, élelmiszertudományok, orvos
biológiai tudományok, szervezés- és vezetéstudo
mány. Az előterjesztő TMB elnök szerint a jegyzé
ket legfeljebb csak a néprajztudománnyal és a szá
mítástudománnyal indokolt kiegészíteni. Ezt tar
talmazza a javaslat. (Az írásban kiküldött határo
zati javaslat leírási hiba folytán hiányos volt; 
ehelyett az előterjesztő az ülésen új szövegezésű 
határozatai javaslatot osztott ki.)

A javaslat feletti vitában két felfogás kristályo
sodott ki. Az egyik szerint a tudományágazati 
jegyzéknek tükröznie kellene a tudományfejlődés 
irányait. Ezért fontos lenne, hogy a régi jegyzéket 
a fejlődéssel összhangban módosítsuk, bővítsük. 
Különösképpen indokolt lenne a jegyzéket bővíteni 
néhány új, ma már vitathatatlanul polgárjogot nyert 
tudományágazattal, mint pl. az elektronika, az in
formatika, a híradástechnika. A javaslatnak éppen 
az a gyöngéje, hogy nem elég határozott és bátor 
a fejlődés irányainak jelzésében. Helyes lenne a kér
dést ismételten megvizsgálni, s újabb javaslatot 
kialakítani. A másik — többségi — felfogás szerint 
egyelőre nincs olyan ok, amely szükségessé tenné 
a tudományágazati jegyzék bővítését. Sem tudo
mányrendszertani megfontolás, sem gyakorlati igény 
nem indokolja a változtatást. Ezért — a felfogás 
szerint — fenn kell tartani a jelenlegi szabályozást 
és gyakorlatot, amelynek módosítása csak azután 
válhat időszerűvé, ha a tudományrendszertani ku
tatások új eredményeket tárnának fel, vagy a sta
tisztikai adatok értékelése alapján reálisnak tekin
tendő új igények merülnének fel.

Az Elnökség 1011984. számú határozata 

Az Elnökség:

1. úgy véli, hogy ez idő szerint nincs olyan ok, 
amely szükségessé tenné a jelenlegi szabályozás 
sürgős megváltoztatását, hiszen sem tudomány
rendszertani, sem gyakorlati téren nem érlelődtek ki 
olyan elvek vagy szempontok, amelyek megalapoz
hatnák a módosítás — elsősorban a tudományága
zatok bővítésének — irányát; ezért nem tartja 
indokoltnak, hogy a közeljövőben módosítsuk a ha
tályos rendelkezéseket vagy az eddig követett gya
korlatot;

2. szükségesnek ítéli azonban, hogy a Tudomá
nyos Minősítő Bizottság a kérdést tartsa napi
renden, és — ha tudományrendszertani megfonto
lások vagy a statisztikai adatok reális értékelésén 
alapuló gyakorlati igények a jelenlegi szabályozás 
módosítását kívánják meg — kb. egy év múlva 
újabb előterjesztéssel forduljon az Elnökséghez.

Javaslat az 1984. évi Akadémiai Díjak 
odaítélésére

A javaslattételre kiküldött elnökségi alkalmi 
bizottság elnöke röviden, szóban is megindokolja 
az írásban előterjesztett — összesen 12 díj oda
ítélésére vonatkozó — javaslatot, kérve annak el
fogadását.

Az elnök titkos szavazást rendel el.

Az Elnökség 11/1984. számú határozata

l.A z Elnökség 1984-ben az alább megnevezett 
kutatókat részesíti Akadémiai Díjban:

I. Osztály:

1 . MOLLAY KÁROLY
a nyelvtudományok doktora
az ELTE Bölcsészettudományi Kar Német
Tanszék egyetemi tanára 25 000 Ft

a „Német—Magyar nyelvi érintkezések a XVI. 
század végéig” (Akadémiai Kiadó, Bp., 1982) 
című könyvért, amely összefoglalóan tárja fel 
a magyar—német nyelvi érintkezések tudomány- 
történeti összefüggéseit, külső történetét.

II. Osztály:
2. ORMOS MÁRIA

a történettudományok doktora 
a Történettudományi Intézet tudományos 
munkatársa 25 000 Ft
a „Padovától—Trianonig” c. monográfiájáért 
(Kossuth, Bp., 1983. 453 oldal)

III.  Osztály: (megosztott díj)
3. FRITZ JÓZSEF

a matematikai tudományok kandidátusa 
a Matematikai Kutatóintézet tudományos fő
munkatársa 5 000 Ft

MAJOR PÉTER
a matematikai tudományok kandidátusa 
a Matematikai Kutatóintézet tudományos fő
munkatársa 5 000 Ft

SZÁSZ DOMOKOS 
a matematikai tudományok doktora 
a Matematikai Kutatóintézet tudományos osz
tályvezetője 10 000 Ft

KRÁMLI ANDRÁS
a matematikai tudományok kandidátusa 
a SZTAK1 tudományos főmunkatársa 5 000 Ft
a matematikai statisztikus fizika modern elmé
letének hasznosításáért és ebben elért, nemzet
közileg elismert, kiemelkedő eredményeikért.

IV. Osztály: (megosztott díj)
4. SZÁNI EL IMRE

a mezőgazdasági tudományok doktora 
a Gabonatermesztési Kutatóintézet igazgatója

ERDEI PÉTER
a mezőgazdasági tudományok kandidátusa 
a Gabonatermesztési Kutatóintézet igazgató- 
helyettese
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BARABÁS ZOLTÁN 
a biológiai tudományok doktora 
a Gabonatermesztési Kutatóintézet főosztály- 
vezetője 25 000 Ft

egyenlő arányban megosztva
Hazánkban új gabonafajnak, a Triticum durum- 
nak (makaróni búzának) meghonosításáért, to
vábbá termesztésének, minőségvizsgálatának és 
feldolgozásának elindításáért.

V. Osztály: (megosztott díj)
5. SZERI ILONA

az orvostudományok doktora
egyetemi tanár, a SOTE Mikrobiológiai Intézet
immunológiai munkacsoport vezetője 12 000 Ft

ANDERL1K PIROSKA
az orvostudományok kandidátusa
a SOTE Mikrobiológiai Intézet egyetemi docense

6 500 Ft
BÁNOS ZSUZSA 
az orvostudományok kandidátusa 
a SOTE Mikrobiológiai Intézet egyetemi adjunk
tusa 6 500 Ft
Immunmoduláns hatásoknak és a normál mikro
baflóra hiányának korábban nem ismert, a gya
korlat számára is jelentős biológiai következ
ményeinek kimutatásáért.

VI. Osztály:
6. IMRE LÁSZLÓ

a műszaki tudományok kandidátusa 
a BME Hő- és Rendszertechnikai Intézet igaz
gatóhelyettese, egyetemi docens 25 000 Ft
Az összetett szerkezetek szimultán modellezé
sének és szimulációjának kidolgozásában elért 
kiemelkedő tudományos eredményeiért, szak- 
irodalmi és iskolateremtő tevékenységéért.

VIII .  Osztály:
7. SÉTÁLÓ GYÖRGY

az orvostudományok kandidátusa 
a POTE Anatómiai Intézet egyetemi docense

25 000 Ft
A modern immunszövettani módszerek hazai 
bevezetéséért, valamint a módszerek alkalma
zásával a neuropeptideket tartalmazó idegele
mek kutatása terén elért eredményeiért.

8. FERENCZY LAJOS
a biológiai tudományok doktora 
a JATE Mikrobiológiai Tanszék tanszékvezető 
egyetemi tanára 25 000 Ft
Tulajdonságátvitel eukariota mikroorganizmu
sok protoplaszt fúziójával világelsőként történő 
megvalósításáért, iskolateremtő tevékenységé
ért.

IX. Osztály:

9. ANDORRA RUDOLF
a szociológiai tudományok kandidátusa 
az MKKE Szociológiai Tanszékének tanszék- 
vezető egyetemi tanára 25 000 Ft
,,A társadalmi mobilitás változásai Magyar- 
országon” című, a Gondolat Kiadónál 1982-ben 
megjelent könyvéért.

X. Osztály: (megosztott díj)
10. MÁRTON PÉTER

a műszaki tudományok kandidátusa 
az ELTE Geofizikai Tanszék egyetemi docense

12 500 Ft
MÁRTON PÉTERNÉ
tudományos főmunkatárs
ELTE Geofizikai Intézet 12 500 Ft
Kőzetek paleomágneses tulajdonságainak meg
határozására kidolgozott eljárásáért, a mérések
hez szükséges műszercsoport kialakításáért, az 
így nyert és feldolgozott adatok eredményes — 
nemzetközileg is elismert — felhasználásáért 
összetett tektonikai szerkezetek meghatározá
sára, magnetosztratigráfiai azonosításokra, ezek 
nemzetközi korrelálására, földtani és erőforrás
kutatási feladatokhoz.

11 .Többosztályt érintő (interdiszciplináris): (meg
osztott díj)
DEMETROVICS JÁNOS 
a matematikai tudományok doktora 
a SZTAKI tudományos főosztályvezetője

7 500 Ft
KNUTH ELŐD
a matematikai tudományok kandidátusa 
a SZTAKI tudományos igazgatóhelyettese

7 500 Ft
BÉKÉSSY ANDRÁS 
a matematikai tudományok kandidátusa 
a SZTAKI tudományos osztályvezetője 5 000 Ft
GYEPESI GYÖRGY
a SZTAKI tudományos munkatársa 5 000 Ft
Az SDLA rendszer megalkotásáért és az ehhez 
kapcsolódó adatbázis-elméleti kutatásokban is 
kiemelkedő nemzetközi sikerek eléréséért.

12. (megosztott díj)
GYULAI JÓZSEF 
a fizikai tudományok doktora 
a KFKI Mikroelektronikai Kutatóintézetének 
tudományos osztályvezetője 5 000 Ft
MEZEI GYÖRGY
a KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintéze
tének tudományos munkatársa 5 000 Ft
KÓTAY ENDRE
a KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintéze
tének tudományos munkatársa 5 000 Ft
LOHNER TIVADAR
a KFKI Mikroelektronikai Kutatóintézetének 
tudományos munkatársa 5 000 Ft
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MANAUBA IBA ASRAMA 
a KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintéze
tének tudományos munkatársa 5 000 Ft
Az ,,Ion-implantáIt rétegek analízise Ruther
ford visszaszórással és a plazmafal kölcsönhatás 
vizsgálatok” területén végzett, jelentős nemzet
közi visszhangot kiváltott munkásságuk elis
meréséért.
2. Az Elnökség felkéri az MTA elnökét, hogy 

a díjakat az 1984. évi közgyűlésen adja át.

Javaslat az 1984. évi 
Akadémiai Aranyérem odaítélésére

A javaslattételre kiküldött elnökségi alkalmi 
bizottság elnöke röviden, szóban is megindokolja az 
ülés előtt kiosztott írásos javaslatot. Az alkalmi 
bizottság javasolja, hogy az Elnökség 1984-ben 
az Akadémiai Aranyérmet Szabó Zoltánnak, az 
MTA rendes tagjának ítélje oda.

Az elnök titkos szavazást rendel el.

Az Elnökség 12/1984. számú határozata

l.A z Elnökség 1984-ben az Akadémiai Arany
érmet S z a b ó  Z o l t á  n-nak, az MTA rendes 
tagjának, az ELTE Szervetlen és Analitikai Kémiai 
Tanszéke nyugalmazott tanszékvezető egyetemi 
tanárnak ítéli oda a fizikai kémia, ezen belül első
sorban a reakciókinetika és katalízis területén foly
tatott kutatómunkájának nemzetközileg elismert 
eredményeiért, tudományos iskolateremtő mun
kájáért, szakmai közéleti és több mint négy évtize
des kiemelkedő oktatói tevékenységéért.

Szabó Zoltánnak a reakciókinetika és katalízis 
területén folytatott kutató munkája a témakör 
számos fontos problémájának megoldására irányult. 
Kiemelkedőek a láncreakciók kinetikai törvény- 
szerűségeinek megállapításával kapcsolatos elméleti 
és kísérleti munkái, mint pl. a négylépcsős mecha
nizmus megfogalmazása és az inhibició elméletének 
továbbfejlesztése. Fontosak a szerkezet és reakció
készség közötti kapcsolat törvényszerűségeinek sok
oldalú kinetikai megközelítésén alapuló kutatásai. 
Ugyancsak az anyag szerkezetével és reakcióképes
ségével kapcsolatos felismerések állanak a szilárd
fázisú reakciókkal foglalkozó munkái és a heterogén 
katalízis terén elért eredményei középpontjában.

Szabó Zoltán olyan tudományos iskolát terem
tett, amely a nemzetközi tudományos életben is 
elismerést váltott ki. Munkatársaival elért ered
ményeit nemcsak a velük együttesen publikált 
közlemények nagy száma tükrözi, hanem főként 
azok nemzetközi visszhangja és fogadtatása. Iskola
teremtő tevékenységét mutatja az is, hogy tanít
ványai között 12 egyetemi tanár, 3 akadémiai tag 
van.

Az általa művelt tudományterületen elért ered
mények szélesebb körben történő megismertetése és 
gyakorlati hasznosítása érdekében az Akadémián 
annak idején létrehozta az űn. katalízis klubot, 
amelynek munkájában részt vettek a téma akadé
miai, egyetemi és ipari kutatóhelyeken dolgozó leg
jobb művelői, és azt magas szintű tudományos

vitafórummá fejlesztette. Tulajdonképpen ez a klub 
volt a csírája és mintája a Kémiai Tudományok 
Osztálya későbbi években kialakult munkabizott
sági hálózatának, amely ma már a kémia szinte 
teljes területét átfogja. Szabó Zoltán töltötte be 
több éven keresztül s tölti be jelenleg is a Fizikai 
Kémiai Bizottság elnöki tisztét.

Tudományszervező képességeit a Szegedi József 
Attila Egyetemen, a Természettudományi Kar dé
kánjaként, majd az Egyetem rektoraként is kama
toztatta. Mint tanszékvezető munkatársait közvet
lenül irányította. Következetes, szigorú nevelő volt, 
de ugyanakkor megértő és segítőkész, aki munka
társai fejlődésének elősegítését hivatásának tekin
tette.

Szabó Zoltán tudományos kutató, nevelő és köz
életi tevékenysége kitüntetésekben, két Kossuth- 
díjban és több külföldi egyetem tiszteletbeli doktori 
címében nyert elismerést.

Közlemények

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Gödöllői Agrártudományi Egyetem pályáza
tot hirdet a Mezőgazdaságtudományi Kar Statisz
tikai Tanszékére 1 fő egyetemi tanári állásra.

A kinevezendő egyetemi tanár feladata lesz:
— a statisztika és gazdasági matematika ismeret

köreinek oktatása, gyakorlatainak irányítása;
— részvétel a tananyag összeállításában és fejlesz

tésében;
— a statisztikai és gazdasági matematikai módsze

rek vállalati alkalmazásához kapcsolódó kutatá
sokban való részvétel, továbbá a statisztikai és 
gazdasági matematika tárgykörökhöz kapcso
lódó tudományos továbbképzési feladatok el- 
látsa.

Pályázhatnak azok az agrármérnöki diplomával 
rendelkező szakemberek, akik több mint 15 éves 
oktatási, nevelési, kutatási, szervezési és vezetői 
tapasztalattal rendelkeznek e tudomány területén; 
eredményes kutatótevékenységet folytattak, és ezt 
megfelelően publikálták.

A pályázóknak tudományos fokozattal és két 
világnyelvből tárgyalási szintű ismerettel kell ren
delkezniük.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó
— munkahelyének megnevezését, beosztását, mun

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

ját és annak eredményeit;
— tudományos fokozatát, kitüntetéseit, idegen 

nyelvtudását és jelentősebb tanulmányútjait;
— oktató-nevelő- és tudományos munkájára vonat

kozó jövőbeni terveit.
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A pályázathoz mellékelni kell:
— részletes önéletrajzot;
— tudományos munkák jegyzékét;
— a felsőoktatási intézménytől beszerzett és ki

töltött személyi adatlapot;
— a szakképzettséget, tudományos fokozatot, ide

gen nyelvtudást tanúsító okirat hiteles másola
tát;

— érvényes — három hónapnál nem régebbi — 
hatósági erkölcsi bizonyítványt.

A betöltendő állás után a 16/1983. (XII. 17.) 
ÁBMH sz. rendelkezésben megállapított illetmény 
jár. A pályázatokat mellékleteivel együtt a Mező- 
gazdasági és Élelmezésügyi Értesítőben való közzé
tételtől számított 30 napon belül kell benyújtani 
a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Rektorának 
címezve, 6 példányban.

A pályázattal kapcsolatban részletes felvilágo
sítást az Egyetem Személyzeti Osztálya ad (2103 
Gödöllő, Péter Károly u. 1.).

Dr. Biró Ferenc s. k., 
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

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

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

IGAZGATÁSI ÉS JOGI FŐOSZTÁLY

Kónya Albert, a Tudományos Minősítő Bizott
ság elnöke minden kedden 14—15 óra között tart 
fogadóórát.

Király Tibor, a Tudományos Minősítő Bizottság 
titkára minden kedden 9— 11 óra között tart fogadó
órát.

TUDOMÁNYOS MINŐSÍTŐ BIZOTTSÁG

Az akadémiai központi jogsegély szolgálat fél
fogadási ideje:

kedden 8-tól 11 óráig és
csütörtökön 15-től 17 óra 30 percig.

Halaszthatatlan esetekben, vagy ha egyébként 
a félfogadási idő betartása semmiképp sem lehetsé
ges, a szolgálat előzetes telefonon történő megbeszé
lés alapján más időpontban is rendelkezésre áll.

(Telefon: 329-527; 119-686)
A jogsegélyszolgálat helye:
Budapest V., Roosevelt tér 9, II. em. Jogi Osztály
A jogsegélyszolgálatot igénybe vehetik az aka

démia tagjai, az Akadémia Központi Hivatalának 
dolgozói, valamint azon MTA intézmények dolgozói, 
ahol ilyen jellegű szolgálat nem működik. (A szol
gálatról részletesebb felvilágosítást az Akadémiai 
Közlöny 1979. évi 11. számában található.)

IGAZGATÁSI ÉS JOGI FŐOSZTÁLY
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Jogszabályok

A Tudománypolitikai Bizottság 
30.007/1984. számú 

h a t á r o z a t a

a kutatóhelyi vezetőkre és a kutatókra 
vonatkozó követelményrendszerről

1. A Tudománypolitikai Bizottság az előterjesztést 
jóváhagyólag tudomásul vette. Elfogadja a 
kutatóhelyi vezetőkre és a kutatókra vonatkozó 
követelményrendszer mellékelt Irányelveit.

2. Az Irányelvek alapján a minisztériumok és 
országos hatáskörű szervek vezetői — amennyi
ben azt szükségesnek tartják — dolgozzák ki és 
adják közre a kutatóhelyi vezetőkre vonatkozó 
követelményeket, de indokolt esetekben a veze
tői megbízás időtartamára, egyénekre szólóan is 
meghatározhatják azt. Utasítsák a kutatóhelyek 
vezetőit, hogy fogalmazzák meg és hozzák nyil
vánosságra a kutatóhelyek sajátosságainak meg
felelő kutatói követelményeket.

Felelős: a kutatóhelyeket felügyelő miniszté
riumok és országos hatáskörű szervek 
vezetői

Határidő: 1984. december 31.

3. Jelen határozatot és az Irányelveket közzé kell 
tenni a Határozatok Tárában és a kutatóhelyeket 
felügyelő minisztériumok és országos hatáskörű 
szervek hivatalos lapjaiban.

Felelős: az MTA főtitkára,
a kutatóhelyeket felügyelő minisztériu
mok és országos hatáskörű szervek 
vezetői

Határidő: 1984. június 30.

4. E határozattal egyidejűleg hatályát veszti a 
TBP 1/1976. (H. T. XXVI. 4. sz.) határozata.

Sarlós István s. k.

MELLÉKLET
Irányelvek

a kutatóhelyi vezetőkre és a kutatókra 
vonatkozó követelményrendszer kialakításához

A követelményrendszer meghatározása a kuta
tóhelyi vezetők tekintetében a felügyeleti szervek 
vezetőinek, a kutatók vonatkozásában a kutató
hely vezetőjének hatáskörébe tartozik.

A követelményrendszer alapját a személyzeti 
politika általános elvei határozzák meg.

Az általános elveket szem előtt tartva a követel
ményrendszer fogalmazza meg a kutatóhelyi veze
tőkkel és a kutatókkal kapcsolatos kritériumokat és 
biztosítsa azok összhangját; vegye figyelembe a 
kutatóhelyi sajátosságokat, a kutatóhelyek önálló

ságát; kezelje differenciáltan az intézmény sajátos 
funkcióit és a tudományterületek adottságait.

A kutatói alkalmasság követelményei között 
kiemelkedő fontosságú legyen a szaktudás, az 
idegen nyelvek ismerete, az eredményekben meg
nyilvánuló elhivatottság és tehetség, de mindenek
előtt a nemzetközi és hazai tudományos közvéle
mény által elismert tudományos teljesítmény.

A követelményrendszer a lehetőségekhez képest 
határozzon meg módszereket és eszközöket a 
kívánatos képességek megnyilvánulásának, érvé
nyesülésének felismeréséhez és értékeléséhez. A 
kutató munkáját a tényleges, elért eredményei, a 
vezetőt pedig — szakmai teljesítményét is figye
lembe véve — elsősorban az általa irányított intéz
mény alapján kell értékelni.

A követelményrendszer olyan előírásokat tar
talmazzon, amelyek az adott tudományterület jel
legétől függően ellenőrizhetők, értékelhetők, hasz
nosítható, konkrét eredményük mérhető, és ame
lyek teljesítéséhez a feltételek adottak, illetve meg
teremthetők. A feladatok kitűzésében a pályázati 
rendszert, teljesítésük értékelésében a sokoldalú 
szakterületi mérlegelést (referenciák összevetését) 
célszerű alkalmazni.

A követelményrendszert a kutatóhelyi vezetők 
és tudományos szervek következetesen érvényesít
sék. A kutatóhelyi társadalmi szervek segítsék az 
ehhez szükséges feltételek kialakítását és működje
nek közre a kutatóhelyi vezetők és a kutatók meg
ítélésében.

1. A kutatót jellemezze:

1.1 Az átlagot meghaladó szakmai ismereten 
alapuló, folyamatos és eredményes kutató
munka végzése; intenzív érdeklődés a tudo
mány meg nem oldott kérdései, illetve az új 
ismeretek gyakorlati hasznosítása iránt; tö
rekvés újszerű megközelítési módszerek al
kalmazására;

1.2 kísérletező-, kezdeményező és együttműkö
dési készség, eredetiség és ötletesség a gon
dolkodásban; önálló véleményalkotás, kriti
kai szemlélet;

1.3 tájékozottság tudományterületének hazai és 
nemzetközi eredményeiről; készség a valóban 
fontos új eredmények gyors felismerésére;

1.4 előadói és vitakészség legalább egy, a tudo
mány területén fontos világnyelven;

1.5 közreműködés a tudományos ismeretek ter
jesztésében, a fiatal kutatók nevelésében, 
valamint a kapcsolatok kiépítésében, a fiatal 
kutatók nevelésében, valamint a kapcsolatok 
kiépítésében és ápolásában más kutató
helyekkel, egyetemekkel, társadalmi és gaz
dasági szervezetekkel;

1.6 tájékozottság a tudománypolitikai döntések
ről, a társadalmi-gazdasági környezet válto
zásairól, a kutatásokkal szembeni társadalmi 
igényekről;

1.7 együttműködési készség a kutatóhelyi kol
lektívával, részvétel a munkahelyi és tágabb 
tudományos közéletben.
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2. A kutatóhelyi vezetőkkel kapcsolatos követelmény- 
rendszer kialakítása a személyzeti politika általá
nos elveinek figyelembevételével, az érvényes 
határozatok alapján történjen. Legyen differen
ciált a tudományterület sajátossága, a kutató
fejlesztő tevékenység típusa, az intézmény nagy
ságrendje, alapvető funkciója és tevékenységének 
jellege szerint. Tartalmazza a kutatóhelyi veze
tők alkalmassági követelményeit, amelyek közül 
a fontosabbak:
2.1 rendelkezzen kimagasló tudományos mun

kásságon alapuló nemzetközi és hazai szak
mai tekintéllyel, saját tudományága idő
szerű eredményeinek ismeretével, az irányító, 
koordináló munkához szükséges szervezési 
ismeretekkel és képességekkel;

2.2 legyen képes hozzájárulni a tudomány fejlő
dését és a társadalmi-gazdasági szükségletek 
kielégítését szolgáló kutatási elgondolások, 
koncepciók, programok stb. kidolgozásához;

2.3 ismerje fel a kutatási eredmények hasznosí
tási lehetőségeit és működjön együtt a meg
valósításuk szempontjából érdekelt szervek
kel;

2.4 rendelkezzen tudományterülete nemzetközi 
kapcsolatainak ápolásához és képviseletéhez 
szükséges idegen nyelvismerettel;

2.5 legyen áttekintése a tudományágazaton be
lüli és tudományágazatok közötti összefüg
gésekről;

2.6 segítse elő szakterületén és a vezetése alatt 
álló intézményben tudományos kollektívák 
(iskolák) megteremtését;

2.7 kezdeményezze és irányítsa a szakmai és 
vezetői utánpótlás nevelését;

2.8 rendelkezzen az intézmény vezetéséhez szük
séges államigazgatási, gazdasági és vezetési 
ismeretekkel, valamint a vezetési tevékeny
séghez szükséges személyes kvalitásokkal.

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának 
6/1984. (A. K. 8) MTA-F. sz.

u t a s í t á s a

a tudományos minősítéssel kapcsolatos 
díjakról

A tudományos fokozatokról és a tudományos 
minősítésről szóló 38/1983. (XI. 3.) MT számú ren
delet (a továbbiakban: R) 27. §-ának (2) bekezdésé
ben foglalt felhatalmazás alapján a tudományos 
minősítéssel kapcsolatos pályázati, eljárási díjak, a 
minősítésben közreműködők díjazásának, valamint 
a vizsgák, a honosítás és az okmányok kiállítási díjá
nak szabályait a Tudományos Minősítő Bizottság (a 
továbbiakban: TMB) elnökének javaslatára a pénz
ügyminiszterrel és a Közalkalmazottak Szakszerve
zete főtitkárával egyetértésben a következők sze
rint állapítom meg:

Pályázati díjak

1- §
Az a magyar állampolgár és Magyarországon 

letelepedett külföldi állampolgár, aki a TMB-nél 
tudományos fokozat (kandidátusi, doktori) elnyeré
sére pályázik (a továbbiakban: pályázó) pályázati 
díjat köteles fizetni.

2. §

(1) Kandidátusi téma előzetes jóváhagyásának 
díja 400 Ft.

(2) A kandidátusi munka benyújtásakor — ide 
értve az (1) bekezdésben foglaltak szerint előze
tesen jóváhagyott témájú munkát is — fize
tendő eljárási díj:
a) magyar nyelvű munka esetén — ha annak 

terjedelme a TMB által, az adott tudomány- 
területre megállapított oldalszámot nem 
haladja meg — 1000 Ft;

b) magyar nyelvű munka esetén — ha annak 
terjedelme az a) pontban megjelölt mérté
ket meghaladja — 1000 Ft és minden 
további megkezdett 50 oldal után 500—500 
Ft;

c) idegen nyelvű munka esetén az a), illetve
b) pontban meghatározott összeg kétsze
rese.

(3) Azok, akik kandidátusi fokozatra nem a tudo
mányos továbbképzés keretében pályáznak, a 
TMB által egyetemek és kutatóintézetek közre
működésével a tudományos továbbképzés kere
tében szervezett marxizmus—leninizmus tan
folyam látogatása esetén 1000 Ft, szakmai tan
folyam látogatása esetén 500 Ft tanfolyami 
díjat fizetnek.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakat ismételt 
pályázat esetében is alkalmazni kell.

3. §
A doktori munka benyújtásakor — ismételt 
pályázat esetében is — fizetendő eljárási díj:
a) magyar nyelvű munka esetén — ha annak 

terjedelme a TMB által az adott tudomány- 
területre megállapított oldalszámot nem 
haladja meg — 3000 Ft;

b) magyar nyelvű munka esetén — ha annak 
terjedelme az a) pontban megjelölt mérté
ket meghaladja — a 3000 Ft-on felül min
den további megkezdett 50 oldal után 
1000-1000 Ft;

c) idegen nyelvű munka esetén az a), illetve a 
b) pontban meghatározott összeg kétsze
rese.

Vizsgadíjak

4. §

(1) A TMB határozattal szakmai ideológiai vizsgára 
bocsátott pályázó vizsgánként — a vizsgára 
jelentkezéssel egyidejűleg ^  250 Ft összegű 
vizsgadíjat köteles fizetni.
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(2) Ha a pályázó a vizsgán az előírt időpontban 
nem jelent meg és távolmaradása okát igazolni 
nem tudja, újabb vizsgára jelentkezése esetén 
a vizsgadíjat ismét meg kell fizetnie.

(3) A z  (1) és (2 ) b ek ezd ésb en  fo g la lta k a t ism éte lt  
v iz sg á k  e se tén  is a lk a lm a zn i k ell.

Honosítási és egyenértéküségi eljárások díjai

5 - §

(1) A külföldön szerzett tudományos fokozat hono
sítási dija és a külföldön szerzett tudományos 
fokozat belföldi tudományos fokozattal egyen
értékűséget megállapító határozat eljárási díja:
a) kandidátusi fokozat esetén 800 Ft
b) a tudomány doktora fokozat

esetén 1500 Ft.
(2) A tudományos továbbképzésben külföldön részt 

vevőknek az (1) bekezdésben megjelölt honosí
tási és egyenértéküségi eljárási díjat nem ked 
megfizetniük.

A tudományos minősítésben közreműködők 
díjazása

6. §

(1) A szakmai és ideológiai vizsgáztatást végző 
kandidátusi vizsgabizottság elnökét és tagjait 
egyaránt vizsgánként 100 Ft vizsgáztatási díj 
illeti meg.

(2) A kandidátusi munka hivatalos bírálói az 
alábbiak szerint részesülnek díjazásban:
a) magyar nyelvű munka esetén — ha annak 

terjedelme aTMB által az adott tudomány- 
területre megállapított oldalszámot nem 
haladja meg — 500 Ft;

b) magyar nyelvű munka esetén — ha annak 
terjedelme az a) pontban megjelölt mérté
ket meghaladja 500 Ft és minden további 
megkezdett 50 oldal esetén 250—250 Ft;

c) idegen nyelvű munka esetén az a), illetve
b) pontban meghatározott összeg kétszerese.

(3) A doktori munka hivatalos bírálói az alábbiak 
szerint részesülnek díjazásban:
a) magyar nyelvű munka esetén — ha annak 

terjedelme aTMB által az adott tudomány- 
területre megállapított oldalszámot nem 
haladja meg — 1000 Ft;

b) magyar nyelvű munka esetén — ha annak 
terjedelme az a) pontban megjelölt mérté
ket meghaladja — 1000 Ft, és minden 
további megkezdett 50 oldal esetén 
500-500 Ft;

c) idegen nyelvű munka esetén az a) illetve
b) pontban meghatározott összeg két
szerese.

(4) A bíráló bizottság elnökét és tagjait kandidátusi 
munka esetén 200 Ft, doktori munka esetén 
300 Ft díj illeti meg.

(5) A külföldi hivatalos bíráló vagy bíráló bizott
sági tag díját külföldi fizetési eszközben is meg
kaphatja, a kifizetésről a devizagazdálkodásra 
vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően kell 
gondoskodni.

(6) Az (1)—(5) bekezdésekben foglaltak alapján 
kifizetett díjakat általános jövedelemadó-köte
lezettség terheli.

A doktori ösztöndíjas juttatásai

7- §

(1) A doktori ösztöndíjas az R. 15. §-nak (3) bekez
désben meghatározott ösztöndíjon felül a szá
mára kijelölt tudományos intézményre érvényes 
rendelkezés szerinti egészségi ártalom miatti 
pótlék illeti meg.
A pótlék megállapítására az intézmény vezetője 
tesz javaslatot, a pótlék engedélyezéséről és 
folyósításáról a TMB gondoskodik.

(2) A doktori ösztöndíjast a TMB által szervezett 
külföldi tanulmányút időtartama alatt az ösz
töndíj teljes összegén felül a külföldi tanulmány- 
utakra vonatkozó rendelkezések szerint napidíj, 
szállás- és útiköltség is megilleti, amelynek kifi
zetéséről a TMB gondoskodik.

(3) A doktori ösztöndíjas kutatómunkájához a 
kijelölt tudományos intézmény a következő 
célokra előirányzatot biztosít:
a) kutatási, kísérleti munka feltételeinek meg

teremtése;
b) dokumentációk beszerzése;
c) belföldi kiküldetési költségek.

(4) A doktori ösztöndíjas lakóhelye és a tudomá
nyos intézmény közötti utazási költség megtérí
tésére vagy kiegészítésére az adott intézmény
ben érvényes rendelkezések az irányadók.

(5) A doktori ösztöndíjjal kapcsolatos, jelen utasí
tásban nem szabályozott kérdésekben a 12/1983. 
(A. K. 12.) MTA-F. számú utasítás rendelkezé
seit kell értelemszerűen alkalmazni.

Az okmányok kiállításának díja 
és egyéb díjak

8- §

(1) A kandidátusi és a doktori oklevél kiállításának 
díja az érvényes rendelkezések szerinti illeték
kel együtt, magyar nyelvű oklevél esetén 150 Ft, 
idegen nyelvű betéttel kiállított oklevél esetén 
300 Ft.

(2) A TMB vagy valamelyik szakbizottsága által, 
a tudományos minősítéssel kapcsolatban hozott 
határozat ellen az R. 22. §-ában meghatározott 
fellebbezés esetén 500 Ft illetéket kell fizetni.

(3) Az a pályázó, akinek kandidátusi vagy doktori 
téziseit a TMB sokszorosította, a nyomdai 
költséget teljes összegben köteles megtéríteni.
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Külföldi ̂ állampolgárok által fizetendő díjak

9- §

(1) Azok a külföldi állampolgárok, akik nemzetközi 
megállapodás, vagy tudományos akadémiák 
közötti egyezmény, továbbá diplomáciai úton 
előterjesztett hivatalos kérelem alapján pályáz
nak tudományos fokozatra — ha az egyezmé
nyek másként nem rendelkeznek —, a jelen 
utasításban meghatározott díjak fizetésére nem 
kötelezhetők.

(2) Az a külföldi állampolgár, aki külön engedély 
alapján saját költségén pályázik tudományos 
fokozatra, konvertibilis valutában vagy — a 
TMB engedélye alapján — saját országa valutá
jában, az alábbi díjakat köteles megfizetni:
a) kandidátusi vagy doktori pályázati díj 

címén — ide értve az ismételt pályázat 
esetét is — 900 Ft-ot;

b) kandidátusi vizsgadíj címén — a vizsgára 
jelentkezéskor — vizsgánként 450 Ft-ot;

c) kandidátusi eljárási díj címén a kandidátusi 
munka benyújtásakor — ide értve az ismé
telt benyújtást is —
— magyar nyelvű munka esetén — ha 

annak terjedelme a TMB által adott 
tudományterületre megállapított oldal
számot nem haladja meg — 1500 Ft,

— magyar nyelvű munka esetén — ha 
ennek terjedelme az előzőekben meg
jelölt mértéket meghaladja — 1500 Ft, 
és minden további megkezdett 50 oldal 
esetén 500—500 Ft,

— idegen nyelvű munka esetén a magyar 
nyelvű munkára vonatkozóan megálla
pított összeg kétszeresét.

d) doktori eljárási díj címén, a doktori munka 
benyújtásakor — ide értve a doktori munka 
ismételt benyújtását is —
— magyar nyelvű munka esetén — ha 

annak terjedelme a TMB által az adott 
tudományterületre megállapított oldal
számot nem haladja meg — 3500 Ft,

— magyar nyelvű munka esetén — ha 
annak terjedelme az előzőekben meg
jelölt mértéket meghaladja — 3500 Ft, 
minden további megkezdett 50 oldal 
esetén további 1000—1000 Ft,

— idegen nyelvű munka esetén a magyar 
nyelvű munkára vonatkozóan megálla
pított összeg kétszerese.

e) bírálati díj címén, kandidátusi munka ese
tén 1400 Ft, doktori munka esetén 2100 Ft;

f )  tézisek sokszorosítása díj címén — ha azt a 
TMB készítette el — a tényleges összeget;

g) oklevél kiállításának címén: magyar nyelvű 
oklevél esetén 150 Ft-ot, idegen nyelvű 
esetén 300 Ft-ot.

(3) Ha a külföldi állampolgár valamely magyar- 
országi kutatóhelyen kutatási munkát is vég
zett, az azzal kapcsolatban a kutatóhelyen fel
merült kutatási költségeket is tartozik a kutató

helyen konvertibilis valutában vagy — a kutató
hely vezetőjének engedélye alapján — saját 
valutájában megtéríteni.

Vegyes rendelkezések

10. §

(1) Jelen utasítás a közzététele napján lép hatályba. 
Rendelkezéseit a folyamatban levő tudományos 
minősítési eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A jelen utasítás szerint fizetendő dijakat a 
pályázó forint befizetés esetén a TMB által 
rendelkezésre bocsátott „átutalási postautal
vány” csekkel, deviza befizetés esetén a TMB- 
nek a Magyar Nemzeti Banknál vezetett szám
lájára fizeti be.

Pál Lénárd s. k.

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának 
7/1984. (A. K. 8) MTA-F. számú

u t a s í t á s a
a tudományos továbbképzéssel kapcsolatos 

díjakról és juttatásokról

A tudományos továbbképzésről szóló 72/1982. 
(XII. 10.) MT számú rendelet (a továbbiakban: 
R) 10. §-ának (1) bekezdésében és 15. §-ának (5) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Tudo
mányos Minősítő Bizottság (a továbbiakban: TMB) 
elnökének javaslatára a pénzügyminiszterrel, az 
Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal elnökével, a 
Szakszervezetek Országos Tanácsa főtitkárával, és a 
Magyar Tudományos Akadémia elnökével egyetér
tésben a következő utasítást adom ki.

Díjak

1- §
(1) A tudományos továbbképzésre pályázók felvé

teli vizsgáztatását, továbbá a tudományos 
továbbképzésben részesülő tudományos ösztön
díjas (a továbbiakban: ösztöndíjas) szakmai és 
ideológiai vizsgáztatását végző vizsgabizottság 
elnökét és tagjait vizsgázónként 100 Ft vizsgáz
tatási díj illeti meg.

(2) Az ösztöndíjas — ideértve a nem magyar állam
polgárságút is — tudományos vezetőjét e mun
kájáért 10 000 Ft díj illeti meg, amelynek első 
fele a vizsgák letétele után, a második fele az 
értekezés benyújtása után fizetendő ki. Ha a 
továbbképzés folyamán a tudományos vezető 
személye megváltozik, a tudományos vezetőt a 
díj időarányos megosztás szerint illeti meg.

(3) Az ösztöndíjas részére központi szakmai és a 
marxizmus—leninizmus meghatározott tárgy
köréből vizsgára előkészítő oktatást végző 
előadókat elméleti óránként 180 Ft, konzultá
ció tartásáért és gyakorlat vezetéséért óránként
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140 Ft díj illeti meg. A konzulens ösztöndíjason
ként 1 000 Ft megbízási díjban részesül.

(4) A vizsgáztatói, megbízási és előadói díjak kifize
téséről a TMB gondoskodik.

2- §

(1) A tudományos továbbképzésre pályázó 400 Ft 
pályázási díjat köteles fizetni.

(2) Az ösztöndíjas a szakmai és ideológiai vizsgára 
jelentkezéssel egyidejűleg vizsgánként 250 Ft 
vizsgadíjat köteles fizetni. Ha a vizsgázó a vizs
gán az előírt időpontban nem jelent meg, és a 
vizsgától való távolmaradása okát igazolni nem 
tudta, újabb vizsgára jelentkezés esetén a vizsga
díjat köteles újból megfizetni.

(3) Az ösztöndíjas a végbizonyítvány kiállításáért, 
az érvényes rendelkezések szerinti illetékkel 
együtt 100 Ft díjat fizet.

(4) A nemzetközi megállapodás az akadémiák 
közötti egyezmény alapján magyar állami ösz
töndíjat elnyert nem magyar állampolgár men
tesül az (1), (2) és (3) bekezdésben foglalt díjak 
befizetése alól.

(5) A díjakat a TMB MNB számlájára kell befizetni 
a TMB által rendelkezésre bocsátott „átutalási 
postautalvány” felhasználásával.

3-§
A TMB vagy szakbizottságának — a tudomá

nyos továbbképzéssel kapcsolatos — államigazga
tási jogkörében hozott határozata elleni fellebbezés 
esetén a fellebbezőnek előzetesen 500 Ft illetéket 
kell fizetnie.

Belföldi ösztöndíjasok ösztöndíja 
és egyéb juttatásai

4- §
(1) Az ösztöndíjas a továbbképzés időtartama alatt 

4000 Ft utólag folyósított, munkabér jellegű 
ösztöndíjban és 310 Ft bérpótlékban részesül, 
amelynek folyósításáról a kijelölt kutatóhelyek 
útján a TMB gondoskodik. Az ösztöndíj az 
ösztöndíjas kötelezettségei szempontjából is 
(nyugdíjjárulék, gyermektartás stb.) bérnek 
tekintendő.

(2) A központilag megállapított ösztöndíjak össze
gét a TMB a tudományos munkakörben dolgo
zókra vonatkozó rendelkezések szerint emelheti.

(3) Az ösztöndíj kifizetésével kapcsolatos felada
tokat a kutatóhely végzi, a vele munkaviszony
ban álló dolgozókéval azonos módon.

(4) Az ösztöndíjas köteles írásban tájékoztatni a 
kutatóhelyet a részére biztosított kiegészítő 
illetményről és az egyéb támogatásról. A kutató
hely az ösztöndíjas részére a 29/1983. (X. 6.) PM 
számú rendelet 1. §-ában meghatározott gazdál
kodó szervet (a továbbiakban: eredeti munkál
tató) által kifizetett ösztöndíjkiegészítés, vala
mint egyéb támogatás összegéről nyilvántartást 
vezet.

(5) A társadalombiztosítási járulékot (a kutató
helyet terhelő százalék szerint) a ténylegesen 
elszámolt bruttó bérköltség alapján kell a 
kutatóhely havonta esedékes saját bevallásán 
— azzal együtt — elszámolni és átutalni. Az 
ösztöndíjasra vonatkozó járulékösszeget a TMB 
a kutatóhelynek megtéríti.

5 -  §

(1) A TMB indokolt esetben — az éves átmeneti 
bérmegtakarításból — az ösztöndíjast a tudo
mányos vezető javaslatára jutalomban részesít
heti.

(2) A tudományos vezető javasolhatja a kiegészítést 
folyósító eredeti munkáltatónak, hogy az ösztön
díjas részére jutalmat adjon.

6- §

(1) Ha az ösztöndíjas a továbbképzést végző kutató
helyen olyan munkát végez, amely után őt 
veszélyességi, területi vagy sugárártalmi pótlék 
megilleti, a pótlék kifizetésére a kutatóhely 
vezetője javaslatot tesz a TMB-nek. A pótlékot 
a TMB a javaslat felülvizsgálatát követően 
folyósítja az ösztöndíjasnak a 4. §-ának (3) 
bekezdésében foglaltak szerint. A pótlék az 
ösztöndíjon felül jár.

(2) Az ösztöndíjast a TMB által szervezett külföldi 
tanulmányút ideje alatt az ösztöndíj teljes 
összegben megilleti. A külföldi tanulmányutakra 
vonatkozó rendelkezések szerint a TMB napi
díjat, szállás- és útiköltséget biztosít.

(3) Az ösztöndíjas részére belföldi kiküldetési költ
séget, a megfelelő okmányok alapján, a kutató
hely költségeként kell elszámolni és azt a 
kutatóhely fizeti ki.

(4) Az ösztöndíjas lakóhelye és a kutatóhely közötti 
utazási költséghez — amennyiben a kutatóhely 
és a lakóhely nem azonos helységben van — a 
kutatóhely saját keretéből hozzájárulást fizet 
a többi dolgozójának biztosított utazási hozzá
járulásnak megfelelő mértékben.

Külföldi továbbképzésben résztvevő ösztöndíjas és 
levelező ösztöndíjas ösztöndíja és egyéb juttatásai

7- §

(1) Az ösztöndíjast és a levelező ösztöndíjast az 1. 
sz. mellékletben meghatározott ösztöndíj és az 
R.-ben meghatározott segély illeti meg.

(2) Az ösztöndíj havonta előre, a könyvsegély 
tanulmányi évenként egy alkalommal, a disszer- 
tációs segély a továbbképzés időtartama alatt 
egyszer, a disszertáció elkészítésekor esedékes.

8. §

(1) Az ösztöndíjast családi támogatás illeti meg a 
2. sz. melléklet szerint. A családi támogatást az 
ösztöndíj, illetve — amennyiben az ösztöndíjas
ra nézve kedvezőbb — a továbbképzést meg
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előző főállású munkaviszonyban elért egy évi 
átlagkereset alapján kell kiszámítani.

(2) Szülői támogatásra nőtlen, illetve hajadon ösz
töndíjas részére havi 500 Ft, nős, illetve férjezett 
ösztöndíjas részére havi 300 Ft állapítható meg 
abban az esetben, ha az ösztöndíjas szüleivel 
közös háztartásban élt és tartásukról gondosko
dott, illetőleg nem élt velük közös háztartásban, 
de legalább egy éven át tartásukról igazoltan 
gondoskodott.

(3) A családi támogatást a TMB indokolt esetben 
egyéni elbírálás alapján az (1)—(2) bekezdésben 
meghatározott összegtől eltérően is megállapít
hatja.

9- §
A TMB

— a nőtlen, illetve hajadon ösztöndíjasnak évi 
kettő

— a nős, illetve férjezett ösztöndíjasnak évi négy
— a nős, illetve férjezett ösztöndíjasnak — ha 

a családja vele együtt külföldön van — évi 
kettő

alkalommal történő haza- és visszautazása költségét 
megtéríti.

10. §

(1) Az ösztöndíjas valamely szocialista országban 
rendezett nemzetközi kongresszuson, konferen
cián való részvétele — ha előadását elfogad
ták — a TMB egyéni elbírálása alapján útikölt
ség térítéssel támogatható.

(2) Az ösztöndíjas és levelező ösztöndíjas a tovább
képzési idő lejárta után — két éven belül — 
értekezése megvédése céljából egy alkalommal 
két heti időtartamra ösztöndíjban részesíthető 
és az utazási költségei megtérítésére jogosult.

1 1 . §

(1) Szállásköltség azt a levelező ösztöndíjast illeti 
meg, aki olyan külföldi intézményben végzi 
tanulmányait, amely szállodát, szolgálati elhe
lyezést, illetve diákszállót nem tud részére 
biztosítani. A szállásköltséget a levelező ösztön
díjasnak számlával kell igazolnia.

(2) A Szovjetunióban szállásköltségként legfeljebb 
napi 15 rubelt lehet kifizetni. A többi szocialista 
országban szállásköltségként az Országos Ösz
töndíj Tanács által a külföldi tanulmányúton 
résztvevők számára megállapított 2. osztályú 
napidíj 60%-a fizethető ki.

12. §

A TMB indokolt esetben az ösztöndíjast egyéni 
elbírálás alapján rendkívüli segélyben részesítheti. 
A segély összege nem haladhatja meg az ösztöndíj 
havi összegét.

13. §

A 7—12. §-ban felsorolt ösztöndíj és juttatás 
folyósításáról, illetve kifizetéséről a TMB gondosko
dik.

Államközi és a tudományos akadémiák közötti 
megállapodások alapján Magyarországon tudományos 
továbbképzésben résztvevő nem magyar állampolgárok 

ösztöndíja és juttatásai

14. §

(1) A tudományos továbbképzésben résztvevő és 
magyar állami ösztöndíjban részesülő ösztöndí
jas és levelező ösztöndíjas havi ösztöndíja 
3180 Ft, amely az előírt kandidátusi vizsgák 
letétele után 600 Ft-al emelkedik.

(2) Az ösztöndíjas és a levelező ösztöndíjas a 
továbbképzést végző kutatóhelyre vonatkozó 
szabályok szerint egészségi ártalom miatti pót
lékra jogosult. A pótlék megállapítására a kuta
tóhely vezetője tesz javaslatot a TMB-nek.

(3) Az ösztöndíjat és a pótlékot havonta előre a 
TMB folyósítja.

15. §

Az ösztöndíjas és a levelező ösztöndíjas részére 
a kutatóhely vendégszobában vagy kollégiumban, 
ezek hiányában a TMB kollégiumában vagy fi
zetővendégszolgálat keretében szállást biztosít. A 
TMB a szállásért a bérbeadónak költségtérítés
ként vendégszobában, illetve kollégiumban történő 
elhelyezés esetén az adott intézményben érvényes 
térítési díjat, fizetővendégszolgálat útján történő 
elhelyezés esetén a legalacsonyabb osztályú, egy
személyes bútorozott szoba mindenkori bérleti díját 
folyósítja.

16. §

Ha nemzetközi megállapodás másként nem 
rendelkezik, az ösztöndíjas és a levelező ösztöndíjas 
díjmentesen teheti le vizsgáit, nyújthatja be érteke
zését, kapja meg a bizonyítványt letett vizsgáiról, 
az értesítést a fokozat elnyeréséről, valamint a 
kandidátusi diplomát. Egyéb igazolások, egyenként 
100 Ft eljárási díj ellenében adhatók ki.

Saját költségén tudományos továbbképzésre felvett 
nem magyar állampolgár térítési díjai

17. §

(1) A saját költségén tudományos továbbképzésben 
résztvevő nem magyar állampolgár tandíjat 
köteles fizetni.
A tandíj összege:
— a mezőgazdasági, műszaki, 

orvos- és természettudo
mányok területén havonta 8000 Ft-nak

— a társadalomtudományok
területén havonta 6000 Ft-nak

megfelelő összeg, amelyet konvertibilis valutá
ban vagy a TMB engedélyével a szocialista 
ország állampolgárának saját országa valutájá
ban, havonta előre kell befizetni a TMB MNB 
egyszámlájára.
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(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon kívül az alábbi 
eljárási díjakat kell a pályázónak megfizetnie:
a) pályázási eljárási díj 900 Ft-nak
b) vizsgadíj, vizsgánként 450 Ft-nak
c) tudományos vezető díja 11.000 Ft-nak
d) végbizonyítvány kiállításá

nak díja 150 Ft-nak
megfelelő összeg, amelyet konvertibilis valutá
ban vagy a TMB engedélyével a szocialista 
ország állampolgárának saját országa valu
tájában kell befizetnie a TMB MNB egyszám
lájára.

(3) A (2) bekezdésben nem szereplő iratok elkészí
tésének díja 100 Ft, amelyet a TMB MNB egy
számlájára kell befizetni.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott ösztöndíjas 
a továbbképzés során felmerült tényleges kuta
tási költséget köteles konvertibilis valutában, 
vagy a szocialista ország állampolgárának — 
amennyiben a kutatóhely azt engedélyezi — 
saját országa valutájában megtéríteni annak a 
kutatóhelynek, ahol továbbképzése folyik.

(5) A kutatóhely a (4) bekezdésben megnevezett 
kutatási költségeket önköltsége mértékéig szá
molja fel.

(6) Az (1) és (2) bekezdésben megállapított díjakat 
a TMB elnöke a pénzügyminiszterrel egyetértés
ben módosíthatja.

(7) Azt, aki az esedékes tandíjat vagy díjat a felszó
lítás kézhezvételétől számított 30 napon belül 
sem fizeti meg, a továbbképzésből ki kell zárni.

(8) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott díjak 
összegét a TMB — kérelemre — mérsékelheti.

Munkaügyi eljárási szabályok

18. §

(1) A pályakezdő ösztöndíjas munkakönyvét a 
TMB kezeli, a személyi igazolványba a munka- 
viszony létesítését bejegyzi.

(2) A folyamatos munkaügyi feladatok ellátását a 
kutatóhely végzi.

Záró rendelkezések

19. §
(1) Ez az utasítás 1984. július 1-én lép hatályba, 

és ezzel egyidejűleg a tudományos fokozatokról 
és a tudományos minősítésről szóló 1/1970. 
MTA-E (A. K. 13.) sz. utasítás hatályát veszti.

(2) Az utasítás 1. sz. mellékletében meghatározott 
ösztöndíjakat első ízben 1984 szeptemberében 
kell megállapítani.

Pál Lénárd helyett 
Láng István s. k.

1. MELLÉKLET
K ü lf ö ld i  ö s z tö n d íja s  és  leve lező  ö sz tö n d íja s  ö sz tö n d íja  é s  ju t ta tá s a i

Ösztöndíj és juttatás Fizetendő összeg

Havi ösztöndíj 
(őszt. és lev.) 11 hóra

Bulgária Csehszl. Kuba Lengyelorsz. NDK Szovjetunió

290 2 600 a kubai fél 18 000 800 270 
leva Kcs által meg- zloty márka rubel

állapított
összeg

12. hóra (őszt.) Az ösztöndíjas korábbi átlagkeresete. Pályakezdők esetében au utasítás 4. s-ának (1) 
bekezdésében meghatározott összeg.

Évi könyvsegély 
(őszt. és lev.)

75 1 300 110 1 400 470 90 
leva Kcs pezo zloty márka rubel

Egyszeri disszertációs 
segély (őszt. és lev.) 100 650 250 2 000 320 200 

leva Kcs pezo zloty márka rubel

Ruhasegély (őszt.) Egységesen 10 000 Ft, amelyből 5 000 Ft az első év megkezdése előtt, 5 000 Ft a 
második év eredményes befejezése után jár.

Magyarországi tudományos 
folyóirat-előfizetés 
évi: (őszt.)

Egységesen 500 Ft

K ü lf ö ld i  ö s z tö n d íja s  c s a lá d i tá m o g a tá sa 2. MELLÉKLET

Családi támogatás (havonta): az ösztöndíjas korábbi havi átlagkeresetének, ill. az ösztöndíjának
80%-a, a nős, ill. férjezett ösztöndíjas esetén, ha egy gyermekük van; 
50%-a, a nős, ill. férjezett ösztöndíjas esetén, ha gyermektelen 
50%-a, egyedülálló ösztöndíjas esetén, ha egy gyermeke van;
10%-kal nő a 2. és minden további gyermek után
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\  MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ELNÖKSÉGÉNEK
HATÁROZATAI*

az 1984. április 24-i üléséről

Jelentés
a magyar helyesírási szabályzat

11. kiadásának munkálatairól

Az Elnökség 1980. október 28-i ülésén megtár
gyalta és elfogadta a Nyelv- és Irodalomtudomá
nyok Osztálya, valamint a Helyesírási Bizottság 
előterjesztését „A magyar helyesírás szabályai
nak 11. kiadásáról. Egyben felhívta a Nyelv- és 
Irodalomtudományok Osztályát és a Helyesírási 
Bizottságot, hogy a kész kézirat elkészültével olyan 
jelentést terjesszen elő, amely tartalmilag megfelelő 
alapot és tájékoztatást nyújt az új kiadás konkrét 
kiadói munkálatainak megindításához. (38/1980. sz. 
ein. határozat.)

A kiadvány szabályzati része és a hozzá csatla
kozó szójegyzék elkészült. Ezt, a Helyesírási Bizott
ság által készített „Összefoglaló tájékoztatás”-saI 
együtt 1983 novemberében mind a Nyelvtudomá
nyi Bizottság, mind a Nyelv- és Irodalomtudomá
nyok Osztálya megvitatta és elfogadta, s az Osztály 
elnöke a tájékoztatást jóváhagyásra az Elnökség 
elé terjesztette.

A Helyesírási Bizottság elnöke és társelnöke ki
egészítő megjegyzéseket fűzött az előterjesztéshez, 
illetve válaszolt a feltett kérdésekre. Többen szóvá 
tették, hogy mivel a gépi technika térhódításával a 
helyesírás terjesztésében egyre nagyobb szerep jut 
a számítógépeknek, a televíziónak stb., nő ezen 
eszközök alkalmazóinak, gyártóinak, a képújság 
készítőinek a felelőssége is ebben a vonatkozásban. 
Erre fel kellene hívni az illetékesek figyelmét.

Az Elnökség 18/1984. számú határozata

1. Az Elnökség — a Nyelv- és Irodalomtudo
mányok Osztályának javaslatára — „A magyar 
helyesírás szabályai” 11. kiadásának közrebocsátá
sához a jóváhagyást megadja.

2. A helyesírás egységének további fenntartása 
szempontjából — különös tekintettel a számítógé
pekre (iskolai számítógépekre) is — az oktatásügy, 
a nyomdaipar és általában a sajtótermékelőállítás 
kulcsfontosságú, ezért az Elnökség felkéri a Műve
lődési Minisztériumot, az Ipari Minisztériumot, a 
Kiadói Főigazgatóságot, a Tájékoztatási Hivatalt, 
a Magyar Rádió és a Magyar Televízió vezetését, 
hogy — miként a 10. kiadás esetében is — hatáskö
rükben tegyék meg a szükséges intézkedéseket a 
11. kiadás alkalmazása érdekében.

3. A szabályzat megjelenése továbbra is felté
telezi a helyesírás folyamatos gondozását. Az El
nökség azért felhívja az illetékes tudományos testü

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

leteket, hogy a megjelenés után egy évvel értékel
jék a l l .  kiadás társadalmi fogadtatását, és erről 
tájékoztassák az Elnökséget.

4. Az Elnökség köszönetét mond a Helyesírási 
Bizottságnak a munkálatok gondozásáért, vala
mint a Kossuth Nyomda szedőüzeme dolgozóinak, 
akik társadalmi munkában vállalták a szabályzati 
fejezetek és a szójegyzék többszöri sokszorosítását 
és korrigálását, s ezzel lehetővé tették a l l .  kiadás
sal kapcsolatos széles körű társadalmi vélemény- 
nyilvánítást.

Javaslat a jelölő bizottság kiküldésére 
az 1985. évi tisztújító közgyűlésen előterjesztendő 

jelölésekre

Az Akadémia tudományos testületéinek ügy
rendje szerint az elnöki, a főtitkári, az alelnöki, a 
főtitkárhelyettesi, továbbá a választott elnökségi 
tagsági tisztségek betöltésére vonatkozó személyi 
javaslatot jelölő bizottság terjeszti a közgyűlés elé. 
A jelölő bizottságot — amely elnökből és 14 tagból 
áll — általában a tisztújító közgyűlést közvetlenül 
megelőző évi rendes közgyűlés küldi ki. A jelölő 
bizottság összetételére az Elnökség tesz javaslatot 
a közgyűlésnek.

A jelölő bizottság összetételére vonatkozó elnö
ki javaslatot az Elnökség egyhangúlag elfogadta.

Az Elnökség 19/1984. számú határozata

l.A z Elnökség javasolja a közgyűlésnek, hogy 
az elnöki, a főtitkári, az alelnöki, a főtitkárhelyet
tesi és a választott elnökségi tagsági tisztségeknek 
az 1985. évi tisztújító közgyűlésen esedékessé váló 
betöltésére vonatkozó javaslat előterjesztése céljá
ból az alábbi összetételű jelölő bizottságot küldje ki:

a bizottság elnöke:
Straub F. Brúnó, az MTA r. tagja (VIII. o.)
a bizottság tagjai:
Csikai Gyula, az MTA 1. tagja (III. 0.) 
Csizmadia Ernő, az MTA r. tagja (IV. 0.), 
Falusné Szikra Katalin, az MTA 1. tagja (IX. 0.), 
Flerkó Béla, az MTA r. tagja (VIII. 0.),
Halász Ottó, az MTA 1. tagja, (VI. 0.),
Hardy Gyula, az MTA 1. tagja (VII. 0.),
Hollán Zsuzsa, az MTA r. tagja (V. 0.),
Horn Artur, az MTA r. tagja (IV. 0.),
Imre Samu, az MTA 1. tagja (I. 0.),
Kovács István, az MTA r. tagja (IX. 0.), 
Lukács József, az MTA r. tagja (II. 0.),
Nemecz Ernő, az MTA r. tagja (X. 0.),
Tüdős Ferenc, az MTA r. tagja (VII. 0.), 
Ujfalussy József, az MTA 1. tagja (I. 0.),
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2. A jelölő bizottság az 1985. évi tisztújító köz
gyűlés előtt két hónappal kezdje meg tevékenységét 
és — a szükséges egyeztetések után, lehetőleg töb
bes jelölést alkalmazó — javaslatait az 1985. évi 
közgyűlés előtt egy hónappal körlevélben közölje 
az Akadémia hazai tagjaival.

Az Elnökség egyéb állásfoglalása

Az Elnökség tudomásul veszi az Elnökség 1984. 
március 27-i ülése óta eltelt időszak legfontosabb 
eseményeiről készült beszámolót.

Szentágothai János s. k.

Közlemények

A Központi Statisztikai Hivatal, 
az Országos Bányaműszaki Főfelügyelőség 

és az Országos Munkavédelmi Főfelügyelőség 
9015/1984. (SK. 7.) K SH -O B F -O M F  számú 

e g y ü t t e s  k ö z l e m é n y e

az üzemi balesetek statisztikai bejelentésének 
és nyilvántartásának egyes kérdéseiről

A munkavédelemről szóló 18/1984. (III. 31.) 
MT számú rendelettel módosított 47/1979. (XI. 31.) 
MT számú rendelet 44. § (2) bekezdésbe foglalt fel
hatalmazás alapján, az üzemi balesetek statisztikai 
bejelentéséről és nyilvántartásáról szóló 2/1980. 
(VIII. 31.) KSH számú rendelkezés végrehajtására 
— a Szakszervezetek Országos Tanácsával, vala
mint az Országos Társadalombiztosítási Főigazga
tósággal egyetértésben — az alábbi közleményt 
adjuk ki.

A munkavédelem állami irányításáról és ellenőr
zéséről szóló 1010/1984. (III. 31.) Mt. h. számú ha
tározat a munkavédelem irányítására, összehango
lására és ellenőrzésére létrehozta az Országos Mun
kavédelmi Főfelügyelőséget (a továbbiakban: 
OMF). Az Mt. határozat 8/b. pontja alapján az 
OMF ellenőrzése kiterjed az üzemi balesetek kivizs
gálására, bejelentésére, nyilvántartására és az azo
kat kiváltó okok megszüntetésére tett intézkedé
sekre.

A 18/1984. (III. 31.) MT számú rendelet 8. § (3) 
bekezdése szerint: „Ahol jogszabály a munkavéde
lem irányítása és ellenőrzése körében a Szakszerve
zetek Országos Tanácsát, az ágazati, iparági szak- 
szervezeteket, valamint a szakszervezetek megyei 
(budapesti) tanácsait említi, ott — az R.l/A§-ában és
7. §-ában foglaltak figyelembevételével — a Főfel
ügyelőséget, illetőleg a Főfelügyelőség vezetőjét, 
ahol szakszervezeti munkavédelmi felügyeletet, 
szakszervezeti munkavédelmi főfelügyelőt, felügye
lőt vagy OKISZ munkavédelmi felügyelőt, illetőleg 
műszaki-munkavédelmi felügyelőt említ, ott a fő
városi, megyei munkavédelmi felügyelőséget, mun
kavédelmi főfelügyelőt, illetőleg felügyelőt kell 
érteni.”

A fentiek szerint megváltozott hatás- és jogkö
rök alapján az üzemi balesetek statisztikai bejelen
téséről és nyilvántartásáról szóló 2/1980. (VII. 31.) 
KSH számú rendelkezésben (a továbbiakban: Rek.), 
valamint az üzemi baleseti jegyzőkönyvről és ki
töltési utasításról szóló 9010/1983. (SK. 5.) KSH; 
SZOT számú együttes közleményében megjelent 
1/1980. KSH-SZOT szám alatt a Statisztikai Köz
löny 1980. évi 9. számában (a továbbiakban: 
Közlemény), továbbá az üzemi balesetek statiszti
kai bejelentésével és nyilvántartásával kapcsolatos 
egyes adatszolgáltatási és társadalombiztosítási kér
désekről szóló 7002/1982. (SK. 12.) KSH-SZOT Mv. 
F-SZOT TB Főigazgatóság számú együttes irány
elvében (a továbbiakban: Irányelv) foglaltakat fi
gyelembe véve az 1984. július 1. után bekövetkezett 
vagy feltárt üzemi balesetek esetében az alábbiak 
szerint kell eljárni.

1. A Rek. 6. § (1) c. pontja és a 7. § (1) a. pontja 
szerinti üzemi baleseti jegyzőkönyveket, vala
mint a Rek. 3. sz. melléklete „Kitöltési utasítás 
az üzemi baleseti beszámoló jelentéshez” című 
részének 3. pontja alapján, a KSH elnöke által 
27 0526/82. szám alatt elrendelt „Havi (negyed
éves) beszámoló jelentés az üzemi balesetekről” 
elnevezésű nyomtatványt kitöltve a területileg 
illetékes (fővárosi, megyei) munkavédelmi fel
ügyelőségnek kell megküldeni. Ez alól kivételt 
képeznek a bányavállalatoknál bekövetkezett 
üzemi balesetek jegyzőkönyvei, amelyeket az 
Országos Bányaműszaki Főfelügyelőség (a to
vábbiakban: OBF) területileg illetékes kerületi 
felügyelősége részére kell megküldeni 2 példány
ban. A 3 c) pontban megjelölt gazdálkodó 
szervezetek a beszámoló jelentéseiket az ott meg
jelölt szervek részére továbbra is meg kell, hogy 
küldjék.

A fentiekben meghatározott szerveknek az 
üzemi baleseti jegyzőkönyveket első alkalom
mal 1984. augusztus hó 8. napjáig, a július hónap 
adatait tartalmazó üzemi baleseti beszámoló je
lentést 1984. augusztus hó 5. napjáig, a továb
biakban pedig a Rek.-ben meghatározott idő
pontig kell megküldeni.

2. A Rek. 9. §-ában foglalt azonnali bejelentési kö
telezettség alá tartozó üzemi baleseteket az ott 
megjelölt szerveken túlmenően az OMF területi
leg illetékes felügyeletének is be kell jelenteni, 
kivéve a bányavállalatoknál, valamint a bá
nyászati tevékenység során bekövetkezett bale
seteket. Ez utóbbiakat az 1/1971. (NIM. É. 12.) 
OBF számú szabályzat rendelkezései szerint 
kell jelenteni a Bányahatósághoz.

3. A Közlemény 35/a. pontjában az üzemi baleseti 
jegyzőkönyv egyik aláírójaként szereplő társa
dalmi munkavédelmi felügyelő alatt a munkál
tatónál működő érdekvédelmi szerv képviselőjét 
kell érteni.

4. Az Irányelv 3/a. pontjában állásfoglalás kialakí
tására kijelölt SZOT Munkavédelmi osztálya 
helyett az OMF, illetőleg a bányavállalatok, va
lamint a bányászati tevékenység vonatkozásá
ban az OBF az illetékes.
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5. Az Irányelv 4. pontjában foglaltakat úgy kell 
alkalmazni, hogy a baleset üzemi jellegének el
döntésére — a Rek. 2. § (4) bekezdésében fog
laltaknál — a KSH Társadalmi Statisztikai fő
osztálya és az OMF, illetőleg bányavállalatok, 
valamint bányászati tevékenység vonatkozásá
ban az OBF jogosult.

Ha a társadalombiztosítási tanács abban a 
vitás kérdésben dönt, hogy üzemi baleset tör
tént-e, a döntés meghozatala előtt meg kell hogy 
hallgassa a munkáltatónál működő érdekvédel
mi szerv munkavédelemmel foglalkozó képvise
lőjének véleményét. Ha a Társadalombiztosítási 
Bizottság dönt abban a vitás kérdésben, hogy 
üzemi baleset történt-e, a döntés meghozatala 
előtt meg kell hallgatnia az OMF területileg ille
tékes felügyelőjét, illetőleg az OBF hatáskörébe 
tartozó munkáltató dolgozója esetében a terüle
tileg illetékes kerületi bányaműszaki felügyelő
séget.

6. A jelen közleményben nem érintett kérdésekben 
az érdekképviseleti szervek jogállása és feladata 
az üzemi balesetek bejelentésével, nyilvántartá
sával és kivizsgálásával kapcsolatban nem vál
tozik.

7. A jelen együttes közleményben foglaltakat 1984. 
július 1. napjától kell alkalmazni.

Központi Statisztikai Hivatal 
Országos Bányamüszaki Főfelügyelőség 
Országos Munkavédelmi Főfelügyelőség

A Központi Statisztikai Hivatal 
8006/1984. (SK. 6.) KSH számú 

t á j é k o z t a t ó j a
a foglalkozások Egységes Osztályozási 

Rendszere módosított kiadásának 
alkalmazásához

A Központi Statisztikai Hivatal elnökének 
9001/1984. (SK. 1.) KSH számú közleménye intéz
kedett a Foglalkozások Egységes Osztályozási Rend
szerének (továbbiakban: FEOR) 1985. január 1-i ha
tállyal történő módosításáról.

1983. év decemberében megjelent a FEOR mó
dosított II. (rendszeres) és a III. (betűrendes) kö
tete, az I. kötet 1984. első felében kerül kiadásra.

Az egységes munkaügyi statisztikai adatgyűj
tés rendszerébe tartozó 1984. évi adatszolgáltatá
soknál a FEOR módosított jelzőszámait még nem 
szabad alkalmazni. Ez alól kivétel a KSH elnöké
nek 27 1162/83. számmal elrendelt „Létszámadatok 
1984. december 31-én” című jelentés, amelyben a
2. táblát mind az 1984. december 31-én érvényes, 
vagyis a régi, mind az 1985. január 1-től érvényes, 
vagyis a módosított FEOR besorolás szerint el kell 
készíteni.

1984. év folyamán azonban az adatszolgáltatók
nak minden olyan nyilvántartást felül kell vizsgál
niuk, ahol a FEOR nyolcszámjegyű egyéni jelző
száma, illetve a foglalkozások, munkakörök megne

vezése alkalmazásra került, és a változásokat jelez
ni kell olyan módon, hogy a FEOR módosított kia
dásának használata időben lehetővé váljon, ugyan
akkor biztosítva legyen a módosítást megelőző jelző
számok szerinti adatszolgáltatás is.

Az egyéni jelzőszámok, illetve foglalkozási, 
munkaköri megnevezések felülvizsgálata során meg 
kell nézni, hogy

— a foglalkozás, munkakör hatjegyű jelzőszá
mában (FEOR 1—6. számhelyén), illetve 
azok elnevezéseiben, valamint

— a FEOR jelzőszámának 7. és 8. számhelyén 
a módosítás során történt-e változás.

1. A FEOR hatszámjegyü jelzőszámában és a fog
lalkozások, munkakörök megnevezésében történt válto
zásokat összefoglalóan a FEOR módosított kiadás 
II. kötet 2. számú melléklete, valamint — az állam- 
igazgatás és az igazságszolgáltatás területén 1984. 
január 1-én bekövetkező változásokból eredő kie
gészítést — a FEOR módosított kiadás I. kötet 
Függelékének 2. fejezete tartalmazza.

A fizikai foglalkozásokon belül a „14 Mezőgaz
dasági fizikai foglalkozások” főcsoporthoz tartozó 
foglalkozásoknál, illetve munkaköröknél semmiféle 
változás nem történt, a többi fizikai, valamint a 
szellemi foglalkozási főcsoportokhoz tartozó foglal
kozások, munkakörök jelzőszámai, illetve megneve
zései viszont kisebb-nagyobb mértékben módosul
tak.

Felhívjuk az egészségügyi dolgozókat foglalkoz
tató adatszolgáltatók figyelmét arra, hogy a koráb
ban fizikai tevékenységhez tartozó egyes egészség- 
ügyi foglalkozásokon, munkakörökön kívül (beteg
hordó, boncsegéd, nem egészségügyi intézmények
ben dolgozó gyógyszertári asszisztensek), a három 
műszakban betegekkel, gondozottakkal közvetle
nül foglalkozó ápolói, szülésznői, gondozói foglalko
zások, munkakörök is a fizikai foglalkozások közé 
tartoznak és a FEOR módosított rendszerében a 
„17”-es foglalkozási főcsoporton belül a „174 Egész
ségügyi fizikai foglalkozások” csoportban találha
tók. A „25” foglalkozási főcsoportba tartozó szelle
mi tevékenységnek minősülő egészségügyi foglalko
zások és munkakörök megnevezései és jelzőszámai 
teljes egészében megváltoztak.

2. A FEOR 7. és 8. számhelyeinek jelzőszámai 
a mindenkor érvényes bérügyi jogszabályokra épül
nek. Az 1984. január 1-től érvényes új bérügyi jog
szabályok következtében változnak a FEOR 7. és 8 
számhelyeinek jelzőszámai is.

a) Változott az ügyviteli foglalkozások bérbesoro
lási feltétele, miután — a korábbiaktól eltérően — 
a képesítés és a végzett munka szerint két fokozat 
bevezetésére került sor. Ennek megfelelően a FEOR
7. számhelyén az ügyviteli foglalkozásúak II. foko
zatában sorolandók „9”-es, az I. fokozatba tarto
zók ,,0”-ás jelzőszámot kapnak.

b) Megváltozott a munkafeltételi fokozatok megál
lapításának módja. A bértarifák új fokozati rend
szerében — a mezőgazdasági nagyüzemek mező- 
gazdasági tevékenységében foglalkoztatott fizikai 
dolgozók kivételével — különböző pontértékek 
alapján 1—5 kategória megállapítására van lehe
tőség, ennek megfelelően a fizikai munkaköröknél
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az egyéni jelzőszám 8. számhelyén is a jelzőszám 
„ 1 - 5 ” lehet.

c) Módosult a vállalatok, egyes szövetkezetek, in
tézmények kategóriába sorolása. így a vezető beosz
tású dolgozóknál, akiknél a FEOR 1. számhelyén 
„2” és a 7. számhelyén a „Vezető, A” , a „Vezető, 
B” és a „Vezető, C” besorolásnak megfelelően 
„1—3” szerepel, a 8. számhelyre a munkáltató 
nagyságkategóriája alapján „1—5” szám kerül. 
A vállalatok, egyes szövetkezetek kategóriába soro
lását az 5/1983. (XI. 12.) ÁBMH rendelkezés, a me
zőgazdasági nagyüzemek kategóriába sorolását a 
25/1983. (XII. 29.) MÉM rendelet módosította, 
ezért a 8. számhelyen szereplő számjelet felül kell 
vizsgálni és szükség szerint változtatni kell. Azok
nál a munkáltatóknál, amelyekre az előző két jog
szabály nem terjed ki, a FEOR I. kötetének „Se
gédlet az 1., 7. és 8. számhely számjelének megha
tározásához” című fejezetében ismertettek szerint 
kell módosítást elvégezni.
A FEOR 1., 7., 8. számhelyeinek tartalma és össze
függések

Az egyes dolgozók fizikai vagy szellemi tevé
kenységi főcsoportba tartozását bérbesorolásuk ha
tározza meg, amit a FEOR 1., u. és 8. számhelye 
jelöl.

A FEOR 1. számhelyén a tevékenységi főcso
portot
— a fizikai foglalkozásúaknál „1”,
— a szellemi foglalkozásúaknál „2” jelzi.
A FEOR 7. számhelyén a részletező állomány-
csoport jelölése
— a fizikai foglalkozásúaknál „1—7” és „9”,
— a szellemi foglalkozásúaknál „1—9” és „0” 

lehet.
A FEOR 8. számhelyén
— a fizikai foglalkozásúaknál a munkafeltételi 

fokozat szerint „1—5” (a mezőgazdasági 
nagyüzemek mezőgazdasági tevékenységében 
foglalkoztatott fizikai foglalkozásúak mun
kafeltételi fokozat jelzőszáma csak „1—4”) 
lehet,

— a szellemi foglalkozásúaknál a vezető beosz
tásúak esetében az általuk vezetett vállalat, 
szövetkezet, intézmény nagyságkategóriája 
szerint „1—5” ,

— a nem vezető beosztásúak esetében pedig 
csak „0” lehet.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a FEOR 1. és a 
7—8. számhelyek összefüggésére különös gonddal kell 
ügyelni. A számhelyek közötti kapcsolatot a követ
kező táblázat mutatja be:

1. 7. 8.

számhely számjele

Fizikai foglalkozásúak 
Szellemi foglalkozásúak

Fizikai foglalkozásúak 
Szellemi foglalkozásúak

Lehetséges kombinációk
1 1-7,9 1 -5
2 1 -3 1 -5
2 4 -9 ,0 0

Kizárt kombinációk
1 1-7,9 0 ,6 -9
2 1 -3 0 ,6 -9
2 4 -9 ,0 1 -9

Az előzőek értelmében tehát:
a fizikai foglalkozásúak
— „100 001—182 499” jelzőszámú munkakörei

nél a 7. számhelyen csak „1—7” szerepelhet, 
vagyis „9”-es (segédmunkás) besorolás nem 
lehetséges, ugyanakkor
a 8. számhelyen „1—5”, illetve a mezőgaz
dasági nagyüzemek „140 001 — 149 999” jel
zőszámú munkaköreinél csak „1—4” lehet;

— „190 099—195 099” jelzőszámú munkakörei
nél a 7. számhelyen „1—7” és „9” ,
a 8. számhelyen „1—5” jelzőszám lehet;

— „196 099—197 999” jelzőszámú munkakö
reinél
a 7. számhelyen csak „9”, 
a 8. számhelyen „1—5” jelzőszám szerepel
het, i'letve a mezőgazdasági nagyüzemek 
„197 099—197 999” jelzőszámú munkakörei
nél csak „1—4” lehet;

a szellemi foglalkozásúak 7. számhelyén
a vezető beosztásúaknái ,,1 - 3 ” ,
a 8. számhelyen „1—5”,
az irányító beosztásúak
nái „ 4 - 5 ” , a 8.
a beosztott ügyintéző be csak
osztásúaknái „6—8” , szám
a beosztott ügyviteli hét.
dolgozóknál „9”, „0”,

számhelyen 
„0” jelző- 

szerepel-

Központi Statisztikai Hivatal

Pályázati felhívások

A Magyar Tudományos Akadémia, az Ipari Mi
nisztérium, az Országos Műszaki Fejlesztési Bi
zottság, a Budapesti Műszaki Egyetem, a Gyógy
szeripari Egyesülés és a Magyar Kémikusok Egyesü
lete a kimagasló hazai szintetikus szerves kémiai 
kutatások jutalmazására Zemplén Géza díjat ala
pított.

Az alapítók képviselőiből alakult bizottság az 
MTA Szerves Kémiai Bizottságának javaslatát fi
gyelembe véve 1984-ben jelölés alapján egy 
25 000 Ft-os fődíj; negyven évnél nem idősebb 
kutatók számára pedig jelölés vagy pályázat alap
ján két 15 000 Ft-os díj, s az ezekkel járó emlék
érem és oklevelek odaítéléséről dönt.

Felhívjuk a szintetikus szerves kémia területén 
dolgozókat, hogy jelölésüket vagy saját pályázati 
anyagukat 1984. augusztus 31-ig az MTA Kémiai 
Tudományok Osztályára (1051 Budapest, Münnich 
Ferenc u. 7.) küldjék be. A jelöléshez és a pályáza
tokhoz mellékelni kell egy összeállítást a tudomá
nyos közleményekből, ill. szabadalmakból.

A Zemplén Géza Díj odaítélésére 
alakult Bizottság
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„A társadalmi struktúra, az életmód és a tudat 
alakulása Magyarországon” című kutatási főirány 
első szakasza 1985-ben lezárul.

Az 1986—90 közötti időszak kutatási program
jának összeállításához előzetes pályázatot hirdetünk 
meg minden olyan társadalompolitikai témában, 
amely konkrét kutatási alappal a társadalmi ellent
mondások, ellentétek, feszültségek feltárását és fel
oldását szolgálja, a struktúra, az életmód és a tu
dat alakulását kutatja a 80-as évek második felében. 
A pályázatok elbírálásakor a Koordináló Tanács az 
alábbi témáknak biztosít prioritást:

1 . A gazdasági és társadalmi szerkezet kölcsön
hatásai.

2. A társadalmi szerkezet és rétegződés újrater
melődésének mechanizmusai.

3. Az előnyök és hátrányok halmozódása, a tel
jesítményelv és a szociálpolitikai korrekció érvé
nyesülése.

4. A társadalom tudati és kulturális rétegződése 
és ennek intézményesülése; az ideológiai szféra 
strukturálódása.

5. A társadalmi viselkedés szabályozórendszerei
nek állapota és elsajátitásuk folyamatai.

6. Makrotársadalmi hatások mikroközösségekre 
gyakorolt hatása.

7. Az életfeltételek, életkörülmények változá
sának empirikus vizsgálata.

8. A társadalomtudományi kutatások metodo
lógiája és módszertana.

Pályázhatnak mindazon intézmények és társa
dalomtudományi kutatóhelyek, melyek ilyen témá
ban önálló kutatást készítenek elő. Több kutatóhely 
közös pályázatot is benyújthat. Egyéni kutatók 
pályázatához a munkahely véleményét is csatolni 
kell. A pályázat benyújtásakor a téma ismertetése 
mellett kérjük a kutatás eredményességét garan
táló személyi feltételek, a költségek rendelkezésre 
álló hányadának, valamint a Főiránytól igényelt 
támogatás részletes, adatszerű leírását.

A pályázat benyújtásának határideje:
1985. január 31.

A pályázat benyújtásához szükséges dokumen
tumokat, valamint a megjelölt nyolc téma rövid 
annotációját a Programirodánál lehet átvenni. 
(MSZMP KB Társadalomtudományi Intézet Bp.
VI. Benczúr u. 33.)

A pályázatokat 1985 első félévében a Koordináló 
Tanács által felkért zsűri bírálja el.

,,A társadalmi struktúra, az életmód és a 
tudat alakulása Magyarországon”

OTTKT Főirány 
Koordináló Tanácsa

A MTA Növényvédelmi Kutatóintézete pályá
zatot hirdet egy tudományos osztályvezetői állásra 
1985. január 1-i hatállyal.

A kinevezendő tudományos osztályvezető felada
ta a Gyomnövénykutatási Osztály szakmai irányí
tása és kutatómunka végzése.

Pályázhatnak azok a szakemberek, akik ELTE 
TTK szakú, Agráregyetemi vagy Kertészeti Egye
temi végzettséggel rendelkeznek, a gyomnövény
kutatás területén legalább 10 éves szakmai gyakor
lattal, tudományos fokozattal és legalább egy világ
nyelvből állami nyelvvizsgával rendelkeznek.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
1. jelenlegi munkahelyét, beosztását, munkaköri be

sorolását, alapfizetését és jövedelmének megjelö
lését,

2. eddigi munkaköreinek és tevékenységének, szak
mai munkásságának, munkája eredményének 
részletes ismertetését, ezek között
— tudományos munkájának részletes leírását,
— az általa írt cikkek, könyvek, könyvrészie

tek stb. felsorolását, megjelölve, hogy azok hol 
és mikor jelentek meg,

— tudományos fokozatát, kitüntetéseit, idegen 
nyelvismeretét, jelentősebb bel- és külföldi 
tanulmányútjait,

— a tudományos munkára vonatkozó jövőbeni 
terveit.

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

fokozatot stb. tanúsító oklevelek másolatát,
c) a publikációk címjegyzékét,
d) a kitöltött „személyi adatlap”-ot,
e) a lakóhely szerint illetékes rendőrkapitány

ságtól beszerzett három hónapnál nem régibb keletű 
hatósági erkölcsi bizonyítványt. A tudományos fő- 
munkatársi, vagy tanácsadói besorolása és osztály- 
vezetői megbízása a 23/1983. (XII. 17.) ÁBMH 
számú rendelkezés, valamint az 5/1974. (AK. 7.) 
MTA-F sz. utasítás az irányadó. A pályázatot a köz
zétételtől számított két hónapon belül kell az 
MTA Növényvédelmi Kutatóintézetéhez (Buda
pest, II. Herman 0 . út 15. sz. 1025 Pf. 102.) be
nyújtani.

Az MTA Zenetudományi Intézete (Budapest 
I. Táncsics u. 7. 1250 Pf. 28, telefon: 160—080) 
pályázatot hirdet magyar zenetörténeti és népzenei 
munkára.

Pályázhatnak azok az alsó- és középfokú okta
tási intézményekben, illetve a művelődési szakigaz
gatás területén dolgozó tanári képesítéssel rendel
kező személyek, akik a szakterület tudományos kér
dései iránt érdeklődnek, és ezt főállású munkahe
lyük vezetője támogatja.

A kutatási szerződés időtartama: 1984. szep
tember 1 — 1985. augusztus 31. A kutatási támoga
tás összege havi 500 Ft.

A pályázat a következőket tartalmazza: rövid 
életrajz, a pályázó szakmai érdeklődési területe, 
kutatási terv, a munkahelyi vezető támogató nyi
latkozata.

A pályázatot 1984. augusztus 10-ig lehet benyúj
tani a Zenetudományi Intézet igazgatóságához.

Falvy Zoltán s. k.
igazgató
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Az MTA Irodalomtudományi Intézete pályáza
tot hirdet szakterületük tudományos kérdései iránt 
érdeklődő felsőoktatási intézményekben képesítést 
szerzett pedagógusok részére, az Intézet kutató
munkájában megbízásos jogviszony alapján való 
részvételre, a következő témakörökben:

— A magyar irodalomtudomány és kritika tör
ténete

— 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
— Irodalomelméleti kutatások
— Kutatások az összehasonlító irodalomtörté

net tárgykörében.
A pályázatot elnyert pedagógusok — jelenlegi 

munkaviszonyuk fenntartása mellett — az Inté
zettel kötött szerződésben meghatározott kutatási 
feladatot végeznek 1984. szeptember 1-től egy évi 
időtartamra, amiért havi 500 Ft díjazásban ré
szesülnek.

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.)

M TA Irodalomtudományi Intézete 
Igazgatósága

A  Magyar Tudományos Akadémia Regionális 
Kutatások Központja (Pécs, 7601 Kulich Gy. u. 22. 
Pf. 199.) pályázatot hirdet gazdaság- és település
földrajzi kutatómunkára. A kutatómunkában azok 
a középfokú oktatási intézményekben, illetőleg a 
művelődési szakigazgatás területén dolgozó, kö
zépiskolai tanári képesítéssel rendelkező személyek 
vehetnek részt, akik a szakterület tudományos kér
dései iránt érdeklődnek, s tevékenységüket munka
helyük vezetője támogatja.

A pályázat témakörei:
„Egy község településföldrajzi vizsgálata” (a ku

tatás irányítója a Regionális Kutatások Központjá
nak Regionális Tudományos Osztálya, Budapest);

„Egy városkörnyéki település fejlődésének és 
funkcionális kapcsolatrendszerének vizsgálata” (a 
kutatás irányítója az RKK Alföldi Kutatócsoport
ja, Békéscsaba);

„A háztáji és kisegítő gazdaságok szerepének 
gazdaságföldrajzi vizsgálata” (a kutatás irányítója 
az RKK Alföldi Kutatócsoportja, Békéscsaba);

„Kecskemét város vonzáskörzetének főbb té
nyezői és azok változása az elmúlt évtizedben” 
(a kutatás irányítója az RKK Településkutató Cso
portja, Kecskemét).

A  kutatási szerződés időtartama: 1984. szep
tember 1.—1985. augusztus 31. A pályázatot el

nyert pedagógusok — jelenlegi munkaviszonyuk 
fenntartása mellett — a Regionális Kutatások 
Központjával kötött szerződésben meghatározott 
feladatot végeznek, amiért havi 500 Ft díjazásban 
részesülnek.

A pályázatot — részletes önéletrajzzal, kutatási 
vázlattervezettel és publikációs jegyzékkel ellátva 
— 1984. augusztus 10-ig a Központi főigazgatójá
hoz kell benyújtani.

Enyedi György s. k., 
az MTA levelező tagja, 

főigazgató

KITÜNTETÉSEK

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa 
FREUND MIHÁLYT, az MTA rendes tagját, a 
Magyar Ásványolaj és Földgázkísérleti Intézet nyu
galmazott igazgatóját, címzetes egyetemi tanárt 
95. születésnapja alkalmából, élete munkásságának 
elismeréseként a
MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG babérkoszorúkkal 

ékesített ZÁSZLÓRENDJE,
Dr. GALAMBOS JÁNOSNÉT, az MTA Zenetudo
mányi Intézete gazdasági vezetőjét nyugállomány
ba vonulása alkalmából kiemelkedő gazdasági 
munkájáért,
LENGYEL GÉZÁT, az MTA Kutatási Eszközöket 
Kivitelező Vállalata gazdasági igazgatóhelyettesét 
eredményes munkásságának elismeréseként, nyug
állományba vonulása alkalmával a

MUNKA ÉRDEMREND a r a n y  fokozata 
kitüntetésben részesítette.

Az MTA Főtitkára nyugállományba vonulásuk 
alkalmából „Kiváló Munkáért” kitüntetésben ré
szesítette:
N é m e t h  L a j o s n é t ,  az MTA Központi Hi
vatala főrevizorát,
Dr. K o d o l á n y i  J á n o s n é t ,  az MTA Nép
rajzi Kutatócsoport gazdasági ügyintézőjét,
K ő s z e g i  A n t a l n é t ,  a POTE Idegélettani 
Akadémiai Tanszéki Kutatócsoport gazdasági ügyin
tézőjét,
P é c z e l y  A n t a l t ,  az MTA Kutatási Eszkö
zöket Kivitelező Vállalata üvegtechnikai üzem
vezetőjét.

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
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A művelődési miniszter 12/1984. (VI. 14.) MM 
számú

r e n d e l e t e
a felsőoktatási intézmények oktatói 

és nevelői állásainak betöltésével kapcsolatos 
pályázati eljárásról szóló 

1/1979. (III. 14.) OM számú rendelet 
módosításáról

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) bekezdé
sének 1. pontjában foglalt felhatalmazás alapján — 
a felsőoktatási intézmények felett felügyeletet gya
korló miniszterekkel és országos hatáskörű szervek 
vezetőivel, valamint a Magyar Tudományos Aka

démia elnökével, továbbá a Szakszervezetek Orszá
gos Tanácsával egyetértésben — a következőket 
rendelem:

!•§
A felsőoktatási intézmények oktatói és nevelői 

állásainak betöltésével kapcsolatos pályázati eljá
rásról szóló 1/1979. (III. 14.) OM számú rendelet 3. 
§-ának (1) bekezdése a következő h) ponttal egé
szül ki:

(Mellőzni kell a pályázati eljárást, ha)

,,h) főiskolai tanári, illetőleg docensi állásra 
egyetemi tanári vagy docensi besorolásban levő 
oktatót neveznek ki.”

2-§
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Köpeczi Béla s. k.
művelődési miniszter
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A Tudománypolitikai Bizottság 30.008/1984. számú 
h a t á r o z a t a

az Országos Ösztöndíj Tanács számára a külföldi
posztgraduális ösztöndíjpályázatok elbírálásáról

1 . A Tudománypolitikai Bizottság az Országos 
Ösztöndíj Tanács számára szóló, a külföldi poszt
graduális ösztöndíjpályázatok elbírálására szol
gáló mellékelt Irányelveket elfogadja. Az Irány
elvek értelemszerűen alkalmazandók és pályá
zattal elnyerhető tanulmányi lehetőségek, így a 
központi költségvetésből finanszírozott magyar 
állami ösztöndíjak, valamint az ENSZ szakosí
tott szervei által biztosított, az OÖT hatásköré
be utalt ösztöndíjak elbírálására is.

2. A Tudománypolitikai Bizottság felkéri az Orszá
gos Ösztöndíj Tanács elnökét, hogy az Irányel
veknek a Határozatok Tárában, illetve a tár
cák hivatalos értesítőiben való közzétételéről 
gondoskodjon.

Felelős: az Országos Ösztöndíj Tanács
elnöke

Határidő: 1984. június 15.

3. A Tudománypolitikai Bizottság felkéri az OÖT 
elnökét, tagjait, a szakmai, tudományos bizott
ságokban közreműködő szakembereket, valamint 
az ösztöndíjas forgalomban érdekelt és érintett 
minisztereket, országos hatáskörű szervek veze
tőit, hogy az Irányelveket bírálati és döntési 
gyakorlatuk, valamint jelölő, javaslattevő mun
kájuk során vegyék figyelembe.

Felelős: az Országos Ösztöndíj Tanács elnöke,
az érdekelt minisztériumok és országos 
hatáskörű szevek vezetői

Határidő: folyamatos.

4. A Tudománypolitikai Bizottság felkéri a műve
lődési minisztert, hogy az Országos Ösztöndíj 
Tanács Titkárságán biztosítsa az Irányelvekben 
rögzített bírálati rendszer kialakításához, a 
a szakmai, a tudományos bizottságok testületi 
munkájához szükséges feltételeket.

Felelős: művelődési miniszter
Határidő: 1984. augusztus 31.

Sarlós István s. k.

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának 
8/1984. (A. K. 9.) MTA-F. számú

u t a s í t á s a
a Magyar Tudományos Akadémia Kutatási Ellátási 

Szolgálata átszervezéséről

l-§

Az állami pénzügyekről szóló 1979. évi 11. tör
vény 36. §-ának (3) bekezdésében foglaltak alapján 
az 1/1963. MTA (A. K. 1.) számú utasítással létre
hozott Magyar Tudományos Akadémia Kutatási

Ellátási Szolgálatát a pénzügyminiszter, az ipari 
miniszter és a külkereskedelmi miniszter egyetérté
sével a jelen utasításban foglaltaknak megfelelően 
szervezem át.

2. §

(1) A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiak
ban: MTA) Kutatási Ellátási Szolgálata (a to
vábbiakban: KÉSZ) alapvetően szolgáltatási 
(műszaki, üzemeltetési, beruházási, pénzügyi, 
gazdasági koordináló) és az MTA főtitkára által 
meghatározott egyéb feladatokat lát el.

(2) A KÉSZ teljes gazdálkodási jogkörrel felruhá
zott, maradványérdekeltségű rendszerben gaz
dálkodó, önálló költségvetési szerv. Élén igaz
gató áll.

(3) A KÉSZ felügyeletét az MTA Központi Hiva
tala Pénzügyi Főosztálya (a továbbiakban: 
Pénzügyi Főosztály) látja el.

3- §

A KÉSZ jogi személyként működő, részben 
önálló szervei (a továbbiakban: szervei):
a) a Magyar Tudományos Akadémia Külkereske

delmi Szolgálata: AKADIMPEX (a továbbiak
ban: AKAD1MPEX) és

b) a Magyar Tudományos Akadémia Sokszorosító 
(a továbbiakban: MTA Sokszorosító).

4- §

(1) A KÉSZ szervei eredményérdekeltségi rendszer
ben gazdálkodnak.

(2) A KÉSZ szervei élén igazgató áll.

5 -  §

(1) Az AKADIMPEX ellátja az MTA területén ke
letkező műszaki megoldású szellemi alkotások
kal és szoftverekkel kapcsolatos iparjogvédelmi, 
információs és hasznosítási feladatokat.

(2) Az AKADIMPEX külkereskedelmi tevékeny
séget végez, amelynek keretében jogosult
a) az MTA kutatóhelyein vagy más kutatóhe

lyeken létrehozott kutatási eredmények, ta
lálmányok, szabadalmak, know-how-k, egyéb 
szellemi termékek, szolgáltatások, valamint 
az ezekkel összefüggő egyedi előállítási ter
mékek nem kizárólagos jogú exportjára,

b) a költségvetési rend szerint működő kutató- 
intézetek részére kutatási eszközök (a szá
mítástechnikai eszközök kivételével), be
rendezések és ezek működtetéséhez szükséges 
anyagok és alkatrészek rubel és konvertibilis 
elszámolású importjára.

(3) Az AKADIMPEX szakmai felügyeletét az MTA 
Központi Hivatala Kutatástervezési Főosztálya, 
gazdasági felügyeletét a Pénzügyi Főosztály, 
ágazati felügyeletét a Külkereskedelmi Minisz
térium látja el.
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6-§
(1) Az MTA Sokszorosító az MTA és intézményei 

működésével összefüggő sokszorosítási felada
tokat végzi.

(2) Az MTA Sokszorosító felügyeleti szerve a Pénz
ügyi Főosztály. Ágazati felügyeletét az Ipari 
Minisztérium látja el.

7.§

A KÉSZ, illetőleg szerveinek igazgatói felett az 
alapvető munkáltatói jogokat — átruházott hatás
körben — az MTA Központi Hivatala hivatalveze
tője gyakorolja.

8-§

. Jelen utasítás alapján a KESZ-re és szerveire a 
felügyeletet ellátó főosztályok további szabályokat 
állapítanak meg.

9-§

Az utasítás a közzététele napján lép hatályba és 
ezzel egyidejűleg a Magyar Tudományos Akadémia 
Kutatási Ellátási Szolgálata létesítéséről szóló 
1/1963. MTA (A. K. 1.) számú utasítás hatályát 
veszti.

Pál Lénárd s. k.

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának 
9/1984. (A. K. 9.) MTA-F. számú

u t a s í t á s a
a kutatóintézeti dolgozók alapbérének 

megállapításáról szóló 23/1983. (XII. 17.) ÁBMH 
számú rendelkezés végrehajtásáról

(A vastag betűs szedés a 23/1983. (XII. 17.) ÁBMH 
számú rendelkezés, a normál betűs szedés a végre
hajtásáról szóló 9/1984. (A. K. 9.) MTA-F. számú 
utasítás egységes szerkezetben közölt szövege.)

A Munka Törvénykönyvének végrehajtásáról 
szóló 48/1979. (XII. 1.) MT számú rendelet 58. §- 
ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alap
ján — az érdekelt miniszterekkel, az érdekelt szak- 
szervezetekkel és a Fogyasztási Szövetkezetek Or
szágos Tanácsával egyetértésben — a következőket 
rendelem:

R. !•§
(1 ) E rendelkezés hatálya kiterjed

a) a költségvetési gazdálkodási rend szerint mű
ködő önálló kutatóintézetekre (kutatóköz
pontokra, kutatócsoportokra, kutatólabora
tóriumokra, kísérleti-fejlesztési intézetekre, 
ideértve a felsőoktatási intézmények kutatási 
részlegeit is), valamint a vállalati rendszerben 
gazdálkodó önálló kutatóintézetekre,

b) és a velük munkaviszonyban álló dolgozókra.
(2) A felügyeletet gyakorló miniszter

— a költségvetési szervek esetében az MTA 
főtitkárával,

— a vállalatok esetében az OMFB elnökével 
egyetértésben engedélyezheti a kutatás-fej

lesztési részlegekben, laboratóriumokban tu
dományos kutató munkát végző dolgozókra 
e rendelkezésben foglalt tudományos kutatói 
besorolás alkalmazását.

(3) A kutatási részleggel rendelkező gazdálkodó 
szervek vezetőinek besorolására a felügyeletet 
gyakorló miniszter e rendelkezésben foglaltakat 
alkalmazhatja, ha annak vezetője megfelel a tu
dományos kutatói feltételeknek.

A kutatóintézeti dolgozók alapbérének megálla
pításáról szóló 23/1983. (XII. 17.) ÁBMH számú 
rendelkezés (a továbbiakban: R.) 2. §-ának (2), (3) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján — az 
Állam Bér- és Munkaügyi Hivatal elnökével és a 
Közalkalmazottak Szakszervezetével egyetértésben 
— az alábbi utasítást adom ki.

Az utasítás hatálya

u t .  l.§

(1) Az utasítás hatálya kiterjed:
a) a Magyar Tudományos Akadémia Központi 

Hivatala (a továbbiakban: Akadémia) fel
ügyelete alá tartozó kutatóintézetekre, kuta
tóközpontokra, kutatólaboratóriumokra, ku
tatócsoportokra (a továbbiakban: intézmé
nyek);

b) és a velük munkaviszonyban álló dolgozókra.

(2) Az R.-ben és a jelen utasításban foglaltakat al
kalmazni kell a Magyar Tudományos Akadémia 
Kutatásszervezési Intézetével munkaviszonyban 
álló — külön engedély alapján tudományos 
munkakörbe sorolható — kutatók és a támoga
tott kutatóhelyek akadémiai állományú dolgo
zói tekintetében is.

(3) A jelen utasítás 10. §-ában, valamint a 14. § (2) 
bekezdésben foglaltakat alkalmazni kell a 
72/1982. (XII. 10.) MT számú rendelet alapján 
tudományos továbbképzésben résztvevő ösz
töndíjasok tekintetében is.

Az általánostól eltérő szabályok 

Ut. 2. §

Az intézményekben, az R.-ben előírt besorolási 
feltételeken túlmenően a jelen utasításban foglalta
kat is alkalmazni kell, illetve figyelemmel kell lenni 
a kutatókkal szemben támasztott követelmény- 
rendszerrel is.

R. 2. §

(1) E rendelkezés hatálya alá tartozó intézetek 
(részlegek) dolgozóit a rendelkezés mellékletében 
meghatározott besorolási feltételek alapján bér
csoportba kell sorolni.

(2) A miniszter a tudományos kutatói munkakörök
re a rendelkezés mellékletében megállapított be-
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sorolási és képesítési feltételeket kiegészítheti és 
a munkakör közelebbi megjelölésére utaló elne
vezés alkalmazását engedélyezheti.

Tudományos munkakörök besorolási feltételei

Ut. 3. §

(1) A 3621 /B kulcsszámú, tudományos tanácsadó 
elnevezésű munkakörbe a Magyar Tudományos 
Akadémia rendes, levelező tagjait, illetőleg a tu
dományok doktora tudományos fokozattal ren
delkező személyeket lehet besorolni.

(2) A 3622 kulcsszámú, tudományos főmunkatárs 
elnevezésű munkakörbe lehet besorolni a tudo
mányok doktora, illetőleg a kandidátusi tudo
mányos fokozattal rendelkező személyeket.

(3) A 3623 kulcsszámú, tudományos munkatárs el
nevezésű munkakörbe azt lehet besorolni, aki 
az R.-ben meghatározott besorolási feltételeken 
túlmenően — az alkalmazási feltételként előírt 
idegen nyelvből — legalább középfokú állami 
nyelvvizsgával, vagy azzal egyenértékű igazolás
sal1 rendelkezik.

Ut. 4. §

Ha az intézményben a tudományos titkári teen
dőket — külön megbízás alapján — tudományos 
munkakörbe besorolt dolgozó kutatómunkája mel
lett látja el, részére a megbízás időtartamára az 
R.-ben az összefogó csoportvezetőre előírt pótlék 
bértétele figyelembevételével kutatóintézeti vezetői 
pótlékot kell megállapítani.

( R - 2 . § )

(3) A nem tudományos munkakörökre a rendelke
zés mellékletében megállapított besorolási felté
teleken túlmenően további besorolási feltételeket 
(képesítés stb.), valamint a dolgozó képzettségére, 
munkakörére utaló elnevezés használatát (pl. 
fejlesztő mérnök, főrevizor, könyvtáros, alkal
mazott matematikus stb.) jogszabály, kollektív 
szerződés, illetve munkaügyi szabályzat is elő
írhat.

Nem tudományos munkakörök besorolási feltételei 

Ut. 5. §

(1) A 3702 kulcsszámú, gazdasági igazgató, műszaki
gazdasági igazgatóhelyettes elnevezésű munka
körbe besorolható a tudományos igazgató gaz
dasági igazgatóhelyettese is.

(2) A gazdasági igazgatóhelyettesi munkakörbe az 
a dolgozó is besorolható, aki nem szakirányú 
felsőfokú vagy középiskolai végzettséggel és az 
említett feltételek mindegyike mellett a munka
kör betöltéséhez előírt felsőfokú szakvizsgával 
és legalább tíz éves szakmai gyakorlattal rendel
kezik.

1 Lásd a 4/1982. (III. 12.) MM számú rendelettel módo
sított 3/1980. (X. 25.) MM számú rendeletet.

(3) A korábban hatályban volt jogszabályok beso
rolási feltételei alapján 1983. december 31. nap
jáig kinevezett gazdasági igazgató, gazdasági 
igazgatóhelyettes besorolását változatlanul kell 
hagyni.

Ut. 6. §

A 3703 kulcsszámú, gazdasági vezető elnevezé
sű munkakörbe történő besoroláshoz legalább kö
zépiskolai végzettség és a munkakör betöltéséhez 
előírt felsőfokú szakvizsga, továbbá legalább tíz 
éves szakmai gyakorlat szükséges.

Ut. 7. §

(1) A 3704 kulcsszámú, műszaki-gazdasági vezető 1. 
elnevezésű munkakörbe:

a) műszaki vezetőnek, önálló számítástechnikai 
szervezeti egység vezetőjének csak a munka
kör betöltéséhez szükséges szakirányú felső
fokú iskolai végzettséggel rendelkező dolgozó 
sorolható be;

b) gazdasági, pénzügyi feladatokat ellátó főosz
tályok vezetőiként, azok kinevezett helyet
teseiként, valamint önálló osztályok vezetői
ként azok a dolgozók sorolhatók be, akiknek 
szakirányú felsőfokú iskolai végzettségük 
van, illetőleg kivételesen legalább tíz éves 
szakmai gyakorlattal azok is, akiknek kö
zépfokú iskolai végzettségük van és a munka
kör betöltéséhez szükséges felsőfokú szak
vizsgával rendelkeznek;

c) az 50 000 könyvtári egységet meghaladó és 
több beosztottal dolgozó könyvtár vezetőjét 
és azok kinevezett helyetteseit kell besorolni, 
ha a b) pontban előírt képesítéssel rendel
keznek.

(2) A 3705 kulcsszámú, műszaki-gazdasági vezető 
II. elnevezésű munkakörbe az a dolgozó sorol
ható be, aki felsőfokú iskolai végzettséggel vagy 
középfokú iskolai végzettséggel és a munkakör 
betöltéséhez szükséges szakvizsgával rendelke
zik. Ide kell besorolni:
a) a 10 000 könyvtári egységet meghaladó 

könyvtár vezetőjét, vagy a legalább egy tel
jes munkaidővel vagy annak megfelelő több 
részfoglalkozásban foglalkoztatott könyvtá
ros munkáját irányító könyvtárvezetőt;

b) a számítástechnikai üzemeltetés vezetőt, ha 
a 3704 kulcsszámú munkakörbe nem sorol
ható be, továbbá

c) az önálló csoportvezetőket, valamint az
d) osztályvezető-helyetteseket.

(3) A 3704 és a 3705 kulcsszámú munkakörbe sze
mélyzeti feladatokat ellátó vezető csak akkor 
sorolható be, ha felsőfokú iskolai végzettséggel 
rendelkezik.

R .2.§

(4) A szakalkalmazotti (ügyintézői) és ügyviteli 
munkakörökben foglalkoztatottakat az iskolai 
végzettség és a gyakorlati idő figyelembevételé
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vei kell besorolni. A gyakorlati idő megállapítá
sánál figyelembe vehető az azonos szakképzett
séget igénylő más munkakörökben eltöltött idő, 
valamint az alacsonyabb képzettséget igénylő 
munkakörben eltöltött gyakorlati idő is, ha az 
ott szerzett tapasztalatok az új munkakörben 
hasznosíthatók.

(5) A kutatóintézetnél számítástechnikai munka
körben foglalkoztatott dolgozó alapbérét a szerv
re érvényes bérrendelkezés alapján, a vállalati 
dolgozók alapbérének megállapításáról szóló 
5/1983. (XI. 12.) ME számú rendelet besorolási 
feltételei és bértételei figyelembevételével kell 
megállapítani.

R .3 .§

(1) A dolgozó személyi alapbérében a bércsoportjá
hoz tartozó, a mellékletben meghatározott bér
tétel határai között kell megállapodni.

(2) A szakalkalmazotti (ügyintézői) munkakörben 
foglalkoztatott osztályszervezeten belüli csoport- 
vezető személyi alapbérét a megfelelő szakalkal
mazotti (ügyintézői) bértétel 10 százalékkal fel
emelt alsó és felső bérhatárai között kell megál
lapítani.

(3) A törvényesnél hosszabb munkaidő esetén a bér
tételek alsó és felső határát a munkaidővel ará
nyosan felemelt összeggel kell alkalmazni.

Szakalkalmazottak (ügyintézők) és a fizikai dolgozók 
besorolási feltételei

Ut. 8. §

(1 ) A szakalkalmazott (ügyintéző) munkakörökre 
az R.-ben megállapított besorolási feltételeken 
túlmenően további besorolási feltételeket (ké
pesítés, szakvizsga, nyelvvizsga stb.), ha az 
szükséges, az intézmény munkaügyi szabályza
tában lehet előírni.

(2) Az intézmény munkaügyi szabályzatában lehet 
előírni — az R.-ben meghatározott kulcsszám 
és bértétel figyelembevételével — a szakalkal
mazott (az ügyintéző) munkakörére utaló elne
vezés használatát.

Ut. 9. §

A 3761 kulcsszámú, kiemelt szakmunkás elne
vezésű munkakörbe a szakirányú technikusi vagy 
magasabb szakmai képesítéssel szakmunkát önál
lóan végző, valamint mestervizsgával rendelkező 
szakmunkás is besorolható.

Sugárártalmi pótlék megállapítása 

Ut. 10. §

(1) Sugárártalmi pótlék megállapítása tekintetében 
az erre vonatkozó jogszabályban2 foglaltak az 
irányadók. *

* 109/1959. (Mii. K. 6.) MliM számú utasítás.

(2) Azokban az intézményekben, amelyekben ko
rábbi rendelkezések alapján 30%-os összevont 
intézeti pótlékot állapítottak meg, e pótlék folyó
sítását — a (3), (4) bekezdésekben foglaltak 
figyelembevételével — legkésőbb 1986. decem
ber 31-ig felül kell vizsgálni és meg kell szün
tetni.

(3) Azokban a munkakörökben, amelyekben a felül
vizsgálat során sugárártalmi pótlékot nem álla
pítanak meg a dolgozó összevont intézeti pótlé
kát alapbéresíteni kell.

(4) Ha a dolgozó részére a felülvizsgálat során az 
összevont intézeti pótléknál alacsonyabb mér
tékű sugárártalmi pótlékot állapítanak meg a 
kétféle pótlék közötti különbséget szintén alap
béresíteni kell.

R. 4. §

(1) Költségvetési rendszerben gazdálkodó kutatóin
tézetek esetében a dolgozó személyi alapbérét 
minden három naptári év után a rendelkezés 
mellékletében meghatározott összeggel emelni 
kell.

(2) Vállalati rendszerben gazdálkodó szervek saját 
hatáskörben a kollektív szerződésben döntenek a 
háromévenkénti alapbéremelés alkalmazásáról.

(3) Azoknál a gazdálkodó szerveknél, ahol a három
évenkénti alapbéremelést jogszabály vagy kol
lektív szerződés előírja, a rendelkezés hatályba
lépése után történő alkalmazása esetén a három
éves időtartamot a — (4) bekezdésben foglalt 
kivétellel — az alkalmazás évének január hó 1. 
napjától kell számítani.

(4) Ha a dolgozó áthelyezéssel kerül a gazdálkodó 
szerv állományába, a kötelező alapbéremelés 
időpontja nem változik, ha az előző munkálta
tónál érvényes bérrendszer ugyancsak három
évenkénti kötelező béremelést ír elő.

R-5.§
(1) A kutatóintézet (fő)igazgatóját, a tudományos 

igazgatóhelyettest, a tudományos főosztály vagy 
osztály vezetőjét az alapbéren felül vezetői pót
lék illeti meg. A komplex tudományos téma ki
dolgozásának idejére csoportvezetői pótlék a 
többi kutató munkáját irányító kutatónak is 
megállapítható.

(2) A vezetői pótlék a vezetői megbízás időtarta
mára jár és a személyi fizetésben részesített dol
gozót is megilleti. A vezetői pótlék alapbér jel
legű, ezért minden esetben alapbérként kell fi
gyelembe venni, ha a jogszabály alapbért említ.

(3) Vezetői pótlék kutató professzori munkakörben 
nem állapítható meg.

R .6 .§

(1 ) A dolgozók besorolását felül kell vizsgálni és 
legkésőbb 1984. december 31-ig e rendelkezésnek 
megfelelően kell megállapítani.

(2) A rendelkezés hatálybalépése előtt egyes dolgo
zók részére a képesítés alól adott egyéni felmen
tések indokolt esetben hatályban tarthatók.
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R .7 .§
(1 )  Ez a rendelkezés 1984. január 1. napján lép 

hatályba.
(2) E rendelkezésben előírt alsó bérhatárok alkal

mazása 1986. december 31-től kötelező, addig a 
kihirdetéskor érvényes alsó bérhatárok az 
irányadók.

(3) E rendelkezés hatálybalépésével egyidejűleg a 
kutatóintézetek dolgozói alapbérének és egyes 
munkaügyi kérdéseinek szabályozásáról szóló 
127/1967. (23). MüM számú utasítás 9/a pontja 
hatályát veszti.

Ut. 15. §

Ez az utasítás közzététele napján lép hatályba, 
rendelkezéseit az R. 6. §-ának (1) bekezdésében elő
írt felülvizsgálat során, illetve azt követően kell 
alkalmazni. Egyidejűleg az 1/1978. (A. K. 1.) MTA- 
F. számú utasítással módosított 5/1974. (A. K. 7.) 
MTA-F. számú utasítás hatályát veszti.

Vegyes és zárórendelkezések 

Ut. 11. §
Az R.-ben meghatározott besorolási feltételeket 

és bértételeket, valamint a jelen utasításban meg
határozott besorolási feltételeket a munkavégzésre 
irányuló egyéb jogviszony keretében történő fog
lalkoztatások esetén is alkalmazni kell.

MELLÉKLET
a  2 3 /1 9 8 3 . ( X I I .  1 7 .)  Á B M H  s z á m ú  

ren d e lk ezésh ez

Vezetőt munkakörök
Ft, hó

Kulcsszám A munkakör megnevezése Bértétel

Három-
éven
kénti

alapbér
emelés

3601 Intézeti (fő)igazgató — 400
3602 Intézeti igazgatóhelyettes — 400

3603 Intézeti főosztályvezető — 350
3604 Intézeti osztályvezető — 350

Ut. 12 §

Ha a dolgozó a meglevőnél magasabb képesítés 
szerinti fokozatba soroláshoz előírt iskolai végzett
séget, illetőleg szakképzettséget szerez, ebben az 
esetben az azt igazoló okirat benyújtását követő 
hónap első napjától a megfelelő kategóriába át kell 
sorolni.

Ut. 13. §

(1) Az egyes tudományos munkakörökben foglal
koztatott dolgozók határozott idejű munkavi
szonyban történő alkalmazásáról szóló jogsza
bályok3 végrehajtását, valamint a kutatóintézeti 
vezetők megbízási rendjét külön főtitkári utasí
tás szabályozza.

(2) Az alapvető munkáltatói jogokat gyakorló ve
zető a 3. §-ban megjelölt besorolási feltételektől 
kivételesen indokolt esetben — előzetes főtitkári 
engedéllyel — eltekinthet. A szóban forgó enge
délyt az illetékes tudományági főosztály útján 
az intézmény (fő)igazgatója kérheti.

(3) A szakalkalmazottak (ügyintézők) munkaköré
nek betöltéséhez munkaügyi szabályzatban elő
írható közép- és felsőfokú szakvizsgák felsoro
lását az 5/1983. (XI. 12.) ME számú rendelet
5. számú melléklete tartalmazza.

Ut. 14. §

(1) A 10. §-ban foglalt rendelkezések végrehajtása 
következtében — amelyről az R. 6. §-ának (I) 
bekezdésében előírt időpontig kell gondoskodni 
— az intézmény bérelőirányzata nem növeked
het.

(2) A 10. §-ban nem említett bérpótlékokat pl. ve
szélyességi, melegségi pótlék stb.) — ha a jog
szabály eltérően nem rendelkezik — alapbéresí- 
teni kell.

3 1969. évi 34. számú törvényerejű rendelet és a 7/1969.
(XI. 4.) MüM számú rendelet.

Alapbérüket a 3621/B-3623 kulcsszámú munkakör 
bértétele alapján kell meghatározni és ezeket a vezetőket 
— alapbéren felül — vezetői pótlék is megilleti. Hasonló 
módon lehet eljárni a vezető állású dolgozóknak nem minő
sülő, tudományos téma komplex kidolgozásában több kutató 
(TEAM) munkáját irányító, összefogó csoport csoportvezető 
esetében is.

Kutatóintézeti tudományos munkakörök
Ft/hó

Kulcsszám A munkakör megnevezése Bértétel

Három-
éven
kénti

alapbér
emelés

3621/A Kutató professzor 8000-19500 400
3621/B Tudományos tanácsadó4 6 600-15 500 350

3622 Tudományos főmunka
társ4 5 200-13 000 300

3623 Tudományos munkatárs4 4 500-11 500 250
3624 Tudományos segéd

munkatárs 3 700 - 7  500 250

3621/A Kutató professzor

E munkakörbe sorolható az a tartósan kiemelkedő 
munkát végző akadémikus (a Magyar Tudományos Akadémia 
rendes és levelező tagja), akinek nincs vezetői megbízása. 
A besoroláshoz a felügyeletet gyakorló miniszter, országos 
hatáskörű szerv vezetője javaslatára költségvetési szerv 
esetében a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának, 
illetve vállalatok esetében az OMFB elnökének engedélye 
szükséges.

3621/B Tudományos tanácsadó

Ide sorolható be a kandidátusi, tudományok doktora, 
vagy annál magasabb tudományos fokozatot elért kutató, 
aki munkakörét kiváló szakértelemmel látja el.

3622 Tudományos főmunkatárs

E munkakörbe sorolható az a kandidátusi tudományos 
fokozatot elért, vagy legalább tízéves szakmai gyakorlattal, 
felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező tudományos

4Vö. az Ut. 3. §-ával.
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kutató, aki eredményes kutatási tevékenysége alapján 
önálló kutatási feladatokat lát el, vagy mint vezető kutató, 
több kutató munkáját irányítja.

3623 Tudományos munkatárs

E munkakörbe a tudományos munkát önállóan végző, 
több kutatási téma megoldásában résztvevő, felsőfokú vég
zettséggel és legalább hároméves szakmai gyakorlattal ren
delkező kutatókat lehet besorolni.

3624 Tudományos segédmunkatárs

A kutatómunkában irányítás mellett vesz részt. A 
besoroláshoz felsőfokú iskolai végzettség szükséges.

Gazdasági vezető

Ide kell besorolni a gazdasági vezetői feladatokat ellátó 
dolgozót, aki az intézet gazdálkodását irányítja, ellenőrzi 
és nem rendelkezik a gazdasági igazgatói munkakör betölté
séhez szükséges feltételekkel, vagy kisebb gazdasági szervezeti 
egység vezetését látja el.

Műszaki-gazdasági vezető I.

Ide kell besorolni a kutatást kiegészítő termelési, gaz
dálkodási, tervezési, könyvtári, személyzeti stb. feladatot 
ellátó főosztályok vezetőit, azok helyetteseit, valamint az 
önálló osztályvezetőket.

Kutatóintézeti vezetői pótlék
Ft/hó

A pótlék megnevezése Bértétel

1. Az intézet (fő)igazgatójának pótléka ! 1 500—4 000

2. Az intézet tudományos igazgatóhelyettesé
nek pótléka 1 200-3  500

3. Az intézet legalább két tudományos osz
tályát vagy annak megfelelő tudomá
nyos szervezeti egységét irányító fő
osztályvezető pótléka 900-3 000

4. Az intézet egy-egy tudományos osztályá
nak, vagy annak megfelelő tudományos 
szervezeti egységének irányításával meg
bízott vezető pótléka 500-2  000

5. Tudományos téma komplex kidolgozásában 
több kutató (TEAM) munkáját irányító, 
összefogó csoportvezető pótléka 300-1 500

Kutatóintézeti nem tudományos munkakörök 
Vezetők

Ft/hó

Kulcs
szám A munkakör megnevezése Bértétel

Három-
éven
kénti

alapbér
emelés

3701 Ügyvezető igazgató 6 800-18 000 400
3702 Gazdasági igazgató5

műszaki-gazdasági5
igazgató-helyettes5 6 200-16 500 400

3703 Gazdasági vezető5 5 300-14 500 350
3704 Műszaki-gazdasági 

vezető I.5 4 300-13 500 350
3705 Műszaki-gazdasági 

vezető II.5 3 700-12 000 300
3706 Üzemvezető 3400-11 000 250
3707 Művezető 3 200-10 000 150

Ügyvezető igazgató
E munkakörbe sorolható be a kutatóintézet vezetőjének 

azon helyettese, akinek feladata a kutatás optimális szerve
zeti, igazgatási és gazdasági feltételeinek folyamatos bizto
sítása és irányítása a kutatási feladatokkal kapcsolatos gaz
dasági, műszaki és általános igazgatási tevékenység ellátásá
nak irányítása is.

Gazdasági igazgató, műszaki-gazdasági igazgatóhelyettes
E munkakörbe sorolható az intézet műszaki, gazdasági 

igazgatója, illetve azok igazgatóhelyettese. E munkakör 
ellátásához szakirányú felsőfokú iskolai végzettség szükséges.

Műszaki-gazdasági vezető II.

Ide kell besorolni a kutató tevékenységet segítő osztályok, 
részlegek vezetőit, továbbá azokat a vezetőket, akiknek 
irányítása alá osztályszervezet vagy beosztott nem tartozik.

Üzemvezető

Ide kell besorolni a munkakör betöltéséhez szükséges 
képesítéssel rendelkező üzemvezetőket.

Művezető

Ide kell besorolni a munkakör betöltéséhez szükséges 
képesítéssel rendelkező művezetőket.

Szakalkalmazott — (ügyintéző)-nek kell besorolni az 
érdemi munkát végzőket. (A táblázatot lásd a 152. oldalon.)

Képesítési fokozatok
— Az I. fokozatba kell besorolni azokat a szakalkalma

zottakat (ügyintézőket), akik az II., III., IV. fokozatra 
előírt besorolási feltételekkel nem rendelkeznek.

Ide sorolható az előírt képesítéssel nem rendelkező 
kutatóintézeti laboratóriumi asszisztens, laboráns.

— Al i .  fokozatba kell besorolni, azokat a szakalkalma
zottakat (ügyintézőket), akik a munkakör betöltéséhez 
szükséges technikusi oklevéllel, vagy képesítést nyújtó 
szakközépiskolai végzettséggel (képesítő vizsgával) rendel
keznek. Ide kell besorolni továbbá azokat, akik a munkakör 
betöltéséhez szükséges szakmunkás bizonyítvánnyal, vagy 
képesítést nem nyújtó középiskolai, illetve a munkakör 
betöltéséhez nem szükséges technikumi, szakközépiskolai 
végzettséggel és jogszabályban vagy kollektív szerződésben 
(munkaügyi szabályzatban) előírt középfokú szakvizsgával 
rendelkeznek.

Ide kell besorolni a kutatóintézeti laboránst és asszisz
tenst, aki a munkakörre előírt képesítést nyújtó érettségivel 
rendelkezik. Ide kell sorolni továbbá a képesítést nem nyújtó 
középiskolai érettségivel és laboránsi, illetőleg laboráns 
tanfolyamon tett vizsgával rendelkező laboránsokat és 
asszisztenseket.

— A III. fokozatba kell besorolni azokat a szakalkalma
zottakat (ügyintézőket), akik felsőfokú technikumi, vagy 
nem a munkakör betöltéséhez szükséges egyetemi, főiskolai 
oklevéllel rendelkeznek, továbbá a technikusi oklevéllel vagy 
középiskolai vgézettséggel és — mindkét esetben — jog
szabályban vagy kollektív szerződésben (munkaügyi sza
bályzatban) előírt, a munkakör betöltéséhez szükséges felső
fokú szakvizsgával rendelkező munkatársakat.

— A IV. fokozatba kell besorolni a munkakör betöltésé
hez szükséges egyetemi, főiskolai oklevéllel, illetve a munka
körre előírt képesítést nem nyújtó egyetemi, főiskolai okle
véllel és jogszabályban vagy a kollektív szerződésben (mun
kaügyi szabályzatban) előírt, a munkakör betöltéséhez szük
séges felsőfokú szakvizsgával rendelkező szakalkalmazottakat 
(ügyintézőket). Az oklevéllel nem, de a munkakör betöltésé
hez szükséges felsőfokú oktatási intézményben folytatott

Vö. az Ut. 5 - 7 .  §-aival. Vö. az Ut. 8. §-ával.
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Szakalkalmazottak (ügyintézők)
Ft/hó

Kulcs
szám A munkakör megnevezése 1.*

alapfokú

Három-
évenkénti
alapbér-
emelés

II.
Középfokú

Három
évenkénti
alapbér-
emelés

III.
Felsőfokú

IV.
Egyetemi-főiskolai

Három
évenkénti
alapbér-
emelés

3721 Csoportvezető — — , — — — — 250

3722 Fó'munkatárs — — — — — 6000-13000 250

3723 Bércsoport 
(20 év felett) 3 200-6  300 150 3 500-7  400 200 4 0 0 0 -8  800 5 5000-10 500 250

3724 Bércsoport 
(15-20 év) 2 700-6  300 150 3 000-7  400 200 3 600-8  800 4500-10500 250

3725 Bércsoport 
(8 -15  év) 2 300-6  300 150 2 700-7  400 200 3 300-8  800 4 100-10500 250

3726 Bércsoport 
(3 -8  év) 2 1 0 0 -3  600 150 2 300-4  600 200 3 100-5 700 3 900-6  700 250

3727 Bércsoport 
(0 -3  év) 2 0 0 0 -2  900 150 2 100-3 700 200 2900 4600 3 7 0 0 - 5 900 250

Főmunkatársnak sorolható be az a dolgozó, aki magas szintű szakismerettel, 10 év feletti gyakorlati idővel rendelkezik 
és a munkaköri feladatát kiváló szakértelemmel, nagy önállósággal és kiemelkedő színvonalon látja el.

* 1984. január 1. után e fokozatba új besorolást eszközölni nem lehet, kivéve a képesítés nélküli laboránsokat és 
asszisztenseket.

tanulmányok elvégzését igazoló végbizonyítvánnyal (ún. 
absolutoriummal) rendelkező dolgozókat egy fokozattal 
alacsonyabban kell besorolni.

Ügyviteli dolgozók
Ft/hó

Kulcs-
Bértétel Három

éven
kénti

alapbér-
emelés

szám
I. II.

3741 1. Bércsoport 
(20 év felett) 3 200-6  300 3 500-6  700 150

3742 2. Bércsoport 
(15-20 év) 2 700-6  300 3 000-6  700 150

3743 3. Bércsoport 
(10—15 év) 2 300-6  300 2 6 0 0 -6  700 150

3744 4. Bércsoport 
(5 -10  év) 2 100-3 900 2 300-4  300 150

3745 5. Bércsoport 
(0—6 év) 2 000—3 200 2 100-3 600 150

I. Képesítési fokozatba kell besorolni azt az ügyviteli 
dolgozót, aki általános adminisztrációs feladatot lát el.

Fizikai dolgozók
Ft/hó

Kulcs
szám Munkakör megnevezése Bértétel

Három-
éven
kénti

alapbér-
emelés

3761 Műhelyvezető, kiemelt
szakmunkás7 '

3 500-9000 150

3762 Szakmunkás 1. 3 000 -8  000 150

3763 Szakmunkás II. 2 700 - 7  000 150

3764 Betanított munkás I. 2 400 - 6  000 100

3765 Betanított munkás II. 2 200-5  000 100

3766 Egyéb fizikai munkás 2000 - 4  500 100

7 Vö. az Ut. 9. §-ával.

II. Képesítési fokozatba kell besorolni azt az ügyvitelt 
ellátó dolgozót, aki középfokú iskolai végzettséggel rendelke
zik és általános ügyviteli teendö'kön kívül egyéb ügyintézői 
feladatokat is ellát.

Műhelyvezető", kiemelt szakmunkás

Ide kell besorolni a nagy gyakorlattal és több szakmás 
szakmunkásbizonyítvánnyal rendelkező dolgozót, illetve aki 
a kutatóintézet gazdasági-műszaki szervezetének termelő 
egységében (műhely, laboratórium) több szakmunkás mun
káját irányítja.

Szakmunkás I.

Ide kell besorolni a szakmunkásbizonyítvánnyal rendel
kező kutatási eszközöket, mintadarabokat műszaki leírás 
kagy rajz nélkül önállóan készítő vagy különlegesen bonyolult 
vzakmunkát önállóan végző dolgozót.

Szakmunkás II.

ide kell besorolni a szakmunkásbizonyítvánnyal rendel
kező dolgozót.

Betanított munkás I.

Ide kell besorolni a szakmunkásbizonyítvánnyal nem 
rendelkező, hosszabb betanítást igénylő feladatokat ellátó 
dolgozót (pl. vizsgázott kazánfűtő stb.) és azt, aki nagy erő
kifejtést igénylő munkát végez, vagy aki különösen kedvezőt
len munkakörülmények között dolgozik.

Betanított munkás II.

Ide kell besorolni a szakképzettséggel nem rendelkező, 
hat hónapnál kevesebb betanulást igénylő munkát végző 
dolgozót (pl. sokszorosítógép kezelő, fűtő, konyhai betanított 
dolgozó, portás, hivatalsegéd) a kedvezőtlen munkakörülmé
nyek között vagy nagyobb erőkifejtést igénylő munkát végző 
dolgozókat.

Egyéb fizikai munkás

Ide kell besorolni az előzőekben nem jelzett egyéb fizikai 
munkát végző dolgozókat.
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Közlemények

SZEMÉLYI  HÍREK , KITÜNTETÉSEK

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa

BERNÁT GYÖGY-nek, az Akadémiai Kiadó és 
Nyomda igazgatójának, nyugállományba vonulása 
alkalmából, hosszú időn keresztül kifejtett eredmé
nyes gazdasági munkájáért és társadalmi tevékeny
ségéért a

SZOCIALISTA MAGYARORSZÁGÉRT 
ÉRDEMREND,

KEMÉNY KORNÉLNÉ-nek, az Akadémiai Köz
ponti Hivatala osztályvezetőhelyettesének, taná
csosnak nyugállományba vonulása alkalmából, hosz- 
szú időn át végzett magas szintű gazdasági irányító 
munkájáért, társadalmi tevékenységéért a

MUNKAÉRDEMREND 

a r a n y  fokozata 

kitüntetést adományozta.

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 
időpontban is rendelkezésére áll.

IGAZGATÁSI ÉS JOGI FŐOSZTÁLY

Az akadémiai központi jogsegélyszolgálat fél
fogadás ideje:

kedden 8-tól 11 óráig és
csütörtökön 15-től 17 óra 30 percig.
Halaszthatatlan esetekben, vagy ha egyébként 

a félfogadási idő betartása semmiképp sem lehetsé
ges, a szolgálat előzetes telefonon történő megbeszé
lés alapján más időpontban is rendelkezésre áll.

(Telefon: 329-527; 119-686)
A jogsegélyszolgálat helye:
Budapest V., Roosevelt tér 9, II. em. Jogi Osz

tály.
A jogsegélyszolgálatot igénybe vehetik az aka

démia tagjai, az Akadémia Központi Hivatalának 
dolgozói, valamint azon MTA intézmények dolgozói, 
ahol ilyen jellegű szolgálat nem működik. (A szol
gálatról részletesebb felvilágosítást az Akadémiai 
Közlöny 1979. évi 11. számában található.)

IGAZGATÁSI ÉS JOGI FŐOSZTÁLY
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az egyes kutatói munkakörökben dolgozók
határozott idejű munkaviszonyban történő 

foglalkoztatásáról,
a kutatóintézeti vezetők megbízási rendjéről

Az egyes kutatói munkakörökben dolgozók hatá
rozott idejű munkaviszonyban foglalkoztatásáról 
szóló 1964. évi 34. számú törvényerejű rendelet és a 
végrehajtásáról rendelkező 7/1969. (XI. 4.) MŰM 
számú rendeletben foglaltak alkalmazására — az

Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal elnökével és a 
Közalkalmazottak Szakszervezetével egyetértésben 
— az alábbi utasítást adom ki.

Az utasítás hatálya

L §
(1) Az utasítás hatálya kiterjed:
a) a Magyar Tudományos Akadémia Központi 

Hivatala (a továbbiakban: Akadémia) felügyelete 
alá tartozó kutatóintézetekre, kutatóközpontokra, 
kutatólaboratóriumokra, kutatócsoportokra (a to
vábbiakban : intézmények),

b) és a velük munkaviszonyban álló dolgozókra.
(2) A jelen utasításban foglaltakat alkalmazni 

kell a Magyar Tudományos Akadémia Kutatásszer
vezési Intézetével munkaviszonyban álló — külön

Jogszabályok 10/1984. (A. K. 10.)MTA-F. sz. Az egyes kutatói munkakörökben dolgozók határozott
utasítás idejű munkaviszonyban történő foglalkoztatásáról,
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engedély alapján tudományos munkakörbe sorol
ható — kutatók, és a támogatott kutatóhelyek 
akadémiai állományú dolgozói tekintetében is.

A tudományos kutatók munkaviszonya

2-§
(1) Határozatlan idejű munkaviszonyban kell 

foglalkoztatni:
— a 3621/A kulcsszámú kutató professzor,
— a 3621 /B kulcsszámú tudományos tanácsadó és
— a 3622 kulcsszámú tudományos főmunkatárs 
elnevezésű munkakörbe sorolható dolgozót.

(2) Határozatlan idejű munkaviszonyban kell 
foglalkoztatni továbbra is azt a dolgozót, akit a jelen 
utasítás hatályba lépése előtt — jogszabály alapján
— már ilyen munkaviszonyban alkalmaztak.

(3) Határozatlan idejű munkaviszonyban foglal
koztatható az a 3623 kulcsszámú tudományos mun
katárs elnevezésű munkakörbe sorolt dolgozó, akit 
az intézménynél öt évet meghaladóan már ebben a 
munkakörben alkalmaztak.

3- §

(1) Határozott időre szóló munkaviszonyban 
kell foglalkoztatni — a (2)—(5) bekezdésben és az
5. §-ban foglaltak figyelembevételével — a 3623 
kulcsszámú tudományos munkatárs elnevezésű mun
kakörbe sorolható dolgozót.

(2) A határozott időre szóló munkaszerződés, 
amelynek időtartama legfeljebb 5 év lehet, több 
alkalommal is meghosszabbítható, az 5. §-ban fog
laltakra azonban ilyen esetben is figyelemmel kell 
lenni.

(3) Az (1) bekezdésben megjelölt dolgozót a hatá
rozott időre kötött munkaszerződés lejártát meg
előzően legalább 90 nappal előbb írásban értesíteni 
kell, hogy az intézmény tovább foglalkoztatja-e 
vagy nem.

(4) Ha az intézmény a (3) bekezdésben megjelölt 
értesítési kötelességét elmulasztja, és a dolgozót az 
előírt határidőn túl értesíti ebben az esetben — ha 
a dolgozó erre igényt tart — a határozott időre 
szóló munkaviszony az értesítés kézhezvételétől szá
mított 90 nappal meghosszabbodik.

(5) Ha a dolgozó a munkaszerződés lejártáig nem 
kap értesítést és a munkaszerződésben meghatáro
zott időtartam eltelte után, a munkája irányításával 
megbízott dolgozó tudtával, egy munkanapot meg
haladóan az intézménynél tovább dolgozik, a hatá
rozott időre létesített munkaviszony határozatlan 
időre szóló munkaviszonnyá alakul át.

4 - §
(1) Határozott időre szóló munkaviszonyban 

kell foglalkoztatni a (2)—(7) bekezdésben és az 5. 
§-ban foglaltak figyelembevételével a 3624 kulcs
számú tudományos segédmunkatárs munkakörbe 
sorolható dolgozót.

(2) A határozott időre szóló munkaszerződés, 
amely tartama legfeljebb 3 év lehet a (3) bekez
désben foglaltak figyelembevételével — több alka
lommal is meghosszabbítható, az 5. §-ban foglal
takra azonban ilyen esetben is figyelemmel kell lenni.

(3) A 3624 kulcsszámú tudományos segédmun
katárs munkakörben a foglalkoztatás időtartama 
(a gyakorlati idő) — ide értve a tudományos tovább
képzés időtartamát is — öt évnél hosszabb nem 
lehet.

(4) Az (1) bekezdésben megjelölt dolgozót a gya
korlati idő eltelte után, ha az 5. §-ban foglaltaknak 
megfelel, a 3. §-ban foglaltak szerint lehet tovább 
foglalkoztatni.

(5) Ha a dolgozó az 5. §-ban foglaltaknak nem 
felel meg, kutatói munkakörben tovább nem alkal
mazható. Ilyen esetben azonban az intézmény a 
határozott idejű szerződés lejárta után más, nem 
tudományos munkakörben — közös megegyezéssel 
— tovább alkalmazhatja, ha van olyan betöltetlen 
álláshely, amely ellátására a dolgozó alkalmas.

(6) A dolgozót a határozott időre kötött munka- 
szerződés lejártát megelőzően legalább 60 nappal 
előbb írásban értesíteni kell, hogy az intézmény 
tovább foglalkoztatja-e vagy nem.

(7) Ha az intézmény a (6) bekezdésben megjelölt 
értesítési kötelezettségét elmulasztja, a határozott 
időre szóló munkaviszony — ha a dolgozó erre 
igényt tart — az értesítés kézhezvételétől számított 
60. nappal szűnik meg.

5-§
(1) Az intézmény — a (2) bekezdésben foglaltak 

figyelembevételével — tudományos munkakörökben 
csak olyan személyt alkalmazhat, aki a kutatóinté
zeti dolgozók alapbérének megállapításáról szóló 
23/1983. (XI. 17.) ÄBMH számú rendelkezésben és 
a végrehajtására kiadott 9/1984. (A. K. 9.) MTA-F. 
számú utasításban előírt besorolási feltételeknek 
megfelel.

(2) Tudományos munkakörben csak olyan sze
mély alkalmazható, aki a kutatókra előírt követel
ményrendszerben foglaltaknak megfelel.

(3) A (2) bekezdésben foglaltakat alkalmazni 
kell a határozott időre szóló munkaviszony újbóli 
meghosszabbítása esetén is. A továbbfoglalkoztatá
sára csak abban az esetben kerülhet sor, ha a dol
gozó kutatómunkára alkalmasnak bizonyult.

(4) A határozott időre szóló munkaszerződés le
járta előtt — az értesítési határidők figyelembevé
telével — a kutató munkájának minősítését, értéke
lését minden esetben el kell végezni, a további fog
lalkoztatásról csak ezt követően, ennek ismeretében 
dönthet az alapvető munkáltatói jogkört gyakorló 
vezető.

A kutatóintézeti vezetők megbízási rendje

6-§
(1) Az intézményekben a (fő)igazgatói, tudomá

nyos (fő)igazgatóhelyettesi, tudományos főosztály- 
vezetői és osztályvezetői feladatok ellátására szóló
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megbízást (a továbbiakban: megbízás) legfeljebb 
ötévi időtartamra szólóan lehet adni a (2)—(6) be
kezdésben és a kutatóhelyek vezetőivel szemben 
támasztott követelményrendszerben foglaltak figye
lembevételével.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt megbízás adá
sára az alapvető munkáltatói jogkört gyakorló veze
tő jogosult.*

(3) Az (1) bekezdésben megjelölt határozott idő
re szóló megbízás — amely több alkalommal is 
meghosszabbítható — csak határozatlan idejű mun
kaviszonyban foglalkoztatott dolgozónak adható.

(4) A megbízás a határozott idő eltelte előtt és 
az (5) bekezdésben foglalt szabály figyelmen kívül 
hagyásával - indokolt esetben — visszavonható.**

(5) A határozott időre szóló megbízás lejártát 
megelőzően legalább 60 nappal előbb a dolgozót 
írásban értesíteni kell, hogy a (2) bekezdésben meg
jelölt vezető a megbízást meghosszabbítja-e vagy 
sem.

(6) Ha az alapvető munkáltatói jogkört gya
korló vezető az (5) bekezdésben megjelölt értesítési 
kötelezettségét elmulasztja, a határozott időre szóló 
megbízás az értesítés kézhezvételétől számított 60. 
napon szűnik meg. A dolgozót eddig az időpontig 
megilletik a megbízással járó jogok és terhelik az 
ezzel kapcsolatos kötelezettségek is.

7 -  §

(1) A 6. §-ban foglaltakat — a (2) bekezdésben 
megjelölt szabály figyelembevételével — alkalmazni 
kell a tudományos téma komplex kidolgozásában 
több kutató (TEAM) munkáját irányító, összefogó 
csoportvezető (a továbbiakban: csoportvezető) meg
bízásánál is.

(2) A csoportvezetői megbízás határozott időre 
szóló munkaviszonyban foglalkoztatott dolgozónak 
is adható, a megbízás időtartama azonban ebben az 
esetben nem lehet hosszabb a munkaviszony időtar
tamánál.

(3) A csoportvezetői megbízás nem érinti a dol
gozó eredeti besorolását (kulcsszám, személyi alap
bér, háromévenkénti alapbér emelés összege, stb.).

8- §
(1) Az intézményekben a (fő)igazgatói, és a tudo

mányos (fő)igazgatóhelyettesi feladatok ellátására 
megbízás — a (2), (3) bekezdésben foglalt esetek 
kivételével — csak pályázat alapján adható.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól (fő)igazgatói 
megbízás esetén az Akadémia főtitkára eltérhet.

(3) Pályázat kiírása nélkül megbízás
— főigazgató-helyettes és kutatóközpontokhoz 

tartozó intézetek igazgatói tekintetében csak előze
tes főtitkári engedéllyel,

* Lásd a munkáltatói jogok gyakorlásál ól szóló 8/1983. 
(A. K. 9.) MTA-F. számú utasítást.

** Lásd a 17/1979. (XII. 1.) MüM számú rendelet 21. §-át.

— tudományos igazgatóhelyettes tekintetében 
pedig az illetékes főtitkárhelyettes előzetes engedé
lyével

adható a (4) és az (5) bekezdésben foglaltak figye
lembevételével.

(4) Az Akadémia illetékes tudományos osztá
lyának véleményét a (2), (3) bekezdésben foglaltak 
alkalmazása esetén is szükséges előzetesen megkérni.

(5) A (3), (4) bekezdésben foglalt előzetes enge
délyt, illetve véleményt — részletes indokolással — 
az alapvető munkáltatói jogokat gyakorló vezetőnek 
kell kérnie írásban.

9-§
(1) Pályázat kiírása esetén — az általános pályá

zati feltételeken túlmenően — a pályázótól kérhető, 
hogy az intézmény tudományos tevékenységének 
jövőbeni alakítására készítsen javaslatot.

(2) Ha a megbízás adása főtitkári, főtitkárhe
lyettesi jogkörbe tartozik, a pályázat Akadémiai 
Közlönyben történő kiírásáról az Akadémia Sze
mélyzeti Főosztályának vezetője gondoskodik.

(3) A (2) bekezdésben nem említett esetekben a 
pályázat kiírásáról az intézmény vezetője gondosko
dik.

10. §

(1) A (fő)igazgató, a tudományos (fő)igazgató- 
helyettesi feladatok ellátására a megadott határ
időig benyújtott pályázatokat — a pályázat kiírójá
nak — először az Akadémia illetékes tudományos 
osztályának kell továbbítaniavéleményezés céljából.

(2) A tudományos osztály tudományos vezetői 
alkalmasság szempontjából véleményezi — több 
pályázó esetén rangsorolja is — a pályázatokat.

(3) Főtitkári, főtitkárhelyettesi jogkörbe tar
tozó megbízás esetén — a tudományos osztály véle
ményezése, illetve rangsorolása után — a pályázatot 
bíráló bizottság értékeli.

(4) Főtitkári jogkörbe tartozó megbízás esetén — 
ha a főtitkár eltérően nem rendelkezik — a bíráló 
bizottság elnöke: az illetékes főtitkárhelyettes; 
tagjai:

— a tudományos osztály elnöke vagy állásfog
lalásra jogosult megbízottja,

— az illetékes tudományági főosztály vezetője,
— a Személyzeti Főosztály vezetője és
- a bíráló bizottság elnöke által felkért sze

mélyiek).
(5) Főtitkárhelyettesi jogkörbe tartozó megbízás 

esetén — ha az illetékes főtitkárhelyettes eltérően 
nem rendelkezik — a bíráló bizottság elnöke: az 
illetékes tudományági főosztály vezetője; tagjai:

— a tudományos osztály képviselője,
— a Személyzeti Főosztály vezetője,
— szükség esetén a bíráló bizottság elnöke által 

felkért személy(ek).
(6) A bíráló bizottságnak a pályázat értékelése 

során figyelemmel kell lennie a kutatóhelyek veze
tőivel szemben támasztott követelményrendszerben
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foglaltakra, valamint az illetékes tudományos osz
tály hivatalos véleményére, rangsorolására.
t

(7) A bíráló bizottság az értékelés eredménye
ként kialakult véleményekről írásban ad tájékozta
tást a megbízás kiadására jogosult vezetőnek. Több 
pályázó esetén rangsorolni kell a benyújtott pályá
zatokat.

(8) A bíráló bizottság elnökének az értékelés be
fejezése után továbbítania kell a megbízás kiadá
sára jogosult vezetőnek: a kiírásra benyújtott pályá
zatokat; a tudományos osztály és a bíráló bizottság 
véleményét tartalmazó okiratokat.

Vegyes- és zárórendelkezések

1 1 .§
(1) Az intézményeknél a tudományos munkakör

ben foglalkoztatott dolgozók munkaviszonyát meg 
kell szüntetni, ha

ű jaz  Akadémia rendes vagy levelező tagja, 
illetőleg a tudományok doktora fokozattal rendel
kező személy, férfi dolgozó esetében 70. életévét, nő 
dolgozó esetében 65. életévét,

b) az a) pontban nem említettek tekintetében 
férfi dolgozó esetében 65. életévét, nő dolgozó eseté
ben 60. életévét

betöltötte és az öregségi nyugdíjra jogot szer
zett.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés alól az 
Akadémia főtitkára személyes hatáskörében — indo
kolt esetben — meghatározott időre felmentést ad
hat. A felmentést az illetékes tudományági főosz
tály útján az intézmény vezetőjének kell kérnie.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés nem 
érinti az intézményeknek azt a jogát, amely szerint 
— a Munka Törvénykönyvében foglaltak megtartá
sával — bármilyen munkakörben foglalkoztatott 
tudományos dolgozónak megszüntetheti a munka- 
viszonyát felmondással, ha az a nyugdíj-korhatárt 
elérte.

(4) Az intézménytől nyugállományba vonult 
tudományos dolgozó nyugdíjasként — munkavi
szonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jog
viszonyban — tovább foglalkoztatható.

12. §

Ez az utasítás közzététele napján lép hatályba. 
Egyidejűleg az 5/1971. (A. K. 7.) MTA-F. számú 
utasítás hatályát veszti.

Láng István 
mb. főtitkár

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ELNÖKSÉGÉNEK
H A T Á R O Z A T A I*

az 1984. évi május 29-i üléséről

A Magyar Tudományos Akadémia 1984. évi 
közgyűlésén hozott határozat végleges szövegének 

megállapítása

Az Elnökség 23/1984. számú határozata

1 . A közgyűlés jóváhagyólag tudomásul veszi az 
Akadémia elnökének és főtitkárának vitaindító
ját, illetve tájékoztatóját, az ezzel kapcsolatos 
felszólalásokra adott válaszokat, valamint a tes
tületek és a hivatali szervezet elmúlt évi munká
járól írásban beterjesztett összefoglaló tájékoz
tatókat.

2. A főtitkár javaslata alapján a közgyűlés elfoga
dásra ajánlja ,,A tudományos kutatás hosszú 
távú irányzatai” című dokumentumot; szüksé
gesnek tartja különösen: az anyagtudományi, a 
biológiai és a társadalomtudományi alapkutatá
sok kiemelt kezelését és a kutatásoknak az orszá
gos közép távú kutatási-fejlesztési tervbe való fel
vételét.

3. A közgyűlés — a főtitkár előterjesztésével egyet
értésben — a társadalom- és a természettudomá-

* A nem teljes szöveggel közölt határozatokat az Aka
démia tagjai részére — kéiésükre — a Tudományos Testületi 
Titkárság tájékoztatásul megküldi.

nyok fokozódó számítástechnikai igényeinek ki
elégítése érdekében szükségesnek tartja a követ
kező ötéves terv időszakában az Akadémia szá
mítástechnikai bázisának teljes megújítását, tel
jesítőképességének megsokszorozását.

4. A „Biológia és társadalom” című előadás és az 
azt követő vita alapján a fontosabb teendőket 
és ajánlásokat a közgyűlés az alábbiak szerint 
állapítja meg.
4.1. A központi előadás és annak széles körű 

vitája a biológia társadalmi jelentőségét tár
gyalta, különösen figyelembe véve a bioló
gia felgyorsult fejlődését és az ennek alapján 
valószínűleg jelentősen megváltozó egész
ségügyi, mezőgazdasági és élelmiszeripari, to
vábbá környezetvédelmi gyakorlat tudo
mányos megalapozását.

4.2. A közgyűlés egyetért azzal, hogy az oktatás
ban és a kutatóképzésben az Akadémia több 
tudományos osztályának — első helyen a 
Biológiai Tudományok Osztályának — irány
mutató feladata van az iskola, a felsőoktatás 
és különösen a tudományos továbbképzés te
vékenységének és módszereinek a kidolgozá
sában.
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4.3. Fontosnak tartja a közgyűlés, hogy azokban 
a termelő ágazatokban és nagyobb termelő 
üzemekben, amelyekben az új biológiai ered
ményeket alkalmazni kell, megteremtsék a 
megfelelő fejlesztő kutatás lehetőségét és fel
használják azokat a jól képzett szakembere
ket, akik alapképzettségük és jártasságuk 
folytán, nemkülönben az új technológia mód
szereinek ismeretében együtt tudnak mű
ködni a mezőgazdasági, az ipari és más szak
emberekkel, biztosítva ezzel a termékelőál
lításhoz vezető innováció gyors megvalósí
tását.

4.4. A közgyűlés megállapítja: miként a múlt
ban, a jövőben is biztosíthatók a társadalmi, 
a politikai és a gazdasági feltételek ahhoz, 
hogy a biológia eredményeit hazánkban az 
élet minősége javításának, a környezetvéde
lemnek, a korszerű termelésnek és a társa
dalom haladásának a szolgálatába állíthas
suk.

5. A közgyűlés a Magyar Tudományos Akadémia 
tiszteleti tagjává választja Lokesh Chandra ori
entalista professzort, az International Academy 
of Indian Cultura (Delhi) tagját.

6. A közgyűlés a testületi ügyrend 10.7.1. pontjá
ban felsorolt akadémiai tisztségviselők 1985-ben 
esedékes megválasztásának előkészítésére az aláb
bi összetételű jelölő bizottságot küldi ki:
A bizottság elnöke: Straub F. Brúnó, rendes 

tag (V ili. 0.)
A bizottság tagjai: Csikai Gyula levelező tag 

( I I I .  0 . )
Csizmadia Ernő, rendes tag 
(IV. 0.)
Falusné Szikra Katalin leve
lező tag (IX. 0.)
Flerkó Béla, rendes tag 
(V ili. 0.)
Halász Ottó, levelező tag 
(VI. 0.)
Hardy Gyula, levelező tag 
(VII. O.)
Hollán Zsuzsa, rendes tag 
(V. 0.)
Horn Artur, rendes tag 
(IV. 0.)
Imre Samu, levelező tag
(I .  0 . )
Kovács István, rendes tag 
(IX. 0.)
Lukács József, rendes tag 
(II. 0.)
Nemecz Ernő, rendes tag 
(X. 0.)
Tüdős Ferenc, rendes tag 
(VII. 0.)
Üjfalussy József, levelező tag
(I. 0 .)

6.1. A jelölő bizottság az 1985. évi tisztújító 
közgyűlés előtt két hónappal kezdje meg 
tevékenységét és — a szükséges egyezteté

sek után, lehetőleg többes jelölést alkalma
zó — javaslatait az 1985. évi közgyűlés előtt 
egy hónappal körlevélben közölje az Aka
démia hazai tagjaival.

7. A közgyűlés sorgős feladatnak tekinti a kutató 
ifjúság helyzetének, perspektívájának reális fel
mérését, különös figyelemmel a tudományos után
pótlásra.

7.1. Nagyon időszerű annak megvizsgálása, mi
ként érhető el, hogy a tudományos szempont
ból inaktív kutatók ne maradhassanak kor
látlan ideig a munkahelyükön. A közgyűlés 
felkéri a főtitkárt, hogy küldjön ki szakértői 
bizottságot a vizsgálat elvégzésére és meg
felelő javaslatok kidolgozására.

7.2. A fiatal kutatók részére megfelelő kutatási 
lehetőséget kell biztosítani tehetségük ki
bontakoztatására, és törekedni kell olyan 
légkör megteremtésére, amelyben átérzik, 
hogy számítanak rájuk. Ennek fontosságára 
a közgyűlés felhívja a kutatásokat irányító 
szervek figyelmét.

7.3. A közgyűlés felkéri az Elnökséget, hogy mi
előbb kezdeményezze a pályakezdő fiatalok 
ma már tarthatatlan anyagi helyzetének 
rendezését, javítását.

Kö/leménYek

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

A TMB szakbizottságai az alábbi pályázóknak 
ítélték oda a kandidátusi fokozatot (lezárva: 1984. 
május 24.).

1. Nyelvtudományi, orientalisztikai, klasszika-filoló
giai szakbizottság

BASSOLA PÉTER
(MKKE Nyelvi Intézet)
,,A korai újfelnémet nyelv szórendjének ala
kulása Magyarországon” című értekezése alap
ján a nyelvtudomány kandidátusa.

CSÚCS SÁNDOR
(MTA Nyelvtudományi Intézet)
,,A votják nyelv tatár jövevényszavai” című ér
tekezése alapján a nyelvtudomány kandidátusa.

LENGYEL ZOLTÁN
(Juhász Gy. Tanárképző Főisk., Szeged)
„Három—tízéves korú orosz és magyar gyerme
kek verbális magatartásának összehasonlító vizs
gálata” című értekezése alapján a nyelvtudo
mány kandidátusa.
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SZALÁMIN EDIT
(Insztyitut russzkovo jazüko Akagyemü Nauk 
SZSZSZR. — Moszkva)
„A bizonyosság—bizonytalanság modalitása a 
mai orosz irodalmi nyelvben a magyarral egy
bevetve” című Szovjetunióban megvédett érte
kezése alapján a nyelvtudomány kandidátusa.

TEMESI MIHÁLY
(nyugdíjas főiskolai tanár)
„A magyar nyelvtudomány (Irányok és ered
mények a felszabadulás óta)” — (1980. évben 
megjelent könyv) című értekezése alapján a 
nyelvtudomány kandidátusa.

2. Irodalomtudományi Szakbizottság

SZIL ASSY ZOLTÁN:
(KLTE BTK Angol Tanszék)
„A rebellis dráma és az intermediális színjáték 
(Az 1960-as évek amerikai drámájának és szín
házának két modellje)” című értekezése alap
ján az irodalomtudomány kandidátusa.

5. Közgazdaságtudományi Szakbizottság

MÉSZÁROS TAMÁS 
(Akadémiai Kiadó)
„A tervezési munka szervezésének elméleti és 
gyakorlati problémái” című értekezése alapján 
a közgazdaságtudomány kandidátusa.

MUDRA LÁSZLÓ 
(Dunai Vasmű)
„A kohóipari vállalati szervezés főbb vonatko
zásai a számítógépek alkalmazásának kezdeti 
időszakában” című értekezése alapján a köz
gazdaságtudomány kandidátusa.

NYÁRI MÁRIA
(MKKE Politikai Gazdaságtan Tsz.)
„A társadalmi termelés alapvető szerkezeti egy
ségének fejlődése — koncentrációjának és cent
ralizációjának alapján” című értekezése alap
ján a közgazdaságtudomány kandidátusa.

6. Történelemtudományi Szakbizottság 

HEGYI KLÁRA
(MTA Történelemtudományi Intézet)
„Török berendezkedés Magyarországon” című 
értekezése alapján a történelemtudomány kan
didátusa.

HORVÁTH JENŐ
(ELTE Tud. Szoc. Tanszék)
„Az olasz antifasiszta egységpolitika története 
1933 — 1939” című értekezése alapján a törté
nelemtudomány kandidátusa.

KISS GÉZA
(JPTE Tanárképző Kar, Tört. Tanszék)
„Az ormánsági társadalom fejlődése Mária Teré
zia úrbérrendezésétől a szabadságharc végéig” 
című értekezése alapján a történelemtudomány 
kandidátusa.

VERESS GÉZA
(KLTE Üj és Legújabb kori Tört. Tanszék)
„Hatalom és politika Debrecenben az ellenfor
radalom első évtizedében” című értekezése alap
ján a történelemtudomány kandidátusa.

7. Művészettörténeti, építészettörténeti és régészeti 
szakbizottság

HORVÁTH ALICE
(FIMŰV Műemléki Osztálya)
„Várak és erődök építészete a középkori Dél- 
kelet-Magyarországon a XVI. sz. közepéig” 
című értekezése alapján a művészettörténet 
(építészettörténet) tudomány kandidátusa.

10. Földrajzi, meteorológiai szakbizottság

H A RBBADR 
(Szíria)
„A természeti környezet (domborzat) minősí
tése térképeken” című értekezése alapján a 
földrajztudomány kandidátusa.

11. Matematikai Szakbizottság

DINH THE LUC 
(Vietnam)
„Üj eredmények a matematikai programozás 
dualitás elméletében” című értekezése alapján 
a matematika tudomány kandidátusa.

HORVÁTH LAJOS
(JATE Bolyai Intézet, Szeged)
„Sztochasztikus folyamatok inverzeinek appro
ximációja” című értekezése alapján a matema
tika tudomány kandidátusa.

HORVÁTH MIKLÓS
(ELTE Numerikus és Gépi Mat. Tanszék)
„Leibniz Methodus tangentium inversa, seu de 
seu de functionibus” című értekezése alapján a 
matematikai tudomány kandidátusa.

KOMÁROMI ÉVA
(Országos Vezetőképző Központ)
„Véletlennel korlátozott lineáris programozás és 
dualitási kapcsolatai” című értekezése alapján 
a matematika tudomány kandidátusa.
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12. Fizikai és csillagászati szakbizottság 

MORVAY LÁSZLÓ
(Nyitrai Pedagógiai Fakultás Fizikai Tanszék)

„Atomok és szervetlen molekulák többszörös io
nizációjának vizsgálata szikra-ionforrás tömeg- 
spektrométerrel” című értekezése alapján a fi
zika tudomány kandidátusa.

KAJCSOS ZSOLT
(Központi Fizikai Kutatóintézet)
„Pozitron-annihiláció kondenzált rendszerek
ben” című értekezése alapján a fizika tudomá- 
mány kandidátusa.

KONDOR IMRE
(ELTE Elméleti Fizikai Tanszék)
„Az 1/n. sorfejtés kiterjesztése és alkalmazása a 
kritikus exponensek meghatározására” című ér
tekezése alapján a fizika tudomány kandidá
tusa.

LAKATOS TAMÁS
(MTA Atommagkutató Intézete, Debrecen)
„Időben változó paraméterű erősítő és jelfel
dolgozó rendszerek félvezető magsugárzás detek
torokhoz” című értekezése alapján a fizika tudo
mány kandidátusa.

MAHBOUB MOKHTARABDEL HADY 
(Egyiptom)
„Számítások és mérések visszalökött atomma
gok fékeződésére a magspektroszkópiai Doppler 
effektus alkalmazásával kapcsolatban” című 
értekezése alapján a fizika tudomány kandi
dátusa.

TÁRKÁNYIFERENC
(MTA Atommagkutató Intézete, Debrecen)
„Neutronhiányos ritkaföld izotópok bomlási 
energiái” című értekezése alapján a fizika tudo
mány kandidátusa.

ZIMMER GYÖRGY
(Központi Fizikai Kutató Intézet)

„Mágneses domének dinamikus viselkedése grá
nátrétegekben” című értekezése alapján a fizika 
tudomány kandidátusa.

14. Állattenyésztési és állatorvostudományi szakbi
zottság

PEKLI JÓZSEF
(Ganz Műszer Művek Árammérő Gyára, Gö
döllő)
„A vízirovarok kártétele a halivadékokban és 
az ellenük való védekezés lehetőségei” című 
Kubában megvédett értekezése alapján a mező
gazdaságtudomány kandidátusa.

SZABÓ JÓZSEF
(Állatorvostudományi Egyetem, Állathigiéniai 
Tanszék)
„Néhány környezeti tényező hatása az emésztő
enzimek termelésére” című értekezése alapján 
az állatorvostudomány kandidátusa.

17. Klinikai orvostudományi szakbizottság

DO-QUANG MINH 
(Vietnam)
„A komplement rendszer funkcióinak változása 
leukaemia különböző típusaiban” című érteke
zése alapján az orvostudomány kandidátusa.

DONÁTH ANTAL
(MN Központi Katonai Kh. Plasztikai Sebé
szet)
„Szemléleti és műtéttechnikai újdonságok a kéz
bőr pótlásában” című értekezése alapján az 
orvostudomány kandidátusa.

GÁSPÁRDY GÉZA 
(ORFI)
„A reumás láb és műtéti kezelése” című érte
kezése alapján az orvostudomány kandidátusa.

KISS BÉLA
(OTKI Egészségügyi Főiskolai Kar)
„Perctérfogatváltozás és klinikai jelentősége he
veny miokardiális infarktusban szenvedők ese
teiben” című értekezése alapján az orvostudo
mány kandidátusa.

SZEPESI JÁNOS
(Markusovszky Kórház Ortopéd Klinika)
„A porckárosodás megelőzésének lehetőségei 
ozmiumterroxiddal végzett kémiai synovektomi- 
ánál” című értekezése alapján az orvostudo
mány kandidátusa.

RAPOSATIBOR
(SOTE III. Belklinika)
„Sister chromatid exchange és kemoterápia 
malignus betegségekben” című értekezése alap
ján az orvostudomány kandidátusa.

REGŐS LÁSZLÓ
(OTKI II. Belgyógyászati Klinika)
„Kamrai preexcitació átfogó elektrokardiológiai 
rendszerezése” című értekezése alapján az orvos- 
tudomány kandidátusa.

TRIXLER MÁTYÁS
(POTE Ideg-Elme Klinika)
„Nemi kromoszóma aberrációk és genetikai pre- 
diszpozíció jelentősége a személyiségzavarok és 
pszichózisok kialakulásában” című értekezése 
alapján az orvostudomány kandidátusa.
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20. Híradástechnikai, irányítástechnikai, automati
kai-műszertechnikai szakbizottság

CSERNOCH JÁNOS 
(ORION)
„Csillapításfading számítása mikrohullámú sok- 
csatornás összeköttetés RF szakaszain” című 
értekezése alapján a műszaki tudomány kandi
dátusa.

KOVÁCS GIZELLA
(Posta Kísérleti Intézet)
„Az üzemeltetési feltételek hatása híradás- 
technikai berendezésék gyengeáramú villamos 
érintkezőire” című értekezése alapján a műszaki 
tudomány kandidátusa.

21. Építési, építészeti és közlekedéstudományi szak- 
bizottság

ABDUL WAHAB AHMED SALMAN 
(Irak)
„Numerical model of unified saturated-un- 
saturated flow to subsurface drains” című érte
kezése alapján a műszaki tudomány kandidátusa.

ALI ABBAS MOHAMED 
(Szíria)
„Az épületek energiamérlegének javítása épü
letfizikai és légtechnikai eszközökkel Szíria ég
hajlati adottságai mellett” című értekezése alap
ján a műszaki tudomány kandidátusa.

FERNEZELYI SÁNDOR
(Alumíniumipari Tervező Intézet)
„Vékonyfalú alumínium szerkezeti elemek te
herbírása” című értekezése alapján a műszaki 
tudomány kandidátusa.

HAMVAS FERENC
(BME VVI Vízépítési Tanszék)
„Duzzasztóművek alatti szivárgó mozgások 
hidrodinamikai jelenségei” című értekezése 
alapján a műszaki tudomány kandidátusa.

22. Bányászati, földtani, geodéziai és geofizikai szak- 
bizottság

CSÁSZÁR GÉZA
(Magyar Állami Földtani Intézet)
„Dunántúli középhegységi középső-kréta for- 
mulációk rétegtana és kapcsolata a bauxit kép
ződéssel” című értekezése alapján a földtudo
mány kandidátusa.

HETÉNYI MAGDOLNA
(JATE Természettudományi Kar)
„A kerogén evolúció laboratóriumi szimulálá
sának eredményei” című értekezése alapján a 
földtudomány kandidátusa.

HOLLÓ LAJOS
(MTA Geodéziai és Geofizikai K. I. Sopron)
„Bolygóközi mágnestér és a földi elektromág
neses tér változásai közötti kapcsolat” című 
értekezése alapján a műszaki tudomány kandi
dátusa.

KORDOS LÁSZLÓ
(Magyar Állami Földtani Intézet)
„A magyarországi holocén képződmények gerin- 
ces-faunafejlődése biosztratigráfiája és paleo- 
ökológiája” című értekezése alapján a földtudo
mány kandidátusa.

NABIL MOHAMED EL FASHIWí 
(Egyiptom)
„A Nílus delta recens parti üledékeinek szedi- 
mentológiai folyamatai” című angol nyelvű érte
kezése alapján a földtudomány kandidátusa.

24. Szerveskémiai, technológiai és gyógyszerészeti 
szakbizottság

NGUYEN VAN Hl EU 
(Vietnam)
„Az összetétel és az előállítási mód befolyása a 
tabletta-filmbevonatok tulajdonságaira” című 
értekezése alapján a kémiai tudomány kandi
dátusa.

ZSIGZSIDORZSIN ALIMA 
(Mongólia)
„A mongol birka-, kecske-hasnyálmirigy eredetű 
proteolitikus enzimek elválasztása, tisztítása és 
jellemzése” című értekezése alapján a kémia 
tudomány kandidátusa.

27. Pszichológiai Szakbizottság

RÁCZ FODOR BENŐ
(Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Szeged)
„A pszichológiai-didaktika rendszerekben le
játszódó sztochasztikus folyamat kibernetikai 
modellezése” című értekezése alapján a pszi
chológia tudomány kandidátusa.

28. Hadtudományi Szakbizottság 
DEÁK MIHÁLY

(Zrínyi Miklós Katonai Akadémia)
„A Nagy Honvédő Háború éveiben végzett párt- 
politikai munka tapasztalatai a Szovjet Fegy
veres Erőkben és annak hasznosítása a Magyar 
Néphadsereg politikai munkásai képzésében és 
nevelésében (I960 —1983-ig)” című Szovjet
unióban megvédett értekezése alapján a had
tudomány kandidátusa.

UNGVÁR GYULA
(Honvédelmi Minisztérium)
„A szárazföldi csapatok fegyverzete tervszerű 
technikai biztosítási rendszerének korszerűsí
tése” című értekezése alapján a hadtudomány 
kandidátusa.
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30. Politikatudományi Szakbizottság

FAROUK DAWASS 
(PFSZ.)
„A palesztinai felszabadítási mozgalom és az 
önrendelkezési jog” című értekezése alapján a 
politikatudomány kandidátusa.

Az MTA—Soros Foundation Bizottság 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Magyar Tudományos Akadémia és a New 
York-i Soros Foundation közös Bizottsága nyílt 
pályázatot hirdet. A pályázaton vállalatok, intéz
mények és más jogi személyek, magánszemélyek és 
társulások egyaránt részt vehetnek.

A Bizottság a pályázat révén:
— a külföldi kulturális és tudományos eredmények 

magyarországi meghonosodását,
— a magyar gazdasági, társadalmi és kulturális 

fejlődés értékeinek szétsugárzását a világban,
— és az önálló szellemi értéket létrehozó tudomá

nyos és kulturális alkotótevékenységet
kívánja támogatni.

A pályázaton való részvétel módjáról, a pályá
zati kiírás részletes feltételeiről az MTA - Soros 
Foundation Bizottság Titkársága (1525 Budapest 
Pf.: 34) adja meg a szükséges információkat.

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK 
FŐOSZTÁLYA

FOGADÓÓRÁK

Szentágothai János, aMagyarTudományos 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

Láng István, a Magyar Tudományos Akadémia 
mb. 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

Az Országos Környezet- és Természetvédelmi 
Hivatal

Országos Környezet- és Természetvédelmi 
Hivatal
Bükki Nemzeti Park Igazgatósága 
Eger 3301 Tel: 11-581
Postafiók 81 20 12-791
MNB-OKTH 232-90144-8506

bélyegzője 1984. június 11-én elveszett.
A bélyegző használata érvénytelen.

OKTH
KÖZGAZDASÁGI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI 

FŐOSZTÁLY
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TARTALOM

Szabályzatok
2/1984 TMB számú Szabályzat 

(a továbbiakban: Sz.) egységes szerkezetben a tudo
mányos továbbképzésről a 72/1982. (XII. 10.) Mt. 

számú rendelettel (a továbbiakban: R)

A tudományos továbbképzésről szóló 72/1982. 
(XII .  10.) MT. sz. rendelet 15. §. (4) bekezdése 
alapján az ösztöndíjasok feladatairól, a vizsgaköve
telményekről, az értekezés értékeléséről a Tudományos 
Minősítő Bizottság az alábbi szabályzatot alkotja:

Általános rendelkezések

R. 1. §•
(1) A tudományos továbbképzés (a továbbiakban: 

továbbképzés) célja, hogy szervezett képzést bizto
sítson az arra alkalmas, jó felkészültségű fiatal 
szakemberek számára, akik tudományos feladatok 
megoldására készülnek.

(2) A továbbképzés irányítása, a továbbképzéssel 
összefüggő belföldi és külföldi kapcsolatok ápolása a 
Tudományos Minősítő Bizottság (a továbbiakban: 
TMB) feladata.

(3) A továbbképzés belföldön vagy külföldön 
ösztöndíjas vagy levelező formában történik.

(4) A továbbképzésben részesülő tudományos 
ösztöndíjas, illetőleg levelező tudományos ösztön
díjas (a továbbiakban: ösztöndíjas, illetőleg levelező 
ösztöndíjas) alapvető kötelezettségei: egyéni terv 
szerint tanulmányokat folytat, eleget tesz az előírt

vizsgakötelezettségeknek, kutató tevékenységet vé
gez, tudományos értekezést készít, amellyel egyetemi 
doktorátus vagy a tudományok kandidátusa fokozat 
elnyerésére pályázhat.

Sz. 1.

A szabályzat szempontjából ösztöndíjason a R.1 §- 
ának (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően — 
mind a tudományos ösztöndíjast, mind a levelező 
tudományos ösztöndíjast érteni kell.

R. 2. §.

(1) A továbbképzési lehetőségeket a TMB évente, 
nyilvános pályázat útján hirdeti meg.

(2) A továbbképzést végző kutatóhelyeket a 
Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: 
MTA) Elnöksége az általa meghatározott időközök
ben — a kutatóhelyek felett felügyeletet gyakorló 
szervek javaslatának figyelembevételével — jelöli 
ki az egyetemi és főiskolai oktatási és kutatási 
szervezeti egységek, kutatóintézetek és egyéb kutató
helyek (a továbbiakban: kutatóhely) közül.

(3) A felvehetők számát és arányát tudomány
áganként évente a TMB javaslata alapján a Tudo
mánypolitikai Bizottság állapítja meg.

(4) Ösztöndíjat — meghatározott szakterületre 
történő továbbképzés céljából — a központi kereten 
felül, saját anyagi eszközei terhére gazdálkodó 
szervezet (Ptk. 684. §. c. pont), állami költségvetési 
szerv (egyetem, főiskola, kutatóintézet stb.) és 
társadalmi szervezet is létesíthet.

Szabályzatok 2/1984 TMB számú Az ösztöndíjasok feladatairól, a vizsgakövetelmények-
szabályzat ről, és az értekezés értékeléséről...............................  165

3/1984 TMB számú A tudományos minősítési eljárásról ...........................  173
szabályzat
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Sz. 2.

Az ösztöndíj alapításának pénzügyi szabályairól a 
pénzügyminiszter 29/1983 (X . 6) P. M. számú rende
leté intézkedik.

A pályázati és felvételi eljárás 

R. 3. §.

(1) Az ösztöndíjat pályázat útján lehet elnyerni. 
Pályázatot nyújthatnak be az egyetem, egyetemi 
jellegű főiskola (a továbbiakban: egyetem) utolsó 
évfolyamára beiratkozott hallgatók, valamint egye
temet végzett, 35 évesnél fiatalabb szakemberek.

(2) A belföldi továbbképzésre vonatkozó pályá
zatot

a) az egyetemi hallgató az egyetem javaslatá
val,

b) a külföldön tanuló egyetemi hallgató az 
illetékes minisztérium, illetőleg országos hatáskörű 
szerv (a továbbiakban: minisztérium) javaslatával,

c) a munkaviszonyban álló a munkáltató 
véleményével ellátva annak a kutatóhelynek a veze
tőjéhez nyújtja be, amelyben továbbképzését kéri.

(3) A külföldi továbbképzésre vonatkozó pályá
zatot az illetékes minisztérium javaslatával a TMB- 
hez kell benyújtani.

(4) A társadalmi ösztöndíjban részesülőnek 
az azt adományozó szerv hozzájárulását is be kell 
szereznie.

(5) A belföldi továbbképzésre vonatkozó pályá
zatban megjelölt kutatóhely vezetője véleményében 
közli, hogy a pályázót alkalmasnak tartja-e intéz
ményében a továbbképzésben való részvételre, és 
nyilatkozik arról is, hogy a munkafeltételek biztosít- 
hatók-e a kutatóhelyen.

(6) A továbbképzést végző szerv vezetője (rek
tor, igazgató stb.) nyilatkozik arról is, hogy a pályá
zót a továbbképzés eredményes befejezése után 
alkalmazni kívánja-e a kutatóhelyen vagy más 
intézményben való elhelyezését javasolja.

Sz. 3.

A kutatóhely vezetője az M TA Elnöksége által 
kijelölt egyetemi és főiskolai oktatási és kutatási szer
vezeti egység (tanszék, tanszékcsoport, intézet, klinika 
stb.) vezetője, a kutatóintézet igazgatója, és az egyéb 
kutatóhely vezetője.

R. 4. §.

(1) Az ösztöndíj odaítéléséről — a továbbkép
zést végző intézmény felett felügyeletet gyakorló 
minisztérium javaslatára figyelemmel — a TMB 
dönt. Az ösztöndíj a pályázók közül annak ítélhető 
oda, aki

a) egyetemi végzettséggel rendelkezik,
b) szakmai tanulmányi eredményével, tudomá

nyos diákköri tevékenységével vagy a gyakorlati

munkája idején elért tudományos teljesítményével 
már igazolta a kutatómunka iránti készségét,

c) 35 évnél nem idősebb,
d) legalább egy idegen nyelv középfokú ismereté

vel rendelkezik és
e) sikeres felvételi vizsgát tett.
(2) A pályázók közül előnyben részesül az, 

akinek szakmai gyakorlata van.
(3) A felvételi vizsgára bocsátott, munkaviszony

ban álló pályázót egy alkalommal összesen tíz 
munkanap rendkívüli fizetett szabadság illeti meg.

(4) Az egyetemi végzettség követelménye és az 
életkorra való vonatkozó korlátozás alól — egyéni 
elbírálás alapján — a TMB felmentést adhat.

Sz. 4.

A felvételi eljárásról az 1/1984. TM B számú 
szabályzat rendelkezik.

Belföldi ösztöndíjas továbbképzés 

R. 5. §.

(1) A belföldi ösztöndíjas továbbképzés időtar
tama három év. Ez idő alatt az ösztöndíjas — a TMB 
elbírálása alapján — legfeljebb hat hónapot külföl
dön tölthet szaktanulmányok és nyelvgyakorlás 
céljából.

(2) Az ösztöndíjas a TMB által egyetemek és 
kutatóintézetek közreműködésével szervezett, köte
lező jellegű tanfolyamokon, valamint a kutatóhely 
vezetője által előírt speciális kollégiumokon és 
szemináriumokon, továbbá egyéni tanulmányok 
útján képezi magát, és készül fel a vizsgáira.

(3) Az ösztöndíjas kutatómunkát végez és a 
kutatási eredményeket összefoglaló tudományos 
tanulmányt (a továbbiakban: értekezést) készít.

(4) Az ösztöndíjas a munkáját a kutatóhely 
vezetője által javasolt és a TMB által megbízott, 
tudományos fokozattal rendelkező vezető (a továb
biakban: tudományos vezető) irányításával végzi. 
Az ösztöndíjas egyéni tanulmányi tervet készít, azt 
a tudományos vezetője javaslatára a kutatóhely veze
tője hagyja jóvá. A jóváhagyott munkatervet a 
TMB-hez meg kell küldeni. A terv végrehajtását a 
tudományos vezető irányítja, segíti és ellenőrzi.

(5) Az ösztöndíjas továbbképzéséért és munká
jának szakmai irányításáért a kutatóhely vezetője 
és a tudományos vezető együttesen felelős. A tudo
mányos vezető a munkájáért díjazásban részesül. 
Az ösztöndíjas idegen nyelvi és filozófiai oktatását 
a szak szerint illetékes egyetem végzi.

(6) Az ösztöndíjas kutatómunkájának végzésé
vel kapcsolatos anyagi, műszaki feltételeket, vala
mint költségeket az a kutatóhely biztosítja, amelybe 
az ösztöndíjast a TMB felvette.
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A tudományos továbbképzés időtartama 
és megkezdése

Sz. 5.
A belföldi tudományos ösztöndíjas, illetőleg bel

földi levelező tudományos ösztöndíjas (a továbbiakban: 
ösztöndíjas) tudományos továbbképzése általában a 
felvételt követő szeptember 1-én kezdődik és három év 
múlva augusztus 31-én fejeződik be.

Indokolt esetben a Tudományos Minősítő Bizott
ság (a továbbiakban: TMB)  titkára a tudományos 
továbbképzés kezdetének és befejezésének időpontját az 
előzőektől eltérően is megállapíthatja. Ezt a továbbkép
zés megkezdése előtt az ösztöndíjas és a továbbképzést 
végző kutatóhely (a továbbiakban: kutatóhely) is kér
heti. A továbbképzés időtartama azonban a három 
évet nem haladhatja meg. A továbbképzés időtartamá
ba annak szünetelése (Szabályzat 30. pont) nem 
számít be. Az ösztöndíjas legkésőbb a továbbképzés 
megkezdésére megállapított időpontban jelentkezik a 
kutatóhely vezetőjénél és a TM B által megbízott tudo
mányos vezetőnél.

Egyéni tanulmányi terv 
Sz. 6.

Az ösztöndíjas a tudományos továbbképzésről 
szóló 72/1982. (XII .  10.) MT. sz. rendeletben megál
lapított kötelezettségeit egyéni tanulmányi terv (a 
továbbiakban: tanulmányi terv) alapján teljesíti. A 
tanulmányi tervet a továbbképzés megkezdését követő 
egy hónapon belül az 1. mellékletnek megfelelően 
kell elkészíteni.

A tanulmányi terv készítésekor figyelembe kell 
venni a pályázati eljárás során bejelentett kutatási 
témát, a kutatóhely kutatási feladatait, valamint 
adottságait és lehetőségeit, továbbá az e szabályzatban 
előírt vizsgakötelezettségeket.

Sz. 7.
Az ösztöndíjas a tanulmányi tervet a tudományos 

vezetőnek adja át, aki az általa felülvizsgált és szükség 
szerint módosított tanulmányi tervet terjeszti elő jóvá
hagyásra a kutatóhely vezetőjéhez. Ha a kutatóhely 
vezetője a tanulmányi tervet nem módosítja, erről 
értesíti a tudományos vezetőt. Az ösztöndíjas köteles 
az új tanulmányi tervet a meghatározott szempontok 
szerint mielőbb elkészíteni. Az ösztöndíjas a TM B  
illetékes szakbizottságától kérhet felülvizsgálatot, ha a 
tanulmányi terv elutasításával vagy a jóváhagyott 
tanulmányi terv tartalmával nem ért egyet.

Az ösztöndíjas a jóváhagyott munkatervtől történő 
eltérés engedélyezését a kutatóhely vezetőjétől kérheti.

Ha a kutatóhely az ösztöndíjas számára a tanul
mányi terv teljesítésének feltételeit nem biztosítja, 
sérelmével a kutatóhely vezetőjéhez, majd a TM B  
titkárához fordulhat.

Külföldi tanulmányút 

Sz. 8.
Az ösztöndíjas a továbbképzés időszaka alatt a 

szaktanulmányok elmélyítése, kiszélesítése és nyelv- 
tanulás céljából ösztöndíjas tanulmány utakat pályáz

hat meg, illetőleg meghívás alapján vagy saját 
költségén külföldi tanulmányutat tehet. A tanulmányút 
időtartama legfeljebb hat hónap lehet.

Tanulmányút engedélyezése általában egy országba 
kérhető. A hat hónapos időkereten belül indokolt 
esetben a tanulmányút egy további országba is engedé
lyezhető. A tanulmányútra vonatkozó kérelmet az ille
tékes szakbizottság véleményezi és a TM B titkára 
bírálja el. A tanulmányút szakmai programját a 
tudományos vezető javaslatára a kutatóhely vezetője 
hagyja jóvá. A tanulmányúttal kapcsolatos eljárásra 
egyébként a Magyar Tudományos Akadémia keretében 
érvényes rendelkezések az irányadók.

Az ösztöndíjast a TM B által szervezett külföldi 
tanulmányút ideje alatt az ösztöndíj teljes egészében 
megilleti. A napidíjat, szállás és útiköltségeket a 
TM B a külföldi tanulmányutakra vonatkozó rendel
kezések szerint biztosítja.

A képzés és a vizsgára történő felkészülés 
módjai

Sz. 9.

Az ösztöndíjas a továbbképzés alatt egyéni tanul
mányokat folytat, és köteles részt venni a TM B által a 
marxizmus—leninizmus tárgyköréből, valamint a 
szakmai tárgyból szervezett tanfolyamokon; részt vesz 
továbbá a kutatóhelyen vagy más kutatóhelyeken azo
kon a tanfolyamokon, speciális kollégiumokon vagy 
szemináriumokon, amelyek látogatását a kutatóhely 
vezetője előírja.

A TM B által a marxizmus—leninizmus tárgy
körében szervezett tanfolyam keretében három féléven 
át előadásokat, szemináriumokat egyéni konzultációkat 
tartanak. A tanfolyam programját a 2. melléklet 
tartalmazza.

Az ösztöndíjas az idegen nyelvi vizsgákra önállóan 
készül fel, vagy a szak szerint illetékes egyetemen 
vizsgára előkészítő oktatásban vesz részt.

V izsgakötelezettség 

Sz. 10.

Az ösztöndíjas a továbbképzés időtartama alatt 
az elkészítendő értekezés témaköre által meghatározott 
szakmai és idegen nyelvi vizsgákat tesz. A marxiz
mus—leninizmus tárgykörében a vizsga: a tanfolyam 
végén az ösztöndíjasnak a tanulmányairól készített 
írásbeli és szóbeli beszámolója.

A vizsgakövetelményekre, a vizsgák alóli mentes
ségekre, továbbá a vizsgák lefolytatására és értékelé
sére, a vizsgák érvényességére a kandidátusi vizsgára 
vonatkozó előírásokat kell megfelelően alkalmazni.

Végbizonyítvány 

Sz. 11.

Ha az ösztöndíjas a továbbképzés befejezéséig előírt 
vizsgakötelezettségeket teljesíti, a TM B végbizonyít
ványt állít ki, amelyben igazolja az előírt vizsgák 
letételét és azok eredményeit s érvényességük határ
idejét.
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Az értekezés 

Sz. 12.

Az ösztöndíjas tudományos értekezését (a továb
biakban: értekezést) a továbbképzési időn belül köteles 
elkészíteni.

Ha a képzés időtartama alatt, legkésőbb azonban 
annak lejárta után 2 évvel, az ösztöndíjas elkészítette 
munkáját, a kutatóhely vitára bocsátja azt a kutató
helyen működő tudományos kollektíva (igazgatói 
tanács, tudományos tanács, tanszéki értekezlet stb.) 
előtt. A kollektíva állást foglal arról, hogy a munka 
egyetemi doktorátus vagy a tudomány kandidátusa 
fokozat elnyeréséért nyújtható-e be elbírálásra. Az 
értekezés megvitatásával kapcsolatos eljárásban a 
kandidátusi munka munkahelyi vitájának szabályait 
kell megfelelően alkalmazni.

Az ösztöndíjas értekezésével a kutatóhely állásfog
lalásától függően egyetemi doktorátus vagy kandidátusi 
fokozat elnyerésére pályázhat. Ha a kutatóhely állás- 
foglalásával nem ért egyet, értekezését a szervezett 
képzésben részt nem vevő pályázókra irányadó rendel
kezések szerint nyújthatja be. A szervezett képzésben 
részt nem vevő pályázókra vonatkozó rendelkezések 
szerint pályázhat az egyetemi doktorátus vagy a kan
didátusi fokozat elnyeréséért az is, aki értekezését a 
továbbképzési idő lejárta után két éven túl nyújtja be.

Külföldi ösztöndíjas továbbképzés
R. 6. §.

(1) A külföldi ösztöndíjas továbbképzés nemzet
közi megállapodás keretében vagy azon kívül, 
egyéni pályázat alapján a fogadó fél terhére történ
het.

(2) A külföldi továbbképzés — nemzetközi 
megállapodásban vállalt kötelezettség teljesítésén 
kívül — akkor indokolt, ha

a) az adott tudományszakban nincs kellő 
számú tudományos fokozattal rendelkező hazai 
szakember, és a szőkébb szakterület helyzete igényli 
a tudományos képesítéssel rendelkező szakemberek 
számának növelését vagy

b) anyagi, műszaki feltételek vagy megfe
lelő tudományos vezető hiányában a tanulmányok 
belföldön nem végezhetők el.

(3) A külföldi ösztöndíjas továbbképzés időtar
tama — ha nemzetközi megállapodás másként nem 
rendelkezik — három év.

(4) A nemzetközi megállapodás keretében meg
pályázható ösztöndíjakat a TMB által meghirdetett 
pályázati felhívás tartalmazza. A nemzetközi meg
állapodáson kívül felajánlott ösztöndíj igénybevéte
lének és engedélyezésének módját a TMB elnöke az 
Országos Ösztöndíj Tanács elnökével egyetértésben 
állapítja meg.

Külföldi továbbképzés 
Sz. 13.

A külföldön tanuló tudományos ösztöndíjas, illető
leg külföldi levelező tudományos ösztöndíjas (a 
továbbiakban: külföldi ösztöndíjas) továbbképzése

megkezdésének időpontjait — a továbbképzés időkere
tén belül — a TM B határozza meg.

Sz. 14.

A külföldi ösztöndíjas a tanulmányi tervét a 
fogadó ország rendelkezéseinek megfelelően készíti el, 
és annak teljesítéséről a kutatóhelyen előírt módon 
számol be.

A külföldi ösztöndíjas a jóváhagyott tanulmányi 
tervet és annak magyar nyelvű fordítását a TMB-nek 
megküldi. Tanulmányi tervének teljesítéséről a TMB- 
nek évente július 15-ig írásban beszámol.

A külföldi ösztöndíjas kiküldetésének időtartama 
alatt a fogadó országon kívüli államban vagy Magyar- 
országon a TM B titkárának hozzájárulásával vehet 
részt tudományos konferencián, szemináriumon vagy 
más tudományos fórumokon.

Sz. 15.

A külföldi ösztöndíjas a fogadó országban, az ott 
előírt követelmények szerint teljesíti vizsgakötelezett
ségeit és védi meg értekezését.

A külföldi ösztöndíjas külföldön szerzett tudomá
nyos fokozatának honosítása a honosításra vonatkozó 
rendelkezések szerint történik.

Sz. 16.

A külföldi továbbképzésre egyebekben a Sz. 5., a 
11., 19., a 22— 24., 25—27., 30—33. pontjaiban 
foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

Belföldi és külföldi levelező továbbképzés 

R. 7. §.

(1) Belföldi levelező továbbképzésben olyan szak
ember vehet részt, aki tudományos tanulmányokkal 
vagy más módon igazolja, hogy a kutatásban ered
ményeket ért el, és kutatásai eredményes befejezésé
hez tudományos szakmai irányítás a munkahelyén 
nem biztosítható.

(2) A belföldi levelező továbbképzés időtartama 
három év. Ez idő alatt a levelező ösztöndíjas tudo
mányos vezető irányításával végzi tudományos 
munkáját.

(3) A levelező ösztöndíjas egyéni tanulmányi 
tervét a munkáltatóval egyetértésben kell megállapí
tani.

(4) A levelező ösztöndíjas továbbképzésére az
5. §. (4) és (5) bekezdését megfelelően alkalmazni 
kell.

(5) Külföldi levelező továbbképzésre a pályázó
— az (1) bekezdésben meghatározott feltételeken 
túl — akkor vehető fel, ha a külföldi továbbképzés 
a 6. §. (2) bekezdése szerint indokolt.

(6) A külföldi levelező továbbképzés időtartama
— ha nemzetközi megállapodás másként nem ren
delkezik — négy év, amelyből a levelező ösztöndíjas 
nyolctól tizenkét hónapig terjedő időt külföldön tölt.
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Sz. 17.
A levelező ösztöndíjasra a szabályzatnak a kül

földi tanulmányutakkal kapcsolatos rendelkezései nem 
vonatkoznak (Sz. 8.J.

Sz. 18.
A levelező ösztöndíjas tanulmányi tervét a munkál

tatóval egyetértésben kell megállapítani. Ennek érdeké
ben a levelező ösztöndíjas a tanulmányi tervet — a 
kutatóhely vezetőjéhez történő felterjesztés előtt — 
munkáltatójának is bemutatja.

Az ösztöndíjas munkaviszonya
R. 8. §.

(1) Az ösztöndíjassal a TMB létesít munka
viszonyt. A már munkaviszonyban álló ösztöndíjas 
munkaviszonya a továbbképzés ideje alatt az eredeti 
munkahelyén szünetel.

(2) A továbbképzés ideje alatt az ösztöndíjassal 
kapcsolatos munkáltatói jogokat a TMB gyakorolja; 
egyes munkáltatói jogokat a kutatóhelyre átruház
hat.

(3) Az ösztöndíjas munkaviszonyára — az e 
rendeletben foglalt eltérésekkel — a tudományos 
segédmunkatársakra megállapított szabályok vonat
koznak.

(4) Az ösztöndíjas a választott tudományos 
témakörében oktatási vagy kutatási munkát vállal
hat mellékfoglalkozás vagy munkavégzésre irá
nyuló egyéb jogviszony keretében.

(5) az ösztöndíjas a továbbképzésre kijelölt ku
tatóhely munkarendje szerint dolgozik.

(6) A levelező ösztöndíjas munkaviszonyának 
fennállását a továbbképzés nem érinti.

Az ösztöndíjas munkaviszonya
Sz. 19.

Az ösztöndíjassal, a már munkaviszonyban álló 
ösztöndíjassal is, a továbbképzés időtartamára a TM B  
a Munka Törvénykönyvének és végrehajtási rendeletéi
nek a határozott időre szóló munkaviszonyra vonatkozó 
szabályai szerint munkaviszonyt létesít. A munka- 
viszony a szabályzat 5. pontjában meghatározott idő
pontokban kezdődik meg, illetőleg szűnik meg.

Az ösztöndíjas munkakönyvét, a továbbképzés meg
kezdése előtti hónapban a TM B pénzügyi főelőadójá
nál mutatja be bejegyzés céljából. A pályakezdő ösztön
díjas munkakönyvét a TM B kezeli. A munkavállalói 
igazolást és a családi pótlék iránti igényt a továbbkép
zést végző kutatóhelyen adja le, illetve jelenti be.

Sz. 20.
Az ösztöndíjas e szabályzatban nem szabályozott 

jogairól és kötelezettségeiről a 12/1983. ( ÁK.  12.) 
M TA-F számú utasítás rendelkezik.

Sz. 21.
A továbbképzés ideje alatt az ösztöndíjassal kap

csolatos munkáltatói jogokat a 12/1984. (ÁK. 12.) 
M TA-F számú utasítás 7. § (1) bekezdésben foglaltak 
kivételével — a TM B titkára gyakorolja.

Sz. 22.
Az ösztöndíjas és a TM B között a munkaviszony

ból eredő jogokkal és kötelezettségekkel összefüggésben 
felmerült vitákban — a munkaügyi vitákra vonatkozó 
előírások szerint — a Magyar Tudományos Akadémia 
keretében működő munkaügyi döntőbizottság jár el.

Sz. 23.

A jelen szabályzatban és a 12/1983. (ÁK. 12.) 
M TA-F számú utasításban nem szabályozott kérdé
sekben az ösztöndíjasok munkaviszonyára azokat a 
rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni, amelyek az 
egyetemeken, egyetemi jellegű főiskolákon a tanársegé
dekre, illetőleg a kutatóintézetekben a tudományos 
segédmunkatársakra vonatkoznak.

Fegyelmi büntetések 
Sz. 24.

A kötelezettségeit vétkesen megszegő ösztöndíjassal 
szemben kiszabható fegyelmi büntetések:

a) megrovás;
b) szigorú megrovás;
c) a továbbképzés fegyelmi úton történő megszünte

tése.

Fegyelmi eljárás indítható különösen akkor, ha az 
ösztöndíjas tanulmányi kötelezettségeit megszegi, a 
kutatóhely munkarendjét megsérti, vagy pedig egyéb
ként az ösztöndíjashoz nem méltó magatartást tanúsít. 
Fegyelmi eljárás keretében meg kell szüntetni az ösz
töndíjas továbbképzését, ha a szervezett továbbképzésben 
történő részvételének a folytatását az 1982. évi 38. 
számú törvényerejű rendelet 1. §-a kizárja.

Sz. 25.

Az ösztöndíjas fegyelmi ügyében a TM B titkára 
jár el, de a továbbképzés fegyelmi úton történő meg
szüntetéséhez a TM B teljes ülésének hozzájárulása 
szükséges. A TMB-val munkaviszonyban álló ösztön
díjassal szemben lefolytatott fegyelmi eljárásra a 
Munka Törvénykönyve és végrehajtási rendelkezései 
az irányadók. A jogorvoslatra a Sz. 23. pontja vonat
kozik.

A levelező ösztöndíjas fegyelmi ügyében a Munka 
Törvénykönyve és végrehajtási rendelkezései megfelelő 
alkalmazásával kell eljárni. A levelező ösztöndíjas a 
TM B titkárának határozata ellen annak kézhezvételét 
követő 15 napon belül a TMB-hez, a továbbképzés 
fegyelmi úton történő megszüntetését kimondó határo
zat ellen a Magyar Tudományos Akadémia Elnöksé
géhez fellebbezhet. A fellebbezést a TM B Titkárságán 
kell benyújtani.

A továbbképzés megszüntetéséről hozott jogerős 
fegyelmi határozatot a TM B a levelező ösztöndíjas 
munkáltatójának is megküldi.

A levelező ösztöndíjas munkaviszonya 
Sz. 26.

A levelező ösztöndíjas munkaviszonyának fennál
lását a továbbképzés nem érinti. A levelező ösztöndí
jasra a 19—23. pontok nem vonatkoznak.
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A levelező ösztöndíjas rendkívüli fizetett szabadsága 
mértékének megállapítása a 12/1984. (ÁK.  12.) 
M TA-F számú utasítás 12. §. (1) bekezdése szerint 
történik.

Az ösztöndíjas és a levelező ösztöndíjas szabadsága 

R. 9. §.

(1) A belföldi ösztöndíjast pályakezdő szakember 
esetén évi tizenöt munkanap alapszabadság, a már 
munkaviszonyban állót a munkaviszonyban töltött 
ideje szerint járó fizetett szabadság, a külföldi 
ösztöndíjast évente harminc munkanap fizetett 
szabadság illeti meg.

(2) A belföldi levelező ösztöndíjas a kutató
munka befejezésére, értekezésének elkészítésére és a 
vizsgákra való felkészülésre a munkaviszonya alap
ján járó szabadságon felül évente negyventől 
nyolcvan munkanap rendkívüli fizetett szabadságban 
részesül.

(3) A külföldi levelező ösztöndíjas a továbbkép
zés ideje alatt összesen nyolctól tizenkét hónapig 
terjedő rendkívüli fizetett szabadságban részesül, 
amelynek tartama alatt a TMB kiküldetésében kül
földön tartózkodik.

(4) A külföldi levelező ösztöndíjast belföldi 
tartózkodásának ideje alatt a munkáltató , által 
fizetett heti egy kutatónap, továbbá, a vizsgákra 
való felkészülés, valamint az értekezés elkészítése 
céljából— az évi Rendes szabadságon felül — évente 
harminc munkanap rendkívüli fizetett szabadság 
illeti meg.

Az ösztöndíj 

R. 10. §.

(1) A belföldi ösztöndíj havi összegét a TMB 
elnöke a pénzügyminiszterrel és az Állami Bér- és 
Munkaügyi Hivatal elnökével egyetértésben állapítja 
meg. Nem pályakezdő szakember esetében az eredeti 
munkahely az ösztöndíjat az ösztöndíjas legutóbbi 
átlagkeresetének mértékéig kiegészítheti. A központi 
alapokból létesített ösztöndíjat a TMB folyósítja.

(2) A belföldi ösztöndíjast az ösztöndíjon felül 
— a nyelvpótlék kivételével — mindaz a pótlék meg
illeti, amelyre a továbbképzést végző kutatóhelyen 
munkakörülményei alapján jogosult, feltéve, hogy 
azt az átlagkereset kiszámításánál nem vették 
figyelembe.

(3) Az ösztöndíjból való levonásra az 1979. évi 
18. számú tvr. (Vht) 54. §-ának (2) bekezdése az 
irányadó.

(4) A külföldi ösztöndíjas minden évben tizenegy 
hónapon át — ha ez alatt az idő alatt külföldön 
tartózkodik — ösztöndíjban részesül. A tizenkettedik 
hónapra és az ösztöndíjas belföldi tartózkodásának 
idejére a továbbképzést megelőző foglalkozásban 
elért legutóbbi egyévi átlagkeresete alapján számított 
havi keresetének megfelelő, pályakezdő esetében a 
belföldi ösztöndíjas számára az (1) bekezdés szerint 
megállapított ösztöndíjat kell folyósítani. Külföldön

tartózkodása idejére a belföldön lakó családja szá
mára támogatást kell folyósítani. A külföldi ösztön
díjas ruha-, könyv- és disszertációsegélyben részesül.

(5) A külföldi levelező ösztöndíjas — az átlag- 
keresetén felül — a külföldi kiküldetés ideje alatt 
a külföldi ösztöndíjassal azonos összegű ösztöndíjban 
részesül, könyv- és disszertációsegély, szükség esetén 
szállásköltség illeti meg.

Sz. 27.

A belföldi ösztöndíjas ösztöndíjának összegéről 
és egyéb juttatásairól a Magyar Tudományos Akadé
miafőtitkárának 7/1984. (A. K. 8.) számú utasítása 
rendelkezik.

Sz. 28.

A külföldi ösztöndíjas külföldi tartózkodásának 
idejére járó ösztöndíjának és egyéb juttatásainak ösz- 
szegét és feltételeit a Magyar Tudományos Akadémia 
főtitkárának 7/1984. (A. K. 8.) sz. utasítása állapítja 
meg.

R. 11. §.

(1) A belföldi továbbképzésben résztvevőnek a 
TMB végbizonyítványt ad, ha valamennyi vizsgáját 
letette.

(2) Az ösztöndíjas és a levelező ösztöndíjas az 
értekezésével — annak színvonalától függően — 
egyetemi doktorátus vagy a tudományok kandidátusa 
fokozat elnyerésére nyújthat be pályázatot.

(3) Az értekezést a továbbképzési időn belül, de 
legkésőbb ennek lejárta után két évvel lehet benyúj
tani.

A továbbképzés szüneteltetése és megszüntetése 

R. 12. §.

(1) A továbbképzés — legfeljebb tizennyolc 
hónapig — szünetel a szülési szabadság, a gyermek- 
gondozás céljából igénybe vett fizetés nélküli szabad
ság, a három hónapot meghaladó betegállomány, 
továbbá a katonai szolgálat esetében.

(2) A továbbképzést meg kell szüntetni, ha a 
továbbképzésben részt vevő azt kéri, vagy a kötele
zettségeit súlyosan megszegi.

Sz. 29.

A szülési szabadság, a gyermekgondozás céljából 
igénybevett fizetés nélküli szabadság, a három hónapot 
meghaladó betegállomány, továbbá a katonai szolgálat 
esetében a továbbképzés szünetelését — a szünetelést 
kiváltó ok igazolásával — a TM B titkárához kell 
bejelenteni. Az ösztöndíjas a szünetelésről a kutató
helyet is értesíti.

Sz. 30.

A továbbképzést a TM B Titkárság szünteti meg, 
ha az ösztöndíjas azt kéri. Ilyenkor a TMB-vel 
munkaviszonyban álló ösztöndíjas munkaviszonya is 
megszűnik. Erre a munkaviszony közös megegyezéssel 
történő megszüntetésének szabályai az irányadók.
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Megismételt sikertelen vizsga vagy két elégtelen 
vizsgaeredmény után az ösztöndíjas továbbképzését meg 
kell szüntetni. Megszüntethető a továbbképzés, ha az 
ösztöndíjas munkáját, kötelezettségeit nem megfelelően 
teljesíti, munkája és eredményei a továbbképzés foly
tatását nem indokolják. Az előbbi esetekben az ösztön
díjas munkaviszonyának megszüntetésére a határozott 
időre szóló munkaviszonynak a munkáltató által 
történő felmondására vonatkozó szabályokat kell alkal
mazni.

A továbbképzési forma megváltoztatása 

Sz. 31.

Indokolt esetben a TM B titkára engedélyezi, hogy 
az ösztöndíjasnak felvett továbbképzését levelező for
mában, illetőleg a levelezőnek felvett ösztöndíjasként 
folytassa.

A továbbképzés befejezése utáni munkába lépés 

R. 13. §.

(1) Az egyetemi tanulmányuk ideje alatt társa
dalmi ösztöndíjban részesült ösztöndíjas tanulmányi 
szerződésen alapuló munkába lépési kötelezettsége a 
pályázat elbírálásáig, illetőleg az ösztöndíjas tovább
képzés időtartama alatt szünetel.

(2) Pályázat útján betöltendő oktatói, kutatói 
állásokra benyújtott pályázás esetén a továbbképzés
ben való sikeres részvételre az elbírálás során figye
lemmel kell lenni.

(3) A továbbképzés befejezése után a TMB elő
segíti az ösztöndíjas munkába lépését.

Sz. 32.

Az a pályakezdő ösztöndíjas, aki vizsgakötelezett
ségeit teljesítette és értekezését elkészítette, elhelyezkedése 
elősegítése érdekében a TMB-hez fordulhat, ha a 
kutatóhely a továbbképzés befejezése után vele nem 
létesít munkaviszonyt.

Nem magyar állampolgárok továbbképzése 

R. 14. §.

(1) Nem magyar állampolgár nemzetközi meg
állapodás vagy tudományos akadémiák közötti 
egyezmény alapján, továbbá diplomáciai úton elő
terjesztett hivatalos kérelemre vehet részt tudomá
nyos továbbképzésben. A TMB engedélyével a nem 
magyar állampolgár a saját költségén is részt vehet 
a tudományos továbbképzésben.

(2) A nem magyar állampolgár továbbképzésére 
az e rendeletben foglaltakat kell megfelelően alkal
mazni.

Sz. 33.

A tudományos továbbképzésben részt vevő nem 
magyar állampolgár (a továbbiakban: nem magyar 
állampolgár) továbbképzése kezdetének és befejezésének

időpontját a három évi időkeretre figyelemmel — a 
TM B állapítja meg.

A nem magyar állampolgár a TM B által megha
tározott időpontban jelentkezik a kutatóhely vezetőjénél 
és a tudományos vezetőnél.

Sz. 34.
A nem magyar állampolgárra e szabályzatnak az 

egyéni tanulmánytervre, a vizsgakötelezettségekre, a 
végbizonyítványra és az értekezésre vonatkozó előírásai 
a következő eltérésekkel alkalmazhatók:

a) A nem magyar állampolgár, ha nem magyar 
felsőoktatási intézményben szerzett felsőfokú végzett
séget, vagy nem beszél magyar nyelven, egyik idegen 
nyelvként a magyar nyelv elsajátítását tervezi. Ennek 
érdekében szakmai tanulmányainak megkezdése előtt 
magyar nyelvtanfolyamon vesz részt, amelynek idő
tartama 6-tól 12 hónapig terjedhet.

b) A nem magyar állampolgár külföldi tanul
mányutat nem tervezhet. Vizsgakötelezettségeinek úgy 
tesz eleget, és értekezését olyan időpontra készíti el, 
hogy azt egyetemi doktorátus vagy kandidátusi fokozat 
elnyerésére a továbbképzés utolsó évében általában 
június hónapban a képzés befejezése előtt benyújthassa.

c) A marxizmus—leninizmus tárgyköréből men
tesül a vizsga letétele alól, ha a kétoldalú megállapodás 
másként nem rendelkezik.

d) Államközi és tudományos akadémiák közötti 
megállapodás alapján Magyarországon tudományos 
továbbképzésben részt vevő nem magyar állampolgárok 
ösztöndíjáról és juttatásairól a Magyar Tudományos 
Akadémia főtitkárának 7/1984. (A. K. 8.) számú 
utasítása rendelkezik.

Sz. 35.
A Magyarországon letelepedett nem magyar állam

polgárra — ha a TM B vele munkaviszonyt létesít — 
az e pontban megállapított eltérésekkel értelemszerűen 
vonatkoznak a szabályzat 19—25. pontjainak rendel
kezései.

A nem magyar állampolgár munkaviszonyának 
létesítéséhez a 10/1970. (X . 6.) MüM,  továbbá az ezt 
módosító 20/1972. (XI.  4.) M üM  és 31/1980. 
(XII .  29.) MüM számú rendeletekben előírt engedély 
szükséges.

A nem magyar állampolgár munkába állásáról a 
TM B nem gondoskodik.

A Magyarországon letelepedett nem magyar állam
polgárok tudományos továbbképzésével kapcsolatban 
egyebekben a 12/1983. J Á K .  12.) M TA-F számú 
utasítás és a 7/1984. (ÁK.  8.) M TA-F sz. utasítás
nak a magyar állampolgárokra vonatkozó rendelkezései 
irányadók.

Sz. 36.

A továbbképzésben levelező formában részt vevő 
nem magyar állampolgárra értelemszerűen vonatkoz
nak a szabályzatnak a belföldi levelező tudományos 
ösztöndíjasokra irányadó rendelkezések.

Sz. 37.

A továbbképzésben saját költségén részt vevő nem 
magyar állampolgárra jelen szabályzat rendelkezései az 
irányadók. Indokolt esetben a TM B és közötte megálla
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podás jöhet létre. A megállapodás a szabályzat egyes 
rendelkezéseinek alkalmazását kikötheti.

b) A saját költségen továbbképzésben részt vevő 
nem magyar állampolgár térítési díjait a Magyar 
Tudományos Akadémia főtitkárának 7/1984. (A. K.
8.) számú utasítása határozza meg.

Hatálybalépés 

R. 15. §.

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg ha

tályát veszti
a tudományos fokozatokról és a tudományos 

minősítésről szóló 12/1970. (V. 5.) Korm. számú 
rendelet 6—20. és 35.—36. §-a,

a társadalombiztosításról szóló 17/1975. (VI. 14). 
MT számú rendelet 1. §-ának b) pontja,

a Tudományos Továbbképzési Ösztöndíj létesíté
séről szóló 1014/1970. (V. 10.) Korm. számú hatá
rozat,

a Tudományos Továbbképzési Ösztöndíj létesíté
séről szóló 1014/1970. (V. 10.) Korm. számú határo
zat módosításáról szóló 1014/1980. (VI. 10.) MT. h. 
számú határozat,

az ösztöndíjas aspiránsok és ösztöndíjas doktor- 
jelöltek munkaviszonyáról és társadalombiztosításá
val kapcsolatos egyes kérdések szabályozásáról 
szóló 4/1965. (X. 3). MŰM számú rendelet, és

a felsőoktatási intézmények nappali tagozatán 
végzett pályakezdő szakemberek elhelyezkedéséről 
szóló 21/1980. (XlII.b) MŰM számú rendelet 2. §- 
ának (3) bekezdése.

(3) A kutatóhelynek az ösztöndíjas képzésével 
kapcsolatos feladatait a kutatóhely felett felügyeletet 
gyakorló miniszterekkel és a TMB elnökével egyet
értésben az MTA főtitkára határozza meg.

(4) Az ösztöndíjasok felvételével, feladataival, a 
vizsgakövetelményekkel, az értekezés értékelésével 
kapcsolatos kérdéseket a TMB részletes szabályzatban 
állapítja meg. A szabályzatot az MTA elnöksége 
erősíti meg.

(5) Az e rendelet szerinti tiszteletdíjakat, eljárási, 
vizsga és egyéb díjakat, a külföldön tanuló ösztön
díját és egyéb juttatásait, valamint a saját költségén 
tudományos továbbképzésre felvett nem magyar 
állampolgár térítési díját a TMB elnökének javasla
tára az MTA főtitkára a pénzügyminiszterrel és az 
Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal elnökével egyet
értésben határozza meg.

(6) A gazdálkodó szervezetek, állami költség- 
vetési szervek és társadalmi szervezetek által létesít
hető ösztöndíjakra vonatkozó pénzügyi szabályokat 
a TMB elnökének javaslatára az Állami Bér- és 
Munkaügyi Hivatal elnökével egyetértésben a pénz
ügyminiszter határozza meg.

(7) A rendelet hatálybalépésekor már felvett 
aspiránsokra és tudományos továbbképzési ösztön
díjasokra a felvételkor hatályos rendelkezéseket 
kell alkalmazni.

Sz. 38.

E szabályzat a Magyar Tudományos Akadémia 
Elnöksége által történő megerősítésének napján lép 
hatályba.

A fenti szabályzatot a Magyar Tudományos 
Akadémia elnöke 15.259 ( lg. Jog. F.) 1984. számú, 
1984. július 19-én kelt átiratával megerősítette.

1. MELLÉKLET

1. melléklet a tudományos továbbképzésben részesülők tanul
mányi szabályzatához

A  n é g y  p é ld á n y b a n  e lk é s z íte n d ő  ta n u lm á n y i  te r v  ta r ta lm i  
k ö v e te lm é n y e i

1. Ösztöndíjas neve:
2. Kutatóhelye:
3. A tudományos vezető neve:

/. V izsg a k ö te le ze ttség ek

1. A leteendő vizsgák felsorolása és időbeni ütemezése:
2. A vizsgára történő felkészülés módja:

I I .  A  k u ta tó m u n k a

1. A kutatási téma és a kutatási célok, valamint a módszerek 
tömör leírása;

2. A szükséges vizsgálatok, illetőleg kísérletek és a feldolgo
zandó szakirodalom körvonalazása;

3. A kutatómunka és az értekezés elkészítésének időbeni 
ütemezése;

4. Belföldi tanulmányutakra vonatkozó terv;
5. Külföldi tanulmányutakra vonatkozó terv (ország és 

időpont, illetve időtartam)

I I I .  K ö ltsé g te rv

A tervezett kiadások évenkénti bontásban (kutatások, 
kísérletek, a dokumentációk beszerzésének, tanfolyamok, 
belföldi tanulmányutak költségei).

I V .  A  jó v á h a g y á s t  m eg e lő ző  á llá s fo g la lá so k

1. Tudományos vezető véleménye (módosításai) és aláírása.
2. Munkáltató véleménye (levelező ösztöndíjas esetében) és 

aláírása.
V . A  jó v á h a g y á s

A kutatóhely vezetőjének jóváhagyása, aláírása.

2. MELLÉKLET

2. melléklet a tudományos továbbképzésben részesülők 
tanulmányi szabályzatához

A  m a r x iz m u s  le n in iz m u s  tá rg y k ö réb en  s ze rve ze tt ta n fo ly a m  
p r o g r a m ja

E ls ő  f é lé v :  általános továbbképzés, 
ö t témakörben, öt előadás és konzultáció keretében, az új 
tudományos eredmények ismertetése és megbeszélése. 

Az előadások témakörét a TMB évente állapítja meg 
az MSZMP KB Társadalomtudományi Intézetének 
javaslata alapján.

— Az előadásokhoz az ajánlott irodalomjegyzéket a 
résztvevők a programmal együtt megkapják.

— Az előadások és konzultációk időpontj át, helyét a 
TMB évente állapítja meg és közli.

M á s o d ik  f é lé v :  szakma szerint orientált továbbképzés. 
Előadássorozat meghallgatása és anyagának konzultatív 
megbeszélése konzultáció keretében a továbbképzésre 
kijelölt intézményben.

- Az előadássorozat meghirdethető a következő tárgy
körökből:

— marxista-leninista filozófia,
— politikai gazdaságtan,
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— tudományos szocializmus,
— nemzetközi munkásmozgalom,
— szociológia,
— Az előadások témakörét, az ajánlott irodalom jegy

zékét, az előadások és konzultációk helyét és idő
pontját a továbbképzésre kijelölt intézmények 
állapítják meg és közlik.

— Az ösztöndíjas a tudományos vezetőjének, és a 
kutatóhely vezetőjének egyetértésével választhatja 
meg, hogy melyik előadássorozaton és melyik intéz
ményben vesz részt. Ezzel dönt arról is, hogy a 
marxizmus—leninizmus melyik tárgyköréből kíván 
vizsgát tenni.

H a r m a d ik  f é lé v :  egyéni tanulmányok folytatása.
— A szakmai témára alapozva az intézmény által 

ajánlott témakörben az ahhoz kapcsolódó irodalom 
egyéni feldolgozása konzulens irányításával.

— A tanulmányokról beszámoló (írásban) a továbbkép
zést végző intézmény előírásaitól függően.

— A három félév együttes eredményének értékelése, a 
vizsgajegyzőkönyv elkészítése a 3/1984. TMB számú 
szabályzat 3., 4., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. pontjainak 
előírásai szerint.

A  m á s o d ik  és h a r m a d ik  f é lé v i  to v á b b k é p zé s t k o o rd in á ló  é s  
sze rve ző  in té zm é n y e k .

— MSZMP KB Politikai Főiskolája. Nemzetközi 
Munkásmozgalom története Tanszék.
MSZMP KB Politikai Főiskolája. Magyar Munkás- 
mozgalom Története Tanszék.

— Politikai Gazdaságtan Oktatók Információs és 
Továbbképző Központja,

— ELTE Filozófiaoktatók Továbbképző és Információs 
Központja,

— Tudományos Szocializmus Információs és Tovább
képzési Intézet,

— ELTE Szociológiai Intézet ésTovábbképző Központ, 
- BME Marxizmus—Leninizmus Intézet,

— SOTE Marxizmus—Leninizmus Intézet,
— GATE Filozófia-Tudományos Szocializmus Tanszék
— GATE Politikai Gazdaságtan Tanszék,
— ZMKA Politikai Gazdaságtan és Hadigazdaságtan 

T anszék.

3/1984. TM B számú Szabályzat

(a továbbiakban: Sz) egységes szerkezetben a tudo
mányos fokozatokról és a tudományos minősítésről 
az 1983. évi 24. számú törvényerejű rendelettel (a 
továbbiakban: Tvr.) és a Minisztertanács 38/1983. 
(XI. 3.) számú rendeletével (a továbbiakban: Vhr.).

A tudományos fokozatokról és a tudományos 
minősítésről szóló 1983. évi 24. törvényerejű rendelet 
végrehajtásáról rendelkező 38/1983. (XI .  3.) MT.  
számú rendelet 27. §. (4) bekezdése a Tudományos 
Minősítő Bizottság hatáskörébe utalta a tudományos 
minősítési eljárás részletes szabályainak megállapítá
sát. Ennek alapján a TM B az alábbi Szabályzatot 
alkotja.

Általános rendelkezések 

Tvr. 1. §.

(1) A társadalom és a tudomány fejlődése érde
kében kifejtett eredményes tudományos tevékeny
ségért tudományos fokozat adományozható. Tudo
mányos fokozatot az a személy nyerhet el, aki a 
törvényerejű rendeletben foglalt követelményeknek 
megfelel.

(2) Az egyetemen (az egyetemi jellegű főisko
lán) — külön jogszabályokban megállapított szabá
lyok szerint — egyetemi tudományos fokozatként, 
egyetemi doktorátus szerezhető.

Tvr. 2. §.

(1) A tudományos minősítés keretében „tudo
mány kandidátusa” és „tudomány doktora” tudo
mányos fokozat (a továbbiakban: kandidátusi és 
doktori fokozat) szerezhető.

(2) Tudományos fokozat elnyerésének alapjául 
szolgáló munka lehet:

a) erre a célra írott értekezés,
b) öt évnél nem régebben megjelent könyv,
c) tudományos tevékenységet igénylő, a társa

dalom számára hasznos, új és a gyakorlatban 
hasznosított alkotás.

(3) Kiemelkedő tudományos eredményeket elért 
pályázó munkásságának eredményeit összefoglaló 
téziseket is benyújthat.

Vhr. 1. §.

Ha a tudományos fokozat elnyerésének alapjául 
szolgáló munka a Tvr. 2. §. (2) bekezdés c) pontjában 
meghatározott alkotás, az lehet különösen: berende
zés, termelési eszköz, termék, műszer, építmény, 
technológiai, tervezési eljárás, növény- és állatfajta, 
diagnosztikai, terápiás eljárás, elvi szempontból új, 
jelentős társadalomtudományi alkotás.

Vhr. 2. §.

(1) Tudományos fokozat odaítélését a Tudomá
nyos Minősítő Bizottságnál (a továbbiakban: TMB) 
miniszter, országos hatáskörű szerv vezetője (a 
továbbiakban: miniszter), a Magyar Tudományos 
Akadémia (a továbbiakban: Akadémia) tudomá
nyos osztálya, egyetem, egyetemi jellegű főiskola 
(a továbbiakban: egyetem), kutatóintézmény, a 
Magyar Orvostudományi Társaságok és Egyesületek 
Szövetsége és a Műszaki és Természettudományi 
Egyesületek Szövetsége is kezdeményezheti.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kezdemé
nyezés esetében a TMB a javasolt személyt felhívja, 
hogy a tudományos fokozat megszerzésére nyújtson 
be pályázatot.

(3) A TMB kikéri az Akadémia véleményét a 
doktori fokozat odaítélésére irányuló kérelemről.

Tvr. 3. §.

(1) Tudományos fokozat elnyerésének alapja 
egyéni vagy közösen készített munka is lehet, 
amennyiben ez megfelel a követelményeknek, s az 
egyéni eredmény megállapítható.

(2) A tudományos fokozat elnyerésének alapjául 
szolgáló munkát a pályázónak általában nyilvános 
vitában, bíráló bizottság előtt, hivatalos bírálók 
közreműködésével kell megvédenie.
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(3) A nyilvános vita alól a Tudományos Minő
sítő Bizottság (a továbbiakban: TMB) felmentést 
adhat.

Vhr. 3. §.

A nyilvános vita alól a TMB akkor adhat 
felmentést, ha a pályázót egészségi állapota tartó
san akadályozza a nyilvános vitán való részvételben.

Tvr. 4. §.

(1) Tudományos fokozat nem adományozható 
olyan munka alapján, amelynek témája a társadalom 
és a tudomány fejlődését nem szolgálja, új tudomá
nyos eredményt nem tartalmaz, tartalma és szellemi
sége nincs összhangban a korszerű tudományos 
szemlélettel és módszerrel.

(2) Nem adományozható tudományos fokozat 
annak, aki a szocialista erkölcs szabályai ellen 
súlyosan vétett, illetőleg, aki a közügyektől eltiltást 
kimondó bírósági ítélet hatálya alatt áll.

Kandidátusi fokozat

Tvr. 5. §.

(1) A kandidátusi fokozat elnyerésének alapja 
olyan tudományos feladat megoldása, amely a 
pályázó tudományos kutatásra való alkalmasságát 
bizonyítja.

(2) A kandidátusi fokozat elnyerésének feltételei 
az (1) bekezdésben foglaltakon kívül:

a) egyetemi vagy egyetemi jellegű főiskolai 
végzettség,

b) előzetes tudományos tevékenység,
c) szakmai, marxizmus—leninizmus és idegen 

nyelvi vizsgák letétele,
d) a tudományos feladat megoldását tartalmazó 

munka elkészítése és megvédése.
(3) A pályázó a kandidátusi fokozat megszerzé

sére szervezett tudományos továbbképzésben vagy 
ilyen képzésen kívül készül fel. A szervezett tudomá
nyos továbbképzésen kívül felkészülő pályázó vizs
gáinak letételére, illetőleg munkájának megvédésére 
való felkészülés céljából rendkívüli szabadságban 
részesül.

(4) Az állam támogatást nyújt ahhoz, hogy az 
egyetemi végzettségű — kivételesen ilyen végzettség
gel nem rendelkező — fiatal szakemberek szervezett 
tudományos továbbképzésben vegyenek részt. Nem 
vehet részt a szervezett tudományos továbbképzésben 
az, aki a szocialista erkölcs szabályai ellen súlyosan 
vétett, illetőleg, aki a közügyektől eltiltást kimondó 
jogerős bírói ítélet hatálya alatt áll.

A kandidátusi vizsga 

Vhr. 4. §.

(1) Kandidátusi vizsgát bizottság előtt kell 
tenni, a vizsgabizottság elnökét és tagjait a TMB 
jelöli ki, vagy felkéri a tudományágazat szerint

illetékes egyetemet vagy kutatóintézményt a 
vizsgabizottság megszervezésére. A vizsgabizottság 
elnöke és tagjai díjazásban részesülnek.

(2) A kandidátusi fokozat megszerzéséhez vizs
gát kell tenni:

a) a munka témaköréhez tartozó alaptárgyból 
és szaktárgyból,

b) a marxizmus—leninizmusnak a szakterület 
ideológiai megalapozásához szükséges valamely 
tárgyköréből,

c) orosz nyelvből és másik, a kutatómunka 
szempontjából ugyancsak fontos idegen nyelvből. 
Az egyik nyelvből állami középfokú, a másik nyelv
ből állami alapfokú nyelvvizsgát kell tenni.

(3) A vizsgára bocsátásról a TMB határoz.

Sz. 1.

A szakmai vizsga tárgyai:
a) alaptárgyi vizsga, amely a pályázó kutató 

munkájához kapcsolódó szükebb tudományágban az 
egyetemi vizsgák (szigorlatok, államvizsgák) követel
ményeinek szintjét meghaladó, átfogó elméleti ismerete
ket igényel,

b) szaktárgyi vizsga, amely a kandidátusi munka 
témájához kapcsolódó speciális ismereteket igényel az
a) pontban megjelölt szinten.

Ha a kandidátusi munka jellege indokolja az 
alaptárgyi és a szaktárgyi vizsga egyidöben is meg
tartható, de nem vonható össze.

Az alaptárgyi vizsga, valamint a szakmai vizsga 
tárgyát és anyagát a TM B illetékes szakbizottságai 
állapítják meg és rendszeresen gondoskodnak korszerű
sítésükről; ebben a feladatban más intézmények vagy 
szakértők közreműködését is igénybe vehetik.

Sz. 2.

A szakmai vizsga során a pályázónak tanúságot 
kell tennie arról, hogy az alap- és szaktárgyi vizsgák 
tárgykörében olyan mélyreható és korszerű ismeretekkel 
rendelkezik, amelyek képessé teszik szaktudományának 
alkotó továbbfejlesztésére.

Sz. 3.

A marxizmus—leninizmus tárgykörében vizsga 
tehető:

— filozófiából,
— szociológiából,
— politikai gazdaságtanból,
— nemzetközi munkásmozgalomból,
— tudományos szocializmusból

vagy ezek meghatározott tudományterületeiből.
Azokat a tudományterületeket, amelyekből vizsga 

tehető, valamint a vizsgakövetelményeket a TM B teljes 
ülése a művelődési miniszterrel egyetértésben állapítja 
meg.

A pályázó kérelmében megjelölheti, hogy a marxiz
mus—leninizmus mely tárgyköréből kíván vizsgát 
tenni, de ennek tárgya nem lehet azonos a szakmai 
vizsga tárgyával. A TM B szakbizottsága a kérelemben 
megjelölt vizsgatárgy helyett akkor jelölhet másikat, ha
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az a választott szakterület ideológiai megalapozását 
nem szolgálta volna.

A TM B szakbizottságának engedélyével már a 
kandidátusi munka benyújtása előtt is — ha a kérel
mező egyéb feltételeknek megfelel — a TM B által a 
marxizmus— leninizmus témakörében szervezett tan
folyamon részt vehet és beszámolhat az is, aki a kandi
dátusi fokozat megszerzésére nem szervezett képzésben 
készül fel.

Sz. 4.

A marxizmus—leninizmus vizsgán meg kell győ
ződni arról, hogy a pályázó a kandidátusi munka 
témakörének ideológiai megalapozottságához szükséges 
tájékozottsággal rendelkezik-e, továbbá képes-e tudo
mányos tevékenységében a marxizmus—leninizmus 
alkotó felhasználására.

• Sz. 5.

A kutatómunka szempontjából fontos másik idegen 
nyelvnek különösen azt a nyelvet kell tekinteni, amely 
a kandidátusi munka szakirodalmi megalapozásához 
szükséges, amelyet az adott tudomány további művelése, 
illetőleg a nemzetközi tudományos kapcsolatok ápolása 
során hasznosítani lehet.

Sz. 6.
Az alap- és középfokú nyelvi vizsga követelményeit 

és a vizsgák rendjét a művelődési miniszternek az idegen 
nyelvtudás igazolására rendszeresített állami nyelv
vizsgáról szóló 3/1980. (X . 25.) MM. számú rendelete 
szabályozza.

Sz. 7.

A kandidátusi vizsgabizottság elnökből és két 
tagból áll. A bizottság elnökének és tagjainak tudomá
nyos fokozattal kell rendelkezniük.

Sz. 8.

a) Az alaptárgyi és a marxizmus—leninizmus 
vizsgabizottságokat legalább egyéves időtartamra, a 
szaktárgyi vizsgabizottságokat esetenként kell létre
hozni.

Egyidőben letett alaptárgyi és szaktárgyi vizsga 
esetén az alaptárgyi vizsgabizottságot szaktárgyi vizs
gáztatókkal kell kiegészíteni.

A vizsgabizottságok megalakításakor tekintettel kell 
lenni az összeférhetetlenség szabályaira (Sz. 71.).

b) A szakmai alaptárgyi és szaktárgyi vizsga a 
TM B illetékes szakbizottsága által alakított vizsga- 
bizottság előtt vagy a TM B által kijelölt intézményben 
alakított vizsgabizottság előtt, a marxizmus—leniniz
mus vizsga a TM B  által kijelölt kutatóintézményben 
alakított vizsgabizottság előtt tehető le.

Sz. 9.

A szakmai és a marxizmus—leninizmus vizsgát 
„kiválóan megfelelt”, „megfelelt”, „nem felelt meg” 
minősítéssel kell értékelni, és az értékelést indokolni kell.

Sz. 10.

A sikertelen vizsgát egy éven belül és mindössze 
egyszer lehet megismételni. A minősítési eljárás meg
szűnik, ha a pályázó két vizsgája „nem felelt meg”

minősítésű, vagy egy éven belül nem tett le sikeres 
ismételt vizsgát. A pályázó ilyen esetben újabb egy év 
eltelte után kérheti új minősítési eljárás engedélyezését.

Ha a sikeres szakmai, illetőleg marxizmus—leni
nizmus vizsga és a kandidátusi munka benyújtása között 
öt évnél több idő telt el, akkor a vizsgát meg kell ismé
telni.

Sz. 11.

Vizsgázni általában februárban, májusban, illető
leg októberben lehet. Az ismételt vizsgát legkorábban a 
soron következő vizsgaidőszakban lehet letenni.

Sz. 12.

A vizsgáról két példányban készül jegyzőkönyv, 
amelyből egy példányt a pályázó anyagához kell csa
tolni, egy példányt a vizsgázónak kell átadni.

Sz. 13.

A vizsgabizottság elnökének és tagjainak díjazásá
ról, valamint a pályázó által fizetendő vizsgadíjakról 
a 6/1984. (A. K. 9.) M TA-F sz. utasítás rendelkezik.

Vhr. 5. §.

(1) A kandidátusi vizsgák alól mentesül:
a) szakmai vizsga esetében az az egyetemi ok

tató és az a tudományos kutató, aki a munkáját 
témájához tartozó szakmai tárgyat legalább tíz éve 
oktatja, vagy e témában legalább tíz éven át kutató
munkát folytatott, vagy aki ezzel egyenértékű más 
tudományos tevékenységet fejtett ki, továbbá, aki 
egyetemi doktorátus megszerzése érdekében 1984. 
szeptember 1. napja után doktori szigorlatot tett;

b) marxizmus—leninizmus vizsga esetében az, 
aki a marxizmus—leninizmus esti egyetem szakosí
tott tagozatát, illetőleg egyetem filozófia, tudomá
nyos szocializmus vagy szociológia szakát, közgaz
daságtudományi egyetem tanári szakát, vagy a 
politikai főiskolát elvégezte, továbbá, aki egyetemi 
doktorátus megszerzése érdekében marxizmus—le- 
ninizmusból vizsgát tett;

c) nyelvvizsga esetében az, aki a 4. §. (2) bekez
désében meghatározott nyelvvizsgáról kiállított 
bizonyítvánnyal vagy ezzel egyenértékű okirattal 
rendelkezik.

(2) A TMB a szakmai vizsga alól mentesítheti 
azt a pályázót, aki a vizsgatárgyból öt évnél nem 
régebben valamely belföldi egyetemen (egyetemi 
jellegű főiskolán) képesítést nem igazoló egyetemi 
doktori cím elnyerése érdekében doktori szigorlatot 
tett.

(3) A TMB a kandidátusi vizsga alól — ha az 
különösen indokolt — az (1) és (2) bekezdésben 
foglaltakon kívül is adhat felmentést.

(4) Az egyetemi végzettség követelménye alól 
a TMB abban az esetben adhat felmentést, ha a 
pályázó hosszabb időn át eredményes kutatómun
kát végzett.
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Sz. 14.

A Vhr. 5. §. (1) bekezdés a) pontjában meghatá
rozott esetekben

a) oktató, illetőleg kutatómunkának kell tekinteni 
ha a pályázó
— a kandidátusi munka témájához tartozó szakmai 

tárgyat egyetemen, egyetemi jellegű főiskolán 
előadott, illetőleg oktatott;

— tudományos kutatóhelyen munkaköri kötelezettség
ként a kandidátusi munka témakörben kutatómun
kát folytatott,

feltéve mindkét esetben, hogy az oktató, illetőleg kutató
munka jellege a számára egyébként előírandó alap-, 
illetőleg szaktárgyi vizsga anyagának ismeretét és 
alkalmazását szükségessé tette.

Ezt a feltételt kell figyelembe venni a kutató
munkával egyenértékűnek tekinthető más tudományos 
tevékenységnél is.

b) a tízéves időtartam számításánál — ha az 
egyéb feltételek megegyeznek — az oktató munkakörben 
és a tudományos kutatóhelyen kutatóként eltöltött éveket 
össze kell adni.

Az egyetemi oktatói vagy a kutató, illetőleg tudo
mányos munkaviszonyban eltöltött időt a munkáltató 
igazolja.

c) Az 1984. szeptember 1. előtt tett egyetemi doktori 
szigorlat — az egyetem javaslatára — abban az esetben 
ismerhető el kandidátusi szakmai vizsgaként, ha annak 
tárgya megegyezik a kandidátusi vizsga tárgyával, és 
minősítése „summa cum laude” volt.

Sz. 15.

A Vhr. 5. §. (3) bekezdése esetén a vizsgák alóli 
felmentés iránti kérelmekről a szakbizottság javaslata 
alapján a M B teljes ülése dönt.

Szervezett képzésben részt nem vevő pályázó 

Vhr. 6. §.
(1) Az a pályázó, aki a kandidátusi fokozat 

megszerzésére nem szervezett képzésben készül fel, 
munkáját bármikor benyújthatja. A TMB illetékes 
szakbizottsága dönt arról, hogy engedélyezi-e a 
minősítési eljárást.

(2) A TMB a minősítési eljárást akkor engedé
lyezi, ha annak a tvr-ben és e rendeletben meghatá
rozott feltételei fennállnak.

(3) Ha a pályázó egyetemen vagy kutatóintéz
ményben készült fel a kandidátusi fokozat megszer
zésére, munkáját előzetesen ott meg kell vitatni. 
A pályázó — indokolt esetben — aTMB-től kérheti 
más egyetem vagy kutatóintézmény kijelölését a 
vita megtartására.

(4) Ha a pályázó nem egyetemen vagy kutató- 
intézményben készül fel a kandidátusi fokozat meg
szerzésére, munkájának benyújtása előtt kérheti a 
TMB-től a téma jóváhagyását. Az ilyen pályázó 
munkájának előzetes vitájára a TMB egyetemet 
vagy kutatóintézményt jelölhet ki.

(5) Ha a TMB a témát előzetesen jóváhagyta és 
a pályázó a munkáját három éven belül benyújtotta 
ezt a témát nem lehet kifogásolni.

Sz. 16.

A pályázatot aTM B  által rendszeresített nyomtat
ványon két példányban kell benyújtani, és mellékelni 
kell

a) a kandidátusi munkát öt példányban,
b) a munka téziseit öt példányban,
c) a kész munkáról a munkahelyen lefolytatott 

vita jegyzőkönyvét két példányban,
d) a munka publikált részeinek különlenyomatáit 

egy-egy példányban,
e) a tudományos közlemények jegyzékét öt példány

ban a szokásos bibliográfiai adatok közlésével, társ
szerzők feltüntetésével, a közreműködés formájának, 
mértékének megjelölésével, az alábbi csoportosítás 
szerint:

— tudományos könyvek,
— tudományos cikkek,
— egyetemi (főiskolai) tankönyvek, jegyzetek,
— népszerűsítő könyvek,
— népszerűsítő cikkek,
— szabadalmak: megnevezése és engedély száma,
— intézeti jelentések,

f )  részletes önéletrajz két példányban,
g) a vizsga alóli mentesítés iránti kérelmet alátá

masztó iratokat,
h) az eljárási díj befizetését igazoló csekk-szel

vényt,
i) a munkahelyi javaslatot — a munkahelyi 

vezető, személyzeti vezető és a pártszervezet vezetőjének 
aláírásával.

Sz. 17.

Ha a pályázó értekezéssel vagy könyvvel pályázik 
a kandidátusi fokozatra, a kandidátusi munka tartalmi 
követelményei a következők:

a) választott témája legyen összhangban a társa
dalmi és tudományos igényekkel;

b) új tudományos eredményt hozó tudományos 
feladat megoldását tartalmazza;

c) a munkában a pályázó áttekinthető rendszere
zésben, a témára vonatkozó szakirodalom felhasználá
sával — a tudományág korszerű szintjén — fejtse ki a 
választott témát, írja le saját kísérleteit, kutatásait, 
következtetéseit és megállapításait.

Sz. 18.

Ha a kandidátusi munka több szerző közösen készí
tett munkája, a pályázók egyenként jelölik meg közre
működésük formáját és mértékét úgy, hogy ennek alap
ján az egyéni tudományos teljesítmény megállapítható 
legyen.

Sz. 19.

Alkotással a Tvr. 4. §. (1) bekezdésére is tekintet
tel akkor lehet pályázni, ha

a) az tudományos módszerek következetes alkal
mazásának és felhasználásának eredménye, és nem 
véletlen felfedezés,

b) újdonság jellege van és kidolgozása önálló 
alkotó tevékenységet igényelt. Ha a külföldön már 
megvalósított eljárás, szerkezet stb. hazai bevezetése
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nem igényelte tudományos módszer előzetes alkalma
zását, akkor nem lehet tudományos minősítés alapja. 
Nem szerezhető tudományos fokozat olyan alkotással, 
amely a szabadalmakra vonatkozó jogszabályok szerint 
nem minősül újnak,

c) hasznosítása megtörtént, a gyakorlatban alkal
mazzák.

Ha az alkotást még nem alkalmazzák, akkor annak 
leírása értekezésként nyújtható be, amennyiben megfelel 
az általános követelményeknek.

Sz. 20.
A nyomtatásban meg nem jelent értekezés formai 

követelményei a következők:
a) a kandidátusi értekezés szöveges része általában 

nem haladhatja meg a 120, társadalomtudományok 
esetében a 250, történelemtudományokban a 300 oldalt,

b) az értekezést el kell látni tartalomjegyzékkel, 
irodalomjegyzékkel, csatolni kell a rajzokat, táblázato
kat stb. Az első lapon fel kell tüntetni az értekezés 
címét, a pályázó nevét, a megírás évét, és a tudományos 
ösztöndíjasnak a kutatóhely és a tudományos vezető 
nevét.

c) Az értekezést általában magyar nyelven, a 
papírlap egyik oldalára géppel írva, számozott lapok
kal, kemény kötésben és egymással egyező példányok
ban kell elkészíteni. Értekezés idegen nyelven is készít
hető.

Sz. 21.
A kandidátusi munka tézisei tartalmazzák:
a) az I. részben a kitűzött kutatási feladat rövid 

összefoglalását,
b) a l l .  részben az elvégzett vizsgálatok, kísérletek 

rövid leírását, az anyaggyűjtés módszereit, a források 
feltárását, illetőleg felhasználását,

c) a III .  részben a tudományos eredmények rövid 
összefoglalását, azok hasznosítását, illetve a hasznosítás 
lehetőségeit. Hasznosítás lehet: az eredmények közvet
len vagy közvetett gyakorlati alkalmazása, illetőleg a 
tudományág belső fejlődésének elősegítése vagy más 
tudományág új ismeretekkel való gyarapítása,

d) a IV. részben a munka témaköréből készült 
publikációk jegyzékét,

e) kollektív kutatómunka eredményeinek felhasz
nálásáról készült értekezés vagy nyomtatott mű esetén 
minden pályázó külön készíti el téziseit, ezekben részle
tesen és pontosan ismerteti a kollektíva munkájában 
kifejtett munkásságát. A téziseket a pályázónak elő
zetesen láttamoztatnia kell a kollektíva többi tagjá
val, akiknek egyúttal nyilatkozniuk kell arról is, hogy 
a tézisekben ismertetett eredményeket a pályázó ered
ményeinek ismerik-e el.

Sz. 22.
A téziseket magyar nyelven, nyomtatásban kell 

elkészíteni. A nyomtatás költségeit a pályázó viseli. 
A TM B szakbizottságának engedélyével a tézisek 
idegen nyelven is benyújthatók.

Sz. 23.
A munkahelyi vita szabályai a következők :
a) A pályázó kérelmére vagy a TM B szakbizott

ságának felkérésére a munkahelyi vita megszervezéséről

az egyetemi vagy kutatóintézményi kutatóhely vezetője 
gondoskodik. A TM B szakbizottsága az M TA Regio
nális Bizottságának elnökét is felhatalmazhatja, hogy 
munkahelyi vitát kutatóhelyen szervezzen.

A munkahelyi vita vezetője nem lehet a szervezett 
tudományos továbbképzésben részt vett pályázó tudomá
nyos vezetője.

b) A munkahelyi vitán meg kell győződni arról, 
hogy a kandidátusi munka
— hiteles adatokat tartalmaz-e,
— az abban foglalt tudományos eredmények a pályázó

eredményei,
— az értekezés a formai követelményeknek megfelel-e,
és
— a téma összhangban van-e a társadalmi és tudomá ~ 
nyos igényekkel.

c) A munkahelyi vitáról jegyzőkönyvet kell készí
teni, amelyben feltüntetik a jelenlevők névsorát és 
tömören (röviden) rögzítik a vitán ab) pontban meg
jelölt kérdésekről kialakult álláspontot, illetőleg az 
elhangzott véleményeket.

Sz. 24.

A téma előzetes jóváhagyásához (Vhr. 6. §. (4) 
bek.) a témavázlatot három példányban, a TM B által 
rendszeresített kérdőívet, részletes önéletrajzot kell 
benyújtani a TM B szakbizottságához.

A szakbizottság az előzetes jóváhagyás során 
figyelembe veszi, hogy a választott téma összhangban 
van-e a társadalmi és tudományos igényekkel, kap
csolódik-e kiemelt kutatási irányhoz vagy fejlesztési 
koncepcióhoz.

Vhr. 7. §.
(1) Ha a TMB a szervezett képzésben részt nem 

vevő pályázót vizsgára bocsátotta, a pályázó a 
vizsgákat egy éven belül köteles letenni. A pályázót 
a vizsgákra való felkészülésre összesen harminc nap, 
a munka megvédésére pedig további harminc nap 
rendkívüli szabadság illeti meg.

(2) A TMB a pályázótól tudományos művek, 
illetőleg okiratok bemutatását, nyilatkozatokat, 
továbbá a pályázó munkahelyének vezetőjétől és 
társadalmi szerveitől, szükség esetén az irányító 
vagy felügyeleti szerv vezetőjétől írásbeli véleményt 
kérhet.

Sz. 25.
A TM B szakbizottsága, a pályázat és mellékletei 

alapján, illetve a munkahelyi vita eredményeit 
figyelembe véve dönt arról, hogy a minősítési eljárás 
a benyújtott kandidátusi munka alapján lefolytat
ható-e, továbbá határoz a pályázó vizsgára bocsátásáról, 
a vizsgakötelezettségek megállapításáról, illetőleg a 
vizsga-felmentési kérelmekről, és kijelöli a hivatalos 
bírálókat.

Sz. 26.
Kivételesen indokolt esetben (tartós betegség, szülés, 

katonai szolgálat stb.) a vizsgákra megállapított egy 
éves határidőt a TM B szakbizottsága egy ízben, az 
akadály megszűnésétől számított hat hónappal meg
hosszabbíthatja.
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Szervezett tudományos továbbképzésben résztvevő 
pályázó

Vhr. 8. §.

A szervezett tudományos továbbképzésben részt 
vevő kandidátusi fokozat elnyerésének alapjául 
szolgáló munkáját az egyetem vagy kutatóintézet 
illetékes testületé megvitatja és véleményezi. Az 
ilyen pályázó vizsgáit a szervezet tudományos 
továbbképzés során teszi le.

Sz. 27.

A szervezett tudományos továbbképzésről külön 
jogszabályok (1982. évi 38. sz. tvr., 72/1982. (XII .  
10.) MT. sz. rend., 12/1983. (A. K. 12.) MTA-F-sz. 
és a 7/1984. (A. K. 8.) MTA.  F.-sz. utasítás, az 
1/1984. TM B és a 2/1984. TM B számú Szabályzat) 
rendelkeznek.

Az egyetemek és kutatóintézmények feladatai 

Vhr. 9. §.

(1) Az egyetem és a kutatóintézmény a TMB 
felkérésére

a) kidolgozza a szakmai vizsga egyes tárgyainak 
' vizsgaanyagát,

b) vizsgabizottságokat alakít és kandidátusi 
vizsgát folytat le.

(2) Az egyetem javaslatot tehet kiemelkedő 
színvonalú egyetemi doktori értekezés és alkotás 
kandidátusi munkaként való elfogadására, és egy 
hivatalos bíráló személyére.

A kandidátusi munka megvédése 

Vhr. 10. §.

(1) A munka vitára bocsátásáról a TMB két 
hivatalos bíráló véleménye alapján határoz. Hiva
talos bíráló csak tudományos fokozattal rendelkező 
szakember lehet. A hivatalos bíráló díjazásban 
részesül.

(2) Hivatalos bírálóként külföldi állampolgár is 
felkérhető.

(3) A hivatalos bíráló a bíráló bizottság tagja 
nem lehet.

Sz. 28.

A szabályszerűen benyújtott kandidátusi munkát 
a benyújtástól számított két hónapon belül kell a hiva
talos bírálóknak kiadni. Július és augusztus hó e határ
időkbe nem számít be.

Sz. 29.

A hivatalos bírálatra történő megbízás elvállalása 
megtagadható:

a) összeférhetetlenség, elfogultság (Sz. 71.) címén, 
továbbá

b) ha a felkért bíráló kandidátusi munka elbírálá
sához szükséges tudományszakban jártassággal nem 
rendelkezik, illetőleg szakmailag nem illetékes,

c) betegség, hivatalos távoliét vagy egyéb méltá
nyolható körülmény akadályozza a megbízás ellátásá
ban.

Ha a felkért bíráló a megbízást nem tudja ellátni, 
erről a megbízás kézhezvételétől számított két héten 
belül értesíti a TMB-t és visszaküldi a munkát.

Sz. 30.

A hivatalos bírálóknak írásbeli véleményüket 
három hónapon belül kell elkészíteniük, és öt példány
ban a TMB-nek benyújtaniuk. Ha a vélemény elkészí
tése a fenti határidőn belül valamilyen okból nem 
lehetséges, az akadály felmerülésekor — legfeljebb 
harminc napos — haladékot lehet kérni.

Sz. 31.

A hivatalos bírálatban részletesen ki kell fejteni a 
munka érdemeit és hibáit, értékelni kell az alkalmazott 
kutatási módszereket, az irodalom felhasználását, a 
tudományos megállapítások (következtetések) meg
alapozottságát, valamint nyilatkozni kell arról, hogy a 
munka megfelel-e a formai előírásoknak. A tartalmi 
követelmények megítélésekor különösen vizsgálni kell a 
témaválasztás helyességét, jelentőségét (Sz 17 a) pont), 
valamint azt, hogy a kandidátusi munka tartalmaz-e 
új tudományos eredményeket (Sz. 17.b) pont), azok 
bizonyítottak-e, a bíráló új eredményként azokat 
elfogadja-e, és végeredményben a pályázó tudományos 
kutatásra való alkalmasságát bizonyítja-e.

Ideológiai vonatkozású munka esetén vizsgálni kell 
azt is, hogy a marxizmus—leninizmus elmélete alapján 
és módszerének alkalmazásával történt-e a forrásanyag 
feldolgozása, az elvi-elméleti kérdések megválaszolása.

Sz. 32.

A bírálók javaslatot tesznek a nyilvános vita 
kitűzésére vagy a minősítési eljárás megszüntetésére.

Ha a hivatalos bírálók között véleményeltérés van, 
legfeljebb további két bírálótól kérhető vélemény. A bí
rálók vagy többségük nemleges javaslata alapján az 
értekezés általában nem bocsátható vitára. A TM B  
szakbizottsága azonban ilyen esetben is — a pályázó 
írásbeli kérelmére — hozzájárulhat a nyilvános vita 
megszervezéséhez. Ellenkező esetben az eljárást meg kell 
szüntetni.

Sz. 33.

Ha a bírálat nem alkalmas az értekezés tudományos 
elbírálására, azt a bírálóknak kiegészítés céljából 
vissza kell adni, vagy pedig másik bírálót kell felkérni.

Sz. 34.

A TM B elnöke a hivatalos bírálói vagy bíráló 
bizottsági feladataikat indokolatlanul nem, vagy gon
datlanul teljesítők tudományos fokozata után járó 
illetménykiegészítést az elfogadható vélemény benyújtá
sáig megvonhatja.

A TM B teljes ülése legfeljebb egy évre megvonja az 
illetménykiegészítést, ha a felkért hivatalos bíráló két
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egymást követő alkalommal méltányolható indok nélkül 
a megbízás elvállalását megtagadta. Az eljárásra a Sz. 
67. pontjában foglaltak az irányadók. Az Akadémia 
tagjai esetében a TM B elnökének javaslatára az 
Akadémia elnöke intézkedik.

Vhr. 11. §.

Ha a pályázó gyakorlatban hasznosított alkotás 
alapján kíván kandidátusi fokozatot elnyerni, az 
alkotás leírása mellett közölnie kell azokat az adato
kat is, amelyekből megállapítható, hogy az alkotás 
tudományos tevékenységet igényelt, új, és azt a 
gyakorlatban hasznosították.

Sz. 35.

Alkotással történő pályázat esetén:
a) a minősítés alapja maga az alkotás (ha írás

beli a formája) vagy az alkotásról készült leírás, ami 
bemutatja annak lényegét és ismerteti, hogy a Vhr. 
11. §-ában és a Sz. 19. pontjában támasztott követel
mények milyen módon teljesülnek. Amennyiben ezekre 
vonatkozóan hiteles okiratok állnak rendelkezésre 
(pl. szabadalmi okirat), azok másolatát a leíráshoz 
csatolni kell,

b) a pályázat mellékletében fel kell sorolni, hogy 
az alkotást hol és mikor hasznosították a gyakorlatban, 
vagy hol és mikor valósult meg,

c) az alkotáshoz, illetőleg a leíráshoz mellékelni 
kell a pályázó publikációinak jegyzékét, különlenyo- 
matban csatolni kell a publikációk közül azokat, ame
lyek az alkotásról szólnak,

d) tézisek helyett az alkotás leírásából kialakítod 
rövid összefoglalót, valamint az alkotás újdonságát> 
tudományos megalapozottságát és gyakorlati hasznosí
tását bizonyító rövid leírást kell készíteni,

e) aSz.  19. a—c) pontjában foglalt követelmények 
elbírálásához a TM B kikéri az ágazatilag illetékes 
főhatóság véleményét.

Vhr. 12. §.

(1) A munka vitájának vezetésére és a kandidá
tusi fokozat odaítélése tekintetében javaslattételre 
a TMB legalább öttagú bíráló bizottságot jelöl ki. 
A bíráló bizottság elnökét és tagjait tudományos 
fokozattal rendelkező szakemberek közül kell ki
jelölni. A bíráló bizottság tagjának kivételesen 
tudományos fokozattal nem rendelkező szakember 
is felkérhető. A bíráló bizottság elnöke és tagjai 
díjazásban részesülnek.

(2) Közérdekből a TMB elrendelheti a munka 
zártkörű megvédését.

(3) A bíráló bizottság zárt tanácskozáson érté
keli a hivatalos bírálók állásfoglalását, a vitában 
elhangzott véleményeket, és titkos szavazással 
állást foglal abban a kérdésben, hogy a jelölt a 
munkáját eredményesen védte-e meg, valamint 
hogy javasolja-e a tudományos fokozat odaítélését.

(4) A kandidátusi fokozat odaítéléséről a bíráló 
bizottság javaslata alapján a TMB illetékes szak- 
bizottsága dönt. A TMB plénuma indokolt esetben 
a döntés jogát magához vonhatja.

Sz. 36.

A kandidátusi munka vitára bocsátásáról a TM B  
szakbizottsága határoz, és erről a pályázót értesíti. 
Ugyancsak a TM B szakbizottsága állapítja meg a 
vita időpontját és helyét.

Indokolt esetben (pl. hazai viszonylatban megfelelő 
szakértő hiánya miatt) a TM B szakbizottsága java
solhatja az értekezés külföldön történő megvédését; 
erről a TM B teljes ülése dönt. A külföldön védés 
költségeit, ha a védést a TM B írta elő, a TMB,  egyéb
ként a pályázó viseli.

Sz. 37.

Közérdekből, különösen ha államtitok megóvása 
miatt vagy más fontos okból ez szükséges, a TM B  
szakbizottsága a téma szerint illetékes főhatóság javas
latára indítványozhatja a munka zártkörű megvédését. 
Erről a TM B teljes ülése dönt.

Sz. 38.

A kandidátusi munka vitájának időpontját leg
alább egy hónappal előbb ki kell tűzni, meg kell hirdetni, 
lehetőséget adva arra, hogy az értekezést bárki áttanul
mányozhassa és arra megtehesse észrevételeit. Ennek 
érdekében ez idő alatt:

a) a kandidátusi munka egy-egy példányát az 
M TA Könyvtárában és egy nyilvános tudományos 
szakkönyvtárban el kell helyezni;

b) a kandidátusi munka téziseit meg kell küldeni 
az érdekelt intézményeknek és szakembereknek.

A hivatalos bírálók véleményét legalább tizenöt 
nappal a vita előtt közölni kell a pályázóval, aki 
válaszát írásban készíti el. Ezt a nyilvános vita után 
az iratokhoz kell csatolni.

A kandidátusi munkát és a hivatalos bírálók véle
ményét a vita előtt legalább 30 nappal meg kell küldeni 
a bíráló bizottság tagjainak.

A nyilvános vitát a kitűzött időpont előtt legalább 
nyolc nappal napilapban is meg kell hirdetni.

Sz. 39.

A bíráló bizottság elnökből, titkárból és legalább 
három más tagból áll. Nem tagjai a bíráló bizottságnak 
a hivatalos bírálók. A bíráló bizottságot esetenként 
— póttagokat is felkérve — úgy kell megalakítani, 
hogy a munka nyilvános vitájának valamelyik tag 
távolmaradása ne legyen akadálya. A bíráló bizottság 
elnöki feladatainak ellátásával lehetőleg doktori foko
zattal rendelkező szakembert kell megbízni, az elnök 
akadályoztatása esetén a szakbizottság által előzetesen 
kijelölt helyettes elnök jár el.

A bíráló bizottságba gyakorlati szakembereket kell 
delegálni abban az esetben, ha véleményük lényeges 
a munka értékének megállapításához. Számuk legfel
jebb kettő lehet.

A bíráló bizottságba külföldi személyek is meghív
hatok.

A bíráló bizottság feladatait a TM B szakbizottsága 
is elláthatja, ilyen esetben a fokozat odaítéléséről a 
TM B teljes ülése dönt.
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Sz. 40.

A bíráló bizottság tagjait egy hónappal a vita idő
pontja előtt értesíteni kell. A bíráló bizottságban való 
részvételt a felkért személy a megbízás kézhezvétele 
után nyomban, illetőleg mihelyt az akadályról tudo
mást szerzett, a Sz. 29. pontjában meghatározott okok 
alapján mondhatja le.

Sz. 41.

A nyilvános vita akkor folytatható le, ha a bíráló 
bizottság elnöke, titkára és legalább három más tagja, 
továbbá legalább egy hivatalos bíráló jelen van. A vitát 
nem lehet megtartani a nemleges véleményt nyilvánító 
hivatalos bíráló távollétében.

A TM B hat hónapi időtartamra megvonhatja az 
illetménykiegészítést attól, akinek vétkes mulasztása 
miatt a nyilvános vita nem volt megtartható.

Sz. 42.

A nyilvános vitát a következőképpen kell lefolytatni:
a) a nyilvános vita megkezdése előtt a bíráló 

bizottság zárt ülést tart, amelyen a hivatalos bírálók 
véleménye, a bizottság tagjainak észrevételei alapján 
összegezi a munkával kapcsolatban felmerült kérdése
ket, kialakítja a nyilvános vitában felvetendő, illetőleg 
tisztázandó kérdéseket; ha szükségesnek látja, felvilá
gosítást kérhet a hivatalos bírálóktól, a jelölttől és a 
szervezett képzésben részt vevő pályázó tudományos 
vezetőjétől,

b) a nyilvános vita a bíráló bizottság elnökének 
megnyitójával kezdődik, majd a bizottság titkára 
ismerteti a jelölt munkásságát,

c) ezt követően a jelölt tömören kifejti munkájának 
főbb tételeit. Ezután a hivatalos bírálók ismertetik 
véleményük lényegét, valamint javaslatot tesznek a 
tudományos fokozat odaítélésére vagy a pályázat 
elutasítására. E vélemények elhangzása után kell 
ismertetni a TMB-hez érkezett írásbeli észrevételeket,

d) a nyilvános vitában elsőként a bíráló bizottság 
titkára teszi fel azokat a kérdéseket, amelyeket a bíráló 
bizottság az előzetes zárt ülésen kialakított. A továbbiak
ban a jelenlevők — a bíráló bizottság tagjai is — kérdé
seket tehetnek fel és felszólalhatnak,

e) a jelölt a feltett kérdésekre, a felszólalásokra és a 
hivatalos bírálatokra egyszerre vagy külön-külön vála
szolhat, állításának igazolására könyvet és más segéd
eszközt használhat. A hivatalos bírálóknak egyszeri 
viszont-válaszra van lehetőségük.

f )  A vitát az elnök indokolt esetben felfüggesztheti. 
A felfüggesztés okát, továbbá a vita folytatásának idő
pontját és helyét a jelenlevők előtt ki kell hirdetni.

g) A vita addig tart, amíg van hozzászólásra 
jelentkező. A vita befejezése előtt a jelöltnek felszóla
lási lehetőséget kell biztosítani. A vita berekesztése után 
a hivatalos bírálók arról nyilatkoznak, fenntartják-e 
javaslatukat a fokozat odaítélésére, illetőleg az elutasí
tásra.

h) A nyilvános vitáról formanyomtatványon jegy
zőkönyvet kell vezetni és azt az értekezéshez kell csa
tolni.

i) A nyilvános vita magyar nyelven folyik. A 
TM B szakbizottsága engedélyezheti a védést idegen

nyelven is, tolmács azonban ez esetben nem alkalmaz
ható.

Sz. 43.

A nyilvános vitát követő zárt tanácskozásra a 
bíráló bizottság elnöke meghívhatja a hivatalos bíráló
kat. A pályázó is meghívható, ha valamely kérdésről 
további felvilágosításra van szükség, de a tanácskozá
son ezen túl nem vesz részt.

A zárt tanácskozáson először általánosan értékelik 
a nyilvános vitát, különös figyelemmel a hivatalos 
bírálók véleményére és a jelölt válaszaira. Ezt követően 
a bíráló bizottság tagjai titkosan szavaznak, majd a 
döntésüket és annak indokait írásba foglalják.

Sz. 44.

A bíráló bizottság tagjai titkos szavazással négy 
fokozatú (0, 1, 2, 3) pontozásos rendszerben értékelik 
a munkát. A bíráló bizottság az összpontszám 65%- 
ának megszerzése esetén javaslatot tesz a tudományos 
fokozat odaítélésére, e pontszám alatt pedig a kérelem 
elutasítására. A javaslatot mindkét esetben indokolni 
kell.

A pontszám a munka értékelését fejezi ki, ezért a 
részletes indokolásnak az adott pontszámmal össz
hangban kell lennie. Ha a számszerű eredményt a 
fokozat odaítéléséről, illetőleg az elutasításról az indok
lás nem alapozza meg, ennek okait, az esetleges külön
vélemények feltüntetésével, a jegyzőkönyvben rögzíteni

A bíráló bizottság határozatképességéhez az elnök 
(helyettes elnök) és legalább négy tag jelenléte szüksé
ges. A határozatképesség megállapításánál figyelembe 
kell venni, hogy a szavazásban csak az vehet részt, aki 
a nyilvános vitán mindvégig jelen volt.

Sz. 46.

A bíráló bizottság üléséről formanyomtatványon 
jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a titkos 
szavazás számszerű eredményét, a bizottság javaslatát, 
a hivatalos bírálók megállapításait a kandidátusi 
munka tudományos eredményeiről, azokat a főbb kérdé
seket, amelyek körül a vita folyt és a bíráló bizottság 
összegező értékelését a kandidátusi munkáról.

A bizottság javaslatát és értékelését a jegyzőkönyv 
vonatkozó részének felolvasásával a nyilvános vita 
résztvevői előtt a helyszínen ki kell hirdetni.

Sz. 47.
A kandidátusi fokozat odaítéléséről a TM B szak- 

bizottsága az előzetesen felkért referáló tagjának tájé
koztatása, a hivatalos bírálók javaslatai és a bíráló 
bizottság üléséről készült jegyzőkönyv alapján dönt: 
megállapítja, hogy a munka megfelel-e a követelmé
nyeknek, és annak megvédése a szabályok megtartásával 
történt-e. A szakbizottság titkos szavazással a bíráló 
bizottság javaslatával megegyező vagy azzal ellentétes 
döntést hozhat.

Sz. 48.

A szakbizottság határozata akkor érvényes, ha a 
megválasztott tagjai számának felénél többen szavaztak 
a szavazásra bocsátott javaslat mellett vagy ellen.
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Ha az érvénytelen vagy tartózkodó szavazatok miatt 
a megkívánt többség nem állapítható meg, az elnök 
további vitát rendel el, vagy az ügy tárgyalását elnapolja 
további információk beszerzése végett.

Sz. 49.

Ha a szakbizottság határozata eltér a bíráló bizott
ság javaslatától, új szakbizottsági ülést tűzhet ki és erre 
meghívja a bíráló bizottságot, hogy az megindokolhassa 
döntését, és válaszolhasson a szakbizottság ellenvetéseire. 
Indokolt esetben, különösen ha a bíráló bizottság 
javaslata megalapozatlannak látszik, a szakbizottság 
felvilágosítást kérhet a hivatalos bírálóktól és további 
egy vagy több bírálót kérhet fel vagy tőlük szakvéleménye
ket szerezhet be. Ilyenkor a szakbizottság kitűzött új 
ülésére a jelöltet is meg kell hívni, hogy az újabb bírála
tokra, szakvéleményekre észrevételt tehessen.

Ezt követően a szakbizottság nyílt szavazással fenn
tartja korábbi döntését, vagy ismételt titkos szavazással 
véglegesen dönt a fokozat odaítéléséről vagy elutasítá
sáról. A szakbizottságnak a bíráló bizottságétól eltérő 
döntését indokolnia kell.

Sz. 50.

Ha a tárgyilagos döntés nem biztosított, a TM B  
elnöke vagy titkára, vagv valamely tagja, továbbá az 
illetékes szakbizottság elnöke vagy titkára javaslatára 
a kandidátusi fokozat ügyében a döntés jogát a szak- 
bizottság határozatának meghozatala előtt — kivételesen 
indokolt esetben az után is — a TM B teljes ülése 
magához vonhatja. Az erre vonatkozó határozatot és 
indokait a szakbizottság elnökével közölni kell. A szak- 
bizottság elnöke a döntés jogának megvonása ellen 8 
napon belül panasszal élhet az Akadémia elnökségéhez, 
amely 30 napon belül dönt a panaszról. A döntésig a 
minősítési eljárás szünetel.

Sz. 51.

A nyilvános vita alóli felmentés esetén (Tvr.
3. §. (3) bek., Vhr. 3. § .) a bíráló bizottság feladatait 
a TM B szakbizottsága látja el, és a fokozat odaítélésé
ről a hivatalos bírálók és a szakbizottság állásfoglalása 
alapján a TM B teljes ülése dönt.

Sz. 52.

A szakbizottság, illetve a TM B teljes ülését követő 
két héten belül a TM B Titkársága a jelöltet a határo
zatról értesíti. A Titkárság gondoskodik a tudományos 
fokozattal járó illetménykiegészítésnek a nyilvános 
vitát követő hó első napjától való folyósításáról, a 
minősítettek nyilvántartásáról, valamint két hónapon 
belül az oklevél kiállításáról és átadásáról.

Vhr. 13. §.

(1) A TMB a minősítési eljárást annak bármely- 
szakaszában megszüntetheti, ha a tvr-ben vagy a 
rendeletben megállapított követelmények nem álla
nak fenn, illetőleg a pályázó visszalépett.

(2) Ha a minősítési eljárást a TMB nem a pályá
zó visszalépése miatt szüntette meg, ennek okát a 
pályázóval közölni kell. Ha a pályázó a követelmé

nyeknek eleget tett, munkáját bármikor benyújt
hatja. Az a pályázó, aki nyilvános vitában nem 
védte meg munkáját, újabb munkát ugyanabból a 
témából még egy alkalommal nyújthat be.

Sz. 53.

Ha a pályázó munkájának megvédése eredményte
len volt, vagy visszalépett, továbbá ha az eljárást meg
szüntették, a pályázó újabb munkát egy év elteltével 
nyújthat be. Ha az újabb munka az eredeti témakörben 
készült, annak elbírálására lehetőleg ugyanazokat a 
hivatalos bírálókat és ugyanazokat a bíráló bizottsági 
tagokat kell felkérni, akik az előző munka elbírálásában 
közreműködtek. Ha azonban a pályázó összeférhetet
lenségre vonatkozó bejelentést tesz, új bírálókat, illető
leg bíráló bizottsági tagokat kell kijelölni.

A tudomány doktora fokozat 

Tvr. 6. §.

(1) A tudomány doktora fokozat elnyerésének 
alapja olyan átfogó tudományos feladat megoldása, 
amely a tudományágazat számottevő továbbfejlődé
sét eredményezi.

(2) A tudomány doktora fokozat elnyerésének 
feltételei az (1) bekezdésben foglaltakon kívül:

a) a kandidátusi fokozat megszerzése,
b) az adott tudományágazat alkotó művelése a 

kandidátusi fokozat megszerzését követően 
legalább három éven át,

c) közreműködés a tudományos közéletben,
d) az átfogó tudományos feladat megoldását 

tartalmazó munka elkészítése és megvédése.
(3) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott 

feltétel alól a TMB felmentést adhat, ha a jelölt 
előzetes munkásságával bebizonvította a szaktudo
mányának magas színvonalú, eredményes művelését.

(4) A doktori fokozatra pályázó, arra érdemes 
kandidátus ösztöndíjban és szabadságkedvezmény
ben részesíthető.

Sz. 54.

Ha a pályázónak nincs kandidátusi fokozata, a 
felmentés iránti kérelmét a pályázattal együtt a TMB-  
hez kell benyújtani. A TM B elnöke az eljárás meg
indítása előtt kikéri az Akadémia illetékes tudományos 
osztályának véleményét.

Sz. 55.

Ha kandidátusi eljárásra bocsátott munka alapján 
a hivatalos bírálók, a bíráló bizottság vagy a szak- 
bizottság tudományok doktora fokozat odaítélését 
javasolja, a TM B elnöke ugyancsak kikéri az Akadé
mia tudományos osztályának véleményét. Az Akadémia 
osztályának egyetértése esetén a továbbiakban a doktori 
eljárásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
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A doktori munka megvédése 

Vhr. 14. §.

(1) A doktori munka vitára bocsátásáról aTMB 
legalább három hivatalos bíráló véleménye alapján 
dönt. A hivatalos bírálók többségének a tudomány 
doktora fokozattal kell rendelkeznie, ez alól a TMB 
kivételesen felmentést adhat.

(2) A munka benyújtására, a bíráló bizottság 
megalakítására, díjazására, a vitára, a bíráló 
bizottság határozatára, illetőleg a minősítési eljárás 
megszüntetésére egyebekben a kandidátusi fokozat 
elnyerésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően 
alkalmazni.

(3) A tudomány doktora fokozat odaítéléséről 
aTMB a szakbizottság és a bíráló bizottság javaslata 
alapján dönt.

Sz. 56.

A pályázatot a TM B által rendszeresített nyomtat
ványon, két példányban kell benyújtani, és mellékelni 
kell:

a) a doktori munkát öt példányban,
b) a munka téziseit öt példányban,
c) a kandidátusi fokozat elnyerése óta kifejtett 

szakirodalmi munkásság jegyzékét a Sz. 16/e pontja 
szerinti csoportosításban, és a publikációk külön
lenyomatáit, öt példányban,

d) esetleg az egyéb tudományos munkásságra 
vonatkozó iratokat,

e) a jelölt önéletrajzát (két példányban),
f )  a pályázó műveire vonatkozó recenziók másola

tát, továbbá tudományos munkáinak hazai, különö
sen külföldi visszhangjára vonatkozó tájékoztatást,

g) a munkahelyi javaslatot, a munkahelyi vezető. 
személyzeti vezető és a pártszervezet vezetőjének alá
írásával,

h) az eljárási díj befizetését igazoló csekkszelvényt.
A doktori munka formai követelményeire, vala

mint a tézisekre a Sz. 20. pontjában foglaltakat kell 
megfelelően alkalmazni azzal, hogy a doktori munka 
szöveges része általában nem haladhatja meg a 200, 
társadalomtudományok esetében a 300, a történelem- 
tudományokban a 600 oldalt.

Sz. 57.

A doktori pályázat benyújtása után a TM B elnöke 
megkeresi az Akadémia illetékes tudományos osztályát 
(osztályait) és az illetékes szakbizottságot, hogy a 
pályázó tudományos fejlődésének hosszabb szakaszát 
vizsgálva tudományos munkája színvonalának, hazai 
és nemzetközi visszhangjának, alkotóképességének, a 
tudomány önzetlen művelésére való készségének alap
ján foglaljanak állást abban a kérdésben, hogy a pá
lyázó a doktori fokozathoz megkívánt tudományos 
szintet elérte-e és pályázhat-e a fokozatra.

A szakbizottság emellett nyilatkozik a választott 
téma jelentőségéről is. A szakbizottság az említett kér
désekben titkosan szavaz; a szavazás rendjére a Sz. 48. 
pontját kell megfelelően alkalmazni.

Sz. 58.

A TM B teljes ülése a pályázat és mellékletei, 
valamint az Akadémia illetékes osztálya és a TM B  
szakbizottságának véleménye alapján értékeli a pályázó 
tudományos munkásságát, és engedélyezi a minősítési 
eljárás lefolytatását, vagy a pályázatot elutasítja. A 
szavazás rendjére a Sz. 48. pontjában foglaltak az 
irányadók.

Sz. 59.

A hivatalos bírálókat a TM B teljes ülése jelöli ki.
A hivatalos bírálatra a Szabályzat 28—34. pont

jait kell megfelelően alkalmazni. A hivatalos bírálók
nak meg kell vizsgálniuk, hogy a munka megfelel-e 
a Tvr. 6. §. (1) bekezdésében meghatározott követelmé
nyeknek, illetőleg nem vonatkoznak-e rá a Tvr. 4. 
§.-ának (1) bekezdésében megállapított akadályok.

Sz. 60.

A munkát a TM B szakbizottsága bocsátja nyilvá
nos vitára, illetve dönt a Sz. 32. pontjában szabályo
zott kérdésekről, a további bírálókat azonban a TM B  
teljes ülése jelöli ki.

Sz. 61.

A munka vitájának vezetésére és a doktori fokozat 
odaítélése tekintetében javaslattételre a TM B teljes 
ülése legalább öttagú bíráló bizottságot jelöl ki. A bíráló 
bizottság elnökét lehetőleg az Akadémia tagjai közül 
kell megbízni.

A szakbizottság javasolhatja a munka külföldön 
történő megvédését. Ez esetben a Sz. 36. pontjában 
foglaltak az irányadók.

A bíráló bizottság feladataira, a vita lefolytatására, 
a szavazás módjára a Sz. 38—46. pontjait kell meg
felelően alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a nyilvános 
vita alóli felmentésről (Sz. 37.) a TM B teljes ülése 
dönt.

Sz. 62.

A tudomány doktora fokozat odaítéléséről a TM B  
teljes ülése dönt. Az eljárásra a Sz. 47—49. pontjait, 
a nyilvános vita alóli felmentés esetén a Sz. 51. pontját, 
a fokozat odaítélésével kapcsolatos intézkedések során 
a Sz. 52. pontját kell megfelelően alkalmazni.

Doktori ösztöndíj 

Vhr. 15. §.

(1) Doktori fokozat megszerzése érdekében ösz
töndíjban (doktori ösztöndíj) olyan kandidátus 
részesíthető, aki a doktori fokozat elnyeréséhez szük
séges feltételeknek (Tvr. 5. §. (2) bekezdés) megfelel, 
a társadalom szempontjából kiemelt jelentőségű 
témán dolgozik, amelynek részletes tervét a TMB 
jóváhagyta, és munkája befejezésének meggyorsítá
sa közérdek.

(2) A doktori ösztöndíj adományozására a 
munkahely szerint illetékes miniszter tesz javaslatot 
a TMB-nek.

(3) A doktori ösztöndíj egy évre szól, amelyet a 
TMB további egy évre meghosszabbíthat. Az ősz-
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töndíjat az ösztöndíj adományozása idején betöltött 
főfoglalkozásban elért egy évre számított havi 
átlagkeresetnek megfelelő összegben kell megálla
pítani. Az ösztöndíjból való levonásra az 1979. évi 
18. számú törvényerejű rendelet 54. §-ának (2) 
bekezdése az irányadó.

Sz. 63.

Az ösztöndíj adományozásáról és meghosszabbítá
sáról a TM B teljes ülése dönt. Az ösztöndíj elnyerésé
hez a kandidátus köteles tervezett értekezésének téma
tervét három példányban, továbbá a Sz. 56. c—g) pont
jaiban felsorolt iratokat a TMB-nek megküldeni.

A doktori ösztöndíjas időszak lejárta előtt két 
hónappal a pályázó kérheti az ösztöndíj idejének meg
hosszabbítását abban az esetben, ha a kutatómunka azt 
indokolttá teszi.

Vhr. 16. §.

(1) Az ösztöndíj folyósításának tartama alatt az 
ösztöndíjas munkaviszonya szünetel, és ez alatt az 
idő alatt a számára kijelölt tudományos intézmény
ben egyéni terv alapján készül fel a doktori fokozat 
elnyerésére.

(2) Az ösztöndíjassal a TMB létesít munka- 
viszonyt. A továbbképzés ideje alatt a munkáltatói 
jogokat a TMB gyakorolja; egyes munkáltatói jogo
kat a kijelölt tudományos intézményre átruházhat.

(3) A doktori ösztöndíjas kutatómunkájával 
kapcsolatos költségekről (bér, dologi kiadások stb.) 
annak a tudományos intézménynek kell gondoskod
nia, amelyet a TMB képzésre kijelölt.

(4) A doktori ösztöndíjas tudományos, művé
szeti, valamint a TMB által engedélyezett felső- 
oktatási tevékenységen kívül más kereső tevékeny
séget nem folytathat.

(5) A doktori ösztöndíjast — az ösztöndíj folyó
sításának tartama alatt — indokolt esetben a TMB 
hathónapos külföldi tanulmányútra küldheti.

Sz. 64.

A doktori ösztöndíjas munkaviszonyára egyebekben 
a szervezett tudományos továbbképzésben részt vevők 
munkaviszonyára vonatkozó szabályokat kell megfele
lően alkalmazni.

Rendkívüli szabadság a doktori munka elkészítésére 

Vhr. 17. §.

(1) A TMB javaslatára külön jogszabályban 
meghatározott esetekben a munkahely vezetője a 
doktori munka elkészítésére hat hónapig terjedő 
rendkívüli szabadságot engedélyez olyan kandidá
tus részére, akinek témája a társadalom szempontjá
ból különösen jelentős, és munkakörülményei a 
szabadság engedélyezését indokolják.

(2) A TMB rendkívüli szabadságot akkor java
solhat, ha a munka részletes tématervét jóváhagyta, 
és a kandidátus munkakörülményei ezt indokolják.

Sz. 65.

A rendkívüli szabadsággal kapcsolatos javaslat 
kialakításához a részletes tématervet 3 példányban, 
továbbá az Sz. 56. c—g) pontjaiban felsorolt iratokat 
kell a TMB-hez benyújtani. A TM B állásfoglalásának 
kialakításához a TM B elnöke véleményt kér az 
Akadémia illetékes osztályától az Sz. 57. szerint.

A tudományos fokozattal rendelkező személyek
jogállása

Tvr. 7. §.

(1) A kandidátusi, illetőleg a doktori fokozat 
odaítéléséről oklevelet kell kiállítani. Az oklevél 
„ a . . .  tudomány kandidátusa”, illetőleg „ a . . .  
tudomány doktora” fokozat használatára jogosít.

(2) A tudományos fokozattal rendelkező sze
mély kötelessége, hogy

a) folytassa tudományos kutató tevékenységét,
b) munkásságával segítse elő a társadalom fejlő

dését, vegyen részt a tudományos közéletben, 
a tudományos utánpótlás nevelésében, a tudo
mányos minősítés munkájában.

Vhr. 18. §.

A TMB az MTA elnökségével egyetértésben 
határozza meg, hogy mely tudományágazatokban 
szerezhető tudományos fokozat.

Sz. 66.

Azokat a tudomány ágazatokat, amelyekben tudo
mányos fokozat szerezhető, a szabályzat melléklete 
tartalmazza.

Tvr. 8. §.

(1) A tudomány kandidátusa és doktora tudo
mányos munkássága elismeréseképpen illetmény- 
kiegészítésben részesül.

(2) A munkahely vezetője biztosítja a tudomá
nyos fokozattal rendelkező személy tudományos 
munkájához szükséges feltételeket. Ennek során 
rendkívüli szabadságot engedélyezhet jelentősebb 
kutatómunka elvégzésére vagy tanulmány elkészí
tésére.

Vhr. 19. §.
(1) A tudomány doktorát és kandidátusát 

havonta meghatározott összegű illetménykiegészí
tés illeti meg.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt illetmény- 
kiegészítést a TMB folyósítja Magyarországon

a) az állandó lakóhellyel rendelkező magyar 
állampolgárnak, valamint

b) letelepedett, illetőleg letelepedés céljából 
tartózkodó azon nem magyar állampolgár részére, 
aki a tudományos fokozatát Magyarországon sze
rezte, vagy akinek a külföldön szerzett tudományos 
fokozatot tanúsító okiratát a TMB honosítással 
azonos hatályú záradékkal (Vhr. 25. §. (2) bekezdés) 
látta el.
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(3) Illetménykiegészítést több tudományos foko
zat esetében csak a magasabb fokozat alapján lehet 
folyósítani. Az Akadémia levelező és rendes tagja a 
tudományos fokozat alapján illetménykiegészítésben 
nem részesülhet.

Tvr. 9. §.

(1) Meg kell vonni a tudományos fokozatot 
attól, akit a bíróság a közügyektől jogerősen eltiltott, 
aki a tudományos fokozathoz jogszabálysértéssel 
jutott, a tudományos etika ellen vét, továbbá attól, 
aki a tudományos fokozattal járó kötelezettségeit 
felhívás ellenére nem teljesíti. Az illetménykiegészí
tés folyósítását a megvonásról szóló döntésig fel kell 
függeszteni.

(2) Meg kell vonni az illetménykiegészítést attól 
a kandidátusi vagy doktori fokozattal rendelkező 
személytől, aki neki felróhatóan nem fejt ki tudomá
nyos munkásságot, illetőleg a tudományos fokozattal 
járó egyéb kötelezettségeit nem teljesíti. Az illet
ménykiegészítés folyósítását a megvonásról szóló 
döntésig fel kell függeszteni.

Vhr. 20. §.

(1) A tudományos fokozat megvonására a 
TMB jogosult.

(2) A tudományos fokozattal rendelkező sze
mélyre vonatkozó jogerős büntető ítéletet, illetőleg 
fegyelmi határozatot a bíróság, illetőleg a fegyelmi 
hatóság megküldi a TMB-nek.

(3) Az illetménykiegészítés megvonására a TMB 
jogosult.

Sz. 67.

Az illetménykiegészítés folyósításának felfüggesz
téséről a TM B elnöke intézkedik.

Az illetménykiegészítés megvonására a TM B teljes 
ülése jogosult, amely erről iratok alapján dönt. A fel
függesztést követően a TM B legközelebbi teljes ülésén 
kell dönteni az illetménykiegészítés megvonásáról. 
A döntés előtt az érdekelttől nyilatkozatot kell kérni. 
Ha az illetménykiegészítés megvonására alapot adó 
okok az iratok alapján megnyugtatóan nem tisztázha
tók, az érdekeltet a TM B teljes ülésére meghallgatás 
céljából meg kell hívni.

Sz. 68.
A TM B teljes ülése az illetménykiegészítést hatá

rozott vagy határozatlan időtartamra vonja meg. Ha a 
megvonás határozatlan időtartamra szól, az érdekelt 
legkorábban a jogerős döntés után öt évvel kérheti újra 
az illetménykiegészítés folyósítását. A kérelemről a 
TM B teljes ülése dönt.

Sz. 69.

A TM B teljes ülése — szükség esetén az érdekelt 
meghallgatása után — a tudományos fokozatot hatá
rozatlan időtartamra vonja meg.

Sz. 70.

Az érdekelt a megvonásról szóló döntés hatályon 
kívül helyezését kérheti

a) amikor mentesül a büntetett előélethez fűződő 
hátrányok alól, amennyiben a fokozat megvonása jog
erős bírói ítéleten alapult,

b) egyéb esetekben, ha a megvonásról szóló hatá
rozat jogerőre emelkedésétől számított öt év eltelt.

A  tudományos fokozat visszaadásáról a TM B  
teljes ülése dönt.

A Tudományos Minősítő Bizottság

Tvr. 10. §.

(1) A tudományos minősítéssel kapcsolatos fel
adatokat a TMB látja el. E tevékenységi körébe tarto
zik különösen a kandidátusi és a doktori fokozat 
odaítélése, megvonása, valamint a fokozat elnyeré
sére szervezett képzés irányítása, a minősítést végző 
szervek munkájának irányítása és felügyelete, a 
minősítés terén a belföldi és nemzetközi kapcsolatok 
ápolása, a külföldön szerzett tudományos fokozatok 
honosítása, a kandidátusi és doktori oklevelek 
kiállítása, a minősítettek és a tudományos tovább
képzésben részt vevők nyilvántartása, az illetmény- 
kiegészítés folyósítása, folyósításának felfüggesztése, 
illetőleg megvonása.

(2) A tudományos fokozatokkal és a szervezett 
képzéssel kapcsolatos elvi kérdésekről, továbbá a 
szervezett képzésben részt vevők számáról és tudo
mányáganként arányáról a Minisztertanács határoz.

(3) A TMB felügyeletét a Magyar Tudományos 
Akadémia (a továbbiakban: Akadémia) elnöksége 
látja el.

(4) A TMB elnökből, titkárból és tagokból áll, 
akiket az Akadémia elnökségének javaslatára hatá
rozott időtartamra a Minisztertanács nevez ki. 
A TMB tagjai tudományos fokozattal rendelkező 
személyek, valamint a Minisztertanács által kijelölt 
minisztériumok képviselői.

Vhr. 21. §.

(1) A TMB feladatát teljes ülésen, szakbizottsá
gai közreműködésével, illetőleg elnöke és titkára 
útján látja el. A TMB tagja nem lehet az, aki az 
Akadémia elnökségének tagja.

(2) A szakbizottságokat — a szükséghez képest 
tudományágazatonként — a tudományos fokozattal 
rendelkező szakemberekből a TMB létesíti akként, 
hogy az egyetemek, illetőleg kutatóintézmények 
indokolt esetben megfelelően képviselve legyenek. 
A szakbizottság — a kandidátusi fokozat odaítélé
sén kívül — olyan egyéb feladatokat is ellát, amely- 
lyel a TMB megbízza. A szakbizottságok munkáját 
közvetlenül a TMB irányítja.

(3) A TMB mellett — a TMB titkárának felügye
lete alatt — titkárság működik. A titkárság felada
tát és működésének elveit a TMB határozza meg.

(4) A TMB ügyrendjét az Akadémia elnöksége 
hagyja jóvá.

Vhr. 22. §.

(1) A TMB és szakbizottságainak határozata 
ellen az államigazgatási eljárás általános szabályai
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szerint — a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel — 
fellebbezésnek van helye. A szakbizottság határo
zata ellen benyújtott fellebbezést a TMB, a TMB 
határozata ellen benyújtott fellebbezést pedig az 
Akadémia elnöksége bírálja el.

(2) Jogszabálysértés kivételével nincs helye 
fellebbezésnek olyan határozat ellen, amely vizsga 
értékelésére, illetőleg az értekezés elutasítására vagy 
elfogadására vonatkozik.

(3) A minősítési eljárásban, vizsgabizottságban, 
hivatalos bírálóként vagy bíráló bizottságban nem 
vehet részt az, akinek a személyével a megbízás 
összeférhetetlen, vagy aki elfogult. Az összeférhe
tetlenséget vagy elfogultságot a vizsga, illetőleg a 
nyilvános vita megkezdéséig a TMB-nek bárki 
bejelentheti. Ezt követően az összeférhetetlenségre 
vagy elfogultságra nem lehet hivatkozni, kivéve ha 
e körülmény utóbb jutott a bejelentő tudomására. 
Az összeférhetetlenség vagy elfogultság kérdésében 
a TMB dönt.

Sz. 71.

Összeférhetetlen különösen :
— a hozzátartozói kapcsolat;
— a munkaviszonyból vagy munkavégzésre irányuló 

egyéb jogviszonyból eredő függőség, illetőleg szerző
déses viszony, továbbá az irányítási kapcsolat;

— a rendszeres társszerzői, huzamos ideig tartó vagy 
a megbízás idején fennálló munkatársi viszony;

— olyan személy részvétele a fellebbezési eljárásban, 
aki az alsóbb fokú döntés(ek) kialakításában részt 
vett.

Sz. 72.

Az összeférhetetlenséget vagy az elfogultságot 
annak, akire vonatkozik, haladéktalanul be kell 
jelenteni a TM B elnökének.

Az összeférhetetlenség vagy elfogultság kérdésében 
egyébként a TM B teljes ülése dönt.

Sz. 73.

Nem vehet részt a tudományos fokozat odaítéléséről 
döntő szavazásban, aki bíráló bizottsági tagként a 
minősítési eljárásban már szavazott.

Vhr. 23. §.

A TMB javaslatot tehet az illetékes egyetemen 
a tudomány doktora részére címzetes egyetemi 
(főiskolai) tanári cím, a tudomány kandidátusa ré
szére pedig címzetes egyetemi (főiskolai) docensi cím 
adományozására, ha a tudományos fokozattal ren
delkező személy a tudományos szakemberképzés 
terén kiemelkedő tevékenységet fejtett ki.

Záró rendelkezések 

Tvr. 11. §.

Tudományos fokozatot nem magyar állampolgár 
is szerezhet.

Tvr. 12. §.

Magyar állampolgár külföldön is szerezhet tudo
mányos fokozatot. A külföldön szerzett tudományos 
fokozat honosításáról a TMB dönt.

Vhr. 24. §.

(1) A magyar állampolgár által külföldön szer
zett tudományos fokozatot a megfelelő magyar 
tudományos fokozattal kell honosítani, ha annak 
megszerzése a TMB előzetes jóváhagyásával történt.

(2) Az (1) bekezdésben nem említett esetben a 
TMB a honosítás felől az összes körülmények mérle
gelése alapján határoz, azt megtagadhatja, illetőleg 
további feltételekhez kötheti.

Vhr. 25. §.

(1) A külföldön szerzett tudományos fokozat a 
magyar tudományos fokozattal akkor egyenértékű, 
ha azt nemzetközi egyezmény vagy szerződés 
kimondja.

(2) Ha nem magyar állampolgár külföldön szer
zett tudományos fokozata magyar tudományos 
fokozattal egyenértékű és a fokozat honosításának 
feltételei egyébként fennállnak, a TMB a fokozatot 
tanúsító külföldi okiratot a honosítással azonos jogi 
hatályú záradékkal látja el.

(3) A honosított és a honosítással azonos jogi 
hatályú záradékkal elismert külföldi tudományos 
fokozat egy tekintet alá esik a magyar tudományos 
fokozattal.

(4) Akinek külföldön szerzett tudományos foko
zata magyar tudományos fokozattal egyenértékű, 
jogosult a tudományos fokozat használatára, minő
sítési eljárás során lehet hivatalos bíráló és bíráló 
bizottság tagja.

Sz. 74.

A TM B külföldön szerzett tudományos fokozat 
elismerése tárgyában — kérelemre — az alábbi dönté
seket hozhatja:

a) elismeri a tudományos fokozat egyenértékű
ségét — az állampolgárságtól függetlenül — a Sz. 76. 
a) és b) pontjaiban foglalt esetekben;

b) a tudományos fokozatot honosítja, ha a kérel
mező magyar állampolgár és az Sz. 77. és 78. pontjá
ban meghatározottak szerint jár el;

c) a honosítással azonos hatályú záradékkal látja 
el a tudományos fokozat megszerzését tanúsító okiratot, 
ha a kérelmező Magyarországon letelepedett, illetőleg 
letelepedés céljából itt tartózkodó nem magyar állam
polgár (Sz. 78. pontja),

d) a kérelmet elutasítja.

Sz. 75.

Az egyenértékűség megállapítása iránti kérelemhez 
csatolni kell a külföldön kiállított okiratot és annak 
hiteles magyar nyelvű fordítását.
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Sz. 76.

a) Ha nemzetközi egyezmény vagy szerződés 
kimondja valamely külföldi tudományos fokozatnak 
magyar tudományos fokozattal való egyenértékűségét, 
a TM B szakbizottsága, illetőleg teljes ülése a kérelem 
és mellékletei alapján megállapítja, hogy a tudományos 
fokozat egyenértékű a tudomány kandidátusa vagy 
tudomány doktora fokozattal, és megjelöli a tudomány
ágazatot. Ezt a szabályt kell alkalmazni akkor is, ha a 
külföldi tudományos fokozatot a Sz. 78. pontja szerint 
nem honosítják, de nemzetközi egyezmény vagy szerző
dés az egyenértékűséget kimondja.

b) Nemzetközi egyezmény vagy szerződés hiányá
ban a TM B szakbizottsága, illetőleg teljes ülése szak
vélemény-beszerzés vagy szakértő meghallgatása után 
dönt az egyenértékűségről.

Az egyenértékűség elismerése után a TM B titkára 
látja el a külföldön szerzett okiratot az egyenértékűséget 
tanúsító záradékkal.

Sz. 77.

Ha magyar állampolgár a TM B előzetes jóvá
hagyásával szerez külföldön tudományos fokozatot 
(Vhr. 24. §. (1) bek.), a honosítási kérelemhez csa
tolni kell a fokozat megszerzésének alapjául szolgáló 
munkát, a téziseket magyar nyelven, a TM B előzetes 
engedélyét, a tudományos fokozatról kiállított okiratot 
és annak hiteles magyar fordítását.

A kérelemről — kandidátusi fokozat esetén — a 
TM B szakbizottsága, — doktori fokozat esetén — a 
TM B teljes ülése dönt.

A döntést követően a TM B titkára honosítási zára
dékkal látja el az okiratot.

Sz. 78.

Ha magyar állampolgár a TM B előzetes hozzá
járulása nélkül szerez külföldön tudományos fokozatot, 
a fokozat honosításáról a TM B teljes ülése dönt. A ho
nosítást feltételek teljesítésétől teheti függővé, így külö
nösen előírhatja vizsgák letételét, véleményadás céljá
ból hivatalos bírálókat jelölhet ki, az Akadémia tudo
mányos osztályát megkeresheti. A honosítással együtt 
a TM B azt is megállapítja, melyik magyar tudomá
nyos fokozattal egyenértékű a külföldi tudományos 
fokozat.

Indokolt esetben a TM B teljes ülése elrendelheti a 
honosítás előtt a minősítési eljárásnak az általános 
szabályok szerinti lefolytatását.

A kérelemhez a Sz. 77. pontjában foglalt mellék
leteket kell csatolni, amelyeket ki kell egészíteni a TM B  
által előírt más okmányokkal.

Sz. 79.

Ha Magyarországon letelepedett, illetőleg letelepe
dés céljából itt tartózkodó nem magyar állampolgár 
külföldön szerzett tudományos fokozata magyar tudo
mányos fokozattal egyenértékű, a TM B teljes ülése a 
fokozatot tanúsító külföldi okiratot a honosítással azo
nos jogi hatályú záradékkal látja el. Az egyenértékűség 
kérdésében nemzetközi szerződés vagy egyezmény az 
irányadó, ennek hiányában a honosítás feltételeinek 
megállapítására a Sz. 761b. pontjában foglaltakat kell 
megfelelően alkalmazni. Az ilyen kérelemhez csatolni

kell a fokozat megszerzésének alapjául szolgáló mun
kát, annak magyar nyelvű téziseit, továbbá a Magyar- 
országon történt letelepedést, illetőleg a letelepedés cél
jából itt tartózkodást igazoló iratot.

A záradék kiállításáról a TM B titkára gondosko
dik.

Tvr. 13. §.

Az Akadémia rendes és levelező tagjait a tudo
mány doktora fokozat megilleti.

Tvr. 14. §.

(1) Ez a törvényerejű rendelet a kihirdetése nap
ján lép hatályba; egyidejűleg az 1970. évi 9. számú 
törvényerejű rendelet és a módosításáról rendelkező 
1982. évi 38. számú törvényerejű rendelet hatályát 
veszti.

(2) E törvényerejű rendelet végrehajtásáról a 
Minisztertanács gondoskodik.

Vhr. 26. §.

A pályázó vizsgadíjat, valamint minősítési 
eljárási, honosítási díjat köteles fizetni.

Sz. 80.

A díjak mértékéről a 6/1984. ( A . K . 8 )  MTA-F.  
számú utasítás rendelkezik.

Vhr. 27. §.

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatály
ba; egyidejűleg hatályát veszti a 12/1970. (V. 5.) 
Korm. számú rendelet.

(2) A tudományos minősítéssel kapcsolatos pá
lyázati díjak, a minősítésben közreműködők díjazá
sának, valamint a vizsgák, a honosítás és az okmá
nyok kiállítási díjának szabályait a TMB elnökének 
javaslatára az MTA főtitkára a pénzügyminiszterrel 
egyetértésben állapítja meg.

(3) A minősítettek illetménykiegészítésének sza
bályait a TMB elnökének javaslatára az Állami Bér- 
és Munkaügyi Hivatal elnökével egyetértésben a 
pénzügyminiszter határozza meg.

(4) A minősítési eljárás megindításának feltéte
leit, a vizsgakövetelményeket, a munkahelyi vita 
szabályait, a vizsgák, a nyilvános és zártkörű vita 
lefolytatásának és értékelésének, valamint a minő
sítési eljárásnak a pályázó elhalálozása esetén tör
ténő befejezésének szabályait a TMB állapítja meg. 
A marxizmus—leninizmus tárgyköréből a vizsga- 
követelményeket a TMB a művelődési miniszterrel 
egyetértésben állapítja meg.

Sz. 81.

Ha a kandidátusi vagy doktori fokozatra pályázó 
az értekezés elbírálásának időszakában elhunyt, a hoz
zátartozó vagy a munkáltató kérésére vagy hivatalból, 
a minősítési eljárás befejezhető és a tudományos foko
zat odaítélhető nyilvános vita nélkül, pozitív hivatalos 
bírálói vélemények alapján, ha:



1984. augusztus 22. AKADÉMIAI KÖZLÖNY 187

a) a kandidátusi fokozat esetében a pályázó az 
előírt vizsgákat letette, illetőleg a megfelelő jogszabályi 
rendelkezések alapján a vizsgák alól részben vagy telje
sen mentesült, illetőleg a TM B mentesítette; az érteke
zést és téziseit szabályszerűen benyújtotta, és az érteke
zést még a jelölt életében hivatalos bírálatra kiadták,

b) doktori fokozat esetében a pályázó az értekezést 
és téziseit szabályszerűen benyújtotta, és az értekezést 
hivatalos bírálónak kiadták.

A tudományos fokozatnak a pályázó halála után 
történő odaítéléséről a szakbizottság javaslata alapján 
a TM B teljes ülése dönt.

Vhr. 28. §.

(1) A tvr. és e rendelet rendelkezéseit a már 
benyújtott, de még el nem bírált kérelmekre is 
alkalmazni kell. Az aspirantúrára, illetve tudomá
nyos továbbképzésre már felvett, illetőleg a szerve
zett képzésben részt nem vevő és már vizsgára 
bocsátott, továbbá előzetes doktori engedményt 
kapott személyekkel szemben a korábbi jogszabály
ban foglaltakat meghaladó követelményt nem lehet 
támasztani.

(2) A TMB annak részére, aki e rendelet hatály
balépéséig vizsgakötelezettségének eleget tett — ké
relmére — erről végbizonyítványt állít ki. Az ilyen 
pályázó munkáját bármikor benyújthatja.

Sz. 82.

a) Azok az aspiránsok, akik 1982. szeptember
1-én vagy korábban kezdték meg tanulmányaikat, 
vizsgáikat az aspiránsi idő alatt a korábbi jogszabá
lyok szerint teszik le, a vizsgák elismerésére és a vizs
gák alóli felmentésre is a korábbi jogszabályok az 
irányadók; értekezésüket azonban a jelen szabályzat 
szerint kell elbírálni.

b) Azok a pályázók, akik kandidátusi értekezésü
ket a Tudományos Minősítő Bizottsághoz 1983. 
november 3-a előtt benyújtották és azt eljárásra bocsá
tották (megállapították a vizsgakötelezettségeket, a 
bírálókat kijelölték stb.), a korábbi jogszabályok szerint

vizsgáznak, illetve ismerhetők el a vizsgáik, vagy men
tesülnek az alól. Az értekezés elbírálása a szabályzat 
szerint történik.

c) A letételtől számított öt évig érvényes azon 
pályázók idegen nyelvi vagy filozófiai vizsgája, akik 
1983. november 3-a előtt kandidátusi témajóváhagyást 
kaptak, és ilyen alapon, vagy egyébként a TM B engedé
lyével tették azt le. Az előzőek szerint letett öt évnél ré
gebbi vizsgával rendelkező pályázók nem kötelesek 
vizsgáikat megismételni, ha kandidátusi értekezésüket 
1985. december 31-ig benyújtják.

MELLÉKLET

a 3/1984. TMB szabályzat 66. pontjához
A tudomány doktora, illetőleg a tudomány kandidátusa 

fokozat az alábbi tudományágazatokban szerezhető:
állam- és jogtudomány, 
állatorvostudomány, 
biológiai tudomány, 
filozófiai tudomány, 
fizikai tudomány, 
földrajzi tudomány, 
földtudomány, 
gyógyszerészeti tudomány, 
hadtudomány, 
irodalomtudomány, 
kémiai tudomány, 
közgazdaságtudomány, 
közlekedéstudomány, 
matematikai tudomány, 
mezőgazdasági tudomány, 
műszaki tudomány, 
művészettörténeti tudomány, 
neveléstudomány, 
nyelvtudomány, 
orvostudomány, 
politikatudomány, 
pszichológiai tudomány, 
szociológiai tudomány, 
történelemtudomány, 
zenetudomány.
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4 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ELNÖKSÉGÉNEK
IIA T Á R O Z A T A l*

az 1984. évi június 27-i üléséről

Az Elnökség 28/1984. számú h a t á r o z a t a  
Az Elnökség 19841II. félévi munkaterve

I.
Szeptember

1. Előterjesztés a genetikai kutatások gazdasági 
és társadalmi jelentőségéről, perspektíváiról 
Előterjesztő: Tigyi József, a Biológiai Tudomá

nyok Osztályának elnöke

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

2. Előterjesztés az 1985. évi Állami és Kossuth 
díjra javasoltakról
Előterjesztő: az alkalmi bizottság elnöke

3. Javaslat az Akadémiai Nívódíj alapítására 
Előterjesztő: Imre Samu, az Akadémiai Kiadó

Tanács elnöke
4. Javaslat alkalmi bizottságok kiküldésére

4.1. Alkalmi bizottság kiküldése a terület- és 
településfejlesztés hosszú távú feladataival 
kapcsolatos (országgyűlési) előterjesztés-ter
vezet elnökségi vitájának előkészítésére 
Előterjesztő: Szentágothai János, az MTA 
elnöke

A Magyar Tudományos Akadémia 28/1984. sz. az Elnökség 1984. II. félévi munkatervéről ..............  189
Elnökségének határozatai határozat

29/1984. sz. az alkalmi bizottság kiküldéséről .................................. 190
határozat

az Elnökség egyéb állásfoglalásai .............................  19*
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4.2. Alkalmi bizottság kiküldése az új magyar 
tudományos eredmények felmérése és érté
kelése módszereinek kialakítására 
Előterjesztő: Szentágothai János, az MTA 
elnöke

4.3. Alkalmi bizottság kiküldése a tudományos 
kutatásokra fordított tényleges összegek 
tisztázására
Előterjesztő: Szentágothai János, az MTA 
elnöke

5. Tájékoztatók
6. Egyebek

Október

1. Előterjesztés a kertészeti ágazat és kutatás 
helyzetéről, jövőbeni feladatairól 
Előterjesztő: Tamássy István, az Agrártudomá

nyok Osztályának elnöke
2. Előterjesztés „A tudományos kutatás hosszú 

távú irányzataidra
Előterjesztők: Láng István, az MTA főtitkár- 

helyettese,
Kulcsár Kálmán, az MTA főtitkárhelyettese

3. Az MTA K +  F tervkoncepciója az 1986—1990. 
évekre
Előterjesztők: Láng István, az MTA főtitkár- 
helyettese
Kulcsár Kálmán, az MTA főtitkárhelyettese

4. Javaslat az MTA 1985. évi közgyűlése jellegének 
és szervezeti rendjének meghatározására 
Előterjesztő: Szentágothai János, az MTA elnöke

5. Javaslat az MTA 1985. évi közgyűlésével kapcso
latos beszámolók rendjének és koncepciójának 
meghatározására
Előterjesztő: Szentágothai János, az MTA elnöke

6. Javaslat az akadémiai ankétok, kerekasztal- 
konferenciák, elnökségi klubrendezvények 
1984—85. évi témáira
Előterjesztő: Szentágothai János, az MTA elnöke

7. Javaslat alkalmi bizottság kiküldésére az 1985. 
évi tagválasztásra vonatkozó közgyűlési előter
jesztés előkészítése végett
Előterjesztő: Szentágothai János, az MTA elnöke

8. Tájékoztatók
9. Egyebek

November

1. A terület- és településfejlesztés hosszú távú 
feladataival kapcsolatos (országgyűlési) előter
jesztés-tervezet megvitatása
Előterjesztő: az alkalmi bizottság elnöke

2. Jelentés az Akadémia tagjai és a tudományos 
fokozattal rendelkezők életkor-vizsgálatáról 
Előterjesztő: Kónya Albert, az alkalmi bizottság 
elnöke

3. Tájékoztatók

3.1. A földrajztudományok helyzetelemzése 
Előterjesztő: Fülöp József, az alkalmi bizott
ság elnöke

4. Egyebek
December

1. Jelentés az akadémiai könyv- és folyóiratkiadás 
helyzetéről, az Akadémiai Kiadó és Nyomda 
tevékenységének korszerű alapokra helyezése 
érdekében tett lépésekről
Előterjesztő: Hazai György, az Akadémiai Kiadó 

és Nyomda főigazgatója
2. Jelentés a magyar és idegen nyelvű folyóiratok 

felülvizsgálata tárgyában hozott 27/1982. sz. 
elnökségi határozat végrehajtásáról 
Előterjesztő: Straub F. Brúnó, az alkalmi bizott
ság elnöke

3. Javaslat az Elnökség 1985/1. félévi munkatervére 
Előterjesztő: Szentágothai János, az MTA elnöke

4. Tájékoztatók
5. Egyebek

II.

További egyeztetéstől függően
az MTA Elnöksége és az OMFB Plénuma

együttes ülést tart 
1984 szeptemberében,

amely — az MTA főtitkárhelyetteseinek és az 
OMFB általános elnökhelyettesének előterjeszté
sében — megtárgyalja

„A tudományos kutatás fő  irányai’”
és a

„Műszaki fejlesztéspolitika”

című — a VII. ötéves népgazdasági terv időszakára 
szóló — gazdaságfejlesztési részkoncepciók terve
zetét.

III.

Az Elnökség felhatalmazza az Elnököt, hogy a 
munkaterven — szükség szerint — változtatásokat 
hajtson végre.

E lő te r je s z té s

az Állami Díjak és Kossuth-díjak 1985. évi 
adományozásával kapcsolatos elnökségi javaslat 

előkészítésére kiküldendő alkalmi bizottság 
összetételére

Az Elnökség 29/1984. számú határozata

1. Az Állami Díjak és a Kossuth-díjak 1985. évi 
adományozásával kapcsolatos elnökségi javaslat 
előkészítésére az Elnökség az alábbi összetételű 
alkalmi bizottságot küldi ki.
A bizottság elnöke: Pach Zsigmond, az MTA 

alelnöke
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A bizottság tagjai: Polinszky Károly, az MTA 
alelnöke
Somos András, az MTA alelnöke 

A bizottság titkára: Gujdi Barna, a Személyzeti 
Főosztály vezetője

2. Az alkalmi bizottságnak úgy kell javaslatát 
megtennie, hogy azt az MTA Koordinációs 
Értekezlete f. év szeptember 11-én, az Elnökség 
pedig f. év szeptember 25-én megtárgyalhassa.

Az Elnökség egyéb állásfoglalásai

Az Elnökség tudomásul veszi:
— a Tudományos Minősítő Bizottság szak- 

bizottsági rendszerének reformjával kapcsolatos 
munkáról szóló tájékoztatót,

— az Elnökség 1984. évi május 29-i ülése óta 
eltelt időszak legfontosabb eseményeiről szóló 
beszámolót.

A távollevő elnök helyett 
Padi Zsigmond s. k.

alelnök

Közlemények

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Tudománypolitikai Bizottság megbízása alap
ján az Alapkutatások Támogatási Keretéből a 
Magyar Tudományos Akadémia pályázati rendszer
ben lehetőséget kíván nyújtani kiemelkedő tudo
mányos eredményt ígérő, ,,A tudományos kutatás 
hosszú távú irányzataidban felvázolt, valamint 
egyéb, a tudomány nemzetközi fejlődésének meg
felelő, és az előzetes eredmények alapján sikerrel 
kecsegtető alapkutatások végzésére. Alapkutatás
nak — a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően — 
olyan kutatási tevékenység minősül, amely a való
ságra vonatkozó új tudományos ismeretek, jelen
ségek, törvényszerűségek feltárását szolgálja. Ennek 
érdekében az MTA elnöke nyilvános pályázatot 
hirdet az Alapkutatások Támogatási Kerete fel- 
használásának közzétett szabályzatában foglaltak
nak megfelelően.

Pályázatot kutatókollektívák, kutatócsoportok 
(illetve azok vezetői), valamint magyar állampol
gárságú egyéni pályázók nyújthatnak be, függetle
nül attól, hogy milyen szervezeti keretek között 
végzik munkájukat. A kutatókollektívák, -csopor
tok, illetve kutatók több kutatási feladatra is bead
hatnak pályázatot.

A pályázatot — benyújtás előtt — véleményez
tetni kell az intézmény (kutatóintézet, egyetem, 
vállalat stb.) vezetőjével, kitérve a kutatási téma 
értékelésére, valamint a kutatómunka elvégzéséhez 
szükséges feltételek intézményi biztosítottságára.

A pályázók a Keretből támogatást legfeljebb 
5 évig terjedő időtartamra kérhetnek.

A pályázat pályázati űrlap kitöltésével történik, 
amely az MTA Kutatásszervezési Intézeténél (1051 
Budapest, V., Münnich Ferenc u. 18.) szerezhető be. 
Itt tanulmányozható „A tudományos kutatás
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hosszú távú irányzatai” című dokumentum. A pá
lyázatokat a pályázó felügyeleti szervéhez, illetve 
az általa kijelölt intézményhez kell benyújtani 
(beküldeni).

A pályázatok benyújtási határideje 
1984. szeptember 30.

A pályázók a döntésről legkésőbb 1984 decem
ber 15-ig kapnak értesítést.

Szentágothai János 
az MTA elnöke

ALAPKUTATÁSOK TÁMOGATÁSI 
KERETE FELHASZNÁLÁSÁNAK 
SZABÁLYZATA AZ 1984-1985-ÖS 

ÉVEKRE

A Tudománypolitikai Bizottság döntést hozott 
az Alapkutatások Támogatási Keretének létesítésé
ről. A felhasználásra vonatkozó — a TPB által 
jóváhagyott — legfontosabb elvek és szabályok a 
következőkben foglalhatók össze.

1. Az Alapkutatások Támogatási Keretéből 
(a továbbiakban: Keret) kiemelkedő tudományos 
eredményt ígérő, alapkutatási tevékenységre vonat
kozó pályázatok támogathatók.

1.1 Alapkutatásnak — a nemzetközi gyakor
latnak megfelelően — olyan kutatási tevékenység 
minősíthető, amely új tudományos ismeretek, 
jelenségek, törvényszerűségek feltárását szolgálja.

1.2 Gyártmány- és gyártásfejlesztésre, kísérleti 
üzem létesítésére, műszaki segítségnyújtásra, szak
irodalomkutatásra, szabadalom alkalmazására stb. 
vonatkozó pályázatok a Keretből nem támogat
hatók.

2. A Keretből történő támogatások nyilvános 
pályázati rendszerben kerülnek odaítélésre.

A pályázati felhívást a Tudománypolitikai 
Bizottság megbízásából a Magyar Tudományos 
Akadémia elnöke hirdeti meg.

A pályázati felhívást az MTA megküldi a 
kutatásirányítási feladatokat ellátó minisztériumok
nak és országos hatáskörű szerveknek, amelyek 
gondoskodnak a pályázati felhívás eredeti formájá
ban történő közzétételéről. A pályázati felhívást 
közzé kell tenni a magyar nyelvű tudományos 
szakfolyóiratokban is, erről az MTA gondoskodik.

3. A pályázat benyújtása egységes pályázati 
űrlapon történik. Pályázatot nem a kutatóintézetek, 
egyetemek, vállalatok stb. (továbbiakban: intézmé
nyek), hanem kutatókollektívák, kutatócsoportok 
(illetve ezek vezetői), valamint egyének (magyar 
állampolgárok) nyújthatnak be, függetlenül attól, 
hogy milyen szervezeti keretek között végzik mun
kájukat. Egy-egy kutatókollektíva, illetve kutató 
több kutatási feladatra is beadhat pályázatot.

A pályázatot — benyújtás előtt — az intézmény 
vezetőjének véleményeznie kell. A véleménynek 
ki kell térnie a tervezett kutatási téma értékelésére, 
valamint az annak elvégzéséhez szükséges infra
strukturális stb. feltételek intézményi biztosított
ságára.

4. A pályázatok 1984. augusztus 31-ig kerülnek 
meghirdetésre. A pályázatokat ugyanezen év szep
tember 30-ig kell benyújtani a pályázó felügyeleti
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szervéhez, illetve az általa kijelölt intézményhez, 
amely valamennyi pályázatot véleményezve továb
bít október 30-ig az MTA Kutatásszervezési Inté
zetéhez (1051 Budapest, Münnich Ferenc u. 18.). 
A pályázatokról legkésőbb december 15-ig történik 
döntés.

Amennyiben a pályázati űrlap határidőn túl 
érkezik, tartalmilag és formailag nem felel meg a 
követelményeknek, a pályázat indoklás nélkül 
visszaküldésre kerül.

5. A pályázatok tudományos elbírálását külön 
erre a célra létrehozott alkalmi bizottságok, a 
Pályázatokat Elbíráló Szakértői Bizottságok (a 
továbbiakban: Bizottság) végzik.

A következő tudományágakban kell Bizottságot 
létrehozni:

— matematika;
— számítástudomány;
— fizika;
— kémia;
— biológia;
— földtudomány és földrajztudomány;
— környezetvédelem;
— műszaki tudomány;
— agrártudomány;
— orvostudomány (gyógyszerészet tudomány);
— nyelv- és irodalomtudomány (zenetudomány, 

néprajz);
— filozófia és történettudomány (pszichológia, 

neveléstudomány);
— gazdaság- és jogtudomány (szociológia, de

mográfia stb.).

5.1 A Bizottságok tagjait a Magyar Tudomá
nyos Akadémia osztályelnökei bízzák meg, az 
osztálytagok véleményének figyelembevételével. 
Létszámuk — beleértve a Bizottságok elnökét is — 
legfeljebb 7 fő lehet. A Bizottságokba az adott 
tudományterület legjobb hazai szakembereit kell 
bevonni, és törekedni kell a különböző főhatóságok
hoz tartozó szakemberek arányos képviseletére. 
A Bizottságok munkájukhoz — saját hatáskörük
ben — külső szakértőket (hazai és külföldi szak
embereket) is igénybevehetnek.

A Bizottságok a pályázatok elbírálását előre 
meghatározott és egységes elvek alapján végzik. 
Tagjaik az elbírált pályázatok számától függő szak
értői díjban részesülnek.

5.2 A Bizottság munkájáért az illetékes akadé
miai tudományos osztály elnöke felelős.

6. A Bizottságok a pályázatokat azok beérkezé
sétől számított egy hónapon belül bírálják el. A pá
lyázatokat és a bírálatot tartalmazó kitöltött érté
kelő űrlapot, valamint a javasolt rangsorolást az 
MTA Központi Hivatala illetékes tudományági 
főosztályának küldik meg. A pályázatot, az azzal 
kapcsolatos információkat a döntés nyilvánosságra 
hozataláig a Bizottság tagjai (a Bizottságon kívüli 
felkért szakértők) kötelesek bizalmasan kezelni. 
A Bizottság a pályázatok értékelését zárt ülésen 
végzi.

6.1 A tudományági főosztályok az elfogadásra 
javasolt pályázatok rangsorolására vonatkozóan 
összesített javaslatot készítenek. E munka során

szoros munkakapcsolatot alakítanak ki a többi 
érdekelt felügyeleti szerv illetékes kutatásszervezési 
részlegével.

7. A Keret felosztására vonatkozó döntések 
meghozatalára két munkacsoport alakul az Akadé
mia természettudományi, illetve társadalomtudo
mányi főtitkárhelyetteseinek vezetésével.

A munkacsoport tagjai az érdekelt felügyeleti 
szervek vezetői által kijelölt, állásfoglalásra felha
talmazott képviselők, illetőleg a pályázatok elbírá
lására létrehozott Bizottságok elnökei.

A munkacsoportok döntéseiket a tárcaközi 
bizottságok általános gyakorlatának megfelelően 
hozzák meg.

A természettudományi és a társadalomtudo
mányi területek közötti keret-megosztást a két 
munkacsoport együttes ülés keretében alakítja ki.

8. A Keret felosztására vonatkozó döntéssel 
szemben az érdekelt tárca vezetője észrevételt jelent
het be az MTA elnökénél.

9. A pályázatokra vonatkozó döntésekről a 
pályázót az MTA Kutatásszervezési Intézete érte
síti.

10. Ezután az elfogadott pályázatokat a sajtó
ban széles körű nyilvánosság előtt ismertetni kell. 
Erről az MTA Központi Hivatala tudományági 
főosztályának vezetői gondoskodnak.

11. A pályázatok jóváhagyását követően a 
pénzügyi előirányzatokat a TPB Központi Kutatás- 
Fejlesztési Alap eljárási rendjének megfelelően az 
ún. kijelölt tárca-lebonyolítóknál nyitják meg, 
amelyek megkötik a szerződéseket a pályázókkal.

12. A Keretből elnyert összeg — a jóváhagyott 
költségtervnek megfelelően — felhasználható a 
pályázatban körvonalazott kutatómunka

— közvetlen anyag- és bérköltségeinek, vala
mint közvetlen egyéb költségeinek finanszí
rozására, ideértve a feladattal kapcsolatos 
ideiglenes külső munkavállalók bérköltségeit 
is, továbbá

— a feladathoz közvetlenül szükséges műszerek 
és berendezések beszerzésének finanszírozá
sára,

— amennyiben az intézmény vezetője a Keret
ből támogatott kutatási feladatoknál fel
merülő rezsi- és fenntartási költségek finan
szírozását egyéb forrásból nem vállalja, úgy 
a Keretből elnyert összeg erre is felhasznál
ható. (Az intézmény vezetőjének erre vonat
kozó nyilatkozatát minden pályázathoz csa
tolni szükséges.)

A Keretből származó bérráfordítások, illetve 
beruházási összegek az intézmény éves bértömegét, 
illetve beruházási színvonalát nem terhelik. A be
szerzett műszereknek, berendezéseknek a tulajdon
jogáról, a feladat lezárása utáni sorsáról a szerző
désben kell megállapítani.

A támogatás megszűnése után az intézmény 
vezetője nem tarthat igényt pótlólagos státus-, 
illetve bértöbbletre.

A Keretből pályázaton elnyert pénzforrás bár
miféle jogcímen intézményen belüli elvonásra, 
átcsoportosításra nem használható fel. A támoga
tásból nyereség nem képezhető. E támogatásból a 
munkabéreket terhelő adón és adójellegű befizeté-
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sen kívül más adó- és hasonló jellegű elvonás nem 
eszközölhető.

A Kerettel kapcsolatos pénzügyi teendőket a 
Minisztertanács Titkárságának Pénzügyi Főosztálya 
látja el.

13. A kutatómunka ellenőrzése.
A pályázatokban foglalt kutatómunka előre

haladásáról, a végzett tevékenységről, az elért 
eredményekről a pályázatot elnyert kutatókollek
tíva vezetője vagy a kutató évenként, az intézmény 
vezetője által véleményezett jelentést köteles adni. 
A szerződésben azonban ettől eltérően is meg lehet 
állapodni a beszámoltatás formáját illetően (pl. 
félidős ellenőrzés mikrobizottságok útján). A jelen
téseket erre a célra felkért Bizottságok értékelik

14. A pályázat lejárta után zárójelentést kell 
készíteni. A pályázatok teljesítésének ellenőrzését 
a minisztériumok és országos hatáskörű szervek a 
kialakult gyakorlatnak megfelelően az Akadémia 
testületéivel közösen végzik.

15. A Keretből támogatott kutatások során 
kidolgozott szabadalmak tulajdonjogával és hasz
nosításukról a pályázó(k) munkahelye(i) rendelkez
nek.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KUTATÓINTÉZETI 
IGAZGATÓI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

A Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium 
pályázatot hirdet a szarvasi Öntözési Kutató 
Intézetnél igazgatói munkakör betöltésére.

A kutatóintézeti igazgató feladata: az intézet
ben folyó vízgazdálkodási, növénynemesítési (lu
cerna, rizs, fűfélék) és fajtaspecifikus agrotechnikai 
kutatások irányítása, intézetvezetői teendők ellá
tása.

Pályázhatnak azok a szakemberek, akik egye
temi végzettséggel, a mezőgazdasági kutatás terüle
tén legalább 10 éves szakmai, kutatói, kutatás- 
szervezési gyakorlattal, tudományos fokozattal és 
legalább egy világnyelv ismeretével rendelkeznek.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
1. jelenlegi munkahelyét, beosztását, munkaköri

besorolását, alapfizetése és jövedelme ösz- 
szegszerű megjelölését,

2. eddigi munkaköreinek és tevékenységének, szak
mai munkásságának, munkája eredményé
nek részletes ismertetését, ezek között

— tudományos munkájának részletes leírását,
— az általa írt cikkek, jegyzetek, könyvek, 

tanulmányok stb. felsorolását, megjelölve, 
hogy azok mikor és hol jelentek meg,

— tudományos fokozatát, kitüntetéseit, idegen 
nyelvismeretét, jelentősebb bel- és külföldi 
tanulmányútjait,

— a tudományos munkára vonatkozó jövőbeni 
terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:

a) részletes önéletrajzot 2 példányban,
b) a szakképzettséget, nyelvtudást, tudományos

fokozatot stb. tanúsító oklevelek, bizonyít
ványok hitelesített másolatát,

c) a publikáció címjegyzékét,
d) a kitöltött személyi adatlapot,
e) három hónapnál nem régebbi keletű hatósági 

erkölcsi bizonyítványt.

Az igazgató besorolására a 23/1983. (XII. 17.) 
ÁBMH számú rendelkezés, valamint a 19/1976. 
(MÉM. É. 17.) számú utasítás 4. és 5. pontjában 
foglaltak az irányadók.

A pályázatot mellékleteivel együtt a Mező- 
gazdasági és Élelmezésügyi Értesítőben való közzé
tételtől számított 30 napon belül kell a MÉM Szak- 
oktatási és Kutatási Főosztályhoz (1860 Budapest, 
Kossuth Lajos tér 11.) benyújtani.

KÖZGAZDASÁGI TOVÁBBKÉPZÉS

a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem 
Közgazdasági Továbbképző Intézetének 

tájékoztatója

A Közgazdasági Továbbképző Intézet felvételt 
hirdet az 1984 őszén induló továbbképző tanfolya
maira és 1985 februárjában induló 17 szakközgazdász 
szakjára.

Jelentkezni személyesen vagy postán keresztül 
lehet.
Cím: 1085 Budapest, Makarenko u. 20. I. em. 27. 

szakközgazdász csoport, és
I. em. 28. tanfolyami csoport 

Postacím: 1431 Bp. Pf. 275.

A 133-965-ös telefonon a szakközgazdász-képzésről 
Csorbáné Mörk Ildikó, és a 136-089-es telefonon a 
tanfolyami képzésről Nagy Imrénéad felvilágosítást.

1. Szakközgazdász-képzés

Megfelelő számú jelentkező esetén az alább felsorolt 
szakokon indul I. évfolyam 1985 februárban:

1. Közgazdaságelméleti szak,
2. Pedagógus szak,
3. Tervgazdasági szak,
4. Statisztikus szak,
5. Nemzetközi gazdasági kapcsolatok szak,
6. Pénz- és hitelügyi szak,

6.1 Árspecializáció,
7. Vállalati pénzügy szak,
8. Vállalati piacszervező szak,
9. Vállalati munkaügyi szak,

10. Vállalati komplex tervező-elemző szak,
11. Vállalati komplex szervezés-vezetés szak,
12. Számítástechnika szak,
13. Fővállalkozói szak,

13.1 Fővállalkozói szaküzemmérnöki szak,
14. Gazdasági ellenőrző szak -f- okleveles

könyvvizsgálói szakágazat,
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15. Idegenforgalmi szak,
16. Agrárközgazdasági szak,
17. Gazdaságszociológus szak.

Általános tudnivalók:
A szakközgazdász-képzés minden évben februárban 
kezdődik. Képzési idő 4 félév, kivéve a Számítás- 
technika, Fővállalkozó és Gazdaság ellenőrző 
szakokat, ahol 5 félév. Az utolsó félév végén szak- 
dolgozatot kell írni, melynek sikeres védése után a 
hallgatók szakközgazdász oklevelet kapnak.

A foglalkozások általában hetenként pénteken 
10 és 17 óra között vannak. Ettől eltér a Nemzetközi 
gazdasági kapcsolatok szak oktatási rendje, amely 
szerdai napokon van, és a Gazdasági ellenőrző 
szaké, ahol a félév folyamán három alkalommal 
5 napig (reggeltől estig) tart az oktatás.

Tandíj félévenként 2300 Ft, a Számítástech
nika szakon 3500 Ft.

A szakközgazdász hallgatók nyelvi továbbkép
zésben is részt vehetnek. 1985-ben angol, német és 
orosz nyelvekből indul oktatás nem kezdő szintről. 
A nyelvi képzés ideje 4 félév. A negyedik félév 
végén letett szigorlati vizsga eredményességétől 
függően közép- vagy felsőfokú nyelvtudást igazo
lunk.

A nyelvi tandíj félévenként 1500 Ft.

A jelentkezés feltételei:

1. Közgazdász képesítést igazoló egyetemi okle
vél vagy gazdasági mérnöki oklevél, vagy külföldön 
szerzett és honosított oklevél.

2. Két év szakmai gyakorlat.
A Fővállalkozói szakra más egyetemet végzettek 

is jelentkezhetnek. Az Agrárközgazdasági szakra 
Agrártudományi egyetemi végzettséget is elfoga
dunk. A Fővállalkozói Üzemmérnöki szakra Üzem
mérnöki oklevéllel rendelkezők jelentkezését várjuk.

Jelentkezni jelentkezési lapon lehet, amelyet a 
munkáltatóval is alá kell Íratni.

Jelentkezési lapot augusztusban megjelenő Táté- 
koztató füzetünk mellékleteként Intézetünknél lehet 
beszerezni (Bp., V ili. Makarenkó u. 20. porta).
Jelentkezési határidő: 1984. október 31.

1985-ben Pécsett is indul képzés
a Vállalati komplex tervező-elemző,
a Vállalati komplex szervezés-vezetés és
az Agrárközgazdasági szakon.
E szakok tanterve, vizsgakövetelményei azono

sak a budapestiekével.
Részletesebb tudnivalókat tájékoztató füzetünk 

tartalmaz.

2. Tanfolyami képzés

A Közgazdasági Továbbképző Intézet ismeret- 
terjesztő tanfolyamaira bárki jelentkezhet érdeklő
dési körének megfelelően.

A képesítést nyújtó tanfolyamokra meghatáro
zott munkakört betöltő és iskolai végzettséggel ren
delkezők jelentkezhetnek.

A jelentkezés Jelentkezési lapon történik, amely 
hozzáférhető tájékoztató kiadványunk mellékle

teként, valamint Intézetünk és a Közgazdaságtu
dományi Egyetem (Dimitrov tér 8.) portáján is 
beszerezhető.

I. Szakképesítést nyújtó tanfolyamok

1. Tervgazdasági és beruházási
1.1 Középfokú
1.2 Felsőfokú

2. Iparjogvédelmi tanfolyam
2.1 Középfokú
2.2 Felsőfokú

3. Üjitási tanfolyam
3.1 Alapfokú újítási tanfolyam

II. Hatékonyabb vállalati irányítást és gazdálkodást 
elősegítő közgazdasági ismeretterjesztő tanfolyamok

1. Szocialista árelmélet, árpolitika és árkalkulá
ció népgazdasági és vállalati szinten

2. Időszerű pénzügyi kérdések
3. Vezetéselméleti, szervezési kérdések
4. Marketing a magyar gyakorlatban
5. Gazdasági ellenőrző-elemző továbbképző 

tanfolyam
6. Munkagazdaságtan
7. A gazdasági hatékonyság szerepe a vállalati 

gazdálkodásban
8. A VI. ötéves tervidőszak és a vállalatok 

érdekeltségi, tervezési rendszere
9. Iparvállalatok önköltségszámítása

10. Iparvállalatok ügyviteli és tervtári mikro
filmes rendszerének tervezése és szervezése

11. Ipari tervezés-elemzés
12. Az ÁFÉSZek gazdálkodásának kérdései
13. Mérlegelemzés és a gazdasági tevékenység 

elemzése a mezőgazdasági nagyüzemeknél
14. Társadalmi tervezés, egészségügy, szociál

politika
15. Gyógyszertári központok vezetőképző tan

folyama
16. Munkaügyi és bérügyi továbbképző tan

folyam
17. Vállalatvezetési szimuláció
18. Értékelemzési tanfolyam

III.  Számítástechnika és alkalmazása

1. Programnyelvek alkalmazása: COBOL
2. PL 1
3. OS felhasználói ismeretek számítógépes szak

emberek részére
4. Bevezetés a számítástechnikába
5. Számítástechnikai tanfolyam szakrevizo

rok részére
6. Döntéselőkészítés számítógéppel
7. Számítógép az államigazgatásban
8. Programozható asztali számológépek válla

lati alkalmazása I.
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9. Programozható asztali számológépek válla
lati alkalmazása II.

10. Programozói tanfolyam: ROBOTRON 1720 
FD könyvelő- és számlázó automatához

11. Számítástechnika alkalmazása a vállalati 
bér- és munkaerőgazdálkodásban

12. Mérnöki számítástechnika

IV. Kisszövetkezetek-kisvállalkozások ügyvitelével 
kapcsolatos tanfolyamok

1. Kisszövetkezetek szervezése és gazdálkodása
2. Kisvállalkozások adóelszámolása és könyv- 

vezetése
3. Kisvállalkozások árképzése
4. Kisvállalkozások munkaügyi- és társadalom- 

biztosítási szabályai és gyakorlata

A felsorolt tanfolyamokra jelentkezni lehet 
egyénileg vagy vállalati, szövetkezeti, intézményi 
felkérésre céltanfolyam formájában is.
Jelentkezési határidő: (egyéni jelentkezéseknél) 1984. 
szeptember 30.

A részletes tanfolyami tájékoztató valamennyi 
tanfolyam tematikáját, időtartamát és díját tartal
mazza.

FOGADÓÓRÁK

Szentágothai János, a Magyar Tudományos Akadé
mia elnöke minden hétfőn 16—17,30 óra között 
— bármely természetű ügyben — fogadóórát tart. 
A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak más 
időpontokban is rendelkezésére áll.

IGAZGATÁSI ÉS JOGI FŐOSZTÁLY

Láng István, a Magyar Tudományos Akadémia mb. 
főtitkára minden hétfőn 15,3ű—17 óra között 
— bármely természetű ügyben — fogadóórát tart. 
A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak, vala
mint az intézmények vezetőinek más időpontban is 
rendelkezésére áll.

IGAZGATÁSI ÉS JOGI FŐOSZTÁLY
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Jogszabályok * 1

A Minisztertanács 
1038/1984. (VIII. 22.) számú

h a t á r o z a t a
a Tudományos Minősítő Bizottság személyi 

összetételéről

1. A Minisztertanács a Tudományos Minősítő 
Bizottság elnökét, titkárát és tagjait megbízatásuk 
lejártával, 1984. augusztus hó 31-ével — eredmé
nyes munkájuk elismerése mellett — felmenti.

2. A Minisztertanács a Tudományos Minősítő 
Bizottság

elnökévé: Szabó Jánost, az MTA rendes tagját, 
titkárává: Mádt Ferencet, az állam- és jogtudo

mány doktorát,
tagjaivá: Balázs Sándort, az MTA levelező tag

ját, Beregi Editet, az orvostudomány doktorát, 
Czakó Józsefet,r a mezőgazdaság-tudomány dokto
rát, Csurgay Árpádot, a műszaki tudomány dokto
rát, Dezső Lászlót, a nyelvtudomány doktorát, 
Fekete Ferencet, a közgazdaságtudomány doktorát, 
Földvári Józsefet, az állam- és jogtudományok dok
torát, Graselly Gyulát, az MTA rendes tagját, 
Grastyán Endrét, az MTA levelező tagját, Juhász

Gyulát, a történelemtudomány doktorát, Káldor 
Mihályt, a műszaki tudomány doktorát, Kisfaludy 
Lajost, az MTA levelező tagját, Kovács Ferencet, 
az MTA rendes tagját, Kovács Györgyöt, az MTA 
levelező tagját, Kovács Margitot, a biológiai tudo
mány doktorát, Kristó Gyulát, a történelemtudo
mány doktorát, Lick Józsefet, a szociológia tudo
mány doktorát, Lovász Lászlót, az MTA levelező 
tagját, Magasi Pétert, az orvostudományok dokto
rát, Michelberger Pált, az MTA levelező tagját, 
Nagy Pétert, az MTA rendes tagját, Németh Juditot, 
a fizikai tudomány doktorát, Párkányi Mihályt, 
a műszaki tudomány doktorát, Prékopa Andrást, 
az MTA levelező tagját, Salánki Jánost, az MTA 
levelező tagját, Szabó Imrét, a műszaki tudomány 
doktorát, Szentes Tamást, a közgazdaságtudomány 
doktorát, Wolfram Ervint, az MTA levelező tagját, 
Zoltai Dénesi, a filozófiai tudomány doktorát

Művelődési Minisztérium képviselőjeként: 
dr. Földiák Gábor miniszterhelyettest, 
Egészségügyi Minisztérium képviselőjeként: dr. 

Hutás Imre miniszterhelyettest,
Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium 

képviselőjeként:
dr. Papócsi László miniszterhelyettest,
Honvédelmi Minisztérium képviselőjeként: 
dr. Damó László vezérőrnagyot,
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Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság képvise
lőjeként:

Müller István elnökhelyettest,
Magyar Tudományos Akadémia Központi Hiva

tala képviselőjeként:
dr. Kulcsár Kálmán főtitkárhelyettest,
Ipari Minisztérium képviselőjeként:
dr. Juhász Ádám államtitkárt,
Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium kép

viselőjeként:
dr. Kádár József államtitkárt
1984. szeptember hó 1. napjával kezdődő 3 éves 

időtartamra kinevezi.
3. A jelen határozat hatálybalépésével egyide

jűleg az 1036/1980. (V ili. 28.) Mt. h. számú, az 
1005/1982. (II. 22.) Mt. h. számú, az 1052/1982. 
(XII. 29.) Mt. h. számú és az 1033/1983. (VIII. 25.) 
Mt. h. számú minisztertanácsi határozatok hatá
lyukat vesztik.

Sarlós István s. k., 
a Minisztertanács elnökhelyettese

Közlemények
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

Az MTA Regionális Kutatások Központja 
(Pécs, Kulich Gy. u. 22.) a Kecskeméten működő 
Településkutató Csoportjához (Kecskemét, Bocskai 
u. 5.) pályázatot hirdet egy tudományos segéd- 
munkatársi állásra.

A pályázónak földrajz szakos középiskolai tanári 
vagy közgazdasági egyetemi oklevéllel, egy világ
nyelv ismeretével, a társadalomtudományi kuta
tásokban való jártassággal és legalább kétéves szak
mai gyakorlattal kell rendelkeznie.

A pályázó feladata: a falusi települések telepü
lésföldrajzi, közgazdasági és szociológiai szempontú 
vizsgálata.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:

— jelenlegi munkahelyét, beosztását, alapfizetését,
— eddigi munkájának részletes ismertetését,
— a tudományos munkára vonatkozó jövőbeli 

terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:

a) részletes önéletrajzot,
b) a szakképzettséget tanúsító okiratot,
c) a pályázó publikációinak jegyzékét,
d) hatósági erkölcsi bizonyítványt.

A pályázatot az MTA Regionális Kutatások 
Központjának főigazgatójához kell — a pályázat 
megjelenésétől számított egy hónapon belül — 
benyújtani.

Enyedi György s. k. 
az MTA levelező tagja, 

főigazgató

Az MTA Növényvédelmi Kutatóintézete pályá
zatot hirdet tudományos főmunkatársi állásra.

A kinevezendő tudományos főmunkatársnak 
az Állattani Osztály keretében a rovarökológiai és 
szelektív védekezés témákban kell végeznie kutató
munkát.

Pályázhatnak azok a szakemberek, akik 
JATE-n, ÉLTE TTK-án, Agráregyetemen vagy 
Kertészeti Egyetemen végeztek, a rovartan terüle
tén legalább 10 éves szakmai gyakorlattal, tudo
mányos fokozattal és legalább egy világnyelvből 
állami nyelvvizsgával rendelkeznek.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:

1. jelenlegi munkahelyét, beosztását, munkaköri 
besorolását, alapfizetését és jövedelmének meg
jelölését,

2. eddigi munkakörének és tevékenységének, szak
mai munkásságának, munkája eredményének 
részletes ismertetését, ezek között
— tudományos munkájának részletes leírását,
— az általa írt cikkek, könyvek, könyvrészletek 

stb. felsorolását, megjelölve, hogy azok hol 
és mikor jelentek meg,

— tudományos fokozatát, kitüntetéseit, idegen 
nyelvismeretét, jelentősebb bel- és külföldi 
tanulmányútjait,

— a tudományos munkára vonatkozó jövőbeni 
terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:

a) részletes önéletrajzot 2 példányban,
b) a szakképzettséget, nyelvtudást, tudományos 

fokozatot stb. tanúsitó oklevelek másolatát,
c) a publikációk címjegyzékét,
d) a kitöltött „személyi adatlapot” ,
e) a lakóhely szerinti illetékes rendőrkapitányság

tól beszerzett három hónapnál nem régibb 
keletű hatósági erkölcsi bizonyítványt. A tudo
mányos főmunkatársi besoroláshoz a 23/1983. 
(XII. 17.) ÄBMH számú rendelkezés, valamint 
az 5/1974. (AK. 7.) MTA-F. sz. utasítás az 
irányadó.

A pályázatot a közzétételtől számított két hóna
pon belül kell az MTA Növényvédelmi Kutatóinté
zete igazgatójához (Budapest, II., Herman Ottó
15. sz. 1525. Pf. 102.) benyújtani.

Dr. Király Zoltán s. k.

A Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Miniszté
rium pályázatot hirdet a gödöllői Állattenyésztési 
és Takarmányozási Kutatóközpontnál főigazgatói 
munkakör betöltésére.

A kutatóközpont főigazgatójának feladata a 
gazdasági állatok (szarvasmarha, sertés, juh, kecske, 
ló, baromfi, nyúl, prémes állatok és méh) tenyészté-
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sére, takarmányozására, az állatfajok termelésének 
fejlesztésére irányuló komplex kutatás, az ezzel 
összefüggő tudományszervezési (koordinációs) fel
adatok, valamint az intézmény vezetői teendőinek 
ellátására.

Pályázhatnak azok a szakemberek, akik agrár- 
tudományi egyetemi végzettséggel, a biotechnoló
giához kapcsolódó szakmérnöki képesítéssel, tudo
mányos fokozattal, a mezőgazdasági kutatás terü
letén több éves szakmai, kutatói, kutatásszervezési 
és vezetési gyakorlattal, legalább egy világnyelv 
tárgyalóképes szintű ismeretével és felsőfokú poli
tikai végzettséggel rendelkeznek.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó

1. jelenlegi munkahelyét, beosztását, munkaköri 
besorolását, alapfizetésének és jövedelmének meg
jelölését,
2. eddigi munkakörének és tevékenységének, szak
mai munkásságának, munkája eredményének rész
letes ismertetését, ezek között

— tudományos munkájának részletes leírását,
— tudományos fokozatát, kitüntetéseit, idegen 

nyelvismeretét, jelentősebb bel- és külföldi 
tanulmányűtjait, az intézet tudományos 
munkájára vonatkozó jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:

a) részletes önéletrajzot 2 példányban,
b) a szakképzettséget, nyelvtudást, tudomá

nyos fokozatot stb. tanúsító oklevelek hite
lesített másolatát,

c) a kitöltött személyi adatlapot,
d) a három hónapnál nem régebbi keletű ható

sági erkölcsi bizonyítványt.
A főigazgató besorolására és vezetői megbízásá

ra a 23/1983. (XII. 17.) ÁBMH számú rendelkezés, 
valamint a 19/1976. (MÉM. É. 17.) MÉM számú 
utasítás 4. és 5. pontjaiban foglaltak az irányadók.

A pályázatot mellékleteivel együtt a Mezőgaz
dasági és Élelmezésügyi Értesítőben való közzé
tételtől számított 30 napon belül a MÉM Szakokta
tási és Kutatási Főosztályához (1860 Budapest, 
Kossuth Lajos tér 11.) kell benyújtani.

MÉM SZAKOKTATÁSI ÉS 
KUTATÁSI FŐOSZTÁLY

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

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

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

IGAZGATÁSI ÉS JOGI FŐOSZTÁLY

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

TUDOMÁNYOS MINŐSÍTŐ BIZOTTSÁG
TITKÁRSÁGA
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A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 

BELÜGYMINISZTERÉNEK 
33/1984 (BK 10.) számú 

u t a s í t á s a

a veszélyes áruk közúti és vízi szállítása során 
különleges veszélyt okozó esemény 

bekövetkezésének esetére vonatkozó 
balesetelhárításról és mentési munkálatok 

rendjéről

Budapest, 198...

A 16/1983. (VI. 30.) KPM számú rendelettel 
módosított 20/1979. (IX. 18.) KPM számú rendelet
tel kihirdetett Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti 
Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) 
2/1983. (VIII. 11.) KM rendelettel módosított A és 
B mellékletében, valamint a 14/1983. (VI. 30.) 
KPM számú rendelettel módosított 2/1982. (II. 22.)

KPM számú rendelettel kihirdetett veszélyes áruk 
nemzetközi belvízi szállításáról szóló szabályzatban 
(ADN) feltüntetett veszélyes áruk közúti és vízi 
szállítása során különleges veszélyt okozó esemé
nyek bekövetkezésének esetén a balesetek elhárítá
sára és a mentési munkálatok rendjére az egészség- 
ügyi miniszterrel, az ipari miniszterrel, a közlekedési 
miniszterrel, a Minisztertanács Tanácsi Hivatala 
elnökével és az Országos Vízügyi Hivatal elnökével 
egyetértésben kiadom az alábbi

u t a s í t á s t :

1. A Belügyminisztérium, az Egészségügyi Minisz
térium, az Ipari Minisztérium, a Közlekedési 
Minisztérium, a Minisztertanács Tanácsi Hiva
tala és az Országos Vízügyi Hivatal, valamint 
a felügyeletük alatt álló szervek ezen utasítás
ban foglaltak szerint működjenek együtt az 
ADR és az ADN szabályzatokban (a továbbiak
ban: szabályzatok) felsorolt veszélyes áruk 
nemzetközi és belföldi közúti, valamint vízi 
szállítása során a különleges veszélyt okozó

TARTALOM
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esemény megelőzése, káros következményeinek 
csökkentése és elhárítása, továbbá a mentési 
munkálatok eredményessége érdekében.

2. Ezen utasítás alkalmazása szempontjából kü
lönleges veszélyt okozó esemény (a továbbiak
ban: esemény) az, aminek a hatása veszélyez
teti a környező lakosok életét, egészségét vagy 
testi épségét, vagyontárgyakat vagy más jelen
tős értéket, továbbá az emberi környezet véde
lem alatt álló tárgyait, illetve a védett termé
szeti értékeket súlyosan károsítja, szennyezi 
vagy szennyezheti.

3. A területileg illetékesmegyei (budapesti) rendőr
főkapitányság, tűzoltó parancsnokság, közleke
dési felügyelet, közegészségügyi-járványügyi fel
ügyelet, valamint vízügyi igazgatóság szervei 
a szabályzatokban — a 7. osztály kivételével — 
a felsorolt veszélyes áruk nemzetközi szállítása 
esetén — az engedélyező hatóság vagy a Vám- 
és Pénzügyőrség szükség szerinti értesítése 
alapján — részt vesznek a veszélyes árut szál
lító közúti és vízijárművek határvizsgálatában, 
ellenőrzik a jogszabályokban és a kiadott 
engedélyekben foglalt feltételek megtartását.

4. A szabályzatok 7. osztályában felsorolt veszé
lyes áruk szállítását a 15/1982. számú belügy
miniszteri utasítás alapján a BM ORFK Ren
dészeti Osztálya ellenőrzi.

5. A veszélyes árut szállító járművek ellenőrzésé
ben résztvevő — 8. pontban felsorolt — ható
ságok a szállított anyag veszélyességétől és 
mennyiségétől, valamint az ellenőrzés eredmé
nyétől függően engedélyezik a jármű útjának 
folytatását vagy intézkedjenek:
a) a mentő- és tűzoltó felszerelés biztosítására 

vagy kiegészítésére;
b) az útvonal kijelölésére és közlekedési korlá

tozások elrendelésére, a jármű közlekedésé
nek figyelemmel kísérésére;

c) a szállítmány biztosítására.
6. A területileg illetékes rendőri szervek a veszélyes 

árut szállító járműveket, azok határállomáson 
történő beléptetésétől, illetve belföldi berakásá
tól kezdve a veszélyes áru kirakásáig, illetve 
az ország területének elhagyásáig kísérjék figye
lemmel.

7. Különleges veszély bekövetkezése esetén a men
tési munkálatokkal és veszélyelhárítással kap
csolatos rendőri feladatok ellátásáról
a) egy rendőr-főkapitányság illetékességi terü

letét érintő veszély esetén az illetékes rendőr- 
főkapitány vagy közbiztonsági helyettese 
(a továbbiakban: rendőrfőkapitány),

b) több rendőr-főkapitányság illetékességi terü
letére kiterjedő veszély esetén a közbizton
sági miniszterhelyettes vagy az általa kije
lölt vezető (a továbbiakban: közbiztonsági 
miniszterhelyettes) köteles gondoskodni. A 
végrehajtást irányító vezető szerveként Or
szágos Karhatalmi Törzs, illetőleg — a ren
dőr-főkapitányságokon — karhatalmi ope
ratív törzs működik.

8. Veszélyes árut szállító járművel kapcsolatos 
eseményről kapott bejelentés vétele vagy az 
esemény észlelése esetén a belügyi, az egészség- 
ügyi, a közlekedési, a tűzoltó vagy a vízügyi 
szervek haladéktalanul értesítik a legközelebbi 
rendőri szervet. A rendőri szerv az eseményről 
azonnal tájékoztassa:

a) közúti szállítás vonatkozásában a megyei 
(fővárosi) tanács VB útügyi feladatokat 
ellátó szakigazgatási szervét;

b) vízi szállítás vonatkozásában a Közlekedési 
Főfelügyelet Hajózási Felügyeletét;

c) tűz- és robbanásveszélyes (a szabályzatok 
la —5,2 osztályába tartozó) anyagok esetén 
a megyei (budapesti) tűzoltó parancsnoksá
got;

d) mérgező, undort keltő, fertőzés okozására 
alkalmas, továbbá radióaktív, maró és 
korrozív (6.1 —8 osztályba tartozó) anyagok, 
valamint bármilyen veszélyes anyaggal tör
ténő területszennyezés vagy fertőzés való
színűsége esetén a megyei (fővárosi) köz
egészségügyi-járványügyi felügyeletet;

e) radióaktív (7. osztályba tartozó) anyagok 
esetén a BM ORFK Rendészeti Osztályt;

f )  a vízi szállítás és vízszennyezés lehetősége 
vagy valószínűsége esetén a vízügyi igaz
gatóságot.

9. A rendőri szerv a veszélyes árut szállító jármű
vel kapcsolatos eseményről kapott bejelentés 
vétele vagy az esemény észlelése után szolgálati 
úton tegyen haladéktalanul előzetes jelentést 
a rendőrfőkapitánynak, továbbá intézkedjen a 
helyszín biztosítására, az esemény körülményei
nek tisztázására, tájékozódjon a bekövetkezett 
személyi sérülésekről, a keletkezett károkról, 
tapasztalatait és megállapításait rádión folya
matosan jelentése szolgálati elöljárójának, to
vábbá — mások segítségének igénybevételével 
is — tegye meg a kár továbbterjedésének meg
akadályozásához és a sérültek mentéséhez 
szükséges intézkedéseket.

10. A rendőrfőkapitány az eseményről kapott je
lentés alapján
a) értesítse az illetékes megyei (fővárosi) ta

nács elnökét a veszély elhárításához és a 
mentéshez szükséges erők kirendelése, esz
közök biztosítása érdekében;

b) értesítse az illetékes hatóságokat a veszély 
elhárításához haladéktalanul szükséges in
tézkedések megtétele és szakértők kirende
lése érdekében;

c) szükség szerint intézkedjen a veszélyeztetett 
terület (útvonal) lezárására és kiürítésére;

d) rendelje el az esemény helyszínén szükséges 
korlátozásokat és tilalmakat.

11. A rendőrfőkapitány haladéktalanul tegyen je
lentést az eseményről és az intézkedésekről, 
valamint az igénybe vett erőkről a közbiztonsági
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miniszterhelyettesnek és szükség esetén java
solja további erők és eszközök biztosítását, 
hatósági tilalmak és korlátozások elrendelését.

12. A közbiztonsági miniszterhelyettes a kapott 
jelentés alapján — ha az esemény több rendőr
főkapitányság területét érinti vagy a veszély 
nagysága indokolja — értesítse az érdekelt 
minisztert (országos hatáskörű szerv vezetőjét) 
a 10. pont a) és b) alpontjaiban felsorolt intéz
kedések megtétele érdekében.

13. Az esemény helyszínének biztosítása, az elren
delt hatósági korlátozások és tilalmak megtar
tásának ellenőrzése a rendőri szervek feladata. 
A feladatok végrehajtására, a vonatkozó intéz
kedés alapjánkijelölt erőket lehet igénybe venni.

14. Az esemény helyszínén a balesetelhárítás 
szakirányítását — a veszélyes anyag fajtájától 
függően — a 8. pontban felsorolt szervek látják 
el, továbbá javaslatot tesznek a szállítónak és 
szállíttatónak a munkálatokba történő bevoná
sára.

15. A balesetelhárításban és a mentésben közre
működő szervek az esemény következményei
nek elhárításáig kötelesek együttműködni és 
ehhez engedélyezni a hírközlő berendezéseik 
esemény helyszínén történő használatát.

16. A balesetelhárítás és a mentési munkálatok 
végrehajtása, valamint az esemény következ
ményeinek elhárítása után intézkedni kell a 
keletkezett sérülések és károk, valamint a men
tési, elhárítási és helyreállítási költségek felmé
réséről, továbbá a költségek viseléséről.

17. Ez az utasítás a kiadás napján lép hatályba. 
Az utasításban foglaltakat az érintett állomány
nyal ismertetni kell.

Dr. Horváth István s. k.
belügyminiszter

Közlemények * 1

A Központi Statisztikai Hivatal 
9022/1984. (S.K. 11) KSH számú

k ö z l e m é n y e

a Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere
1. kötet (Módosított kiadás) „II. Módszertani 

Útmutató” című felyezet „6. Segédlet az 1., 7. és 8. 
számhely számjelének meghatározásáról” című 

részének kiegészítéséről

A FEOR 1. kötet II. fejezetének 6. része tartal
mazza a bérügyi jogszabályok alapján, a nyolc
számjegyű számjel első, hetedik és nyolcadik szám
jeleit. A kötet megjelenésének időpontja után került 
kiadásra a 13/1984.(VIII. 22.)ÁBMH számú rendel
kezés az alsó- és középfokú nevelési-oktatási intéz
mények dolgozóinak munkabéréről. A vonatkozó 
rendelkezés alapján közöljük az érintett foglalkoz
tatottak 1985. január 1-től érvényes FEOR 1., 7. és
8. számhelyén alkalmazandó jelzőszámokat.

MELLÉKLET

FEOR

A besorolási kategória kulcsszáma és megnevezése j 1. | 7. | 8.

számhely számjele

13/1984. (VII. 22.) ÁBMH Az alsó- és középfokú nevelési
oktatási intézmények dolgozói munkabéréről

PEDAGÓGUS 
3001 Vezető 2 4 0
3002 Vezetőhelyettes 2 4 0
3003 Felügyelő 2 4 0
3022 Vezető pedagógus 

(főmunkatárs)
V. képesítési fokozat 2 6 0

IV. képesítési fokozat 2 6 0
III. képesítési fokozat 2 6 0

3023-3027
V. képesítési fokozat 2 6 0

IV. képesítési fokozat 2 6 0
III. képesítési fokozat 2 6 0
II. képesítési fokozat 2 7 0
I. képesítési fokozat 2 8 0

NEM PEDAGÓGUS 
F iz ik a i  fo g la lk o z á sú a k  

3161 Szakmunkás I. 1 2 1
3162 Szakmunkás II. 1 4 1
3163 Betanított munkás I. 1 6 1
3164 Betanított munkás II. 1 7 1
3165 Egyéb fizikai dolgozó 1 7 9 1
S ze lle m i fo g la lk o z á sú a k  

Vezetők
3101 Gazdasági igazgató 2 4 0

Gazdasági igazgatóhelyet
tes I.

f Gazdasági vezető 2 5 0
3102 \ Gazdasági igazgatóhelyet- 

[ tes II.
oinq f Gazdasági igazgatóhelyet- 
'31UJ t  tes III. 2 5 0
Ügyintézők
3122 Főmunkatárs 2 6 0
3123-3124

III.—IV. képesítési fokozat 2 6 0
II. képesítési fokozat 2 7 0

I. képesítési fokozat 2 8 0
Ügyviteli dolgozók 
3141-3145

I. képesítési fokozat 2 0 0
II. képesítési fokozat 2 9 0

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
Népesedésstatisztikai főosztály

KITÜNTETÉSEK
A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa

SZALAY SÁNDOR-t, az MTA rendes tagját, az MTA 
Atommagkutató Intézete nyugalmazott intézeti 
igazgatóját, tudományos tanácsadót, 75. születés
napja alkalmából, kiemelkedő tudományos munkás
sága, eredményes iskolateremtő tevékenysége, az 
interdiszciplináris szemléletű kutatás meghonosítá
sában játszott szerepe és széles területekre kisugárzó 
alkalmazott kutatási eredményeiért

SZOCIALISTA MAGYARORSZÁGÉRT 
ÉRDEMREND,
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PLEHÁR JÓZSEFNÉ-t, az MTA Központi Hiva
tala Személyzeti Főosztálya munkatársát, nyug
állományba vonulása alkalmából az MTA Központi 
Hivatalában 32 év alatt végzett kiemelkedő szak
mai munkájáért és sokirányú társadalmi tevékeny
ségéért,

SARKADI KÁROLY-t, a matematikai tudomá
nyok doktorát, az MTA Matematikai Kutató Inté
zete tudományos tanácsadóját, 70. születésnapja és 
nyugállományba vonulása alkalmából, a matema
tikai statisztika különböző területein elért jelentős, 
nemzetközileg elismert eredményeiért,
SZECSŐDY LÁSZLÓNÉ-t, az MTA Kutatásszer
vezési Intézete főmunkatársát, nyugállományba 
vonulása alkalmából kiemelkedő intézeti munká
jáért és társadalmi-közéleti tevékenységéért

MUNKA ÉRDEMREND a r a n y  fokozata,

MARTON LAJOSNÉ, dr. Tribuszer Magdát, a 
pszichológiai tudományok kandidátusát, az MTA 
Pszichológiai Intézete tudományos osztályvezetőjét, 
60. születésnapja és kiemelkedő kutatómunkája 
elismeréséül,
RÓDER MAGDOLNÁ-t, a kémiai tudományok 
kandidátusát, az MTA Központi Fizikai Kutató 
Intézete tudományos főmunkatársát, nyugállo
mányba vonulása alkalmából, több évtizedes kiemel
kedő tudományos, politikai-társadalmi tevékeny
sége elismeréseként,
TÓTH MIHÁLY-t, az MTA Központi Fizikai 
Kutató Intézete tudományos munkatársát, cso
portvezetőjét, nyugállományba vonulása alkalmá
ból három évtizedes áldozatkész szakmai munkás
ságáért

MUNKA ÉRDEMREND e z ü s t  fokozata 

kitüntetésben részesítette.

A Magyar Népköztársaság honvédelmi minisztere a 
polgári védelem fejlesztése és a feladatok végre
hajtása terén több év óta végzett kiemelkedő 
tevékenységük elismeréseként a Fegyveres Erők 
Napja alkalmából

HAZA SZOLGÁLATÁÉRT ÉRDEMÉREM 
arany fokozatával

tüntette ki
Nagy Elemért, a Műszaki Fizikai Kutatóintézet 

igazgatóját,
Horváth Lajost, a Kísérleti Orvostudományi Kutató- 

intézet gazdasági igazgatóhelyettesét,

ezüst fokozatával

dr. Vályi Lászlót, a Szegedi Biológiai Központ 
gazdasági igazgatóját,

Poledovits Imrét, a Mezőgazdasági Kutatóintézet 
Kísérleti Gazdasága személyzeti osztály vezető
jét,

HONVÉDELMI ÉRDEMÉREMMEL 

20 év után

Gujdi Barnát, az MTA Központi Hivatala Személy
zeti Főosztály vezetőjét,

Kónya Sándort, az MTA Központi Hivatala veze
tőjét,

Tímár Jánost, a Központi Fizikai Kutatóintézet 
villanyszerelő üzem vezetőjét,

Udvari Ferencet, a Központi Fizikai Kutatóintézet 
tűzvédelmi csoport vezetőjét,

15 év után

Ritecz Ervinnét, a Kísérleti Orvostudományi Kuta
tóintézet igazgatási titkárnőjét,

Silló Ferencet, a Központi Fizikai Kutatóintézet 
asztalos üzem vezetőjét,

Toldi Miklóst, a Központi Fizikai Kutatóintézet 
lakatos művezetőjét,

10 év után

dr. Bisztricsány Edét, a Szeizmológiai Obszervató
rium tudományos osztályvezetőjét,

dr. Gerey Gyulát, a Műszaki Fizikai Kutatóintézet 
vegyészmérnökét,

Csányi Ferencet, a Műszaki Fizikai Kutatóintézet 
gépész tervezőjét,

Fabók Pált, a Szeizmológiai Obszervatórium mű
vezetőjét,

dr. Kiss Zoltánt, a Szeizmológiai Obszervatórium 
tudományos főmunkatársát,

dr. Kováts Gyulát, az Atommagkutató Intézet gazda
sági igazgatóhelyettesét

Lukács Tivadart, a Mezőgazdasági Kutatóintézet 
Kísérleti Gazdasága művelődési és oktatási 
előadóját,

dr. Mórik Gyulát, az Atommagkutató Intézet fő
mérnökét,

Vincze Györgyöt, a Kísérleti Orvostudományi Ku
tatóintézet műszaki osztály vezetőhelyettesét.

FOGADÓÓRÁK

Szentágothai János, a Magyar Tudományos Akadé
mia elnöke minden hétfőn 16 — 17,30 óra között 
— bármely természetű ügyben — fogadóórát tart. 
A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak más 
időpontokban is rendelkezésére áll.

IGAZGATÁSI ÉS JOGI FŐOSZTÁLY
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Láng István, a Magyar Tudományos Akadémia mb. 
főtitkára minden hétfőn 15,30 — 17 óra között 
— bármely természetű ügyben — fogadóórát tart. 
A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak, vala
mint az intézmények vezetőinek más időpontokban 
is rendelkezésére áll.

IGAZGATÁSI ÉS JOGI FŐOSZTÁLY

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

TUDOMÁNYOS MINŐSÍTŐ BIZOTTSÁG 
TITKÁRSÁG
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A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ELNÖKSÉGÉNEK
HATÁROZATAI*

az 1984. évi szeptember 25-i üléséről

Előterjesztés a genetikai kutatások gazdasági 
és társadalmi jelentőségéről

Az MTA Elnöksége megbízta a Biológiai Tudo
mányok Osztályát, hogy készítsen tanulmányt a 
genetikai kutatások gazdasági és társadalmi jelen
tőségéről — mint társadalmilag nagyjelentőségű 
interdiszciplináris kérdésről —, amely adjon össze
foglaló áttekintést a tudományterület fejlődését 
kísérő tudományos, gazdasági és társadalmi folya
matok problémaköreiről.

Az előtanulmányokat — elemzéseket — az MTA 
Genetikai Bizottsága készítette. Az ezekből szinte
tizált összefoglalót a Biológiai Tudományok Osz
tálya — az érintett társosztályok bevonásával — 
véleményezte, majd kerekasztal konferencia is 
megvitatta. A vita eredményeként átdolgozott 
tanulmányt a Biológiai Tudományok Osztálya 
újból megtárgyalta, s munkabizottságot küldött ki 
az elnökségi ülés elé benyújtott előterjesztés elké
szítésére.

Az előterjesztés rövid áttekintést ad a genetika 
fejlődéséről, és megállapítja, hogy korunk genetiká
ja a biológia és a biotechnológia alapvető diszciplí
nája. Ezt követően foglalkozik a genetika társa
dalmi jelentőségével. Külön fejezetet szentel a 
genetika hazai helyzetének elemzésére. Nyomaték
kai hangsúlyozta, hogy a genetikára is érvényesek a 
hazai természettudományos életünk más területein 
is tapasztalható gondok: a tudomány fejlődésének 
és diverzifikálódásának gyors ütemét egy kis ország 
csak úgy követheti, ha egyetemeit koncentrálja és 
fejleszti; ha olyan szelekciós rendszert tud létre
hozni, amely az egyetemekre a legkiválóbbak 
állandó beáramlását biztosítja, ha e kiválóak kor
szerű munkafeltételeiről gondoskodik, és megoldja 
azt, hogy minden egyes kutató kutatási területének 
nemzetközileg elismert és nagyobb létszámokkal 
dolgozó külföldi intézeteivel állandó kapcsolatban 
dolgozhasson. Az előterjesztés a továbbiakban 
kiemeli, hogy hazánkban a genetikai kutatás hely
zete rendkívül egyenetlen. Viszonylag jó a helyzet a 
molekuláris genetikai, a génsebészeti alapkutatá
sokban, valamint a szomatikus sejtgenetikában. 
A hazai citogenetika is elfogadható színvonalat 
képvisel. Kevésbé megnyugtató a klasszikus, az 
egész élőlényen végzett genetika művelése, személyi 
és tárgyi feltételeinek biztosítása.

Az előterjesztés feletti vitában kifejezésre jutott 
az az általános vélemény, hogy a genetika korunk 
egyik legjelentősebb tudományterülete, amelynek 
művelését — a gazdasági és társadalmi fejlődésben 
játszott meghatározó szerepe miatt — kiemelten, az

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

eddiginél erőteljesebben kel! támogatni. A támogatás 
növelése a mezőgazdasági termeléssel összefüggő ku
tatások területén különösen indokolt. Feltétlenül 
korszerűsítésre szorul a kutatáshoz nélkülözhetetlen 
műszerpark. Továbbá el kell mélyíteni az egyetemek 
és a kutatóintézetek közötti együttműködést. Töb
ben hiányolták, hogy az előterjesztés nem tartalmaz 
adatokat a hazai genetikai kutatások helyzetének, 
lemaradásának illusztrálására, elsősorban a baráti 
országokkal való összehasonlítás szempontjából. 
Néhány felszólaló kifogásolta, hogy az előterjesztés 
hallgat a növénygenetikai kutatások tárgyában 
hozott korábbi elnökségi határozat végrehajtásának 
tapasztalatairól, a MF.M-mel közös szakbizottság 
tevékenységéről. Szóvá tették a Szegedi Biológiai 
Központ és a Martonvásári Mezőgazdasági Kutató- 
intézet közötti együttműködés gyengéit, az elméleti 
és a gyakorlati kutatások indokolatlan szétválasz
tását; felvetették az SZBK alapítólevele felülvizs
gálatának szükségességét. A felszólalók több — ki
egészítésre, pontosításra irányuló — észrevételt 
fűztek az előterjesztést záró határozati javaslatok
hoz.

Az Elnökség 30 1984. számú határozata

l.A z Elnökség — megköszönve az értékes elő
készítő munkát — az előterjesztést elfogadja;

megállapítja, hogy a genetika, ezen belül a 
molekuláris genetika új ága a „génsebészet” , köz
ponti jelentőségre tett szert a biológiai tudományok 
sorában, melynek eredményei a társadalmi gyakor
lat, az ipari és a mezőgazdasági termelés, valamint 
az egészségügy számára egyre nagyobb mértékben 
és szélesebb körben alkalmazásra kerülnek. A ter
melőerővé váló genetika fejlesztéséhez mind az 
alaptudományok, mind az alkalmazott genetikai 
kutatómunka széles körű művelése és magas szintű 
oktatása elengedhetetlen;

megállapítja továbbá, hogy a gyakorlati igényű 
kutatás nem lehet eredményes az élőlényekkel fog
lalkozó társtudományok (élettan, biokémia, bio
fizika, mikrobiológia stb.) párhuzamos fejlesztése 
nélkül; a genetika tudományán belül pedig a 
„klasszikus” és a molekuláris genetika egyaránt 
nélkülözhetetlen ahhoz, hoy a kutatást eredmé
nyesen lehessen folytatni. Ezért hibás szemlélet a 
„klasszikus” és a molekuláris genetika szembeállí
tása; a kétféle megközelítés egymást kiegészíti, 
mindkét módszertan fejlesztése előfeltétele az érté
kes eredményeknek. A „klasszikus” genetika is 
fejlődik, egyre igényesebb az eszköztára, ismerete 
és művelése a ma gyakorlatában még sok esetben 
domináló jelentőségű.

Ebből kiindulva az Elnökség a benyújtott hatá
rozati javaslatokat az alábbiak szerint hagyja 
jóvá.
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2. Az Elnökség szükségesnek tartja, hogy a 
kutatások személyi és anyagi feltételeinek biztosítá
sára, valamint a tudományos háttér kialakítása 
érdekében az Akadémia indítson egy önálló, több
éves programot a genetikai alapkutatások fejleszté
sére; felkéri az Ipari, a Mezőgazdasági és Élelmezés- 
ügyi, továbbá az Egészségügyi Minisztériumot, 
hogy e program anyagi bázisához járuljanak hozzá.

3. Az Elnökség javasolja az Ipari, valamint a 
Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztériumnak, 
számoltassák be a felügyeletük alá tartozó — az 
élőlényeket (mikroorganizmusokat, növényeket, ál
latokat) a termelésben felhasználó — üzemeket, 
szervezeteket arról, hogy milyen terveik vannak a 
használt élő szervezetek nemesítésére, és milyen 
kutatási-fejlesztési kapacitással kívánják e célokat 
elérni. Az Akadémia felajánlja, hogy szakembereit 
— ha a minisztériumok kívánják — e vizsgálat 
értékeléséhez mozgósítja; egyben javasolja, hogy az 
említett minisztériumokhoz tartozó kutató-fejlesztő 
intézetek az Akadémia, ill. az egyetemi tanszékek 
megfelelő kutatócsoportjaival lépjenek szorosabb 
munkakapcsolatba.

4. Az Elnökség javasolja a Művelődési, az 
Egészségügyi, továbbá a Mezőgazdasági és Élel
mezésügyi Minisztériumnak, hogy a felügyeletük 
alá tartozó kutatóintézetekben, kutatóhelyeken 
minden eszközzel segítsék a genetikai kutatómun
kát; helyezzék új alapokra és erősítsék meg nem
zetközileg elismert tudósokkal a genetika oktatását; 
fejlesszék a biológia és más olyan alaptudományi- 
tárgyait (biokémia, biofizika, mikrobiológia, mate
matika), amelyek nélkül a molekuláris genetika 
nem létezhet; javasolja e minisztériumoknak, hogy 
genetikával összefüggő döntéselőkészítési, döntés
hozó munkájukba vonják be intenzívebben és rend
szeresen az Akadémia illetékes tudományos testületi 
bizottságait.

5. Az Elnökség szükségesnek tartja, hogy az 
akadémiai kutatóintézetek (kutatóhelyek) és kuta
tók támogassák az OKKFT A/16 jelű programot, és 
részt vegyenek annak kivitelezésében; javasolja, 
hogy e program keretében arányosan fordítsanak 
gondot az alapkutatások támogatására; felkéri az 
akadémiai intézményeket és az egyetemek felügye
leti főhatóságait, hogy az OKKFT A/16 jelű prog
ram keretében az MTA Biológiai Tudományok Osz
tálya koordinálásával szervezendő posztgraduális 
képzéshez adják meg a szükséges segítséget.

6. Az Elnökség sürgeti az Akadémia genetikai 
profilú intézetei közötti együttműködés szorosabbra 
fűzését; javásolja, hogya Szegedi Biológiai Központ, 
a Martonvásári Mezőgazdasági Kutatóintézet és a 
Növényvédelmi Kutatóintézet dolgozzon ki közös 
kutatási programot.

7. Az Elnökség felkéri az MTA és az érintett 
minisztériumok nemzetközi kapcsolati ügyekben 
illetékes vezetőit, hogy a rendelkezésükre álló kere
tek felosztásában a genetikát prioritással kezeljék, 
és növeljék az ösztöndíjak, a konferenciákra, 
workshopokra való kiküldések számát.

8. Az Elnökség javasolja, hogy az egyetemeken 
folyó genetikai oktató munka színvonaláról, felté
teleiről, tananyagáról, továbbá fejlesztéséről a 
felügyeleti minisztériumok készítsenek felmérést,

ill. programot, intézkedési tervet; a felmérést, 
programot, intézkedési tervet vitassa meg az MTA 
Genetikai Bizottsága, az MTA és az Egészségügyi 
Minisztérium közös Humángenetikai Bizottsága, 
majd pedig a Biológiai Tudományok Osztálya.

9. Az Elnökség szükségesnek tartja a genetika 
fejlesztését szolgáló 36/1980. számú határozata 
megvalósításának ellenőrzését; felkéri a Biológiai 
Tudományok Osztályát, hogy a jelen határozat 
végrehajtását is kísérje figyelemmel, és annak állá
sáról három év múlva számoljon be az Elnökségnek.

Javaslat alkalmi bizottság kiküldésére a terület- és 
településfejlesztés hosszú távú feladataival kapcsolatos 

országgyűlési előterjesztés elnökségi vitájának 
előkészítésére

A terület- és településfejlesztés hosszú távú fel
adatairól szóló 3329/1983. számú minisztertanácsi 
határozat sok feladatot adott az MTA-nak — főleg 
a területi bizottságoknak — és mintegy az egész 
munka befejezéseként előírta, hogy a területi 
bizottságok és az MTA Elnöksége vitassák meg az 
Országgyűlés elé kerülő előterjesztés tervezetét.

Az akadémiai feladatok végrehajtására a Koor
dinációs Értekezlet még ez év elején intézkedési 
tervet hagyott jóvá. Ezzel összhangban terjesztett 
elő javaslatot az MTA elnöke alkalmi bizottság 
kiküldésére.

Az Elnökség 33/1984. számú határozata

1. Az Elnökség felkéri a területi bizottságokat, 
hogy vitassák meg az Országos Tervhivatal által 
készítendő országgyűlési előterjesztés tervezetét; 
a vitában elhangzó észrevételekről, javaslatokról 
készítsenek tömör összefoglalót és azt október 15-ig 
küldjék meg a 2. pont szerint megalakítandó alkalmi 
bizottság elnökének.

2. Az elnökségi vita előkészítésére alkalmi bi
zottságot kell létrehozni, amely a területi bizottsá
gok észrevételeinek és javaslatainak ismeretében 
október 31-ig terjesszen vitaindítót az Elnökség 
— november első felében tartandó, soron kívüli — 
ülése elé.

Az alkalmi bizottság elnöke:
Szabó János, 
az MTA rendes tagja

az alkalmi bizottság titkára:
Beluszky Pál,
a földrajztudomány kandidátusa

az alkalmi bizottság tagjai:
Barta Imre,
a közgazdaságtudomány kandidátusa, a MAB 
Terület- és Településfejlesztési Munkabizottsá
gának elnöke
Bernát Tivadar, 
a földrajztudomány doktora, 
a Földrajzi Bizottság elnöke
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Csuti János,
a VEAB Urbanisztikai Munkabizottságának 
elnöke
Enyedi György, 
az MTA levelező tagja 
Fodor István,
a földrajztudomány kandidátusa, 
a PAB Környezetvédelmi és Urbanisztikai szak- 
bizottságának titkára
Kolozsvári Lajos,
a DAB Jogtudományi Munkabizottságának 
elnöke
Kőszegfalvy György, 
a műszakig tudományok doktora, 
a Településtudományi Bizottság titkára

Pécsi Márton, 
az MTA rendes tagja 
Perényi Imre,
a műszaki tudomány doktora, 
a Településtudományi Bizottság elnöke
Simon Imre,
a földrajztudomány kandidátusa, 
a SZAB Környezettudományi és Területfejlesz
tési Szakbizottságának titkára
Tóth József,
az MTA Regionális Kutatások Központjának 
főigazgatóhelyettese

Javaslat alkalmi bizottság kiküldésére 
az új magyar tudományos eredmények felmérése és 

értékelése módszereinek kialakítására

Az MTA 1984. évi közgyűlésén hozott határozat
10. pontja kimondja: „A közgyűlés úgy véli, hogy 
jobb megvilágításra szorul az a segítség, amelyet a 
tudomány a népgazdasági feladatok megoldásához 
nyújt; azért felkéri az Elnökséget, hogy tárja a 
nyilvánosság elé érthető és értékelhető formában 
a magyar tudósok és kutatók által elért új tudomá
nyos eredményeket” .

E feladatnak csak úgy lehet eleget tenni, ha 
előbb kialakításra kerülnek az eredmények felméré
sének és értékelésének módszerei. Ezért írta elő az 
Elnökség második félévi munkaterve alkalmi bizott
ság kiküldését.

Az Elnökség 34/1984. számú határozata

1. Az Elnökség az új magyar tudományos ered
mények felmérése és értékelése módszereinek kiala
kítására alkalmi bizottságot küld ki:

Az alkalmi bizottság elnöke:
Vámos Tibor, 
az MTA rendes tagja

Az alkalmi bizottság titkára:
Csurgay Árpád, 
a műszaki tudomány doktora

Az alkalmi bizottság tagjai:
Berényi Dénes, 
az MTA levelező tagja
Braun Tibor,
a kémiai tudomány doktora 

Földes Péterné,
a kémiai tudomány kandidátusa

Földiák Gábor, 
a kémiai tudomány doktora
Hoch Róbert,
a közgazdaságtudomány doktora 
Hutás Imre,
az orvostudomány kandidátusa 
Krén Emil,
a fizikai tudomány kandidátusa
Osztrovszki György, 
az MTA rendes tagja
Páris György,
a Művelődési Minisztérium Tudományszervezési 
és Informatikai Intézetének igazgatója
Pritz Pál,
a történelemtudomány kandidátusa
Szabolcsi Gertrud, 
az MTA rendes tagja
Székely Tamás, 
a kémiai tudomány doktora

2. Az Elnökség felkéri az alkalmi bizottságot, 
hogy javaslatait 1984. december 31-ig készítse el; 
egyben felhatalmazza az alkalmi bizottság elnökét, 
hogy a bizottság munkájába — szükség szerint — 
további szakértőket is bevonjon.

Javaslat alkalmi bizottság kiküldésére 
a tudományos kutatásra fordított tényleges összegek 

tisztázására

Többször, több fórumon is felmerült már, hogy a 
statisztikában lényegesen nagyobb összegeket tün
tetnek fel a tudományos kutatásra történt ráfordí
tásként, mint ami valóban kutatási célokra szol
gál, ill. jut. Ezért vette fel az Elnökség e félévi 
munkatervébe e kérdés megvizsgálását, és e célból 
alkalmi bizottság kiküldését.

Az Elnökség 35/1984. számú határozata

1. Az Elnökség a tudományos kutatásra fordí
tott tényleges összegek tisztázására alkalmi bizott
ságot küld ki:

a bizottság elnöke:
Prohászka János,
az MTA rendes tagja
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a bizottság titkára:

Csöndes Mária,
a Kutatásszervezési Intézet tud. munkatársa

a bizottság tagjai:
Aradi Zsolt,
a Központi Hivatal Pénzügyi Főosztályának 
főosztályvezetőhelyettese
Bácskai Tamás,
a közgazdaságtudomány kandidátusa
Dimény Imre, 
az MTA levelező tagja
Hardy Gyula, 
az MTA levelező tagja
Hargitai Gábor,
a Társadalomtudományi Koordinációs Bizottság 
titkára
Mezey András,
az OMFB főosztályvezetője
Pártos Judit, 
a KSH osztályvezetője
Pungor Ernő, 
az MTA rendes tagja
Sipos Aladár, 
az MTA rendes tagja
Tuschák Róbert, 
az MTA levelező tagja

2. Az Elnökség felkéri az alkalmi bizottságot, 
hogy javaslatait 1985. február 28-ig készítse el; 
egyben felhatalmazza az alkalmi bizottság elnökét, 
hogy a bizottság munkájába — szükség szerint — 
további szakértőket is bevonjon.

Az Elnökség egyéb állásfoglalásai

1. Az Elnökség tudomásul veszi az elnök bejelen
tését arról, hogy Láng István főtitkár megbízatásá
nak tartama alatt a főtitkárhelyettesi feladatkör 
egy részét Teplán István főosztályvezető látja el, 
aki erre tekintettel a jövőben részt vesz — mint 
állandó meghívott az elnökségi üléseken.

2. Az 1. napirendi pont tárgyalásánál javaslat 
hangzott el arról, hogy az Elnökség — a lehető 
legrövidebb időn belül — tegyen előterjesztést az 
illetékes felső szervekhez, amelyben

a) hívja fel a figyelmet kutatásszervezési gya
korlatunk ama fogyatékosságára, hogy nem törté
nik kormányzati döntés a K +  F források alloká
ciója tárgyában, és

b) jelezze, hogy az Akadémia legközelebbi ren
des közgyűlése foglalkozni kíván ezzel a kérdéssel, 
s megfelelő javaslatokat kíván tenni annak érdeké
ben, hogy a következő ötéves tervidőszakban már 
kormányzati döntés alapján történjék a K +  F for
rások felhasználásának megtervezése.

Az Elnökség a javaslattal egyetért és felhatal
mazza az MTA elnökét, hogy az említett — figyel
met felhívó — levelet juttassa el az illetékesekhez, 
továbbá gondoskodjék arról, hogy a következő évi 
rendes közgyűlés — kellő előkészítés után — állást 
foglalhasson a felvetett kérdésekben.

3. Az Elnökség tudomásul veszi:
— az Elnökségi Köznevelési Bizottság írásos beszá
molóját az új tankönyvek akadémiai véleményezé
séről;
— a szocialista országok tudományos akadémiái 
társadalomtudományi alelnökeinek VI. értekezleté
ről szóló írásos jelentést;
— az 1984. évi június 26-i ülés óta eltelt időszak 
legfontosabb eseményeiről szóló írásos beszámolót;
— az 1985. évi rendes és levelező tag választására 
beérkezett javaslatokról szóló írásos tájékoztatót;
— az osztrák akadémia elnökével folytatott tárgya
lásokról szóban előterjesztett elnöki tájékoztatót:
— a csehszlovák és a kínai akadémiával folyt 
tárgyalásokról szóban előterjesztett főtitkári tájé
koztatót.

Szentágothai János s. k.

Közlemények

3. számú 
t á j é k o z t a t ó

A TMB szakbizottságai az alábbi pályázóknak 
ítélték oda a kandidátusi fokozatot (lezárva: 1984. 
június 30.)

Irodalomtudományi szakbizottság

GEVORGJÁNNÉ, BAGI ÉVA (Debreceni Tanító
képző Főisk.) „Örmény—magyar irodalmi vo
natkozások és az ’Armenia’ c. folyóirat” c. 
Szovjetunióban megvédett értekezése alapján 
az irodalomtudomány kandidátusa.

Történelemtudományi szakbizottság

ANDERLÉNÉ, Dr. SAJTI ENIKŐ (JATE)
„A magyar kormányok délszláv politikája a 
Délvidéken 1941 — 1944” c. értekezése alapján a 
történelemtudomány kandidátusa,

FRÖHLICH IDA (ELTE BTK)
„Történeti elemek a hellenizmus kései kánonikus 
és apokrif irodalmában” c. Szovjetunióban 
megvédett értekezése alapján a történelemtudo
mány kandidátusa,

KIRÁLY ISTVÁN (Móricz Zsigmond Mg. Szak- 
középiskola, Kaposvár)
„Az agrárszocialista mozgalmak történeti prob
lémái” c. értekezése alapján a történelemtudo
mány kandidátusa.
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Művészettörténeti, építészettörténeti és régészeti szak-
bizottság

ALBERTI NI BÉLA (Műv. Minisztérium)
„A magyar fotókritika története a kezdetektől 
1945-ig” c. értekezése alapján a művészettörté
nettudomány kandidátusa,

GÁSPÁR DOROTTYA (MTA Régészeti Int.)
„A római fémművesség emlékei Pannóniában” 
c. értekezése alapján a történelemtudomány 
(régészet) kandidátusa.

Állam- és jogtudományi szakbizottság

BODNÁR LÁSZLÓ (JATE)
„A nemzetközi szerződések államon belüli alkal
mazásának főbb kérdései” c. értekezése alapján 
az állam- és jogtudomány kandidátusa,

DEZSŐ LÁSZLÓ (Megyei Rendőrfőkapitányság, 
Zalaegerszeg)
„Az orvos büntetőjogi felelőssége” c. értekezése 
alapján az állam- és jogtudomány kandidátusa,

HARMATHYNÉ, HORVÁTH ANNA (Állam- és 
Jogtudományi Intézet, Bp.)
„Fejlődési tendenciák a társadalmi tulajdon 
büntetőjogi védelmében” c. értekezése alapján 
az állam- és jogtudomány kandidátusa,

NAGY FERENC (JATE Állam- és Jogtudományi 
Kar)
„Intézkedések a büntetőjog szankciórendszeré
ben” c. értekezése alapján az állam- és jogtudo
mány kandidátusa,

TÓTH LAJOS (JATE Állam- és Jogtudományi Kar) 
„A mezőgazdasági termelőszövetkezetek társa
dalmi-szervezeti jellegének jogi megközelítése” c. 
értekezése alapján az állam- és jogtudomány 
kandidátusa.

Pedagógiai szakbizottság

FEHÉR IRÉN (Apáczai Csere János Tanítóképző 
Főisk. Győr)
„Az úttörőmozgalom szerepe a 10 — 14 éves 
tanulók társadalmi aktivitásának fejlesztésé
ben” c. értekezése alapján a neveléstudomány 
kandidátusa,

FORRAY R. KATALIN (Oktatáskutató Intézet, 
Bp.)
„Társadalmunk és középiskolája” c. értekezése 
alapján a neveléstudomány kandidátusa,

MAYER MIKLÓSNÉ (ELTE BTK)
„Az egységesség és differenciáltság együttes 
érvényesítésének lehetőségei és sajátosságai az 
oktatási folyamat szervezésében” c. értekezése 
alapján a neveléstudomány kandidátusa.

Fizikai és csillagászati szakbizottság

BARTA ERZSÉBET (MTA MFKI)
„Erősen adalékolt szilícium-egykristályok opti
kai állandóinak meghatározása Kramers—Kro- 
nig-analízissel” c. értekezése alapján a fizikai 
tudomány kandidátusa,

GRANDPIERRE ATTILA (ELTE Geofizikai Tan
szék)
„A flérjelenség konvekciós értelmezése” c. 
értekezése alapján a fizikai (csillagászat) tudo
mány kandidátusa,

KAKAS JÁNOS (ERŐTERV)
„Triboelektromos töltésátadáson alapuló mérés- 
technikai módszerek” c. alkotás leírása alapján 
a fizikai tudomány kandidátusa,

SÜTŐ ANDRÁS (MTA KFKI)
„Fázisátalakulások és korrelációk frusztrált 
Ising modellekben” c. értekezése alapján a fizikai 
tudomány kandidátusa.

Növénytermesztési szakbizottság

JALA MOHAMED SALLAL (Irak)
„A tápanyagkezelések hatása a Zölveltelini 
szőlőfajta biomassza képzésére” c. értekezése 
alapján a mezőgazdasági tudomány kandidátusa.

Állattenyésztési és állatorvostudományi szakbizottság

BASMA FAYSAL MAHJOOB (Irak)
„A foszfor felszívódása s annak hatékonysága 
baromfiban” c. értekezése alapján az állatorvos
tudomány kandidátusa,

TAG EL-DEN HASSAN TAG EL-DEN (Egyiptom) 
„A takarmánykeverék fehérje szintjének és 
aminosav kiegészítésének hatása a különböző 
genotípusú nyulak teljesítményére” c. értekezése 
alapján a mezőgazdasági tudomány kandidátusa.

Klinikai orvostudományi szakbizottság

APRÓ GYÖRGY (SZOTE Szül. és Női Klinika) 
„A luteális elégtelenség jelentősége a női meddő
ségben” c. értekezése alapján az orvostudomány 
kandidátusa,

JOÓ ISTVÁN (HUMAN Oltóanyagtermelő és Kút. 
Int.)
„Új típusú kolera vakcina” c. értekezése alapján 
az orvostudomány kandidátusa,

HARTYÁNSZKY ISTVÁN (SOTE II. Gyermek- 
klinika)
„A primitív aortaívek fejlődési rendellenességei 
a congenitalis vitiumok tükrében” c. értekezése 
alapján az orvostudomány kandidátusa,

MARSCHALKÓ MÁRTA (SOTE Bőr és Nemikór- 
tani Klinika)
„Syphilis serológiai eljárások értékelése az 
antiveneriás küzdelem szempontjából” c. érte
kezése alapján az orvostudomány kandidátusa,

PETŐ IMRE IVÁN (OTKI I. Belgyógyászati 
Klinika)
„Az örökletes antithrombin III. hiány külön
böző formáinak összehasonlító vizsgálata” c. 
értekezése alapján az orvostudomány kandidá
tusa,
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TEMESVÁRI ERZSÉBET (Országos Bőr és Nemi- 
kórtani Klinika)
„A kontakt szenzibilizáció epidemiológiai jelen
tősége” c. értekezése alapján az orvostudomány 
kandidátusa,

VEZEKÉNYI ZSUZSANNA (POTE I. Belgyógyá
szati Klinika)

„Üj enziminduktor, a Zixoryn®, human I —II. 
fázisú klinikai farmakológiája” c. értekezése 
alapján az orvostudomány kandidátusa.

Gépészeti, kohászati szakbizottság

CSEKŐ BÉLA (NME Szállítóberendezések Tan
széke)
„Vibrációs szállítóberendezés szállítási jellem
zőinek függése az alátámasztó laprugók vég
pontjain adódó mozgás összetevőinek arányá
tól” c. értekezése alapján a műszaki tudomány 
kandidátusa,

HARGITAI LÁSZLÓ (Erdészeti és Faipari Egy. 
Sopron)
„Műszaki és szervezési módszerek a keretfűré
szek teljesitőképességének fokozására és a vesz
teségidők csökkentésére” c. értekezése alapján 
a műszaki tudomány kandidátusa,

JAKÁL LÁSZLÓ (Erdészeti és Faipari Egy. 
Sopron)
„Műgyanták penetrációjának és a különböző 
tulajdonságú ragasztott faszerkezetek és lapok 
gyárthatóságának összefüggései” c. értekezése 
alapján a műszaki tudomány kandidátusa,

NAGY SÁNDOR (BME Gépgyártástechnológiai 
T s z )
„Köszörülési folyamat adaptív-optimáló irányí
tása” c. értekezése alapján a műszaki tudomány 
kandidátusa,

NGUYEN HUU DUNG (Vietnam)
„Vasúti jármű szekrényfelfüggesztés dinamikai 
és üzemeltetési szempontból kedvező paraméte
reinek meghatározása” c. értekezése alapján a 
műszaki tudomány kandidátusa,

PIKLER GYULA (MTA SZTAKI)
„Interaktív gépészeti tervező rendszerek elmé
leti és gyakorlati kérdései” c. értekezése alapján 
a műszaki tudomány kandidátusa,

VADÁSZ DÉNES (Gépipari Technológiai Int.) 
„Tengely és tárcsaszerű alkatrészek műveleti 
sorrendtervezésének automatizálása” c. érte
kezése alapján aműszaki tudomány kandidátusa.

Hiradástechnikai, irányítástechnikai, automatikai 
műszertechnikai szakbizottság

GAMAL M. M. ABDEL-RAHIM (Egyiptom) 
„Gunn oszcillátor stabilizálása gyűrűs rezoná
torokkal” c. értekezése alapján a műszaki tudo
mány kandidátusa.

Építési, építészeti és közlekedéstudományi szakbizottság

HINGL JÁNOS (III. sz. Autójavító Vállalat)
„A személygépkocsi állomány mennyiségi és 
minőségi változásának hatása a javítókapacitá
sok fejlesztésére” c. értekezése alapján a műszaki 
tudomány kandidátusa,

HOCK BÉLA (Vízgazdálkodási Tud. Kút. Központ) 
„Vízminőség változások a vízhozam és a vízhő
mérséklet figyelembevételével szabad áramlású 
vízfolyásokon” c. értekezése alapján a műszaki 
tudomány kandidátusa.

Szervetlenkémiai, analitikai, fizikai kémiai, mag
kémiai, technológiai szakbizottság

HORKAY FERENC (Országos Munka- és Üzem
egészségügyi Intézet)
„Kémiailag térhálósított polivinilalkohol és poli 
(vinilacetát) gélek mechanikai és duzzadási 
tulajdonságai” c. értekezése alapján a kémiai 
tudomány kandidátusa,

MIHÁLTZ PÁL (BME Mezőgazd. Kémiai Techno
lógiai Tanszék)
„Oxigénbevitel buborékoltatott gázfolyadék 
érintkeztetőkben” c. értekezése alapján a kémiai 
tudomány kandidátusa,

TÁNCZOS ILDIKÓ (BME Szerveskémiai Techno
lógiai Tanszék)
„Ä gyökös kopolimerizáció inhibíciókinetikája” 
c. értekezése alapján a kémiai tudomány kandi
dátusa,

TÓTH TIBOR (ELTE Kémiai Technológiai Tan
szék)
„Gázkromatográfiás csúcsazonosítás megbíz
hatóságának növelése retenciós indexek és 
szelektív reakciók együttes alkalmazásával” c. 
kémiai tudomány kandidátusa,

SZALONTAI GÁBOR (Nehézvegyipari Kutató 
Intézet)
„Empirikus spektroszkópiai modellek 13C NMR, 
XH NMR és IR spektrumok számítógépes érté
kelésére, és a lehetséges szerkezetek rangsorolá
sára” c. értekezése alapján a kémiai tudomány 
kandidátusa,

TÍMÁR LAJOS (Magyar Ásványolaj és Földgáz 
Kísérleti Int.)
„Tányéros rektifikáló és abszorpciós műveleti 
egységek matematikai modellezése” c. értekezése 
alapján a kémiai tudomány kandidátusa.

Szerveskémiai, technológiai és gyógyszerészeti szak- 
bizottság

AHMED MAHMOUD HAMMAM (Egyiptom) 
„Esszenciális aminosavak változásai egyes kész
ételek konzerválása és tárolása során” c. érteke- 
sése alapján a kémiai tudomány kandidátusa,
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BRWA MOHAMED SAEED (Irak)
„Növényi fehérjékkel komplettált búza- és rizs
liszt alapanyagú készítmények jelentősége a 
fehérjetáplálkozásban” c. értekezése alapján 
a kémiai tudomány kandidátusa,

DEÁK FERENC (Műanyagipari Kút. Int.)
„PVC alapú, széles hőmérséklet-tartományban 
magas deformációs szilárdsági jellemzőkkel ren
delkező, stabil szerkezeti anyagok” c. Szovjet
unióban megvédett értekezése alapján a kémiai 
tudomány kandidátusa,

HASSAN BARAKAT HAMED (Egyiptom)
„Gamma- és nagy feszültségű elektronsugárzás 
hatása a trypsin inhibitor aktivitására, valamint 
E- és H-vitamin tartalmára szójadara és szója- 
liszt esetében” c. értekezése alapján a kémiai 
tudomány kandidátusa.

Általános biológiai szakbizottság

AMI NA MOHAMED ZAKI (Egyiptom)
„Néhány tetűatka faj taxonómiája és ökológiája 
Magyarországon” c. értekezése alapján a bioló
giai tudomány kandidátusa,

ELSAYED TAWFEEK ELSAYED DARW1SH 
(Egyiptom)
„Egyes gyümölcsfákat fertőző levéltetvek taxi- 
nómiája és ökológiája Magyarországon” c. érte
kezése alapján a biológiai tudomány kandidá
tusa,

IZSÁK JÁNOS (Berzsenyi Dániel Tanárképző 
Főisk. Szombathely)
„Betegségi diagnózisok diverzitásának életkori 
alakulása és nemi eltérései” c. értekezése alapján 
a biológia tudomány kandidátusa,

LENKEY BÉLA (KLTE TTK)
„A digitálisz glikozidok és aglikonok bio
konverziója” c. értekezése alapján a biológiai 
tudomány kandidátusa,

SASS MIKLÓS (ELTE TTK)
„Az autofagocitózis szerepe és szabályozása a 
rovarok lárvális szerveiben” c. értekezése alap
ján a biológiai tudomány kandidátusa,

WAGDY MOHAMED MAHMOUD EL SARRAF 
(Egyiptom)
„Amino acids microbial activity in Hungarian 
shallow waters” c. értekezése alapján a biológiai 
tudomány kandidátusa.

Pszichológiai szakbizottság

BOLDIZSÁR HARRISONNÉ, Dr. KAKAS GI
ZELLA (ELTE Ált. Pszich. Tsz.)
„Gyermekek reakciói frusztrációs helyzetek
ben” c. értekezése alapján a pszichológia tudo
mány kandidátusa,

KÖBÖLKUTI ANTAL (Kossuth Lajos Katonai 
Főisk.)
„Teljesítmény motiváló eljárások érvényesülése 
mozgásos feladatoknál” c. értekezése alapján a 
pszichológia tudomány kandidátusa,

MOLNÁR EMMA (Főv. János Kórház)
„Anyaság és társadalmi adaptáció: a hagyomá
nyos női szerepkörben neurotikusnak bizonyuló 
anyák pszichológiai vizsgálata” c. értekezése 
alapján a pszichológia tudomány kandidátusa.

Kísérleti biológiai szakbizottság

ADOLFO RODRIGUEZ NODALS (Kuba)
„A trópusi gyök- és gumós növények nemesítése 
a Kubai Köztársaságban” c. értekezése alapján 
a biológiai tudomány kandidátusa,

IKRÁM ULLAH KHAN (Pakisztán)
„Cisztein-proteázok izolálása, jellemzése és ha
tásmechanizmusának vizsgálata” c. értekezése 
alapján a biológiai tudomány kandidátusa,

HUSZTIK ERSZÉBET (SZOTE)
„Reticuloendothelialis szervfrakciók vizsgálata 
gadolinium kloriddal kiváltott RÉS blokádban 
és diffúz intravousularis koagulációban” c. érte
kezése alapján a biológiai tudomány kandidátusa

JAHYA ASHRAF S/O HAFIZ MOHAMMAD 
SIDDIQUE (Pakisztán)
„Különböző mutáns kukorica genotípusok né- 
liánymorfo-genetikai tulajdonságának elemzése
két tenyészterületen” c. értekezése alapján a 
biológiai tudomány kandidátusa,

FEKETE ANDREA (SOTE Biofiz. Int.)
„Nukleinsav-fehérje kölcsönhatás szerepe a nuk- 
leoproteidek UV-sérülésében” c. értekezése alap
ján a biológiai tudomány kandidátusa,

PELLIONISZNÉ, Dr. PARÓCZAI MARGIT (Kő
bányai Gyógyszerárugyár)
„Tropánvázas vegyületek hatása a szív ingerületi 
folyamataira” c. értekezése alapján a biológiai 
tudomány kandidátusa,

PESTI MIKLÓS (Vetőmag Vállalat Kút. Áll.,
Szentes)
„Protoplaszttechnika és membránfúziós eljárá
sok alkalmazása Penicillium, Candida és Saccha
romyces fajoknál” c. értekezése alapján a bioló
giai tudomány kandidátusa,

RAKONCZAY ZOLTÁN (SZOTE)
„Az acetilkolineszteráz molekuláris formáinak 
biokémiai karakterizálása és topográfiai meg
oszlása patkány központi- és perifériás idegrend
szerében” c. értekezése alapján a biológiai tudo
mány kandidátusa,

SZESZÁK FERENC (DOTE Biológiai Int.)
„A génaktivitás szabályozó faktorok vizsgálata 
különböző kísérleti rendszerekben” c. érteke
zése alapján a biológiai tudomány kandidátusa,
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TERESA MARTINEZ RODRIGUEZ (Kuba)
,,A pigmenttartalom változása a citrus-félék 
gyümölcshéjában és a színeződés megváltozta
tásának lehetősége” c. értekezése alapján a 
biológiai tudomány kandidátusa.

Az helyesen: Agrártudományi Egyetem Mezőgazda
ságtudományi Kar Melegégövi Oktatási Osztály,
G°d0ll°' TMB TITKÁRSÁGA

Szociológiai és demográfiai szakbizottság

KAPITÁNY (FÖVÉNY) ÁGNES (Művelődéskutató 
Intézet, Bp.)
„A társadalmi formációk struktúrájának tükrö
ződései a mai magyar társadalom értékrend- 
szerében” c. (Kapitány Gáborral közösen írt) 
értekezése alapján a szociológiai tudomány 
kandidátusa,

KAPITÁNY (FÖVÉNY) GÁBOR (Művelődéskutató 
Intézet, Bp.)
„A társadalmi formációk struktúrájának tükrö
ződése a mai magyar társadalom értékrend- 
szerében” c. (Kapitány Ágnessel közösen írt) 
értekezése alapján a szociológiai tudomány 
kandidátusa.

TUDOMÁNYOS MINŐSÍTŐ BIZOTTSÁG
TITKÁRSÁG

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

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

A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak, 
valamint az intémények vezetőinek más időpontban 
is rendelkezésre áll.

IGAZGATÁSI ÉS JOGI FŐOSZTÁLY

HELYREIGAZÍTÁS

Az Akadémiai Közlöny XXXIII .  (1984.) évfo
lyam 10. számában közölt közlemények rovat
ban — tájékoztató a kandidátusi fokozat odaítélé
séről — tévesen jelent meg P e k l i  J ó z s e f ,  a 
mezőgazdaságtudomány kandidátusi munkahelye.

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

TUDOMÁNYOS MINŐSÍTŐ BIZOTTSÁG
TITKÁRSÁG
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A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ELNÖKSÉGÉNEK
HATÁROZATAI*

az 1984. évi október 23-i (Boglárlellén tartott) üléséről

A kertészet fejlesztése és a kutatás

Az Agrártudományok Osztálya által készített 
és előterjesztett tanulmány két fő részből áll. Az 
első a kertészet helyzete és fejlesztése címet viseli s a 
kertészeti ágazatnak a népgazdaságban betöltött 
helyével, szerepével foglalkozik, majd felvázolja az 
ágazat problémáit és a problémák megoldásának 
irányait. A második fő része a kertészeti kutatásokat 
értékeli. Ennek keretében szól a kertészeti kutatá
sok kiemelkedő eredményeiről, az ezredfordulóig 
várható kutatási feladatokról. Ezt követően áttekin
tést ad a kutatások szervezéséről és finanszírozásá
ról. Befejezésképpen a tanulmány ajánlásokat 
fogalmaz meg a legfontosabb teendőkről.

Az előterjesztésben foglaltakkal a vitában részt
vevők lényegileg egyetértettek; helyeselték az aján
lásokat is. A hozzászólók rámutattak a kertészeti 
ágazat fontosságára és a kertészeti kutatások erő
teljesebb támogatásának a szükségességére. Hang
súlyozták, hogy ez idő szerint legfontosabb feladat a 
termelés biztonságának a fokozása, a kertészeti 
termékek versenyképességének a növelése, a bel
földi piac szervezettségének a megteremtése, fel
ügyeletének a hatékonyabbá tétele. Néhány javas
lat hangzott el az ajánlások kiegészítésére, pontosí
tására. Utalás történt továbbá a gyümölcsfák irtá
sának a veszélyére, a gyümölcstárolási kapacitás 
szűkös voltára, a szántóföldi melléktermékekre 
alapozott gombatermesztés ösztönzésére, a nagy
üzemek erőtartalékainak mobilizálására, az ökoló
giai és az ökonómiai kutatások fejlesztésének 
sürgető szükségességére, a racionálisabb gazdálko
dást szolgáló új fajták elterjesztésének szorgalma
zására.

Az Elnökség 36j1984. számú határozata

1. Az Elnökség — megköszönve az előterjesztők 
értékes munkáját — lényegileg egyetértését nyilvá
nítja az előterjesztésben foglaltakkal, az MTA 
Agrártudományok Osztályának ajánlásaival.

Megállapítja, hogy a kertészet az utóbbi két 
évtizedben a mezőgazdaság jelentősen fejlődő 
ágazatai közé tartozott. Alapvető feladatait (a 
lakosság friss és feldolgozott zöldséggel, gyümölccsel 
való ellátását) teljesítette. Termékei pótolhatatlan 
elemei táplálkozásunknak. Jelentősége az egészsé
gesebb táplálkozás és az esztétikusabb környezet 
kialakítására való törekvés következtében a jövő
ben tovább növekszik. Fontos a devizaszerző 
szerepe is;

2. megállapítja továbbá, hogy más mezőgazda- 
sági ágazatokhoz hasonlóan a kertészet számára

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

távlatokban is nélkülözhetetlen a versenyképes 
nagyüzemi termelési háttér és ennek szervező
segítő tevékenysége. Ezért ésszerű munkamegosz
tásra és helyes arányokra van szükség a nagyüzemi 
és a háztáji-kisegitő-gazdasági termelés között. 
Alapvető feltétele ez a kiegyensúlyozott belföldi és 
a jelentős exportpiaci pozíciók megtartásának. Az 
eredményes, korszerű kertészeti kisárutermelés a 
nagyüzemi háttérre és a kutatás eredményeire 
alapozódhat.

A kertészet jövedelméből képezhető fejlesztési 
források nem biztosítják a kívánatos újratermelés 
feltételeit sem. Ezért szükségesnek látszik a ter
melői érdekeltségi pozíciók javítása és néhány terü
leten az állami preferenciák további fenntartása.

3. Az Elnökség javasolja az illetékes miniszté
riumoknak (országos hatáskörű szerveknek), hogy 
vizsgálják meg a kertészet fejlesztésével összhang
ban álló feltételek megteremtésének lehetőségét. 
Segíteni kell a termelési célkitűzéseket megalapozó 
műszaki ellátást. Elő kell mozdítani az export 
célokat szolgáló gép- és technológia, a termelés és 
feldolgozás, továbbá a melléktermékek hasznosítá
sát szolgáló ipari háttér fejlesztését a tudományos 
kutatások eredményeinek a figyelembevételével.

4. Az Elnökség hangsúlyozza: a kertészet egé
szére érvényes, hogy mindenekelőtt a növény 
biológiai igényeinek kielégítésére, a termőképesség 
jobb hasznosítására kell törekedni, s — ahol erre 
lehetőség van — a kertészeti kultúrák számára a 
legoptimálisabb termőhelyeket kell biztosítani. Szor
galmazni kell a vízigényes kultúrák öntözéses ter
melését, illetve az ezzel kapcsolatos kutatásokat.

5. Az Elnökség úgy véli: a kertészeti termelésben 
mindenütt szabad teret és lehetőséget kell engedni 
az integrációk helyi adottságokhoz igazodó külön
féle formáinak, ideértve a vállalatközi együttműkö
déseket, a különböző gazdasági-szervezési formá
kat, a sajátos termelői kapcsolat-rendszereket. A 
kertészeti termékek szabályozott piacát korszerű 
árképzési technika (árverés, számítógéppel nyilván
tartott nagyvásártelep) bevezetésével, a kínálat 
szabályozását pedig termékcsoportonként szerve
zett termelői integrációk és termelői piac kialakítá
sával célszerű megoldani.

A kertészeti ágazatban a továbblépést a diffe
renciált mennyiségi és minőségi fejlesztés, illetve 
szerkezeti módosítás jelentheti; erősíteni kell a 
kertészeti termelést és termékértékesítést segítő 
ökonómiai (piac) kutatásokat, hogy igényesebb 
termelés-szervező munka alakuljon ki, és előtérbe 
kerüljön a szervezett és felügyelt piac; továbbá

6. indokolt, hogy az illetékes országos hatás
körű szervek külön is tekintsék át a kertészet fejlesz
tését szolgáló genetikai, biológiai alapok helyzetét, 
és egyben teremtsék meg a megújulás feltételrend
szerét.
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Szorgalmazni és támogatni kell a legújabb kuta
tási eredmények gyorsabb elterjesztését.

7. Az Elnökség aggodalmát fejezi ki amiatt, 
hogy míg a kertészet növekvő eredményességgel 
járul hozzá a népgazdasági célok megvalósításához 
és fokozódnak a vele szemben támasztott igények, 
addig a kertészeti kutatásokra fordított összegek 
aránya — a K +  F ráfordítások egészén belül — 
folyamatosan csökken. Ez azért is aggasztó, mert 
a kertészeti kutatások költségigényessége nagy, és 
állandóan növekszik.

8. A kertészeti kutatóintézményi rendszer közel
múltban történt átszervezésére tekintettel indo
kolt — a VII. ötéves terv időszakától kezdődően — 
a kutatóhelyek feladatainak újbóli koordinálása és 
működésük integrálása. Az Elnökség ajánlja, hogy 
a tárcaszintű kertészeti termesztési és feldolgozási 
kutatások programirodája a Kertészeti Egyetemen 
kerüljön megszervezésre. Célszerűnek látszik — az 
ott folyó kutatások multidiszciplináris jellegére 
figyelemmel —, hogy azokat a MÉM az MTA 
Agrártudományok Osztályának bevonásával irá
nyítsa.

9. Az Elnökség felkéri az Agrártudományok 
Osztályát, gondoskodjék arról, hogy az MTA illeté
kes tudományos osztályai (a VIE, VIII., IX. és X. 
Osztály) és bizottságaik megismerjék és megtár
gyalják az előterjesztésben foglaltakat; ennek alap
ján határozzák meg a rájuk háruló feladatokat, és 
kísérjék figyelemmel azok végrehajtását.

10. Az Elnökség felkéri elnökét, hogy az átdol
gozott előterjesztést és a jelen határozatot tájékoz
tatásul küldje meg az illetékes irányító szerveknek, 
köztük az MSZMP Gazdaságpolitikai Bizottságának 
és az Állami Tervbizottságnak is.

Javaslat az Akadémia 1985. évi közgyűlésének 
jellegére, beszámolási és szervezeti rendjére

Az Elnökség az írásban előterjesztett elnöki 
javaslatot elfogadva az alábbiak szerint határozott.

Az Elnökség 37/1984. számú határozata

I .

1. A közgyűlés új hazai tagok választásával 
egybekötött, teljes tisztújító közgyűlésként kerül
jön megrendezésre. Az 1980 májusától 1985 máju
sáig terjedő időszak akadémiai tevékenységét össze
gező és értékelő beszámolók és azok vitája, vala
mint a jövő tennivalóinak kijelölése mellett az 
Elnökség tűzze napirendre aktuális tudománypoli
tikai kérdések megvitatását.
2. A közgyűlés időpontja: 1985. május6—10. (hétfő
től péntekig).

Az osztályülésekre a közgyűlés keretében kerül 
sor.
3. A közgyűlés nagyobb részben nyilvános ülésként, 
a tudományos szakemberek minél szélesebb köré

nek bevonásával ülésezzen. A zárt ülés időtar
tama: másfél nap.

4. A közgyűlés tárgysorozata:

Május 6-án, hétfőn délelőtt: 
plenáris ülés a Díszteremben

— a beszámoló beterjesztése az Elnökség részé
ről,

— a beszámoló beterjesztése a főtitkár részéről,
— az Akadémiai Aranyérem és az Akadémiai 

Díjak átadása.

Május 6-án délután, május 7-én és 8-án egész nap, 
továbbá május 9-én délelőtt:

a tudományos osztályok közgyűlési osztály
ülései.

Május 9-én délután:
zárt ülés a Vári Kongresszusi Teremben
— új hazai rendes és levelező tagok választása,
— az Akadémia elnökének kiegészítő tájékoz

tatója,
— az Akadémia főtitkárának kiegészítő tájé

koztatója
— a beszámolók vitája.

Május 10-én délelőtt:
Zárt ülés a Vári Kongresszusi Teremben
— az új tisztségviselők (elnök, alelnökök, elnök

ségi tagok) megválasztása; javaslat a Minisz
tertanácsnak a főtitkár és a főtitkárhelyette
sek személyére,

— a beszámolók vitájának folytatása.

Május 10-én délután:
Zárt ülés a Vári Kongresszusi Teremben
— az Akadémia elnökének és főtitkárának vála

sza a felszólalásokra,
— indítványok, javaslatok,
— határozathozatal.

5. A közgyűlés keretében valamennyi tudományos 
osztály ülést tart.

5.1. Az osztályrendezvények programját minden 
osztály saját elgondolása szerint határozza 
meg. Az Elnökség hangsúlyozni kívánja, 
hogy — az írásban benyújtott részletes 
beszámolók vitája mellett — a közgyűlési 
osztályülések főként az adott tudomány- 
terület aktuális, tartalmi kérdéseire össz
pontosítsák a figyelmet

5.2. Az osztályülések nyilvánosak.

6. A közgyűlés írásos mellékletei:
— Fehérkönyv,
— összefoglalás az elmúlt közgyűlés óta végzett 

testületi munkáról,
— A Magyar Tudományos Akadémia 1984. évi 

hivatali tevékenységével kapcsolatos fonto
sabb adatok,
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— Javaslat az új hazai rendes és levelező tagok 
választására,

— Az új tisztségviselők megválasztásának elő
készítésére kiküldött Jelölő Bizottság elő
terjesztése.

II.

A minél teljesebb körű közgyűlési részvétel bizto
sítása érdekében az MTA elnöke a jelen határozatot 
külön kísérő levéllel megküldi az Akadémia tagjai
nak azzal, hogy a közgyűlés idejére külön feladatot, 
külföldi utat ne vállaljanak.

Javaslat

az 1985. évi tagválasztásra vonatkozó 
közgyűlési előterjesztést az Elnökség 

számára előkészítő bizottság kiküldésére

Az MTA elnöke által előterjesztett javaslatot az 
Elnökség elfogadta.

Az Elnökség 39/1984. számú határozata

Az 1985. évi tagválasztásra vonatkozó közgyű
lési előterjesztés előkészítésére az Elnökség az alábbi 
összetételű alkalmi bizottságot küldi ki:

a bizottság elnöke: Pach Zsigmond Pál 
alelnök

a bizottság tagjai: Polinszky Károly alelnök 
Somos András alelnök

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

Az Elnökség felkéri a bizottságot, hogy javasla
tá t terjessze az Elnökség 1985. évi februári ülése 
elé.

Javaslat

az akadémiai ankétok, kerekasztal- 
konferenciák és elnökségi klubdélutánok 

1984— 1985. évi témáira

Az MTA elnökének előterjesztését az Elnökség 
elfogadta.

Az Elnökség 40/1984. számú határozata

1 . Az Elnökség az 1983—84. évre jóváhagyott 
ankétok, kerekasztal-konferenciák és elnökségi klub
délutánok programjának teljesítéséről szóló tájékoz
tatást tudomásul veszi.
2. Az Elnökség 1984—85-re az alábbi témák meg
vitatását irányozza elő:

kerekasztal-konferencia keretében
a társadalmilag nagy jelentőségű interdiszcipliná
ris kérdések közül:

— Az ember és természeti környezetének vé
delme.

— Társadalmi stabilitás és gazdasági fejlődés
Az 1984. évi közgyűlés határozata alapján:
— A kutató ifjúság helyzetének, perspektívájá

nak reális felmérése, különös figyelemmel a 
tudományos utánpótlásra.

Az 1983—84-ről áthúzódó témákból:
— A számítástechnika alkalmazásának lehető

ségei és problémái a hazai kutatásban,
— Az egyetemi felvételi rendszer és az elhiva

tottság-ráterm ettség kapcsolatának elem
zése,
továbbá mindazon témák, amelyekben a 
Minisztertanács illetékes szervei az Akadémia 
véleményét kérik, s a vélemény kialakításá
hoz kerekasztal-konferencia látszik alkalmas
nak.

Elnökségi klubdélután keretében kötetlen beszélgetés
— gazdasági helyzetünkről,
— az állam és az egyházak kapcsolatáról,
— a hazai irodalom problémáiról.

3. Az egyes rendezvények időpontját, az előadók 
személyét és a meghívandók körét az elnök hatá
rozza meg.
4. Az Elnökség felhatalmazza elnökét, hogy a fenti 
témák körét — szükség szerint kiegészítse.

Szentágothai János s. k.

Közlemények
A Központi Statisztikai Hivatal 8011/1984. (SK 10.)

KSH számú
t á j é k o z t a t ó j a

az egységes munkaügyi statisztikai 
jelentésekkel kapcsolatos szabályozásról

* l . A statisztikai állományból törölt munkavál
lalónak fizetett általános bérpótlékot (a bérrend
szerbe beépített munkabérkiegészítést) az Egysé
ges munkaügyi statisztikai utasítások általános 
szabályaival összhangban, a dolgozó korábbi állo
mánycsoportjában és nem az „állományba nem 
tartozó munkavállalók” béreként kell jelenteni.

2. Az 1984. évi egységes munkaügyi jelentések 
közül — a 27 1161/83. elrendezési számú Munka
erő-forgalom az 1984. évben című, valamint a 
27 1165/83. elrendezési számú A foglalkoztatottak 
létszáma, munkabére és keresete az 1984. évben 
című — két kérdőív területi egységek szerinti 
adatszolgáltatása módosul. A kérdőívek kitöltése
kor a következők szerint kell eljárni:

Azokban a megyékben, amelyekben megyei 
városok vannak, a megyei adatok mindig a megyei 
városokban levő telepek adatai nélkül értendők,
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és a megyei városokban levő telepekről külön terü
leti adatszolgáltatást kell teljesíteni.

3. A 27 1162/83. elrendezési számú Létszám
adatok 1984. december 31-én című jelentés 44. 
sorában a megnevezés helyesen: A közlekedési, 
postai és távközlési fizikai foglalkozásúak. E jelen
tés kitöltésekor továbbá a következőket kell 
figyelembe venni: a FEOR 1985. január 1-től 
érvényes besorolása szerinti táblákat csak akkor 
kell kitölteni, ha az adatokban a FEOR módosítása 
változást okozott. Amennyiben az adatszolgál
tatónál nem okoz változást az 1985. január 1-től 
érvényes FEOR-módosítás, az érintett táblákat 
(2/d., 2/e., 2/f., 2/h.) nem kell kitölteni, de a tábla 
címe mellé „NEMLEGES” jelzést kell írni. Kivétel 
a jelentés 2/f. táblájának 54. sora, amelyet — ha 
az adatszolgáltató rendelkezik adattal — minden 
esetben ki kell töltenie.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL 
KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLY

4/1984. TM B számú szabályzat
a belföldi központi tudományos 

ösztöndíjasok jutalmazási rendjéről

A 7/1984. (A. K. 8.) MTA-F. számú, a tudomá
nyos továbbképzéssel kapcsolatos díjakról és ju tta
tásokról szóló utasítás 5. §. (1) bekezdése szerint 
„A TMB indokolt esetben — az éves átmeneti 
bérmegtakarításból — az ösztöndíjast a tudomá
nyos vezető javaslatára jutalomban részesítheti” . 
E rendelkezés végrehajtására a TMB az alábbi 
szabályzatot alkotja:

1 .

A szabályzat hatálya alá a belföldi központi 
tudományos ösztöndíjasok tartoznak (a továbbiak
ban ösztöndíjasok).

2.

Indokolt esetnek tekinthető, ha az ösztöndíjas
a) az egyéni tanulmányi tervében megjelölt 

vizsgakötelezettségét(eit) határidőre, kiváló 
eredménnyel teljesítette;

b) a kutatási feladatait határidőre kellő pontos
sággal és körültekintően oldotta meg;

c) értekezését a továbbképzés időtartama alatt 
benyújtotta a TMB-hez vagy az illetékes 
egyetemhez.

3.

A jutalom egyszeri összege az ösztöndíjasnak 
folyósított bruttó ösztöndíj évi összegének 6— 10%-a 
lehet.

4.

A jutalmazásra és a jutalom összegére a tudo
mányos vezető közvetlenül a TMB titkárához tehet 
javaslatot, az oktatási év eredménye alapján,

július 1. és augusztus 31-e között. A javaslathoz 
csatolja az ösztöndíjas évi munkájáról készült érté
kelést (12/1983. (A.K. 12.) MTA-F. sz. utasítás 9. 
§ (1) bekezdés.)

5.

A jutalmazásról a TMB titkára dönt évente 
októberben. A jutalmat a tudományos vezető, a 
kutató helyen tartott November 7-i ünnepség 
alkalmával adja át az ösztöndíjasnak.

6.

Az 1983.—1984. évi tanulmányi eredmények 
alapján 1984. november 30-ig tehető jutalmazási 
javaslat a IV. pontban meghatározott előírás 
szerint.

TUDOMÁNYOS MINŐSÍTŐ BIZOTTSÁG

4. s z á m ú  
t á j é k o z t a t ó

A TMB szakbizottságai az alábbi pályázóknak 
Ítélték oda a kandidátusi fokozatot (lezárva: 
1984. augusztus 30.):

Nyelvtudományi, orientalisztikai, klasszikai-filológiai 
szakbizottság

BÁNRÉTI ZOLTÁN (MTA Nyelvtudományi Inté
zet)
„A megengedő kötőszók szintaxisáról és szeman
tikájáról” c. értekezése alapján a nyelvtudo
mány kandidátusa,

ROZGONYINÉ, Dr. MOLNÁR EMMA (Juhász 
Gyula Tanárképző Főiskola)
„A szólások és közmondások nyelvi és nyelv- 
használati arculata” c. értekezése alapján a 
nyelvtudomány kandidátusa.

Irodalomtudományi szakbizottság

BOLLOBÁS ENIKŐ (Akadémiai Kiadó)
„Formabontó kísérletek a X IX —XX. századi 
amerikai lírában” c. értekezése alapján az iro
dalomtudomány kandidátusa,

LŐKÖS ISTVÁN (Ho Si Minh Tanárképző Főiskola, 
Eger)
„Egy szocialista írói pálya kelet-közép-európai 
vonatkozásai (Miroslav Krleza útja a nemzeti 
érzülettől a szocialista irodalomig)” c. értekezése 
alapján az irodalomtudomány kandidátusa,

NAGY SÁNDOR (Ho Si Minh Tanárképző Főiskola, 
Eger)
„Bűntudattól a szocializmusig (Remenyik Zsig- 
mond és a modern magyar irodalom)” c. érte
kezése alapján az irodalomtudomány kandidá
tusa,
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TROUNG DANG DUNG (Vietnami Szocialista 
Köztársaság)
„Az irodalom nemzeti jellegének kérdése a viet
nami és a magyar irodalom tanulságai alapján” 
c. értekezése alapján az irodalomtudomány 
kandidátusa.

Zenetudományi, néprajzi és folklór szakbizottság

SABER EL-ADLY (Egyiptomi Arab Köztársaság) 
„A Siwah oázis kultúrája” c. értekezése alapján 
a történelem (néprajz) tudomány kandidátusai

Filozófiai szakbizottság

NOVÁKNÉ, RÓZSA ERZSÉBET (KLTE Filozófiai 
Tsz)
„Hegel 1920-as Jogfilozófiájának gazdaságfilo
zófiai rendszere” c. értekezése alapján a filozófia 
tudomány kandidátusa.

Közgazdaságtudományi szakbizottság

BORDA JÓZSEFNÉ (MKKE)
„Rendszerelméleti! nyereségelemzés a magyar 
iparban” c. Szovjetunióban megvédett érteke
zése alapján a közgazdaságtudomány kandidá
tusa,

KECSŐ ISTVÁN (nyugdíjas)
„A kutatási folyamat az ismeretlentől a hasz
nosításig” c. értekezése alapján a közgazdaság- 
tudomány kandidátusa,

TELLER TAMÁSNÉ (MKKE)
„A népesség települési rendjének jelenkori vál
tozásai és problémái Magyarországon” c. Szov
jetunióban megvédett értekezése alapján a 
közgazdaságtudomány kandidátusa,

VÉKÁS ISTVÁN (Janus Pannonius Tud. Egy.) 
„A francia állammonopolista kapitalizmus fej
lődése, strukturális kérdései 1958—1981” c. 
értekezése alapján a közgazdaságtudomány kan
didátusa.

Művészettörténeti, építészettörténeti és régészeti szak- 
bizottság

LŐRINCZ BARNABÁS (ELTE BTK)
„Pannónia segédcsapatai a principatus korában” 
c. értekezése alapján a történelem (régészet) 
tudomány kandidátusa.

Állam- és jogtudományi szakbizottság

AHMED ABDULLA AL-KADI (Jemeni Népi 
Demokratikus Köztársaság)
„Vámjog a nemzeti és nemzetközi szférában” c. 
értekezése alapján az állam- és jogtudomány 
kandidátusa,

HOLLÓ ANDRÁS (Államigazgatási Szerv. Int.) 
„A közigazgatás ügyészi felügyeletének állam
jogi alapkérdései” c. értekezése alapján az 
állam- és jogtudomány kandidátusa,

KOVÁCS JÓZSEF (Belügyminisztérium Rendőr- 
tiszti Főiskola)
„A gazdasági rendvédelmére irányuló társadalmi 
és jogi törekvések” c. értekezése alapján az 
állam- és jogtudomány kandidátusa.

Pedagógiai szakbizottság

ELSAYED HASSAN ALY HASSAN (Egyiptomi 
Arab Köztársaság)
„Egyiptomi mezőgazdasági munkások és parasz
tok képzése és továbbképzése a programozott 
oktatás és az audiovizuális technikák felhaszná
lásával” c. értekezése alapján a neveléstudo
mány kandidátusa,

MAGEED ALI GHANEM (Jemeni Népi Demokra
tikus Köztársaság)
„Az oktatási rendszer hatása a helyi lakosság 
fejlődésére. Jemeni—magyar összehasonlító ta
nulmány” c. értekezése alapján a neveléstudo
mány kandidátusa,

TRENCSÉNYI LÁSZLÓ (KISZ KB)
„Pedagógusszerepek az általános iskolában” c. 
értekezése alapján a neveléstudomány kandidá
tusa.

Matematikai szakbizottság
BAKÓ ANDRÁS (BME Számítástechn. Alk. Közp.) 

„Forgalom szétosztási és elosztás tervezési 
modelljeinek matematikai és számítástechnikai 
értékelése és fejlesztése” c. értekezése alapján a 
matematika tudomány kandidátusa,

BUI VAN DUNG (Vietnami Szocialista Köztársaság) 
„Ideális csúcspontú sokszögek és tetraéderek 
néhány tulajdonsága hiperbolikus térben és azok 
diszkrét geometriai alkalmazásai” c. értekezése 
alapján a matematika tudomány kandidátusa,

CZÉDLI GÁBOR (JATE Bolyai Intézet)
„Univerzális algebrák jellemzése hálóazonossá
gokkal” c. értekezése alapján a matematika 
tudomány kandidátusa,

JUHÁSZ FERENC (MTA Számítástechn. és Auto
mat. Kút. Int.)
„Eredmények a klaszterelemzésben” c. értekezé
se alapján a matematika tudomány kandidátusa,

GYŐRI ERVIN (MTA Mat. Kút. Int.)
„Transzverzáliselméleti kérdésekhez vezető 
kombinatórikai problémák” c. értekezése alap
ján a matematika tudomány kandidátusa,

KOMLÓS SÁNDOR (Janus Pannonius Tudomány-
egyetem)
„A kvázikonvex programozás elmélete és mód
szerei egyes kérdéseihez” c. Szovjetunióban 
megvédett értekezése alapján a matematika 
tudomány kandidátusa,

LEHEL JENŐ (MTA SZTAKI)
„Fastruktúrák, lefogási és fedési feladatok hiper- 
gráfokban” c. értekezése alapján a matematika 
tudomány kandidátusa.
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Növénytermesztési szakbizottság

ABDUL FATTAH PCHIMAF (Szíriái Arab Köz
társaság)
„Szisztematikus és kontakt fungicidek haté
konysága a Cercospora beticola ellen” c. érte
kezése alapján a mezőgazdasági tudomány 
kandidátusa,

JÓSÉ ELIAS PLANELLS (Kubai Köztársaság) 
„A narancs (Citrus sinensis (L.) Osbeck) gyü
mölcshullásának fiziológiai okai a trópusi Kubá
ban” c. értekezése alapján a mezőgazdasági 
tudomány kandidátusa,

MOLNÁR LÁSZLÓ (Csehszlovák Szocialista Köz
társaság)
„Biogáz előállítási technológiák” c. értekezése 
alapján a mezőgazdasági tudomány kandidá
tusa,

MOLNÁR SÁNDOR (Erdészeti és Faipari Egy., 
Sopron)
„Az akác (Robinia Pseudo-acacia L.) termeszté
sének és faanyag minőségének kapcsolata” c. 
értekezése alapján a mezőgazdasági tudomány 
kandidátusa,

SÁRAY TAMÁS (Kertészeti Egyetem)
„Zöldségfélék hűtőtárolásának technológiája sza
bályozott légtérben” c. értekezése alapján a 
mezőgazdasági tudomány kandidátusa,

SZENDREI GÉZA (Természettudományi Múzeum) 
„Gyakori alföldi talajtípusok elsősorban szikes 
talajok mikromorfológiája és annak anyagfor
galmi és talajgenetikai vonatkozásai” c. érteke
zése alapján a mezőgazdasági tudomány kandi
dátusa.

Agrárökonómiai szakbizottság
DORGAI LÁSZLÓ (DATE Üzemtani Tanszék) 

„Lejtős területek hasznosításának és gazdaság- 
fejlesztésének kérdései” c. értekezése alapján a 
mezőgazdasági tudomány kandidátusa,

FEHÉR ALAJOS (BAZ megyei Mg-i Szövetkezetek 
Szövetsége, Miskolc)
„A meliorációs beruházások gazdasági hatásai
nak vizsgálata” c. értekezése alapján a közgaz
daságtudomány kandidátusa,

MAGDA SÁNDOR (GATE Mg. Főiskolai Kara, 
Gyöngyös)
„A műszaki fejlesztés humán és anyagi erőforrá
sainak összefüggései a termelőszövetkezetek
ben” c. értekezése alapján a mezőgazdasági tudo
mány kandidátusa,

TOMPA JÁNOSNÉ (MKKE)
„A humán tényező korszerű agrártermelési 
rendszerekben” c. értekezése alapján a közgaz
daságtudomány kandidátusa.

Gépészeti, kohászati szakbizottság
ARZ GUSZTÁV (BME Gépgyártástechn. Tsz) 

„Csúszóvezetékű szánok akadozó csúszásának 
elméleti és kísérleti vizsgálata” c. értekezése 
alapján a műszaki tudomány kandidátusa,

PALÁSTI KOVÁCS BÉLA (Bánki Donát Gépipari 
Műszaki Főiskola)
„Forgácsolással megmunkált felületek mikro- 
geometriájának értékelése” c. értekezése alap
ján a műszaki tudomány kandidátusa.

Energetikai szakbizottság

ÁRPÁSI MIKLÓS (Orsz. Kőolaj és Gázip. Tröszt) 
„Eljárás a béléscsőoszlopok ületési terhelésének 
meghatározására a cementezetlen béléscsőoszlop 
feszültségi állapotának mérése alapján” c. Szov
jetunióban megvédett értekezése alapján a mű
szaki tudomány kandidátusa.

Híradástechnikai, irányítástechnikai, automatikai- 
műszertechnikai szakbizottság

NEMES LÁSZLÓ (MTA SZTAKI)
„Számítógépes vezérlési rendszer szerszámgé
pek, ipari robotok és gyártórendszerek irányí
tására” c. műszaki alkotás alapján a műszaki 
tudomány kandidátusa.

Építési, építészeti és közlekedéstudományi szakbizottság

BUDAI AURÉL (MTA Mezőgazdasági Kút. Int.) 
„A múlt építészeti hagyatéka mai környezeti 
világunkban” c. értekezése alapján a műszaki 
tudomány kandidátusa,

NAGUIB ABDEL AZIZ ALWAKIL (Egyiptomi 
Arab Köztársaság)
„Az építmények viselkedése a mért süllyedések 
tükrében” c. értekezése alapján a műszaki tudo
mány kandidátusa,

UZAROWICZ ROMÁN (Lengyel Népköztársaság) 
„Kőolajszármazékok biológiai bonthatóságának 
vizsgálata” c. értekezése alapján a műszaki tudo
mány kandidátusa.

Bányászati, földtani, geodéziai és geofizikai szak- 
bizottság

BORZA TIBOR (FÖMI Kozmikus Geodéziai Ob
szervatórium) „Üj állomáskoordináta meghatá
rozási módszerek a kozmikus geodéziában” c. 
értekezése alapján a műszaki tudomány kandi
dátusa,

KIS KÁROLY (ELTE Geofizikai Tsz)
„A vertikális és totális földmágneses anomáliák 
északi földmágneses pólusra, a horizontális 
földmágneses anomáliák földmágneses egyenlí
tőre redukálása” c. értekezése alapján a műszaki 
tudomány kandidátusa,

PESTY LÁSZLÓ (MTA Geokémiai Kutatólabora
tórium)
„A víz szerepe a kőzetüvegek kristályosodási 
folyamataiban” c. értekezése alapján a föld- 
tudomány kandidátusa,

SZALAY ÁRPÁD (Kőolajkutató Vállalat, Szolnok) 
„A rekonstrukciós szemléletű földtani kutatás 
lehetőségei a szénhidrogén perspektívák előre
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jelzésében a DK-Alföldi neogén süllyedékek 
területén” c. értekezése alapján a földtudomány 
kandidátusa.

Szerveskémiai, technológiai és gyógyszerészeti szak- 
bizottság

JANZSÓ BÉLA (BME Mezőgazdasági Kémiai 
Technológiai Tsz)
„A lizin mikrobiológiai előállítása” című érteke
zése alapján a kémia tudomány kandidátusa,

PAÁLNÉ Dr. LUKÁCS JÜLIA (MTA KKKI) 
„Etil-benzol folyadékfázisú oxidációjának szá
mítógépes szimulálása” című értekezése alapján 
a kémia tudomány kandidátusa,

PELYVÁS FERENCZ1K ISTVÁN (MTA Antibio
tikum Kémiai Tsz. Kút. Csop.)
„Tridezoxi amino-hexózok szintézise” c. érteke
zése alapján a kémia tudomány kandidátusa,

POZSGAY VINCE (B +  Z Kft, Biogal-Zyma Közös 
Vállalat, Debrecen)
„Néhány természetes oligoszacharid szintézise” 
c. értekezése alapján a kémia tudomány kandi
dátusa,

SEBŐK ANDRÁS (Magyar Hűtőipari Vállalat) 
„A gyorsfagyasztott termékek állományának 
szabályozása reológiai módszerekkel” c. érteke
zése alapján a kémia tudomány kandidátusa.

Általános biológiai szakbizottság

KOVÁTS LAJOS (Ilku Pál Gyermekváros, Tisza- 
dob)
„A Sebes-Körös medencéje madárpopulációinak 
faunisztikai és ökológiai tanulmányozása” c. 
Romániában megvédett munkája alapján a 
biológia tudomány kandidátusa.

Kísérleti biológiai szakbizottság

NGUYEN DUC DOANH (Vietnami Szocialista 
Köztársaság)
„A Corydalis cava L. gumóeredetű szövettenyé
szet növekedésének és alkaloidtartalmának ala
kulása különböző hormonhatásokra” c. érteke
zése alapján a biológiai tudomány kandidátusa.

Politikatudományi szakbizottság

ABDEL MOUNIM KADDOURA „A palesztin fel- 
szabadítási mozgalom (1967—1980)” c. érteke
zése alapján a politikatudomány kandidátusa,

BIHARI MIHÁLY (ELTE ÁJK)
„A társadalom gazdasági és politikai rendszeré
nek kapcsolata a szocializmusban” c. értekezése 
alapján a politikatudomány kandidátusa,

BENKŐ PÉTER (Államig. Főiskola)
„A Nemzeti Parasztpárt szocializmus-koncep
ciója 1947—1948” c. értekezése alapján a poli
tikatudomány kandidátusa,

MIGUEL DEULOFEO RAMOS (Kubai Köztár
saság)
„A neokolonialista állam kialakulásának mo
dellje és fejlődése, a forradalom győzelme és a 
népi hatalom kiépülése Kubában (1898—1961)” 
c. értekezése alapján a politikatudomány kandi
dátusa,

SCHLETT ISTVÁN (ELTE ÁJK)
„A munkáskérdés és a szocializmus a magyar 
politikai gondolkodásban a reformkortól az 
1905—1906-os politikai válságig” c. értekezése 
alapján a politikatudomány kandidátusa,

STEFÁN JÁNOS (Műv. Min.)
„Az olasz külpolitika jellemző vonásai a máso
dik világháborút követő időszakban” c. érteke
zése alapján a politikatudomány kandidátusa.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

az Akadémiai Ifjúsági Díjakra

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának 
2/1983. (A.K. 4.) MTA-F. számú utasítása alapján az 
Akadémia felügyelete alatt álló munkahelyen illető
leg az Akadémia által támogatott kutatóhelyen dol
gozó 35 évesnél nem idősebb kutatók ez évben is 
pályázatot nyújthatnak be Ifjúsági Díj-ra.

Pályázni lehet olyan egyéni vagy kollektív mun
kával elért eredménnyel, műszaki megoldással 
(szabadalom, találmány, doktori értekezés, könyv, 
cikk, cikksorozat, műszaki leírás stb.), amelynek 
tudományos illetőleg gyakorlati értéke az elismerést 
indokolja.

A pályázatot december 31-ig kell az intézmény 
igazgatójához benyújtani.

A pályázat feltételeit és részletes szabályait a 
2/1983. (Á.K. 4.) MTA-F. sz. utasítás tartalmazza.

MTA Ifjúsági Bizottsága

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa
SZATALA ÖDÖN-t, a mezőgazdasági tudományok 

kandidátusát, az MTA Növényvédelmi Kutató 
Intézete tudományos igazgatóhelyettesét,

nyugállományba vonulása alkalmából a gyom
növénykutatás területén végzett közel négy évtize
des szakmai munkájáért, valamint tudomány- 
szervező, tudománypolitikai és oktatói tevékeny
ségéért

MUNKA ÉRDEMREND a r a n y  fokozata 
kitüntetésben részesítette.
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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

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

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

IGAZGATÁSI ÉS JOGI FŐOSZTÁLY

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

TUDOMÁNYOS MINŐSÍTŐ BIZOTTSÁG
TITKÁRSÁG
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jogszabályok

Az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal 
elnökének

19/1984. (XI. 16.) ÁBMH számú 
rendelkezése

a tartósan külföldön foglalkoztatott dolgozók 
munkaviszonyának egyes kérdéseiről

A Munka Törvénykönyve végrehajtásáról szóló 
48/1979. (XII. 1.) MT számú rendelet (a továbbiak
ban: Mt. V.) 38. §-ában, valamint 100. §-ának (1) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a tár
sadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény 20. 
§-ára és a végrehajtásáról szóló 17/1975. (VI. 14.) 
MT számú rendelet 61. §-ának (1) bekezdésére is 
figyelemmel — a külkereskedelmi miniszterrel, a 
külügyminiszterrel és a pénzügyminiszterrel, vala
mint a Szakszervezetek Országos Tanácsával egyet
értésben — a következőket rendelem:

I. rész

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK  

!•§
(1) A Munka Törvénykönyvét és végrehajtási 

szabályait, valamint a devizajogszabályokat a 
munkáltatókra [Mt. V. 99. §-a (2) bekezdésének c) 
pontja] és a velük munkaviszonyban vagy munka- 
végzési kötelezettséggel járó szövetkezeti tagsági 
viszonyban álló, tartósan külföldön foglalkoztatott 
dolgozókra (a továbbiakban: dolgozó) vonatkozóan 
az ebben a rendelkezésben foglalt eltérésekkel és 
kiegészítésekkel kell alkalmazni.1

(2) Ennek a rendelkezésnek alkalmazása szem
pontjából tartósan külföldön foglalkoztatott a dol
gozó, ha meghatározott külföldi munkahelyen tör
ténő munkavégzésének az elrendeléskor előírt idő
tartama az egy évet meghaladja.

(3) Ha a dolgozót a külföldi munkahelyen nem 
a munkáltatója foglalkoztatja, a foglalkoztatással 
kapcsolatos jogok és kötelezettségek gyakorlását, 
az Mt. V. 39. §-ának megfelelően külön megálla
podásba kell foglalni.

(4) A tartós külföldi munkavégzésre való beosz
tás (kirendelés) — annak időtartamára való tekin
tet nélkül —, továbbá az ilyen munkavégzés alóli 
felmentés a munkáltató jogkörébe tartozik.

Személyi alapbér és egyéb díjazások

2-§
(1) A külföldi munkavégzés idejére a dolgozó 

személyi alapbérét az általa betöltött munkakör és 
e rendelkezés 1. számú mellékletében előírt beso
rolási előírások alapján kell megállapítani.

1 A rendelkezés hatálya nem terjed ki a vállalat által 
külföldi állampolgárral külföldön végzendő munkára létesí
tett munkaviszonyra [Mt. 6. § (2) bek.].

(2) A személyi alapbér egyik része belföldön fo
rintban (a továbbiakban: forintrész), a másik része 
pedig a külföldi munkahelyen külföldi pénznemben 
(a továbbiakban: valutarész) jár.

(3) A pénzügyminiszter, a külkereskedelmi mi
niszterrel és a külügyminiszterrel egyetértésben, 
egyes országokban a fizetés valutarészének meg
határozott hányadára elrendelheti a forintban tör
ténő kifizetést. A kifizetés szabályait a pénzügy- 
miniszter határozza meg.

(4) Egészségre ártalmas éghajlat, vagy kedvezőt
len munkafeltételek esetén egyes országokban a 
dolgozót, az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal el
nöke és a pénzügyminiszter által — a külkereske
delmi miniszterrel, a külügyminiszterrel, valamint 
a Szakszervezetek Országos Tanácsával egyetértés
ben — meghatározott mértékű, általában tíz, de 
legfeljebb ötven százalékkal felemelt valutarész 
illeti meg.

3- §

(1) A dolgozó belföldi beosztására megállapított 
személyi alapbérét a tartós külföldi szolgálatideje 
alatt a munkáltatónak rendszeresen felül kell vizs
gálnia és azt az azonos vagy hasonló munkakörű 
és felkészültségű dolgozók bérrendezésére (bérfej
lesztésére) figyelemmel kell megállapítania.

(2) A dolgozó belföldi beosztására megállapított 
munkabér (a továbbiakban: belföldi munkabér) a 
külföldi munkavégzés idejére nem fizethető, ki
véve a forintban folyósítható hűségjutalom, juta
lom, jubileumi jutalom és — a kollektív szerződés 
rendelkezése esetén — az év végi részesedés ösz- 
szegét.

(3) A dolgozót — külön jogszabály alapján — ha
vi hatvan forint bérpótlék illeti meg [42/1983. (XI.
12.) MT sz. r.].

(4) A dolgozó átlagkeresetének számitásánál a 
belföldi munkabért kell alapul venni. Az e rendel
kezés szerinti díjazásnak (a továbbiakban: külföldi 
munkabért) a belföldi munkabért meghaladó része 
meghatározott kiadás fedezésére szolgáló (terhes) 
illetménynek minősül.

4.§

(1) A dolgozó részére keresőképtelenségének, to
vábbá munkahelyéről más helyre történő kikülde
tésének vagy ideiglenes hazatérésének — ideértve 
az áthelyezés miatti ideiglenes itthontartózkodást 
is — időtartama alatt, (2)—(4) bekezdésben foglalt 
kivételekkel, a 2. § szerinti díjazás jár.

(2) Ha a nem üzemi balesetből (foglalkozási be
tegségből) származó keresőképtelenség megszakí
tás nélküli időtartama a nyolc napot eléri, a nyol
cadik naptól kezdődően — mind külföldi tartózko
dás, mind pedig itthontartózkodás idejére — a va
lutarésznek a nyolcvanöt százaléka illeti meg a 
dolgozót.

(3) A külföldi munkahelyről másik külföldi or
szágba történő kiküldetés esetén, vagy ha az ideig
lenes hazatérés időtartama a harminc napot meg
haladja, a harmincegyedik naptól kezdődően a va
lutarész harminc százaléka jár. A szabadság idő
tartama nem minősül ideiglenes hazatérésnek.
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(4) A (2)—(3) bekezdés esetében a családdal kül
földön tartózkodó, de ideiglenesen hazatért, illetve 
másik külföldi országba kiküldött dolgozónak, ha 
családtagja a külföldi munkahelyen marad, a va
lutarésznek ötven százalékához, továbbá családi 
pótlékra jogosult gyermekenként annak tíz száza
lékához, legfeljebb azonban a teljes valutarészhez 
van joga.

A túlmunka ellenértéke

5.§
A túlmunkáért — kivéve az annak ellenérté

kére nem jogosultakat — a teljesített túlmunka idő
tartamával azonos mértékű, a készenlétért pedig 
legfeljebb a készenlét időtartamáig terjedő szabad 
idő jár.

A díjazás időtartama

6-§
(1) A dolgozót a külföldi munkabér a külföldi 

munkahelyre való elindulás napjától kezdődően 
illeti meg.

(2) A külföldi munkabér végleges hazarendelés 
esetén a legrövidebb idejű és leggazdaságosabb 
utazással történő hazaérkezés napjáig, belföldön 
tartózkodás esetén a külföldi munkavégzési köte
lezettség alóli felmentés közlésének napjáig jár.

A díjazás kifizetése

7.§
(1) A dolgozó részére járó díjazást a tárgyhónap 

utolsó munkanapján kell kifizetni. Végleges haza
rendelés vagy szabadság esetén a valutarész a haza
utazást megelőzően öt munkanappal korábban is 
kifizethető.

(2) A kifizetésnél a valutarészt a külföld pénz
nemre a Pénzügyminisztériumnak, a Külkereske
delmi Minisztériummal, és a Külügyminisztérium
mal egyetértésben kialakított, a pénznemre, a mér
tékre és az időpontra kiterjedő előírásai szerint 
kell átszámitani.2 Részfizetés esetén, az egy napra 
járó munkabér kiszámításánál a tárgyhónap nap
tári napjainak számát kell alapul venni.

(3) A valutarésszel kapcsolatos túlfizetésből ere
dő, valamint a külföldön felmerült egyéb tartozá
sát a dolgozó abban a külföldi pénznemben köteles 
megfizetni, amelyben a tartozás fennáll.3

Szabadság

8-§
(1) A dolgozó évi rendes szabadságát belföldön 

köteles eltölteni. A munkáltató szolgálati érdekből 
elrendelheti, vagy a dolgozó kérelmére kivételesen

2 E táblázatokat a Pénzügyminisztérium az érdekel
teknek folyamatosan küldi meg.

3 Nem teljesítés esetén a dolgozó bűncselekmény, illető
leg szabálysértés miatti felelősségére lásd az 1978. évi 
IV. tv. 309. §-át és az 1968. évi I. tv. 116. §-át.

engedélyezheti a szabadság külföldön történő eltöl
tését.

(2) Ha a dolgozó március harmincegyediké napja 
után indul el külföldi munkahelyére, rendes sza
badságát elindulását megelőzően kell kiadni. Ha 
a dolgozó részére a külföldi munkavégzésének első 
naptári évére járó rendes szabadság az elindulást 
megelőzően nem volt kiadható, ezt a szabadságot 
a következő évre járó rendes szabadsággal egybe
függően kell kiadni. A hazarendelés évében a dol
gozót megillető szabadságot a hazaérkezést köve
tően kell kiadni.

(3) A dolgozó részére saját és családi pótlékra 
jogosult családtagjai haza- és visszautazásának 
tényleges költségét évente egyszer meg kell térí
teni. Külföldön töltött szabadság esetén ez a térítés 
nem jár. A haza- és a munkahelyre történő vissza
utazáshoz szükséges idő a szabadság idejében nem 
számít be.

9-§

(1) A dolgozó szabadságának teljes időtarta
mára az egész forintrész és a 2. § (1) bekezdésének 
megfelelő valutarész hetven százaléka a 7. § (2) be
kezdésének megfelelően kiszámított forint összeg
ben, tovább 2. § (4) bekezdésében meghatározott 
valutarész harminc százaléka külföldi pénznemben 
jár.

(2) A szolgálati érdekből külföldön eltöltött ren
des szabadság, valamint a külföldön eltöltött rend
kívüli és tanulmányi szabadság idejére a 2. § sze
rinti díjazás illeti meg a dolgozót. E szabályt kell 
alkalmazni rendes szabadság kiadása esetén — te
kintet nélkül arra, hogy a dolgozó e szabadságát 
hol tölti — azon rubel elszámolású országokban is, 
ahol a valutarészt kizárólag helyi valutában fize
tik.

(3) A külföldi munkavégzés első naptára évére 
járó, a következő évivel egybefüggően kiadott ren
des szabadság idejére, valamint a végleges haza
rendelés után belföldön eltöltött tárgyévi és előző 
évekre esedékes rendes szabadság tartamára a dol
gozó részére a belföldi munkabér jár.

A dolgozó elhelyezése

10. §

A külföldi munkahelyen a dolgozó részére lakás
ról a munkáltató gondoskodik, amelynek bérét 
viselni tartozik. A lakás rendelkezésre bocsátásánál 
figyelembe kell venni a dolgozónak a lakások el
osztásáról és a lakásbérletéről szóló belföldi jog
szabály szerinti lakásigénye mértékét, a gazdaságos- 
sági szempontokat, továbbá a külföldi állomás
helyen érvényesülő sajátosságokat.

1 1 .§

(1) A lakást a szükséges berendezéssel (általában 
bútorzattal, függönnyel, csillárral, szőnyeggel, hű
tőszekrénnyel és éghajlattól függően légkondicio
nálóval) ellátva, leltár szerint kell a dolgozónak 
átadni.
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(2) A lakás karbantartására, felújítására, a be
rendezések pótlására és cseréjére a belföldi jog
szabályok az irányadók a következő eltérésekkel:

a) a munkáltató kötelezettsége a falak szükség 
szerinti festése és az ajtók, ablakok és lakásberen
dezések mázolása,

b) a lakásberendezés felújításával és cseréjével 
kapcsolatos költség a munkáltatót terheli, kivéve, 
ha a lakásberendezést a dolgozó, illetve a vele 
együttélő személy mulasztása, illetőleg nem ren
deltetés-szerinti használata miatt kell felújítani 
vagy cserélni.

12. §

(1) A lakáshasználattal kapcsolatban a 11. §-* 
meghaladóan nyújtott külön szolgáltatásért a dol
gozó térítéssel tartozik.

(2) Az (1) bekezdésben említett térítés összege 
a szolgáltatást teljesítő által felszámított tényleges 
díj. Ha ezt a díjat a lakbér magában foglalja, a 
helyi forgalomban kialakult tényleges díjak figye
lembevételével kell a térítés összegét megállapítani. 
A dolgozó szállodában történő elhelyezése esetén 
a szoba árának húsz százalékát, családos dolgozó 
annak tíz százalékát köteles téríteni; ha ez az 
összeg a személyi alapbér valutarészének tizenöt 
százalékát meghaladja, a meghaladó rész térítése 
elengedhető. A szállodai elhelyezéshez szükség
képpen nem kapcsolódó költségek a dolgozót ter
helik.

(3) A külföldi szolgálat megszűnése esetén a dol
gozó köteles az általa használt lakást és annak be
rendezéseit [11. § (1) bekezdése] a munkáltatónak 
leltár szerint átadni.

A külföldi munkavégzéssel Összefüggő utazásnál 
felmerülő költségek

13. §

A dolgozó és családtagja külföldi munkavégzésre 
való utazásánál, áthelyezésénél és hazautazásánál 
felmerülő költségek megtérítése során a 2. számú 
mellékletben foglalt rendelkezéseket kell alkal
mazni.

Kiküldetési költségtérítés

14. §

(1) A dolgozó kiküldetési költségei megtérítésé
nél — a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel — az 
ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítő dolgozókra 
vonatkozó jogszabályokat kell alkalmazni.

(2) Ha a dolgozó külföldi munkahelyének orszá
gában teljesít kiküldetést, részére a napidíj és a 
szállásköltség csak nyolc órát meghaladó távoliét 
esetén jár. Ebben az esetben a napidíj hatvan szá
zaléka, a megszakítás nélküli kiküldetés hetedik 
napjától tizenötödik napjáig a napidíj ötven száza
léka, tizenhatodik napjától kezdődően a napidíj 
negyven százaléka jár.

(3) Jelentéstétel céljából történő ideiglenes ha
zatérés esetén a dolgozót — a belföldi hivatalos 
kiküldetésre megállapított szabályok szerint — 
napidíj illeti meg.

Előleg

15. §

(1) A dolgozó külföldi munkahelyére való meg
érkezésekor — kérelme alapján — kéthavi valuta
résznek megfelelő előlegben részesülhet.

(2) Az előleget annak kézhezvételétől számított 
negyedik naptári hónaptól kezdődően, tízhavi 
egyenlő részletben, legkésőbb azonban a tartós 
külföldi foglalkoztatás megszűnéséig kell vissza
fizetni.

Családi pótlék és más ellátások

16. §

A dolgozó családi pótlékra való jogosultságára 
és annak mértékére — 17—18. §-okban foglalt elté
résekkel — a családi pótlékra vonatkozó általános 
szabályok az irányadók.

17. §

(1) A családi pótlék egy gyermek, továbbá a há
zastárs után is jár; a házastárs esetében azonban 
csak akkor, ha a dolgozóval külföldön együtt él.

(2) A házastárs után járó családi pótlékra való 
jogosultságot nem érinti, ha a házastárs a 21. § (1) 
bekezdésének megfelelően történt alkalmazása foly
tán díjazásban vagy nyugellátásban részesül.

(3) A dolgozóval külföldön együttélő házastárs 
után a családi pótlék összege a dolgozó 2. § szerinti 
díjazásának húsz százaléka. A külföldön együttélő 
gyermekek után gyermekenként a gyermek tizen
két éves koráig az 1. számú melléklet 21/a kulcs
számának megfelelő díjazás tíz százaléka, betöl
tött tizenkét éves kortól, annak tizenöt százaléka 
jár családi pótlékként.

(4) A családi pótlék a (3) bekezdésben meghatá
rozott összegben a családtag elindulásának napjá
tól a hazaérkezés napjáig — a 6. §-ban foglaltak 
figyelembevételével — jár, és azt a 2. § (2) bekez
désében megállapított szabályoknak megfelelően 
kell kifizetni.

(5) A családi pótlék összege a dolgozó belföldön 
élő családi pótlékra jogosult gyermekei után gyer
mekenként, a gyermek hat éves koráig havi hat
száz forint, hattól tizenkét éves korig nyolcszáz 
forint, betöltött tizenkét éves kortól egyezer forint, 
és azt belföldön forintban kell kifizetni.

(6) Az (5) bekezdés rendelkezése irányadó a dol
gozó háztartásában nem élő olyan gyermekére is, 
aki után a családi pótlékot a dolgozó jogán fizetik.

18. §

(1) Ha a családtag a külföldi munkahelyről 
ideiglenesen hazatér, a dolgozó részére a család-



1984. december 20. AKADÉMIAI KÖZLÖNY 231

tag után — a (2)—(3) bekezdésben megállapított 
kivételekkel — a családi pótlék teljes összege jár.

(2) Ha a hazatérés időtartama a harminc napot 
meghaladja, a családi pótlékot a harmincegyedik 
naptól kezdődően forintban kell kifizetni, a kilenc- 
venegyedik naptól kezdődően a belföldön tartózko
dás idejére a házastárs után családi pótlék egyálta
lán nem, a gyermek után pedig a 17. § (5) bekez
dése szerinti családi pótlék jár.

(3) A szülés céljából történő hazatérés, valamint 
itthoni gyermekszülés esetén az anya és a gyer
meke után a szülést követő száznegyven napig a 
családi pótlék jár, melyet a harmincegyedik naptól 
kezdődően forintban kell fizetni. Kórházi ápolás 
végett, továbbá gyermek kórházi ápolása céljából 
a gyermeket kísérő szülő hazatérése esetén a csa
ládi pótlék korlátozás nélkül megilleti a dolgozót, 
amelyet a harmincegyedik naptól forintban kell 
fizetni.

19. §

(1) A dolgozó és családtagjai egészségügyi és 
társadalombiztosítási ellátására a belföldi jog
szabályok az irányadók.4

(2) Ha a dolgozó államközi egyezmény alapján 
a külföldi betegségi biztosítás szolgáltatásaira jogo
sult, e körben a belföldi jogszabályok alapján térí
tést nem igényelhet.

20. §

(1) A dolgozó külföldön történt elhalálozása ese
tén a vele külföldön együttélt, családi pótlékra jogo
sult családtag részére a külföldi munkabért és a 
családi pótlékot az elhalálozást követő harminc 
napra ki kell fizetni.

(2) A külföldön meghalt dolgozó hazaszállításá
ról és temetéséről, valamint a családi pótlékban 
részesült elhalálozott családtag hazaszállításáról a 
munkáltató gondoskodik.

(3) A dolgozó halála esetén az általa igénybe vett 
fizetési előleget és útielőleget — amennyiben a 
még esedékes díjazásból nem vonhatók le — törölni 
kell.

A hozzátartozó alkalmazása

21.§
(1) Ha a dolgozóval közös háztartásban együtt

élő, családi pótlékra jogosult házastársat vagy 
gyermeket az 1. § (1) bekezdésében megjelölt bár
mely magyar munkáltató ugyanazon a munka
helyen tartósan foglalkoztatja, a hozzátartozót e 
munkavégzése idejére, az általa ténylegesen betöl
tött munkakörre előírt, a belföldi foglalkoztatás 
esetén irányadó jogszabályokban meghatározott 
munkabér illeti meg. E munkabér fele belföldön 
forintban, másik fele pedig a külföldi munkahelyen 
a 7. § (2) bekezdésének megfelelően külföldi pénz
nemben jár.

4 Lásd az 1975. évi II. törvényt, a 17/1975. (VI. 14.) MT 
számú rendeletet és a 7/1975. (VI. 24.) EüM számú ren
deletet.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a személyi alap
bér a 2. §-nak megfelelően is megállapítható és 
fizethető. Ebben az esetben a dolgozó részére a 
munkát vállaló családtag után családi pótlék nem 
jár.

(3) A hozzátartozóval meghatározott napra vagy 
részmunkaidőre is létesíthető munkaviszony az (1) 
bekezdés szerint. Ebben az esetben a jogszabály
ban meghatározott személyi alapbér időarányos 
része jár.

II. rész
A KÜLKERESKEDELM I SZERZŐDÉS 

TELJESÍTÉSE ÉRDEKÉBEN KÜLFÖLDÖN 
M U N K Á T VÉGZŐKRE VONATKOZÓ 

SZABÁLYO K

22. §

A külkereskedelmi szerződés keretében a szük
séges munkák elvégzése végett három hónapot 
meghaladó időre tartós külföldi munkavégzésre 
beosztott dolgozóra (a továbbiakban: kiküldött) az 
I. rész rendelkezéseit az e részben foglalt eltéré
sekkel kell alkalmazni.

23. §

(1) A kiküldött részére a tartós külföldi munka
végzés idejére az annak megkezdése előtti átlag- 
keresete vagy a hasonló munkakörű dolgozók átla
gos keresetének figyelembevételével, megállapo
dással meghatározott (módosított) munkabér vagy 
a kollektív szerződés előírásai szerint teljesítmény
bér (forintrész), és az általa betöltött munkakörre 
előírt, a 3. számú mellékletben meghatározott valuta
rész jár.

(2) A 2. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés 
a kiküldött vonatkozásában nem alkalmazható.

24. §

Ha a kiküldött elhelyezése kedvezőtlen (pl. sá
tor, lakókocsi, tábor, komfort nélküli szállás) és a 
pótlék forintban és devizában az adott külkereske
delmi szerződés alapján megtérül, a dolgozó részére 
az ilyen munkakörülmények között Afrikában, 
Japán kivételével Ázsiában, Dél- és Közép-Ame- 
rikában történő munkavégzés idejére — erre irá
nyuló megállapodás esetén, a 4. számú melléklet 
keretei között — alapbér jellegű tereppótlék jár.

25. §

(1) A kiküldött részére konkrét, számszerűen 
mérhető és megfelelően bizonylatolható feladatok 
teljesítése esetére a tényleges valutarész harminc 
százalékáig terjedően prémium tűzhető ki.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott prémiu
mon felül — a Külkereskedelmi Minisztérium külön 
közleményében megjelölt értékhatárt meghaladó 
összegre kötött szerződés esetén — a magyar ex
portlétesítmény építésében, szerelésében és terve
zésében résztvevő kiküldött részére a határidő
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előtti teljesítés érdekében prémium állapítható 
meg. A teljesítménytől függően a prémium összege, 
a határidő előtti teljesítésből eredő valutarész
megtakarítás terhére, a 3. számú mellékletben 
meghatározott valutarész legfeljebb további tizenöt 
százalékáig terjedhet.

(3) Az (1)—(2) bekezdésben meghatározott pré
mium kifizetésére a feladat teljesítése esetén, an
nak elvégzése után kerülhet sor. A kifizetésnek 
feltétele, hogy a külkereskedelmi szerződésben 
foglaltak az előkalkulált jövedemelzőségnek meg
felelően, határidőre teljesüljenek. Ha az eredeti 
határidőtől eltérően a felek hosszabb határidőben 
állapodnak meg, a prémium csak akkor fizethető 
ki, ha a határidő meghosszabbításából eredő ösz- 
szes többletköltséget a külföldi fél megtéríti. Ilyen 
költségtérítés hiányában prémium semmilyen címen 
nem fizethető. A kitűzött prémiumra, megfelelő 
teljesítés esetén, félévenként előleg fizethető.

(4) A családjával külföldön együtt élő kiküldött 
a 23. §-ban említett forintrésze terhére, a Magyar 
Nemzeti Bank által közzétett árfolyamon, házas
társa után valutarésze harminc százalékának, gyer
mekenként további huszonöt százalékának meg
felelő összeget átutalhat.

(5) Az általánostól eltérő bérforma a kollektív 
szerződés rendelkezése esetén az 5. számú melléklet 
szerint alkalmazható.

(6) Ha a munkáltató a kiküldött részére termé
szetbeni juttatást (pl. étkeztetést) vagy kulturális 
szolgáltatást (pl. filmvetítést) biztosít, annak igény- 
bevétele esetén a költségek legalább hatvan szá
zaléka a kiküldöttet terheli.

26. §

A munkáltató és a kiküldött megállapodhatnak, 
hogy a végzett túlmunkáért díjazás jár, feltéve, 
hogy azt a külföldi fél megtéríti, vagy ha forint
részként a kollektív szerződés előírásai szerinti tel
jesítménybérben állapodtak meg. Ilyenkor a kikül
döttet forintban fizetendő — időbér esetén a sze
mélyi alapbér egy órára eső részének alapulvételével 
meghatározott — pótlék nélküli díjazás illeti meg.

27. §

(1) A munkáltató akkor is engedélyezheti a ren
des szabadság külföldön történő eltöltését, ha a ki
küldött és családtagjainak utazási költsége meg
haladja a kiküldöttet egy hónapra megillető valuta
rész összegét. Ebben az esetben a kiküldött részére 
a tereppótlékot is magában foglaló külföldi munka
bér jár, utazási költség azonban nem számítható fel.

(2) Az (1) bekezdés esetén kívül a kiküldött ré
szére szabadságának tartama alatt kizárólag a 23. 
§-ban megjelölt forintrész jár.

28. §

(1) Ha a kiküldöttet külföldi munkahelyéről 
ideiglenesen másik külföldi országba küldik ki, 
vagy ha ideiglenesen hazatér, részére valutarész 
nem jár.

(2) Ha az (1) bekezdésben meghatározott eset
ben a kiküldött házastársa vagy gyermeke a kül
földi munkahelyen marad, a kiküldöttet a valuta
rész negyven százaléka, gyermekenként további tíz 
százaléka megilleti.

29. §

A kiküldött és családtagja külföldi munkavég
zésre történő kiutazásánál, áthelyezésénél, végleges 
hazautazásánál, és szabadságra való utazásánál 
az irányadó szabályokat a következő eltérésekkel 
kell alkalmazni:

a) a kiküldött a családtagja utazási költségeit a 
b) pontban foglalt kivétellel maga köteles viselni;

b) külön kitűzött feladat teljesítése esetében a 
munkáltató a kiküldött naptári évenként máso
dik haza- és visszautazásának, továbbá az egy évet 
meghaladó időre külföldre kiküldött családtagjának 
utazási költségét átvállalhatja;

c) évente két, legfeljebb három alkalommal utaz
hat haza a család nélkül, tereppótlékra jogosító 
munkafeltételekkel munkát végző kiküldött. A 
többszöri hazautazás feltételei a 6. számú melléklet 
határozza meg.

30. §

A 12. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezést 
azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a kikül
dött — szállodában történő elhelyezés esetén — 
a szoba árának tíz, családos dolgozó annak öt szá
zalékát köteles téríteni.

31. §

A kiküldött családi pótlékra való jogosultsá
gára, annak mértékére a családi pótlékra vonatkozó 
általános társadalombiztosítási rendelkezések az 
irányadók.

111. rész
A SZAKÉRTŐKRE VONATKOZÓ 

SZABÁLYO K

32. §

A műszaki segítségnyújtás keretében szakértői 
minőségben, három hónapot meghaladó idejű kül
földi munkavégzést teljesítő dolgozókra, valamint 
az orvosokra (a továbbiakban: szakértő) az I. rész 
rendelkezéseit az e részben foglalt eltérésekkel 
kell alkalmazni. Ennek a résznek a rendelkezései 
irányadók abban az esetben is, ha a szakértő mun
káját kirendelés folytán külföldi félnél végzi és 
részére a külföldi fél közvetlenül teljesít juttatást.

33. §

A szakértőnek a külföldi munkavégzés idejére 
járó személyi alapbérét e rendelkezés 7. számú 
mellékletében foglaltak alapján kell megállapítani.
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34. §

A szakértő rendes szabadsága, a külföldi féllel 
kötött szerződés figyelembevételével, egy naptári 
évet meghaladó időre összevontan is kiadható. Eb
ben az esetben — az államközi megállapodás kere
tei között — a 8. § (3) bekezdésében foglaltaktól 
eltérően is megállapítható a szabadságra történő 
utazásnál járó költségtérítés.

35. §

A 19. §-t azzal a kiegészítéssel kell alkalmazni, 
hogy ha a külföldi fél — az illetékes magyar kül
képviselet, illetve ennek hiányában a kiküldő mun
káltató megállapítása szerint — megfelelő gyógy
kezelést, gyógyszert, orvosi ellátást biztosít, annak 
igénybevétele a szakértő részére kötelező.

36. §

A külföldi féllel kötött szerződés keretei között 
a munkáltató, illetőleg a kiküldő és a szakértő e 
rendelkezés 2—7., 10—18. és 20—21. §-aiban fog
laltaktól eltérően is megállapodhatnak, különösen 
a túlmunka (készenlét) díjazása, a külföldre uta
zásnál felmerülő költségek megtérítése és a kikül
detési költségtérítés kérdésében.

IV. rész
Záró rendelkezések

37. §

(1) Ez a rendelkezés 1985. január 1. napján lép 
hatályba.

(2) A rendelkezés hatályba lépésével
— a tartós külföldi szolgálatot teljesítő dolgozók 

egyes munkajogi kérdéseinek és járandóságainak 
szabályozásáról szóló 10/1972. (V. 20.) MüM—PM 
számú együttes rendelet, s az azt módosító

— 11/1977. (VIII. 5.) MüM—PM számú együttes 
rendelet,

— 6/1979. (III. 21.) MüM—PM számú együttes 
rendelet,

— 1/1981. (II. 19.) MüM—PM számú együttes 
rendelet,

— 11/1984. (VI. 29.) ÁBMH számú rendelkezés, 
valamint a

— 105/1975. (Mü. K. 3.) MüM-PM számú 
együttes utasítás melléklete
hatályát veszti.

(3) E rendelkezés II —III. része alkalmazásánál 
illetékes miniszternek a külkereskedelmi minisztert 
kell tekinteni.

(4) A diplomáciai és a külkereskedelmi képvise
leteken, valamint a külön meghatározott munka
körben külföldön tartósan munkát végző dolgo
zókra vonatkozó külön szabályokat, és ezek köré
ben a rendelkezés egyes szabályaitól való eltéré
seket külön jogszabály állapítja meg.

(5) A fegyveres erők és a fegyveres testületek 
hivatásos állományának tartósan külföldön foglal
koztatott tagjaira vonatkozó, a szolgálati viszony 
sajátosságainak megfelelő szabályokat az illetékes 
miniszter — a pénzügyminiszterrel és az Állami 
Bér- és Munkaügyi Hivatal elnökével egyetértés
ben — állapítja meg.

(6) A külkereskedelmi miniszter javaslatára az 
Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal elnöke és a 
pénzügyminiszter e rendelkezésben foglalttól eltérő 
bérforma alkalmazását is engedélyezheti.

Dr. Rácz Albert s. k.
államtitkár

az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal elnöke

1. számú melléklet
a 19/1984. (XI .  16.) ÁB MH számú rendelkezéshez

A) A dolgozók besorolási feltételei

21—22. kulcsszám:
Ide sorolandó a tömegtájékoztatási szervek tu

dósítója, a Magyar Televízió operatőre, a külföl
dön működő magyar érdekeltségű vállalat veze
tője és helyettese (igazgató, ügyvezető, cégvezető 
főmérnök, főkönyvelő).

21— 23. kulcsszám:
Ide kell besorolni a külkereskedelmi, közleke

dési, idegenforgalmi, pénzintézeti stb. vállalati 
képviseletek vezetését önállóan vagy beosztottak 
irányításával ellátó dolgozót.

22— 24. kulcsszám:
Ide sorolandó a külkereskedelmi, közlekedési, 

idegenforgalmi, pénzintézeti stb. vállalati kép
viseleti feladatokat önállóan — külön vezető nél
kül — ellátó dolgozó, ideértve a határállomáson 
szolgálatot teljesítő képviselőt, valamint a Magyar 
Televízió gyártásvezetőjét is.

23— 24. kulcsszám:
Ide kell besorolni a külkereskedelmi, idegen- 

forgalmi, közlekedési, pénzintézeti, vállalati stb. 
képviseleteken, továbbá a külföldön működő ma
gyar érdekeltségű vállalatnál foglalkoztatott ügy
intézőt, a vevőszolgálat vezetőjét, a szállítmányo
zási és idegenforgalmi ügyek intézésével megbí
zott, illetőleg az ezekkel egyenértékű munkakö
rökben foglalkoztatott dolgozót, valamint a felső
fokú végzettséggel rendelkező számítástechnikai 
munkatársat.

24— 26. kulcsszám:
Ide sorolandó a képviseleteken, a külföldön mű

ködő magyar érdekeltségű vállalatnál, továbbá a 
szerviz- és vevőszolgálatnál foglalkoztatott pénz
ügyi, számviteli előadó, a magyar és idegen nyelvű 
levelezési és ügyviteli feladatokat ellátó dolgozó, 
valamint a középfokú végzettséggel rendelkező 
számítástechnikai munkatárs.
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27. kulcsszám:
Ide kell besorolni a külföldi érdekeltségnél, 

szerviz- és vevőszolgálatnál foglalkoztatott fizikai 
állományú dolgozót.

B) A dolgozók bértételei

Kulcsszám
Forintrész Valutarész
(Ft-ban) (Ft-ban)

21/a 1380 6900
21/b 1320 6600
22/a 1260 6300
22/b 1200 6000
23/a 1140 5700
23/b 1110 5550
23/c 1080 5400
24/a 1020 5100
24/b 990 4950
24/c 960 4800
25/a 930 4650
25/b 900 4500
25/c 870 4350
26/a 840 4200
26/b 810 4050
26/c 780 3900
27/a 750 3750
27/b 720 3600
27/c 690 3450

A Bulgáriában, Csehszlovákiában, Kubában, 
Lengyelországban, Mongoliában, Német Demokra
tikus Köztársaságban, Romániában, Szovjetunió
ban és Vietnamban tartósan foglalkoztatott dol
gozó alapbérének forintrésze a táblázatban meg
jelölt összeg harminc százalékkal felemelt ösz- 
szege.

2. számú melléklet
a 1911984. (XI .  16.) Á B MH számú 

rendelkezéshez

A dolgozó és családtagjai külföldi 
munkavégzéssel összefüggő utazásánál 

felmerülő költségek

1. A jelentős devizakihatású orvosi kezelési és 
egyéb gyógyászati költségek csökkentése végett 
a tartós külföldi munkavégzésre utazó dolgozó 
köteles kiutazása előtt, kiutazó családtagjaival 
együtt — a vonatkozó egészségügyi miniszteri 
rendelet5 szerint — egészségügyi alkalmassági or
vosi vizsgálaton megjelenni. Az erről kiadott orvosi 
igazolásban foglaltakat a munkáltatónak a dol
gozó beosztása során figyelembe kell vennie és 
a kiutazó személyeket utazásuk előtt az esetle
ges szükséges kezelésekre (gyógyászati segédesz
közök igénybevétele, fogpótlások, szemüveg be
szerzések stb.) kell irányítania. Ennek betartása 
előfeltétele a külföldön felmerülő orvosi és egyéb 
gyógyászati költségek megfelelő elszámolásának.

5 Jelenleg a 8/1982. (VII. 13.) EüM számú rendelet.

2. A kiküldő szerv a dolgozót és családtagját 
minden esetben a legrövidebb és leggazdaságo
sabb költségigényű útvonalon köteles utaztatni. 
Európai rubel elszámolású országokba saját gép
kocsival történő utazás esetén a dolgozó, és csa
ládi pótlékra jogosult családtagjai részére a tárgyév 
január 1-én érvényes repülőjegy ára téríthető 
forintban.

Nem rubel elszámolású európai országokba 
saját gépkocsival történő utazás esetén a dolgozó 
után a tárgyév január 1-én érvényes repülőjegy 
árának hetven százaléka, a gépkocsiban ülő, csa
ládi pótlékra jogosult családtagok után a hetven 
százaléknak a negyven százaléka fizethető forint
ban.

Ha a dolgozó szabadságra utazásakor a kül
képviselet gépkocsiját a munkáltató rendelkezé
sére hazahozza, és a családi pótlékra jogosult csa
ládtagok is a gépkocsival hazautaznak, utazási 
költség nem illeti meg a dolgozót és a családta
gokat.

Ha a dolgozó szabadságát szolgálati érdekből 
külföldön köteles eltölteni, illetőleg a szabadsá
gát a munkáltató engedélyével külföldön tölti el, 
a tárgyévben részére utazási költség nem fizethető.

3. Magyarország területéről külföldi munka
helyre, külföldi munkahelyről Magyarország terü
letére, vagy külföldön egyik munkahelyről másik 
munkahelyre történő áthelyezés alkalmával a dol
gozó a 112/1961. (P. K. 5.) PM—MüM számú 
együttes utasításban meghatározott utazási, pogy- 
gyász szállítási és útlevél térítési költségen, valuta 
átváltási díjon, gépkocsihasználati díjon felül köl- 
tözködési költségként elszámolhatja még az ingók 
szállítási költségét és a családtagok (valamint a 
nagykövet, követ háztartási alkalmazottja) uta
zási költségét is.

4. A dolgozó kirendelés, áthelyezés, illetőleg 
visszarendelés alkalmával a legszükségesebb sze
mélyi használatú ingóságokat viheti ki magával, 
illetőleg hozhatja haza a vállalat költségére. A ki
vihető, illetőleg hazahozható ingóságok súlyha
tára a dolgozóra vonatkozóan háromszáz, a házas
társ után százötven, gyermekenként további ötven
ötven kilogramm. A fenti súlyhatárok vasúton 
vagy hajón teheráruként történő szállításra vonat
koznak.

Az Európán kívüli országokba történő utazás
nál repülőgép igénybevétele esetén a dolgozó a 
kiküldő szerv felé önmaga után száz, házastársa 
után ötven és gyermekenként húsz-húsz kilogramm 
ingóság nem kísért légiteherként felmerülő és szám
lával igazolt fuvarköltségét számolhatja el.

Amennyiben a dolgozó európai országokba a 
vasút vagy a HUNGAROCAMION gépkocsijai 
helyett repülőgéppel szállíttatja ingóságát, a tény
legesen felmerült költség összegén belül abban az 
esetben is a vasúton vagy a HUNGAROCAMION 
járművével történő szállítás költsége számolható el.

Bútor, gépkocsi, motorkerékpár és hasonló jel
legű tárgyak szállítási költsége a dolgozót terheli.

Repülőgépen történő utazás esetén — kirende
lés, áthelyezés, illetőleg visszarendelés, továbbá az 
Európán kívüli országokból szabadságra és onnan 
vissza történő utazás alkalmával — a repülő
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társaság által személyenként biztosított súlyhatá
ron felül tíz-tíz kg túlsúly díját meg nem hala
dóan vihető, illetőleg szállítható a munkáltató 
költségére ingóság. Azokba a tengerentúli orszá
gokba, amelyekbe a légitársaságok súly helyett 
darabszámon alapuló poggyászrendszerbe veszik fel 
az ingóságokat, az utazók részére a tíz kg-os túl
súlyjegy nem adható.

Amennyiben a dolgozó családja később költö
zik át az új állomáshelyre, a családtagokra eső 
költséget későbbi időpontban is el lehet számolni, 
feltéve, hogy a családtagok a dolgozóval együtt 
legalább fél évig külföldön tartózkodnak.

Az említett ingóságoknak a lakásról az állo
másra és az állomásról a lakásra szállításával tény
legesen felmerült és igazolt fuvarköltsége, valamint 
a hordár díja elszámolható. Az ingóságok csoma
golásának, biztosításának és a dolgozó hibájából 
felmerülő esetleges fekbérének költsége a dolgozót 
terheli.

3. számú melléklet
a 1911984. (XI .  16.) Á B MH  számú rendelkezéshez

A) A külkereskedelmi szerződés keretében tartó
san külföldön foglalkoztatott dolgozók besorolási fel
tételei.

31. kulcsszám:
Ide kell besorolni a külföldi termelőszervezet 

kinevezett igazgatóját, a vállalatot a külföldi féllel 
szemben is képviselő, önálló döntési jogkörrel ren
delkező vezetőt, a létesítmény építését, szerelését, 
garanciális javítását stb. önállóan és felelősséggel 
irányító vezető főmérnököt, valamint a külföldi 
vállalkozás létesítményi főmérnökét.

32. kulcsszám:
E bércsoportba kell besorolni a külföldi termelő- 

szervezet vezetőjét, amennyiben felelőssége és dön
tési jogköre csak a létesítmény műszaki kivitele
zéséből adódó feladatokra terjed ki, továbbá a 
külföldi létesítmény főépítésvezetőjét és önálló 
döntési jogkörrel, felsőfokú végzettséggel rendel
kező felelős építésvezetőjét, a felsőfokú végzettség
gel rendelkező szerelésvezetőt, valamint a külföldi 
termelőszervezet dolgozóinak egészségügyi ellátását 
biztosító orvost.

33. kulcsszám:
Ide sorolandó az előző kategóriában meghatá

rozottnál korlátozottabb felelősséggel és döntési jog
körrel rendelkező építésvezető, a felsőfokú végzett
séggel rendelkező szerelésvezető és a külföldi léte
sítmény felsőfokú végzettséggel rendelkező műve
zetője.

34. kulcsszám:
E bércsoportba kell besorolni az előző kulcs

számokba be nem sorolható, egyéb nem fizikai állo
mányú, vezető beosztású dolgozót.

35. kulcsszám:
Ide sorolandó a legalább technikusi oklevéllel 

rendelkező önálló műszaki vezető és helyettese, 
valamint a részlegvezető és helyettese.

36. kulcsszám:
E bércsoportba kell besorolni a termelő egysé

geknél középfokú szakirányú végzettséggel ren
delkező pénzügyi, számviteli, szállítmányozási, vám
előadót, az általános lebonyolító diszponenset, az 
áruátvevőt és áruátadót, a technikusi oklevéllel 
és szükséges gyakorlattal rendelkező műszaki ügy
intézőt, valamint az egészségügyi szakdolgozót.

Ide lehet besorolni a szakmunkás képesítéssel 
és 10 év feletti szakmai gyakorlattal rendelkező 
fizikai dolgozót is.

37. kulcsszám:
Ide kell besorolni a szakmunkás képesítéssel 

rendelkező fizikai dolgozót.
38. kulcsszám:
Ide sorolandó a betanított munkás, a gépkezelő, 

a karbantartó betanított munkás, a segédmunkás 
és az egyéb fizikai dolgozó.

B) A külkereskedelmi szerződés keretében kül
földön tartósan foglalkoztatott dolgozók bértételei:

Kulcsszám V alutarész (Ft-ban) Forintrész

31. 4800-5700 23. § szerint
32. 4500 -5400 23. § szerint
33. 4200-5100 23. § szerint
34. 3900 -4800 23. § szerint
35. 3600-4500 23. § szerint
36. 3300-4200 23. § szerint
37. 3000-3900 23. § szerint
38. 2400-3600 23. § szerint

4. számú melléklet
a 19/1984. (XI .  16.) ÁB MH számú rendelkezéshez 

A tereppótlékról

A tereppótlékot a devizában megállapított valu
tarészből a Magyar Nemzeti Bank (MNB) érvé
nyes árfolyamán forintra kell átszámítani és forint
ban kell folyósítani.

Abban az esetben, ha a külkereskedelmi szer
ződést transzferábilis rubelben kötötték, a terep
pótlékban részesülő a részére forintban folyósított 
tereppótlékot annak legfeljebb ötven százalékáig 
az MNB árfolyamán bármely rubel elszámolású 
ország valutájára átválthatja. Ezen valutaösszeg 
ugyanolyan célokra használható fel, mint az illet
mény valutarésze.

Abban az esetben, ha a külkereskedelmi meg
állapodást nem rubel elszámolású valutában kötöt
ték, a tereppótlékban részesülő dolgozó a részére 
forintban folyósított tereppótlék legfeljebb ötven 
százalékát USA dollárra átválthatja, és a Kon- 
sumex Diplomataboltban történő vásárlásra a bolt 
USA dollár számlájára átutalhatja. Az ide átutalt 
USA dollár sem az Országos Takarékpénztár 
devizaszámlájára, sem más célra nem utalható 
tovább.
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Ha a vállalat a külkereskedelmi szerződést kon
vertibilis devizában kötötte, az átváltás az MNB 
érvényes árfolyamán történik. Ha a vállalat a kül
kereskedelmi szerződést nem konvertibilis devi
zában kötötte, akkor az átváltás az MNB által 
megállapított árfolyamon történik, amelynek költ
ségeit a vállalat a dolgozótól átvállalhatja. A kü
lönbözet átvállalása miatt költségvetési többlet- 
igény nem merülhet fel.

Az átváltás devizafedezetének forrása a válla
latnak abból a külkereskedelmi szerződésből szár
mazó devizabevétele, amelyhez a tereppótlék kap
csolódik.

Az átváltásra vonatkozó megbízást az e rendel
kezésben és jelen mellékletében foglaltak alapján, 
arra történő utalással, valamint szerződéskötés 
pénznemének megjelölésével a vállalatnak kell 
benyújtania a Magyar Külkereskedelmi Bankhoz.

A tereppótlék felső határa a vállalati dolgozók 
besorolásáról szóló jogszabály munkafeltételi foko
zatainak megfelelően:

a) a 2. munkafeltételi fokozatnál6 a 38. kate
gória felső határának tíz százaléka,

b) a 3. munkafeltételi fokozatnál a 38. kate
gória felső határának tizenöt százaléka,

ej a 4. munkafeltételi fokozatnál a 38. kate- 
góriáa felső határának húsz százaléka,

d) az 5. munkafeltételi fokozatnál a 38. kate
gória felső határának huszonöt százaléka.

5. számú melléklet
a 19/1984. (XI .  16.) Á B MH számú rendelkezéshez 

Általánostól eltérő bérformák

1. Az általánostól eltérő, ösztönző bérezési 
rendszer alapján felhasználható bérkeret összeget 
a norma vagy egyéb teljesítménykövetelmény 
alapján meghatározott, bércsoportonként részle
tezett létszám és időszükséglet, valamint az e 
rendelkezésben meghatározott munkabér alapul
vételével kell valutarészre és forintrészre bontva 
megállapítani. A valutarész összege a prémiumo
kat is magában foglalja, a tereppótlék azonban 
nem vehető figyelembe. A kifizetett bérek volu
mene nem nőhet, csak a kifizetés feltételrendszere, 
módja változtatható.

2. A munkáltatónál alkalmazott konkrét anyagi 
ösztönzési rendszert a kollektív szerződés függe
lékében kell szabályozni.

3. Az 1. pont szerinti keretösszegen belül a va
lutarész meghatározásánál alkalmazható az (e ren
delkezés szerinti) időbéres rendszer, az egyösszegű 
utalványozáson alapuló, vagy egyéb teljesítmény
bér-rendszer (pl. csökkentett valutailletménnyel 
kombinált ösztönzési rendszer). A prémium vala
mennyi rendszerben figyelembe vehető.

6 Lásd az 5/1983. (XI. 12.) ME számú rendelet 1. számú 
mellékletét.

4. A prémiummal történő ösztönzési rendszer 
keretfeltételei a következők:

— a határidő a külföldi szerződésben meghatá
rozott határidő,

— részhatáridő elsősorban azoknál a munkák
nál állapítható meg, ahol a szerződés is szakaszol, 
illetve a vevő a részteljesítést elismeri vagy kifi
zeti. A vállalat azonban ennek hiányában meg
felelő nemzetközi és hazai normák alapján műsza
kilag egyértelműen meghatározható részhatáridőt 
is megállapíthat, de ezt előre rögzíteni kell. A meg
állapítás alapját képező dokumentumokat a revízió 
számára meg kell őrizni,

— a határidő betartására akkor kerül sor, ha 
a munkát a külföldi, vagy megbízottja a határidő 
előtt, vagy a határnapon hibajegyzék nélkül tel
jesítettnek elismerte. A határidő szerződéses módo
sítása csak akkor fogadható el, ha annak anyagi 
terheit a megrendelő téríti és kötbért nem kell 
fizetni. Ellenkező esetben prémium nem jár,

— prémium csak akkor fizethető és csak szer
ződéskötés megtörténte után, ha az ügylet az elő
kalkulációnak megfelelő jövedelmezőséggel való
sul meg. A munkavégzés során a kitűzött pré
miumra előleg, ütemes teljesítés esetén fizethető, 
a munkavállalóval kötött szerződésben azonban 
szabályozni kell, hogy a kitűzési feltételek nem 
teljesítése esetén az alapilletmény terhére a pré
miumelőleg visszafizetendő. A vállalat köteles olyan 
nyilvántartásokat vezetni, amelyek alapján a szer
ződés egészére megállapítható a teljes önköltség
szintű devizakitermelési mutató. Ha az ügylet 
lezárásakor az utókalkulált devizakitermelési mu
tató magasabb, mint az előkalkulált, vagy a határ
időt túllépik, többlet-ösztönzésre fordított összeg 
forint értékét a vállalat érdekeltségi alapjából 
köteles a költségvetés részére befizetni.

5. Az általánostól eltérő ösztönzési rendszer 
bevezetését írásban kell jelenteni és alkalmazásának 
tapasztalatairól a kötés lezárását követő harminc 
napon belül be kell számolni a Külkereskedelmi 
Minisztérium illetékes osztályának.

6. számú melléklet
a 19/1984. (X I  16.) Á B MH számú rendelkezéshez

A rendelkezés 29. § c) pontja alapján történő 
többszöri hazautazás feltételei a következők:

a) a kiküldöttek többszöri hazautazása a vállal
kozás gazdaságosságát nem ronthatja és a valuta
illetmények növekedését nem eredményezheti,

b) többletköltség sem valutában, sem forintban 
nem merülhet fel, mert a hazautazás költségeinek 
fedezete csak a dolgozó hazautazásának időtarta
mára ki nem fizetett valutailletmény forint ellen
értéke lehet. Amennyiben a ki nem fizetett valuta
illetmény (annak forint ellenértéke) csak részben 
fedezi a menetjegy költségét, akkor a kiküldött 
a hiányzó összeget a saját valutailletményének ter
hére kell, hogy elszámolja, ha a dolgozó a haza
utazás lehetőségével ilyen esetben is élni kíván,

c) a bérnyilvántartó lapon vagy annak mellék
letén fel kell jegyezni a dolgozó évenkénti sza
badságidejére járó valutailletmény forintban szá-
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mított ö szegét. Ugyancsak évenként fel kell je
gyezni, hogy menetjegy vásárlásra forintban szá
mítva milyen összeg merült fel. Az évenkénti sza
badságidőre járó valutailletményt meghaladó me
netjegy vásárlásra fordított összeg a dolgozó saját 
valutailletményét terheli,

cl) a külkereskedelmi szerződésben vállalt határ
időt a többszöri itthon tartózkodás nem veszé
lyeztetheti, illetve amiatt túlóraköltség nem merül
het fel,

e) a külföldi szerződő partner a többszöri haza
utazás miatt tervezett munkarendet nem kifogá
solja.

7. számú melléklet
a 19)1984. (XI .  16.) ÁBMH számú rendelkezéshez

A) A szakértők besorolási feltételei
40. kulcsszám:
Ide kell besorolni a tudományos fokozattal ren

delkező szakértőt.
41. kulcsszám:
Ide kell besorolni az egyetemi, főiskolai vég

zettséggel rendelkező vezető szakértőt.
42. kulcsszám:
Ide kell besorolni az egyetemi, főiskolai vég

zettséggel rendelkező beosztott szakértőt.
43. kulcsszám:
Ide kell besorolni a fenti feltételekkel nem ren

delkező egyéb szakértőt.

A külkereskedelmi miniszter vezető beosztás
ban levő, egy évet meghaladó időre kiküldött 
szakértő részére rendkívül indokolt esetben a meg
állapított kulcsszámnál magasabb díjazást engedé
lyezhet. Ez azonban a külképviseleti dolgozók 2. 
kulcsszámára megállapított illetményt nem halad
hatja meg.

Nem vezető beosztásban levő szakértő egy 
kulcsszámmal magasabb beosztásba akkor sorol
ható, ha itthoninál jelentősen magasabb külföldi 
beosztásba kerül és ez a beosztás a külföldi fél 
által fizetett térítésben is megnyilvánul.

B) A szakértők bértételei

Kulcsszám Forintrész (Ft-ban) V alutarész (Ft-ban)

(egy évet meghaladó külföldi szolgálat esetén)
40/a 1320-1590 6600-7950
41/a 1200-1380 6000-6900
42/a 960-1260 4800- 6300
43/a 870-1140 4350 -  5700

(három hónapot meghaladó, de egy évet túl nem 
lépő külföldi munkavégzés esetén)

40/b belföldi átlagkereset 4350-4650
41/b belföldi átlagkereset 4050-4200
42/b belföldi átlagkereset 3750-4050
43/b belföldi átlagkereset 3000-3600

Az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal elnöke és a 
pénzügyminiszter

106/1984. (Mü. K. 17) ÁBMH-PM számú 

együttes u t a s í t á s a
a tartós külföldi szolgálatot teljesítő

külképviseleti dolgozók egyes munkajogi kér
déseinek és járandóságainak szabályozásáról 

szóló 108/1972. (Mü. K. 8.) MüM-PM 
számú együttes utasítás módosításáról

A tartós külföldi szolgálatot teljesítő külkép
viseleti dolgozók egyes sajátos munkajogi kérdései
nek és járandóságainak szabályozása végett — a 
külügyminiszterrel és a külkereskedelmi miniszterrel 
egyetértésben — a következőket rendeljük:

1. §
A tartós külföldi szolgálatot teljesítő külképvi

seleti dolgozók egyes munkajogi kérdéseinek és 
járandóságainak szabályozásáról szóló — a 108/1975. 
(Mü. K. 5.) MüM-PM számú és a 104/1979. (Mü. K.
4.) MüM-PM számú együttes utasítással módosí
tott — 108/1972. (Mü. K. 8.) MüM-PM számú 
együttes utasítás (továbbiakban: EU.) 1. §-ának 
helyébe a követkető rendelkezés lép:

„1. § A diplomáciai és a külkereskedelmi kép
viseleten, a külföldi magyar kulturális intézetnél, 
valamint a külföldi bank érdekeltségnél vagy kép
viseletnél tartós külföldi szolgálatot teljesítő dol
gozókra (a továbbiakban: külképviseleti dolgozó) a 
19/1984. (XI. 16.) ÁBMH számú rendelkezés (a 
továbbiakban: ER.) I. részében foglalt szabályokat 
ezen együttes utasításban meghatározott eltérések
kel és kiegészítésekkel kell alkalmazni.”

2. §

Az EU. a következő 3/A. §-sal egészül ki:
,,3/A. § Ha a dolgozó — külön megállapodás 

alapján — munkakörébe nem tartozó munkát 
végez, külön díjazásban részesülhet. Ez nem érheti 
el a helyi vállalkozói nettó díjazást, illetve a mun
kára ezen utasítás szerint megállapítható időará
nyos munkabért.”

3- §

Az EU. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés 
lép:

„7. § A szerv a külképviseleti dolgozó részére 
kivételesen három havi valutarésznek megfelelő 
előleg kifizetését engedélyezheti.”

4- §

Az EU 8. §-a helyébe a következő rendelkezés
lép:

„8. § (1) Tartós külföldi szolgálatra első ízben 
történő beosztás esetén az 1. kulcsszámú munka
körbe besorolt vezető nyolcezertől tizenhatezer 
forintig, a 2—8. kulcsszámú munkakörökbe besorolt 
dolgozó hatezertől tizenkétezer forintig, az egyéb
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külképviseleti dolgozó pedig négyezertől nyolcezer 
forintig terjedő összegű berendezkedési költség- 
térítésben részesülhet.

(2) Az engedélyezett költségtérítés az útlevél 
kiállítását követően, az elutazás előtt legfeljebb 
tizennégy nappal esedékes.

(3) Amennyiben a külföldi szolgálatra nem kerül 
sor, a berendezkedési költségtérítés felét a dolgozó 
egy éven belül köteles visszafizetni; a másik rész 
megtérítésének kérdésében a munkáltató dönt.”

5 -  §

Az EU. melléklete ezen utasítás mellékletével 
egészül ki.

6- §

(1) Ez az együttes utasítás 1985. január 1. nap
ján lép hatályba.

(2) Az EU. 6. §-a hatályát veszti.

Dr. Rdcz Albert s. k. 
az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal elnöke

Dr. Kállai Lajos s. k. 
pénzügyminiszterhelyettes

Melléklet a 106/1984. Mü. K. 17/ÁBMH-PM számú 
együttes u t a s í t á s h o z

A külföldi magyar kulturális intézetek 
dolgozóinak munkaköre

3. kulcsszám: 
az intézet igazgatója 

4—5. kulcsszám:
az intézet igazgatójának helyettese 

6—7. kulcsszám:
felsőfokú végzettséggel rendelkező politikai 
munkatárs (egyes kulturális szakterületek 
referense)

8— 9. kulcsszám:
az intézet szervezési feladatait végző, nyelv
tudással rendelkező titkár(nő)

9— 11. kulcsszám:
gondnok

10—12. kulcsszám:
az intézet híradástechnikai gépeinek kezelé
sét végző, kiállítási anyagok vámkezelését, 
szállítását stb. intéző dolgozó.

A Magyar Nemzeti Bank kiküldött 
dolgozóinak munkaköre

3. kulcsszám:
magyar tulajdonú (vagy részesedésű) kül
földi bank (a továbbiakban: K-bank) veze

tője, elnökségének, ügyvezetőségének tagja, 
üzletvezetőségének önálló irányítója. 
Külföldi bankképviselet vezetője.

4. kulcsszám:
a K-bank üzletvezetőségének tagja, önálló 
szakmai terület közvetlen irányítója, a 
külföldi bankképviselet vezetőjének helyet
tese.

5. kulcsszám:
önálló üzleti tevékenységgel megbízott ve
zető munkatárs.

6. kulcsszám:
felsőfokú végzettségű, több idegen nyelvet 
beszélő önálló ügyintéző. Több idegen nyel
vet beszélő önálló levelező.

7. kulcsszám:
felsőfokú végzettségű beosztott munkatárs. 
Több idegen nyelvet beszélő beosztott 
levelező.

9—11. kulcsszám:
gondnok, szakács, gépkocsivezető egy sze
mélyben.

13. kulcsszám: 
gépkocsivezető

KITÜNTETÉSEK

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa
P a c h  Z s i g m o n d  P á l- t ,  Kossuth-díjas és 
Állami Díjas akadémikust, az MTA alelnökét, az 
MTA Történettudományi Intézet igazgatóját, a 
Nagy Októberi Szocialista Forradalom 67. évfor
dulója alkalmából, eredményes munkássága és 
közéleti tevékenysége elismeréseként,
L á n g  I s t v á n - t a  műszaki tudományok kandi
dátusát, az MTA Központi Fizikai Kutató Intézete 
Mérés- és Számítástechnikai Kutató Intézetének 
tudományos főmunkatársát nyugállományba vonu
lása alkalmából, a számítástechnikai kutatási ered
mények népgazdasági és nemzetközi hasznosításá
ért, valamint több mint négy évtizeden át kifejtett 
munkásságáért, a

SZOCIALISTA MAGYARORSZÁGÉRT 
ÉRDEMREND

C s ó k á n  P á  1-t, a műszaki tudományok doktorát 
70. születésnapja alkalmából az elektrokémiai 
gyártástechnológia, az anyagok kémiai ellenálló
képessége és korrózióvédelme terén elért, gazdasági
lag jól hasznosítható eredményeiért, sokoldalú 
társadalmi munkásságáért,
V i t á l y o s  L á s z l  ó-t, az MTA Könyvtára 
főosztályvezetőjét több mint 30 éven át végzett 
kiemelkedő, lelkiismeretes munkája elismeréséül 
60. születésnapja alkalmából a

MUNKA ÉRDEMREND e z ü s t  fokozata
kitüntetésben részesítette.
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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

Láng István, a Magyar Tudományos Akadémia 
mb. 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

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

TUDOMÁNYOS MINŐSÍTŐ BIZOTTSÁG
TITKÁRSÁG
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